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انجمن
امیراعتصام ادیب ،عضو هیئت امنای انجمن پسته ایران از منطقه خراسان

شبُرد اهداف پسته کشور
نقش اعضای انجمن در پی 
لطفــ ًا خودتــان را معرفــی کنیــد و

تنگاتنگــی بــا مســائل اقلیمــی و شــرایط آب و

بفرماییــد چــه ســابقهای در کشــاورزی

خــاک دارد ،لــذا تولیــد بهینــه در گــرو آشــنایی

مــن امیراعتصــام ادیــب هســتم .در مقطــع

انجمــن پســته ،آموزشهــای ارزشــمندی را از

پســته داریــد؟

لیســانس رشــته آبیــاری تحصیــل کــردهام.
ِ
االن هــم در مقطــع کارشناســی ارشــد اقتصــاد

کشــاورزی در حــال تحصیــل هســتم .در زمینه
پســته ،پــدر مــن ،آقــای دکتــر محمــد ادیــب،

نزدیــک بــه پنجــاه ســال پیــش بــه نیــت ایجاد
اشــتغال در نواحــی دوردســت و محــروم اولیــن

بــاغ پســته را در منطقــه ســبزوار احــداث
کردنــد و بعــد از ایشــان ،مــادرم ایــن راه را
بــه نحــو مطلــوب ادامــه داده ،بهطوریکــه
در زمــان ریاســت جمهــوری آقــای خاتمــی،

باغــدار نمونــه کشــوری شــدیم .اینجانــب
شــخصاً از ســال  1388بــه همــراه بــرادرم

مشــغول بــه مدیریــت بــاغ شــدیم و تــا امــروز

ایــن کار را ادامــه دادهایــم.

بــا روشهــا و علــوم جدیــد اســت .خوشــبختانه،

طریــق ماهنامههایــش در اختیــار کشــاورزان

قــرار میدهــد ،بهطوریکــه مــن بــا کســب

اجــازه از دبیرخانــۀ انجمــن ،فایــل الکترونیکــی
آن را در گــروه کشــاورزی منطقــه خودمــان بــه
اشــتراک میگــذارم تــا همــه کشــاورزان بتواننــد

از آن اســتفاده ببرنــد .انجمــن از طریــق برگــزاری

همایشهــا و کارگاههــای آموزشــی نیــز اطالعــات
خوبــی در اختیــار اعضــا میگــذارد .همچنیــن ،در
کنــار بحــث آمــوزش ،اطالعــات بازاریابی و مســائل
تجــاری کــه انجمــن عنــوان میکنــد در افزایــش
آگاهــی کشــاورزان خیلــی ســودمند اســت.

بــه طورکلــی ،فکــر میکنــم رویــ ه انجمــن

خــوب ،مدیریــت شــده ،بســیار منظــم و نســبت
بــه انجمنهــای مشــابه بســیار کارآمــد و کارآ

آشــنایی شــما بــا انجمــن پســته ایــران

اســت.

از ســال پیــش کــه کرونــا شــیوع پیــدا کــرد و
تأثیــر خــودش را روی بــازار جهانــی گذاشــت،
متعاقبــاً روی بــازار پســته هــم اثــر گذاشــت

و باعــث شــد کــه مقــدار زیــادی از محصــول

پســته در صــادرات بــه مشــکل بخــورد .ایــن

موضــوع در کنــار مســائلی کــه در ســطح
جهانــی پیــش آمــد ،مســائلی را هــم در داخــل
کشــور بــه وجــود آورد و شــرایط فــروش و
صــدور آن را مشــکل و خیلــی ســخت کــرد.

چــون همــه مــا در ایــن زنجیــره ،یعنــی تولیــد،
خدمــات ،ضبــط پســته و بازرگانــی حضــور
داریــم ،خــواه ناخــواه در هــر کــدام از ایــن

قســمتها کــه مشــکلی پیــش آیــد ،کل ایــن
زنجیــره را تحــت تأثیــر قــرار خواهــد داد؛ چــرا

کــه تولیــد ،رابطــه تنگاتنگــی بــا قیمتهــا،
بــازار داخلــی و صــادرات کاال دارد .البتــه مــا
عمدتــاً تولیدکننــده هســتیم و کارمــان در

حــوزه تجــارت خیلــی کــم بــوده ،امــا چــون از

ایــن موضــوع تأثیــر پذیرفتیــم ،ســعی کردیــم

در همــان مقطــع زمانــی کــه مــا کار مدیریــت

فکــر میکنیــد محتوایــی کــه در
ماهنامــه تولیــد میشــود ســخت و

قســمتی از ایــن موضــوع را پیگیــری کنیــم.
دقیقـ ًا موضــوع مــورد پیگیــری چــه بــوده

کارشــناس کشــاورزی بــه بــاغ میآمدنــد مــا

زمینــه پیشــنهادی داریــد تــا پیگیــری

بــه طورکلــی ،مســئله اصلــی ،شــکل رفــع

از چــه طریــق بودهاســت؟

بــاغ را شــروع کردیــم ،دوســتانی کــه بــه عنــوان

را بــه عضویــت در انجمــن تشــویق کردنــد .مــا

هــم از حــدود هشــت ســال پیــش بــه عضویــت
انجمــن پســته ایــران درآمدیــم و خوشــبختانه
ماهنامههــای انجمــن را دریافــت و از آموزشهــا

و اطالعــات انجمــن نیــز اســتفاده زیــادی در
راســتای بهرهبــرداری مطلــوب بردیــم.

در کل ارزیابــی شــما از وضعیــت انجمــن

چیســت و فکــر میکنیــد در چــه

مســائلی میتــوان بهتــر عمــل کــرد؟

بــا توجــه بــه اینکــه عمــده فعالیــت مــا
پســتهکاری و امــر باغــداری اســت کــه رابطــه

ســنگین اســت؟ آیــا شــما در ایــن اســت؟
شــود؟

در زمینــه مطالبــی کــه ارائــه میشــود ،مــن

ســنگینی مطالــب یــا زبــان خیلــی تخصصــی
کــه بــرای کشــاورزها درک آن ســخت باشــد را

ـن کشــاورز خیلــی ســلیس
نمیبینــم .بــرای مـ ِ

و روان بودهاســت .انجمــن بــر اســاس رونــدی

مطلــوب در راســتای بهبــود وضــع صنعــت

پســته در حرکــت میباشــد.
شــما اخیــرا ً بــه نمایندگــی از انجمــن در

یکســری از جلســات حضــور پیــدا کردیــد.
ایــن جلســات در چــه مــوردی بودنــد؟

تعهــد ارزی بــوده و ایــن باعــث شــده کــه کار
تجــارت بــه مشــکل بربخــورد.

بانــک مرکــزی ،بازرگانــان را در تمامــی
بخشهــا چــه نفتــی و چــه غیرنفتــی مکلــف

کــرده کــه درصــدی از ارز حاصــل از صــادرات
خــود را وارد ســامانه نیمــا و یــا ســنا جهــت
تأمیــن ارز مــواد اولیــه شــرکتهای تولیــدی

و واردات کاالهــای مجــاز کننــد .ولــی آنچــه

کــه در پســته کشــور خیلــی مســئله و مشــکل
ت بیــن نــرخ ارز نیمــا و
ایجــاد کــرده ،تفــاو 

آزاد اســت .ایــن درحالیاســتکه کشــاورزان
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ســعی دارنــد بــر اســاس قیمــت بــازار آزاد

برنگردانــد؛ چــون اگــر تاجــر بخواهــد ارز

ایــران وضــع کــرده و مــا بایــد در قبــال ایــن

را بــر اســاس قیمــت ارز بــازار آزاد میخرنــد.

لــذا ،فــروش پســته براســاس ارز نیمایــی،
عمــ ً
ا تولیدکننــده را از تهیــه و اســتفاده از

کــه از باغــدار خریــده میتوانــد پرداخــت

بــه قــول صادرکننــدگان پســته ،مــا در نــوک

و در خــارج میفروشــد ،هزینههــا و ســود

آمریکایــی در تجــارت رقابــت میکنیــم.

بازخواهــد داشــت کــه نتیجــه ایــن کار در

ارز را بــه ریــال تبدیــل کنــد و حــق کشــاورز

پستهشــان را بفروشــند ،چــون نهادههایشــان

نهادههــای مرغــوب و رســیدگی بــه بــاغ

کوتــاه مــدت متضــرر شــدن تولیدکننــده و در
طوالنــی مــدت ،فعالیــت باغــداران پســته را

مــورد تهدیــد قــرار خواهــد داد.

را برنگردانــد ،چهطــور پــول پســتهای را

کنــد؟! تاجــر ،پســته را از داخــل میخــرد
خــودش را برمــیدارد و ملــزم میشــود کــه

را پرداخــت کنــد.

بــا اینکــه میفرماییــد کار تجــارت

ســخت شــده ،امــا در ســال گذشــته

تحریمهــا مقاومــت کنیــم.

پیــکان نشســتهایم و داریــم بــا بازرگانــان
خیلــی خــوب اســت کــه دولتمــردان در
ایــن شــرایط حمایــت بیشــتری بکننــد تــا

صادرکننــده بتوانــد در ایــن بــازار دوام بیاورد.
ســنتاً ،حــدود هشــتاد درصــد از پســته ایــران

صــادر میشــود و بــازار داخــل کشــش

از طــرف دیگــر ،چــون ایــران تحریــم

حــدود  140هــزار تــن پســته صــادر شــده

کــه سیاســتها و اســتانداردهای مبــارزه

تجــار پســته در فاصلــه زمانــی بیــن دهــم

ایــن زنجیــره بــه مشــکل برمیخــورد.

تأمیــن مالــی تروریســم را طراحــی و ترویــج

صادرکننــدگان و واردکننــدگان میتوانســتند

انجــام شــد؟

اســت و ( FATFســازمان فرادولتــی اســت اســت!
بــا جرایــم مالــی ،از جملــه پولشــویی و

میکنــد) ایــران را در تبــادالت مالــی بلوکــه

کــرده ،تمــام صادرکننــدگان بایــد انتقــال
ارز بــه کشــور را بــه روشهــای غیررســمی
کــه خودشــان پیــدا کردهانــد انجــام دهنــد.

ایــن در حالــی اســت کــه بانــک مرکــزی

خیلــی تأکیــد دارد تراکنشهــای ارزی و
ریالــی صادرکننــدگان را بدانــد و میگویــد

آنهــا بایــد ارز حاصــل از صــادرات را بــه
صرافیهــای معرفــی شــده از ســوی خــودش

عرضــه کننــد.

اردیبهشــت مــاه تــا ســوم تیرمــاه کــه
تهاتر داشــته باشــند و بــه صــورت آزاد واردات

در قبــال صــادرات صــورت گیــرد ،توانســتند
حجــم صــادرات را  260درصــد افزایــش

دهنــد و بــازار رقابتــی بــا آمریــکا را بــه دســت

بگیرنــد .ایــن موضــوع نشــان میدهــد کــه مــا
در بــازار رقابتــی خیلــی خــوب میتوانیــم

کار کنیــم ،ولــی بــه شــرط اینکــه دسـتمان
بــاز باشــد .اینکــه بانــک مرکــزی میخواهــد
تراکنشهــای ارزی و ریالــی را بدانــد جــزو
حقوقــش اســت و بایــد نظــارت داشــته باشــد.

مصــرف بیســت درصــد از آن را دارد ،پــس
اگــر ایــن پســته بخواهــد صــادر نشــود ،عمـ ً
ا
چــه کارهایــی بــرای رفــع ایــن مشــکل

در بخشــنامههای بانــک مرکــزی ،واردات در
قبــال صــادرات وجــود دارد؛ امــا بهصــورت

محــدود شــده .بانــک مرکــزی در تاریــخ 12
آبــان مــاه در بخشــنامهای ابــاغ کردهاســت

کــه روش جــاری تهاتــر تحــت مدیریــت
ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع

معدنــی ایــران (ایمیــدرو) و بــا هماهنگــی

بانــک مرکــزی ادامــه دارد .ایــن موضــوع
میتوانــد محدودیــت ایجــاد کنــد.

آنچــه کــه مــن در ایــن بــازه زمانــی توانســتم

مگــر تجــار ارز حاصــل از صــادرات را

ولــی بایــد دســت صادرکننــدگان را جهــت

تمــام تجــار چــه از نظــر قانونــی و چــه

بــاز بگــذارد .بدیهــی اســت صنعــت پســته
ایــران ،صنعتــی اســت کــه دقیقــاً رقیــب

ایشــان معاونــت ریاســت جمهــوری در

و یکطرفــه تحریمهــای ظالمانــهای علیــه

را عهــدهدار هســتند.

برنمیگرداننــد؟

از نظــر اخالقــی متعهــد هســتند کــه ارز

حاصــل از صــادرات را بــه کشــور برگرداننــد.
اصــ ً
ا تاجــر پســته نمیتوانــد ارز خــود را
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صــدور ،بــدون ایجــاد مشــکالت بازدارنــده

کشــور آمریــکا اســت کــه بهطــور ناعادالنــه

پیگیــری کنــم ،هماهنگــی بــا معاونــت
حقوقــی نهــاد ریاســت جمهــوری بــه
مســئولیت خانــم دکتــر جنیــدی بودهاســت.
مســائل حقوقــی و حمایــت از کســب و کارهــا

انجمن
در جلســۀ اولیــه ،نماینــده ایشــان ،خانــم دکتر

 40 ،30میلیــارد دالر باشــد ،اینقــدر برای

در آن جلســه ،مــن و آقــای عبدالکریــم امیــن

اســت؟!

فریــور و دیگــر همکارانشــان تشــریف داشــتند.

زاده عضــو هیئــت مدیــره انجمــن شــرکت
کردیــم و صحبــت مقدماتــی در زمینــه تفــاوت
نــرخ ارزهــا انجــام شــد .در جلســه بعــد کــه
در تاریــخ ششــم آبــان مــاه بــا ریاســت
خانــم دکتــر جنیــدی برگــزار شــد ،نماینــده
بانــک مرکــزی ،نماینــده اتحادیــه خشــکبار،
نماینــده وزارت صمــت و نماینــده ســازمان
توســعه تجــارت بــرای بررســی مســائل حضــور

داشــتند .از دیــد مــن ،مســائل خیلــی خــوب و
واضــح عنــوان شــد و نهــاد ریاســت جمهــوری

و معاونــت حقوقــی هــم خیلــی خــوب موضــوع
را برداشــت کردنــد و صحبتهــای خیلــی

خوبــی در اینبــاره انجــام شــد.

نظــر مــا ایــن اســت کــه مشــخصاً انجــام تهاتــر
بــا ایمیــدرو میتوانــد بــرای تاجــر پســته
مشــکل ســاز شــود ،چــون ممکــن اســت فــردا
آمریــکا ایمیــدرو را تحریــم کنــد .موضــوع

دیگــر اینکــه ،وقتــی بانــک مرکــزی اعــام

میکنــد فقــط از طریــق صرافیهــای مــورد
نظــر ایــن ســازمان ایــن کار انجــام شــود،

بــاز بــرای بــازرگان ایرانــی محــدود کننــده
میشــود.

اگــر بانــک مرکــزی و نهادهــای وابســته ،مثــل
وزارت صمــت ،بتواننــد ایــن همــکاری را داشــته
باشــند کــه کوتاژهــای گمرکــی بیــن صــادرات

بانــک مرکــزی حساســیت ایجــاد کــرده
درســت اســت .ایــن یــک و نیــم میلیــارد دالر
در مقابــل مقــدار ارز حاصــل از صادراتــی کــه
پتروشــیمیها ،صنایــع نفتــی و وابســته بــه
انــرژیِ یارانــهای دارنــد ،عــدد خُ ــردی اســت.

آنچــه بانــک مرکــزی ،وزارت صمــت و
ســازمانهای مربوطــه روی آن حساســیت
دارنــد بــه ایــن دلیــل بــوده کــه اگــر بــه
یــک صنعــت امتیــاز مثبتــی بدهنــد ،ممکــن
اســت صنایــع دیگــر هــم ایــن درخواســت را
داشتهباشــند .مــن فکــر میکنــم مقایســه
بیــن پســته و ســایر صنایــع درســت نیســت،
چــون پســتۀ کشــور بــا یــک صنعــت بــزرگ
مثــل پتروشــیمی کــه سوبســیدهای خــاص
خــودش را دارد ،خیلــی متفــاوت اســت .اوالً،

مــا در کشــاورزی چنیــن سوبســیدهای خاصــی
نداریــم .ثانیــاً ،مشــاغل وابســته بــه صنعــت

پســته خیلــی زیــاد و خــرد میباشــند.
نکتــه دیگــر اینکــه ،زمانــی کــه پتروشــیمیها
ارز خودشــان را در ســامانه نیمــا عرضــه
میکننــد ،عمــ ً
ا حجــم بــاالی ارائــه ارزشــان

کــه قیمــت پایینتــری دارد ایــن اجــازه را
نمیدهــد کــه صادرکننــده دیگــری بتوانــد
قیمتــی باالتــر از آن بدهــد .یعنــی ایــن
حجــم بــاالی ارز پتروشــیمیها و قدرتــی

و واردات جابهجــا شــود و تهاتــر بــه صــورت

کــه بهخاطــر وجــود سوبســید در عرضــۀ ار ِز

واردکننــدهای بتوانــد ایــن کار را انجــام دهــد به

در نیمــا را تحــت تأثیــر خــودش قــرار میدهــد.

آزاد اتفــاق بیافتــد و هــر صادرکننــده بــا هــر
مراتــب جریــان بازرگانــی مــا ســهلتر خواهــد
شــد.

اگــر فــرض کنیــم هــر ســال 200هــزار
تــن پســته در کشــور تولیــد شــود و
تجــار بتواننــد کل آن را صــادر کننــد

شــاید مبلغــی حــدود  1.5میلیــارد دالر
بشــود .چــرا ایــن عــدد در مقابــل حجــم

کل صــادرات کشــور کــه شــاید حــدود

ارزانقیمــت کســب کردهانــد ،کشــف قیمــت

در جلســهای کــه بــا ســرکار خانــم دکتــر
جنیــدی داشــتیم ایــن موضــوع بحــث شــد
کــه بایــد بــه بخــش کشــاورزی و محصــوالت
کشــاورزیِ صادراتــی دیــد متفاوتــی داشــت
و قابــل قیــاس بــا صنایــع مــادر و ســنگین
نیســتند .کشــاورزی شــرایط خاصــی دارد ،از
ریسـکهای بــاالی تولیــد آن گرفتــه تــا وجــود
رقیــب جهانــی مثــل آمریــکا در پســته ،ضمــن

اینکــه باردهــی اقتصــادی یــک درخــت پســته
در بهتریــن شــرایط نزدیــک بــه  8ســال زمــان
نیــاز دارد و کشــاورز در تمــام ایــن دوران بایــد
هزینــه کنــد.
در مقابــل ،اگــر کل فــروش پســته کشــور
در ســال عــدد بزرگــی در مقایســه بــا ســایر
صنایــع نیســت ،امــا از نظــر کاهــش بیــکاری،
اشــتغالزایی ،درآمدزایــی بــرای اقشــار
مختلــف در ایــران و از نظــر اجتماعــی بســیار
موثــر اســت .هــر جــا کــه باغــات پســته احــداث
شــدهاند ،تمــام اهالــی آن منطقــه را حفــظ
کردهانــد .اگــر باغهــای پســته نابــود شــوند
مهاجــرت عظیمــی صــورت میگیــرد کــه
تبعــات اجتماعــی خیلــی ناخوشــایندی بــه
دنبــال خواهدداشــت .اگرچــه درآمــد حاصــل از
ـع سوبســیدی
پســته در مقابــل بعضــی از صنایـ ِ
کــم اســت ،امــا نــانآور بســیاری از خانههــا

اســت کــه اگــر بــه مشــکل بخــورد تمــام ایــن
زنجیــره بــا مشــکل مواجــه میشــود.
پســته ایــران بایــد بــه شــکلی در داخــل حمایت
شــود کــه نــه تنهــا تولیدکننــده امیــدوار باشــد
کــه تولیداتــش را هــر روز بهتــر کنــد و کیفیــت
جهانــی بــه آن بدهــد ،بلکــه صادرکننــده هــم
بــه راحتــی مابقــی مســیر را طــی کنــد و بتوانــد
بــا فــروش پســته باکیفیــت ،اعتبــار ایــران را
حفــظ کنــد .اگــر تولیدکننــده آگاهــی کامــل
داشــته باشــد و صادرکننــده در یــک مســیر
مثبــت قــرار بگیــرد و فشــارهای داخلــی و
خارجــی کــم شــود مجبــور نمیشــود از
راههــای نادرســت و بــا ارائــه پســته بــا کیفیــت
نازلتــر کســب درآمــد کنــد.

چرا شما این کار را بر عهده گرفتید؟
ناگفتــه نمانــد ،قبــل از جلســاتی کــه مــن
در آنهــا حضــور پیــدا کــردم ،اعضــای هیئــت
مدیــره انجمــن بــا جنــاب آقــای همتــی رئیــس
کل بانــک مرکــزی جلســه داشــتند کــه در
ماهنامــه هــم جزئیــات آن چــاپ شــده بــود و
پیشــنهادات بســیار خوبــی بــه بانــک مرکــزی
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انجمن
ارائــه شــد و حتــی در جلســه بــه نتایــج مثبتــی

میکنیــم و دقیقــاً نظــر مســتقیم کشــاورز،

تقریبــاً مشــکالت تولیــد و صــادرات پســته

هــم رســیده بودنــد.

صادرکننــده و یــا بخــش خدماتدهنــده بــه

بــرای مــا و دولــت تــا حــدودی مشــخص

انجمــن پســته در قبــال آنچــه کــه در پســته

گــوش قانونگــذار میرســد .البتــه امیدواریــم

ایــران دارد اتفــاق میافتــد بســیار نقــش مؤثــری

کــه تأثیــر مثبــت خــودش را داشــته باشــد.

نشــان میدهــد و انجمــن همــواره حامــی

از مشــکالت را دولــت بــرای بخــش

را ایفــا میکنــد و کامــ ً
ا بــه مســائل واکنــش
تولیدکننــده پســته ،بــازرگان و خدماتدهنــده
پســته بودهاســت.
بعــد از جلســات برگــزار شــده توســط هیئــت
مدیــره انجمــن ،مــن بــا جنــاب آقــای مهنــدس
رضایــی دبیــرکل محتــرم صحبــت کــردم و

طبــق صحبتهــای شــما بخشــی

کشــاورزی ایجــاد کردهاســت .فکــر
میکنیــد چــرا مــا ایــن مســائل را بــا

دولــت داریــم ،در حالــی کــه کشــورهای

دیگــر اینقــدر درگیــر ایــن موضوعــات

نیســتند؟

هســتند؛ بعضــاً ممکــن اســت تعــدادی از
صادرکننــدگان خالفــی را مرتکــب شــوند؛
ولــی نبایــد بهخاطــر عملکــرد آنهــا ،کل
صــادرات پســته محــدود و یــا زیــر ســوال
بــرده شــود.

شــما فکــر میکنیــد چقــدر از مشــکالت

بیــن بخــش خصوصــی و دولتــی ناشــی

از تعــارض منافــع و بنگاهــداری دولــت

اســت؟

مــن شــخصاً فکــر میکنــم دولــت بایــد در

مــن فکــر میکنــم بخــش خصوصــی و

بــا معاونــت حقوقــی ریاســت جمهــوری

امــر صــادرات ،خریــد و برگشــت ارز حاصــل

دولتــی هیچوقــت نبایــد در تقابــل بــا هــم

هماهنــگ کنــم تــا بتوانیــم ایــن موضــوع را

از پســته تســامح و تســاهل بیشــتری نشــان

قــرار بگیرنــد و هیچوقــت منافــع بیــن بخــش

آنجــا نیــز مطــرح کنیــم .چــون در هــر صــورت

دهــد ،بهطوریکــه صنعــت پســته کشــور

خصوصــی و دولتــی نبایــد در دو مســیر

ایــن یــک موضــوع شــخصی نیســت و مشــکل

ی در
از تنشهــا و ترکشهــای اقتصــاد 

متفــاوت قــرار گیــرد؛ چــون مــا همــه حمایت

تکتــک فعالیــن ایــن صنعــت اســت.

امــان باشــد .همانطــور کــه تولیدکننــده و

کننــده اقتصــاد مطلــوب کشــور هســتیم،

اصــل کار را انجمــن بــه صــورت مطلــوب پیــش

صادرکننــده در قبــال تحریمهــای یــک جانبـه

یعنــی بــا تولیــدات خودمــان داریــم از دولــت

مــی بــرد؛ و مــا در حــد تــوان در پیــش بــرد آن

دارنــد مقاومــت میکننــد و میجنگنــد .لــذا،

حمایــت میکنیــم؛ تولیــد ناخالــص داخلــی

بــا انجمــن همــکاری مــی کنیــم.

سیاسـتهای دولتــی بایــد بــه نحــوی تنظیــم

را بــاال میبریــم و دولــت هــم بایــد بــا

شــوند کــه حمایــت کننــده و پشــتیبانیکننده

قانونگذاریهایــش امــور تولیــد و بازرگانــی

پیشــنهاد دادم کــه میتوانــم جلســه دیگــری

اعضــای انجمــن در پیشــبرد منافــع
جمیــع افــراد در پســته کشــور چــه

باشــند.

را تســهیل کنــد .پــس قانون ـاً و عم ـ ً
ا منافــع

نقشــی میتواننــد داشــته باشــند؟

امــا دلیــل ایــن کــه چــرا ایــن اتفاقــات بــرای

مــا و دولــت نبایــد در تضــاد بــا هــم باشــد.

اعضــای انجمــن از گروههــای باغــداران،

مــا میافتــد و بــرای کشــورهای دیگــر

در صــورت وجــود و وقــوع چنیــن وضعیتــی،

صادرکننــدگان و واحدهــای خدماتــی هســتند

نمیافتــد ،ایــن اســت کــه یــک مســائل
سیاســی وجــود دارد کــه مــا اصــ ً
ا از آنهــا

گیــرد و راهــکار مناســب بــر اســاس حفــظ

هیئــت مدیــره محتــرم انجمــن کــه متشــکل از

باخبــر نیســتیم و درگیــری بــا آنهــا نداریــم.

ســطح صــادرات و حمایــت از تولیــد کننــده

افــراد برگزیــده ایــن صنعــت هســتند اقــدام بــه

دولــت بــا ایــن موضوعــات درگیــر اســت و

اتخــاذ شــود .بــه عنــوان مثــال ،دولــت در

پیگیــری مســائل و موضوعــات صنعــت پســته

بایــد بــا آنهــا مبــارزه کند ،ولــی تصمیمــات در

راســتای حفــظ آبهــای زیرزمینــی ،برداشــت

میکننــد ،نتایــج بســیار ســازندهای حاصــل

صــدور پســته بایــد طــوری گرفتــه شــود کــه

آب را بــا نصــب کنتــور محــدود کردهاســت،

میشــود.

یــک جانبــه نباشــد و منافــع جمعــی بهطــور

ولــی بخشــی از ایــن محدودیــت ایجــاد شــده

میتوانــم بگویــم کــه مــا انجمــن پســتهای

کامــل دیــده شــود ،منافــع صنعــت پســته

را بــا دادن تســهیالت آبیــاری تحــت فشــار و

در ایــران داریــم کــه بــرای ایــن صنعــت یــک

دیــده شــود ،منافــع کشــاورز دیــده شــود،

لولهگــذاری جبــران کردهاســت.

گوهــر ارزشــمند بــه حســاب میآیــد و افــراد

منافــع خشــکبار دیــده شــود .دولــت و ملــت

متخصصــی کــه در آن زحمــت میکشــند

هیچوقــت از هــم جــدا نیســتند و در کنــار

چگونگــی صــادرات ،بازگشــت ارز حاصــل از

نســبت بــه مســائل بیتفــاوت نیســتند .مــا در

هــم هســتند ،بنابرایــن بایــد تمــام قوانیــن و

آن و قیمتگــذاری آن راه حلــی را انتخــاب

انجمــن نســبت بــه مســائل مختلــف ،واکنــش

بخشــنامهها طــوری دیــده شــود کــه یــک

کنــد کــه محدودیتــی بــرای صــادرات ایجــاد

نشــان میدهیــم و نظــرات را پیگیــری

فضــای مثبــت بــرای طرفیــن ایجــاد شــود.

نکنــد.

و کام ـ ً
ا بــه جزئیــات کار واقفنــد .زمانــی کــه
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ایــن موضــوع بایــد عمیقـاً مــورد بررســی قرار

بنابرایــن ،دولــت بایــد نهایتــاً در مقابــل

باغبانی

تخمین محصول پسته سال  1399کشور

منطقه

ردیف

پیش بینی
تولید (تن)

1

رفسنجان

68،000

2

سیرجان

12،000

3

انار

8،000

4

کرمان

5،000

5

زرند

4،500

6

شهربابک

3،000

 1399بــا اســتفاده از آمــار دریافتــی از و درصــد دهــن بســت مطلــوب بودهاســت.

7

راور

2،500

باغــداران و واحدهــای فــرآوری سراســر همچنیــن ،بــه نظــر میرســد ســرمای

8

راین

1،500

9

سایر

500

10

جمع استان کرمان 105،000

11

خراسان رضوی

34،000

12

خراسان جنوبی

12،000

13

یزد

9،000

14

فارس

6،000

بــا توجــه بــه تخمیــن  195هــزار تنــی ارائــه شدهاســت.

15

مرکزی

4،500

محصــول ســال قبــل ،بــه نظــر میرســد در رابطــه بــا تخمیــن محصــول انجمــن

16

تهران

4،500

17

قم

4،000

18

سمنان

3،500

19

اصفهان

2،500

20

قزوین

2،000

21

سیستان و بلوچستان 2،000

مقــدار تخمیــن کمیتــه باغبانــی انجمــن

22

سایر

1،000

همچنیــن ،کشــاورزان اســتانهای خراســان پســته ایــران بــوده و احتمــال خطــا

23

جمع سایر استانها 85،000

24

190،000

کمیته باغبانی انجمن پسته ایران

جلســه کمیتــه باغبانــی انجمــن پســته خوبــی را پشــت ســر گذاشــتند .گزارشــات
ایــران در تاریــخ  24آبــان مــاه ســال

حاکــی از آن اســت که در محصول امســال،

جــاری بــا هــدف مــرور پیشبینــی بهــاره

در همــه ارقــام تجــاری درصــد پوکــی کــم

تولیــد محصــول پســته کشــور در ســال و کیفیــت محصــول از حیــث اُنــس ،عیــار

کشــور بهصــورت مجــازی برگــزار شــد .بــر

زودرس و نــادر پاییــزه کــه در برخــی نقــاط

اســاس جمعبنــدی ایــن کمیتــه ،میــزان پســتهخیز در نیمــه دوم مهرمــاه بــا فصــل
تولیــد محصــول پســته خشــک کشــور در برداشــت تالقــی پیــدا کــرد ،خوشــبختانه
ســال  190 ،1399هــزار تــن تخمیــن زده اثــر قابــل توجهــی بــر اُفــت وزن و کیفیــت
میشــود .ایــن تخمیــن در مقایســه بــا

محصــول نداشتهاســت.

پیشبینــی بهــاره ایــن انجمــن  10هــزار

ـش رو میــزان تخمیــن تولید
در جــدول پیـ ِ

تــن (نزدیــک بــه  6درصــد) افزایــش را پســته در ســال محصولــی  99بــه تفکیــک
نشــان میدهــد.

گســترش ســطح زیــر کشــت پســته در

اســتانها و مناطــق مختلــف پســتهخیز

الزم اســت بــه ایــن نــکات توجــه شــود:

مناطــق مختلــف ایــران و تنــوع ارقــام • هــر ســاله مقــداری از پســته تَــر ،عمدتـاً
پســته ،فاصلــه بیــن ســالهای کــم بــار و محصــول اســتانهای خراســان رضــوی
پــر بــار را کاهــش داده اســت.

و ســمنان صــرف تَرخــوری بهصــورت

امســال کشــاورزان در شهرســتان رفسنجان میــوه تــازه میشــود کــه در مقادیــر
در حالی ســال پرباری را پشــت سرگذاشتند منــدرج در جــدول منظــور نشدهاســت.
کــه ســایر مناطــق پســتهخیز اســتان • بــرآورد انجــام شــده صرفــاً نمایانگــر
کرمــان بــا کاهــش محصــول مواجــه بودند.

رضــوی و جنوبــی ،مرکــزی ،قــم ،اصفهــان نســبت بــه مقــدار واقعــی محصــول وجود
و تهــران نیــز امســال برداشــت محصــول دارد.

جمع کل کشور
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باغبانی
موضــوع نهادههــای کشــاورزی
علیالخصــوص نهــادهای مثــل
ســم ،موضــوع بســیار مهمــی
اســت .در باغــداری پســته تــاش
میکنیــم تــا بــا کمــک ســم،
محصــول را از گزنــد آفــات مختلف
حفــظ کنیــم و برداشــت اقتصــادی
داشتهباشــیم ،حــال اینکــه مــواد
غذایــی کــه خودمــان میخوریــم
یــا بــرای ســایر انســانها تولیــد
میکنیــم تــا بخورنــد و آنچــه در
محیــط زیســت و بــاغ در معــرض
آن قــرار میگیریــم ،میتوانــد
حــاوی ســموم کشــاورزی پرخطــر
و غیراســتانداردی باشــد کــه جــان
افــراد را تهدیــد کنــد .موضوعــی
کــه شــاید خیلــی چشـممان را بــه
روی آن بســتهایم .بنابرایــن ،آنچــه
دربــاره ســموم از منظــر تولیــد
محصــوالت کشــاورزی اهمیــت
پیــدا میکنــد ،قیمــت و موجــود
بــودن آنهــا و همچنیــن کیفیت چه
بــه لحــاظ اثرگــذاری روی آفــات و
چــه اثــرات زیس ـتمحیطی اســت.
ایــن موضــوع دربــاره نهــادهای
مثــل کودهــای کشــاورزی نیــز
تاحــدی معنــا پیــدا میکنــد.
چنــدی پیــش در بخــش خبــری
شــبکه یک صدا و ســیما گزارشــی
دربــاره ســموم کشــاورزی ،قیمت،
وضعیــت تولیــد و مســائل مربــوط
بــه واردات آن ارائــه شــد .در ایــن
بســته خبــری ،عمدتـ ًا بــه موضوع
ســم از زاویــه تولیــد داخلــی
ســموم در ســال جهــش تولیــد
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تالطمات بازار نهادههای کشاورزی
دبیرخانه انجمن پسته ایران

تأکیــد شــده بــود و گزارشــگر از
تولیدکننــدگان داخلــی ســموم،
فروشــندگان ،دســت انــدرکاران
دولتــی و تعــدادی از کشــاورزان
مطالبــی تهیــه کــرده بــود .امــا
ایــن گــزارش ســواالت بســیاری
را در اینبــاره نــه تنهــا از
جنبــه تولیــد داخــل ،ارزبَــری
و ارزآوری ،بلکــه از جنبــه
کارشناســی برمیانگیــزد و بــه
نظــر نمیرســد موضــوع بــه
ایــن ســادگی باشــد! و شــاید
نیــاز باشــد دیــد همــه جانب ـهای
بــه ابعــاد مختلــف آن در جهــت
تســهیل مشــکالت داشــته
باشــیم.
ایــن گــزارش بهانــهای شــد تــا
بــه زوایــای پیــدا و پنهــان بــازار

نهادههــای کشــاورزی و تالطمــات
ایــن روزهــای بــازار آن تــا
حــدی کــه ظرفیــت ایــن شــماره
از ماهنامــه اجــازه میدهــد،
بپردازیــم.
در ادامــه ،مشــروح گــزارش صــدا
و ســیما آمــده و پــس از آن چنــد
گفتوگــوی مفصــل بــا امیــن
فرحبخــش کارشــناس کشــاورزی،
رضــا اردکانیــان عضــو باغــدار
انجمــن پســته ایــران از منطقــه
خراســان و محمدعلــی جعفریــان
مدیرعامــل شــرکت تعاونــی احمد
آبــاد انــار در ایــن رابطــه انجــام
شــده تــا بــا دیدگاههــای ایشــان
دربــاره وضعیــت بــازار ســم و
کــود در مناطــق پســتهخیز
آشــنا شــویم.

باغبانی

تولید سم در سال جهش تولید
به روایت رسانه عمومی

گزارشــگر« :جــدال نفسگیــر تولیــد داخــل
بــا واردات ،ایــن بــار در ســم کشــاورزی!
درحالیکــه ظرفیــت تولیــد ســم در کشــور
بیــش از نیــاز داخلــی اســت و میتــوان بخشــی
را صــادر کــرد ،واردات ســم ،خــود ســمی
شدهاســت بــرای فــنآوران و تولیدکننــدگان
کارکشــتۀ ســم .در ایــن بیــن ،ایــن کشــاورز
اســت کــه ســرش بــیکاله میمانــد و
همیــن ســم وارداتــی هــم گــران بــه دســتش
میرســد و البتــه در یــک چرخــه چنــد
مرحلـهای هزینـهاش را مصــرف کننــده نهایــی

مشــکل داریــم .امــا اگــر کســانی بخواهنــد در
تولیــد مــواد تکنیــکال و تهیــه ســم نهایــی
قابــل مصــرف ورود کننــد ،مــا تمــام قــد از
آنهــا حمایــت خواهیــم کــرد».
در ادامــه گزارشــگر بــه یکــی از کارخانجــات
تولیــد ســم در قزویــن مــیرود تــا بــا یکــی
از فعالیتهــای ایــن واحــد ،کــه بــرای تولیــد
صفــر تــا صــد ســمی پــر مصــرف تــاش
میکنــد ،اطالعاتــی را کســب کنــد.
تولیدکننــده ســم داخلــی« :مــا در ایــن جــا
ســمی را تولیــد میکنیــم کــه یــک نــوع

مــیرود و در خصــوص ســم اکســی کلــرور
مــس میگویــد« :انــواع وارداتــی همیــن ســم
کــه ابــزار تولیــدش در داخــل مهیــا اســت بــا
گشــتی در بــازار یافــت میشــود».
کارشــناس فنــی یکــی از شــرکتهای
تولیدکننــده ســم دربــاره تــوان تولیــد ایــن
ســم در کشــور توضیــح میدهــد« :چهــار
تــا شــرکت ایــن را وارد کردنــد کــه مــا در
اینجــا خودمــان توانایــی تولیــد تکنیکالــش را
داریــم ،بــه مقــدار نیــاز ســاالنه کشــور ،حتــی

محصــول میپــردازد .چــرا جایــی کــه تــوان
تولیــد داخــل وجــود دارد ،واردات بیمهابــا هــم
تاخــت و تــاز میکنــد؟

قارچکــش بســیار کــم خطــر اســت .ایــن ســم

میتوانیــم مــازادش را صــادر کنیــم».

خــاص چــون مــاده اولیــهاش از مــس اســت

تولیدکننــده ســم امــا مدعــی میشــود«:ما

و مــا در کشــورمان معــادن غنــی مــس وجــود

مــس را بــا قیمــت  6.5دالر صــادر میکنیــم

 35درصــد از ســموم مصرفــی کشــاورزان

دارد ،ایــن امــکان وجــود دارد کــه بــدون نیــاز

وارداتــی اســت و حــدود  65درصــد در داخــل
کشــور تولیــد میشــود ،البتــه بــا واردات
تکنیــکال یــا همــان مــواد اولیــه! امــا چــرا
تولیــد ســم در کشــور بایــد تــا ایــن حــد
وابســته بــه آنــور آب باشــد؟»
رئیــس ســازمان حفــظ نباتــات کشــور،
کیخســرو چنگلوایــی« :مــا در تولیــد تکنیــکال

بــه هیچگونــه وارداتــی ایــن ســم را کامــل
در داخــل کشــور ســنتز و تولیــد کنیــم .امــا
متأســفانه پارســال آنقــدر ســم آمــاده وارداتــی
از ایــن محصــول وارد کشــور شــده کــه مــا
ایــن ظرفیــت بــزرگ را نمیتوانیــم اســتفاده
کنیــم».
ســپس گزارشــگر بــه بــازار ســم و آفتکــش

و در کشــور هنــد همیــن فــرآوری کــه مــا روی
آن انجــام میدهیــم را انجــام میدهنــد و
دوبــاره بــه مــا پــس میدهنــد و محصولــی
تولیــد میکننــد کــه ارزش مــس آن چیــزی
حــدود  10دالر اســت».
ســپس گزارشــگر اینطــور ادامــه میدهــد:
«گویــی ایــن اتفاقــات در جهــت مخالــف تولید
داخــل در حــال پیشــروی اســت .فرامــوش
نشــود کــه میــزان مــس مصرفــی در ایــن ســم
بــه دویســت تــن در ســال میرســد».
رئیــس نظــام صنفــی کشــاورزی کشــور،
محمدشــفیع ملــک زاده در تأییــد صحبــت
گزارشــگر میافزایــد «:متأســفانه بــه جــای
اینکــه بــه فکــر تولیــد کاال در داخــل باشــیم
و بــه فکــر اشــتغالمان باشــیم و ظرفیتــش را
داریــم کــه در داخــل بتوانیــم تولیــد کنیــم،
ولــی متأســفانه عــدهای افــراد خــاص وجــود
دارنــد ،خیلــی راحــت و بــدون دردســر هــر
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باغبانی
چیــزی را کــه میخواهنــد وارد میکننــد؛ در

دارد چهــار قوطــی ســم آبامکتیــن را نشــان

کــه در حــال حاضــر ســمت بانــک مرکــزی

رابطــه بــا ســموم محصــوالت هــم بــه همیــن

میدهــد و میگویــد «:ایــن دو تــا از هنــد

هســت از ســمت تولیدکننــدگان ســموم

شــکل شــده».

هســت کــه بــاز وارداتــی هســت و ایــن دو تــا

کشــور کمتــر از ســی ،چهــل میلیــون دالر

گزارشــگر در مــورد وضعیــت واردات مــواد

هــم تولیــد داخــل هســت ،از دو تــا شــرکت

اســت».

اولیــه ســموم تولیــدی داخــل کشــور و

مختلــف ،کــه نشــان میدهــد آبامکتیــن بــه

گزارشــگر در حمایــت از تولید داخــل میگوید«:این

ســمومی کــه کامــل از خــارج وارد میشــوند

صــورت محصــول آمــاده وارد شــده ،اینهــا

یعنــی اینکــه حــاال منابــع کشــور نــه تنهــا صــرف

اینگونــه عنــوان میکنــد«:در ســوی دیگــر

تکنیکالــش وارد شــده و در ایــران تولیــد

بومــی کــردن تولیــد ســموم ،بلکــه صــرف واردات

انــواع ســمومی قــرار دارنــد کــه پــای تأمیــن

شــده .وقتــی مــا توانایــی ایــن را داریــم کــه

میشــود».

ارز نیمایــی بــرای واردات مــواد اولیــه شــان
لَنــگ اســت».

در اینجــا فرمولــه بکنیــم چــرا بایــد آمــاده

محمــد بــازرگان ،مشــاور نظــام صنفــی

برداریــم بیاوریــم داخــل کشــور؟!»

کشــاورزی«:ما امــروز افــرادی را در کشــور

تولیدکننــده ســم در ایــن بــاره توضیــح

ســپس رئیــس ســازمان حفــظ نباتــات تصریح

داریــم کــه در ســطح دنیــا حــرف بــرای

میدهــد« :یــک نــوع ســم مایــع حشــرهکش

میکنــد «:اصــل تولیــد تکنیــکال اســت ،شــما

گفتــن دارنــد .ایــن کــه چــرا ایــن اتفــاق

هســت-کلروپریفوس -کــه بســیار هــم پــر

بخواهیــد تکنیــکال بیاوریــد و اینجــا بخواهیــد

نمیافتــد بــه دلیــل عــدم حمایــت اســت و

مصــرف اســت ،ظرفیــت خیلــی باالیــی هــم

فرمول ـهاش کنیــد میشــود مثــل بقیــه ،پــس

اینکــه ایــن واردات ســموم حتــی میشــود

دارد ،ولــی بــه دلیــل محدودیتــی کــه در

ایــن چــه تولیــد داخلــی اســت؟!»

گفــت جلوگیــری میکنــد از اینکــه بتوانیــم

واردات مــواد اولیــه داریــم بــه دلیــل عــدم

رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان ســم در پاســخ

ایــن دانــش را بومــی کنیــم».

تأمیــن ارز ،چهــار تــا از ایــن خــط را در ســالن

بــه صحبــت رئیــس ســازمان حفــظ نباتــات

گزارشــگر ادامــه مــی دهــد« :همــه اینهــا

داریــم ،متأســفانه االن فقــط یــک خطــش را

میگوید«:تکنیکالهــا را کــه وارد میکنیــم

در نهایــت بــازار ســم مصرفــی کشــاورزان را

فعــال کردیــم».

بــه عنــوان مــواد اولیــه اصلــی ،یــک چیــزی

گاه و ب ـیگاه مســموم میکنــد .از یــک ســو

رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان ســموم،

حــول و حــوش  40تــا  50درصــد ارزبَــری
خواهــد داشــت ،بقیــهاش را داریــم در

نوســان قیمتهــا و از ســوی دیگــر نیازهایــی
کــه برطــرف نمیشــود».

میدهد«:خیلــی از کارخانجــات بــه دلیــل عــدم

داخــل کشــور از پتروشــیمیها میگیریــم

دو نفــر کشــاورز ایــن چنیــن طــرح موضــوع

تخصیــص و تأمیــن ارز االن بیــن ده تــا پانــزده

و مــواد اولیــه و ملزومــات بســتهبندی،

مــی کننــد« :تعاونــی کــه تــا پارســال بــه مــا

درصــد از ظرفیــت را دارنــد کار میکننــد؛
بعضیهــا هــم واقعــاً تعطیــل شــدند».

کارگــری ،هزینــه کارگــری را از اینجــا تعییــن

ســم مـیداد ،میگویــد امســال ســم نداریــم.

میکنیــم .چــه دلیلــی دارد سوبســید و ارزی

ســم کشــاورزی مناســبی کــه بتــوان بــا آن

و گزارشــگر عنــوان میکنــد« :جالــب

را کــه اینجــا خــود بانــک مرکــزی االن دارد

آفــات را کنتــرل کــرد ،وجــود نــدارد».

آنجاســت کــه بــرای واردات محصــوالت

بــا مشــکل تأمیــناش میکنــد و دولــت

گزارشــگر در پایــان چنیــن عنــوان

نهایــی گویــی جــاده مهیاتــر اســت».

بــرای تأمی ـناش در مضیقــه هســت را بدهــد

میکنــد«:در هــر صــورت در ســال جهــش

رئیــس ســازمان حفــظ نباتــات کشــور،

بــه هنــدی کــه دارد واردش میکنــد».

تولیــد انتظــارات مبنــی بــر قــرار گرفتــن

کیخســرو چنگلوایــی در مــورد واردات

گزارشــگر آمــار مــی دهــد« :همیــن ســال

منابــع در راســتای تولیــد داخلــی اســت و

ســموم آمــاده مصــرف میگویــد«:در ســامانه

گذشــته حــدود  180میلیــون دالر صــرف

نــه واردات محصوالتــی کــه امــکان تولیــد

اطالعــات را ثبــت میکننــد ،مدارکــش را

واردات ســموم آمــاده شــده اســت».

آن در داخــل وجــود دارد .تولیــد داخــل بــه

بررســی میکننــد ،تیــک نهایــی را مــا

تولیدکننــده ســم مدعــی اســت «:اگــر بــه

معنــای ایجــاد اشــتغال اســت .تولیــد داخــل

میزنیــم و از طریــق وزارتخانــه بــه بانــک

جــای اینکــه ســموم آمــاده وارد میکردیــم،

بــه معنــی چرخــش چرخهــای اقتصــاد

مرکــزی اعــام میشــود و بقیــه کارشــان را

فقــط مــاده اولیــه اش را وارد میکردیــم و

کشــور بــه نفــع مــردم کشــور اســت ،حتــی

تــا دریافــت ارز انجــام میدهنــد».

بقی ـهاش را اینجــا فرمولــه میکردیــم چیــزی

اگــر مــواد اولیــه ایــن تولیــد وارداتــی باشــد.

کارشــناس فنــی شــرکت تولیدکننــده ســم

حــدود  60 ،50میلیــون دالر در ســال 98

و حــاال در برابــر تصمیمگیــران دو گزینــه

دربــاره ســمومی کــه امــکان تولیــد آنهــا

میتوانســت صرفــه جویــی ارزی اتفــاق

وجــود دارد ،حمایــت از تولیــد داخــل یــا

در کشــور بــا واردات مــواد اولیــه وجــود

بیافتــد .آن مقــدار درخواســت تخصیــص ارزی

حمایــت از واردات!»

مســعود گیــل آبــادی ایــن چنیــن ادامــه
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باغبانی
توگو با امین فرحبخش ،عضو هیئت امنای انجمن پسته ایران و کارشناس کشاورزی
گف 

هزارتوی کیفیت و قیمت سموم کشاورزی

آقــای فرحبخــش! نهادههــای کشــاورزی
مثــل ســم و کــود در ایــران از چــه طریق
تأمیــن میشــوند؟
بهطورکلــی ،نهادههــای کشــاورزی اکثــرا ً از
طریــق بخــش خصوصــی تأمیــن میشــوند.
تخمیــن زده میشــود انــدازه بــازار
نهادههــای کشــاورزی وارداتــی و تولیــد
داخــل ایــران مجموعــاً چیــزی حــدود 1
میلیــارد دالر اســت .تقریبـاً  250میلیــون دالر
از ایــن مقــدار ،ارزش بــازار ســموم کشــاورزی
اســت.
در مــورد کــود آمــار دقیقــی از میــزان واردات
و تولیــد داخــل نــدارم؛ چــون تنــوع کــودی
بــاال اســت؛ بعضــی از کودهــا وارداتــی و
بعضــی از آنهــا تولیــد داخــل هســتند .اگــر
اجــازه دهیــد مــن بیشــتر روی موضــوع ســم
تمرکــز کنــم.
شــمای کلــی تولیــد ســم در کشــور را
چطــور میبینیــد؟
ابتــدا مــا بایــد یکســری تعاریــف را در مــورد
ســموم بدانیــم .اولیــن تعریــف اصطــاح
ســموم جنریــک اســت؛ یعنــی ســمومی کــه
پَتِنــت (حــق ثبــت اختــراع یــا حــق امتیــاز)
آن تمــام شــده و در جاهــای مختلــف دنیــا
آن را تولیــد میکننــد؛ مــاده مؤثــره اکثــر
ایــن ســموم نیــز در هنــد و چیــن تولیــد
میشــوند .ســهم بــازار ســموم جنریــک در
ایــران  93درصــد اســت .دومیــن تعریــف
ســموم  R&Dاســت؛ یعنــی ســمومی کــه
شــرکتهای دارای تحقیــق و توســعه
تولیــد میکننــد و معمــوالً پَتِنــت دارنــد.
ایــن ســموم در حــوزه ســموم بــا تکنولــوژی
بــاال دســتهبندی میشــوند؛ تولیدکننــده
ایــن ســموم شــرکتهایی از قبیــل بایــر،
ســینجنتا ،بــی .ای .اس .اف .و داو و دوپونــت
هســتند .تعــداد شــرکتهای  R&Dاز تعــداد

انگشــتان دو دســت کمتــر اســت و روز بــه روز
هــم کمتــر میشــود ،چــون بعضــی از آنهــا
دارنــد بــا یکدیگــر ادغــام میشــوند .ســهم
بــازار ایــران از کل ســموم  R&Dدر حــال
حاضــر تقریبــاً  7درصــد اســت.
از  93درصــد ســموم جنریــک در بــازار
ایــران 60 ،درصــد تولیــد داخــل اســت و 40
درصــد آن وارداتــی اســت.
یعنــی مــا تــوان تولیــد  60درصــد از
ســموم جنریــک را در داخــل کشــور
داریــم؟!
تولیــد داخــل عمومــاً بــر پایــه فرمولــه
کــردن مــواد مؤثــره وارداتــی از کشــورهایی
مثــل چیــن و هنــد اســت کــه عمدتــاً
تولیدکننــده مــواد تکنیــکال هســتند .ایــن
ســموم در کشــور بســته بــه نــوع ســم و
نــوع فرموالســیون ،فرمولــه میشــوند .اگــر
بخواهــم دقیقتــر توضیــح دهــم ،تولیــد مــاده
مؤثــرۀ ســمو ِم جنریــک در خــارج از ایــران
انجــام میشــود-به جــز یــک یــا دو محصــول
مثــل اُکســی کلــرور مــس -ســپس ایــن مــواد
بــه کشــور وارد میشــوند و اینجــا بــا یکســری
مــواد همــراه مخلــوط و ســم نهایــی فرمولــه یا
بــه اصطــاح تولیــد میگــردد.
پــس عمـ ً
ا وقتــی مــا میگوییــم تولیــد
ســم در ایــران ،یعنــی فقــط بحــث
فرموالســیون ســم در کشــور اســت! چرا
بایــد اینقــدر ســم تولیــد و وارد شــود؟
بلــه درســت اســت .اگــر بخواهــم در مــورد
اهمیــت ســموم دفــع آفــات نباتــی بیشــتر
توضیــح دهــم ،بایــد بگویــم کــه طبــق آمــار،
هــر یــک واحــد آفتکــش از نابودشــدن
 43.5واحــد محصــول کشــاورزی جلوگیــری
میکنــد؛ یعنــی بــا واردات  250میلیــون دالر
ســم کشــاورزی از ایجــاد خســارتی معــادل
 11.3میلیــارد دالر بــه محصــوالت کشــاورزی

جلوگیــری میشــود.
چــرا مــاده مؤثــره ســموم در داخــل
کشــور تولیــد نمیشــوند؟
دلیلــش ایــن اســت کــه مــا تکنولــوژی آن را
نداریــم .در ایــران روی ایــن مســئله کار نشــده
و اصــوالً تولیــد ســم دانشــی اســت کــه در
طــی ســالها تحقیــق و تجربــه در صنایــع
شــیمیایی بهدســت میآیــد .البتــه در ایــران
شــرکتهایی هســتند کــه میتواننــد یــک
یــا دو مولکــول ســاده را تولیــد کننــد ،ولــی
توانایــی تولیــد مولکولهــای پیچیــده در
ایــران نیســت.
االن دغدغـهای کــه در ایــن حــوزه وجود
دارد دقیق ًا چیســت؟
از دیــد مــن واردات نهادههــای کشــاورزی،
واردات تکنولــوژی اســت .طبــق آمــار جهــاد
کشــاورزی ،ســاالنه در ایــران تقریبــاً 100
میلیــون تــن محصــول کشــاورزی تولیــد
میشــود کــه ارزش تقریبــی آنهــا جمع ـاً 80
میلیــارد دالر اســت .بایــد مســئله را اینطــور
ببینیــم کــه کــدام یــک از ایــن دو بیشــتر
اهمیــت دارنــد 80 :میلیــارد دالر کل تولیــدات
کشــاورزی کشــور یــا  250میلیــون دالر ســم
کشــاورزی؟
مــا بــرای حفــظ ایــن تولیــد بــزرگ کــه
 80میلیــارد دالر ارزش دارد نیازمنــد واردات
ســموم ،بــذور یــا بعضــی از کودهــا هســتیم
کــه بــه عقیــده مــن بــه ایــن مــوارد بایــد
بــه عنــوان واردات تکنولــوژی نــگاه کــرد نــه
واردات کاال .طبیعتـاً در ایــن بیــن ،ســم نقــش
حیاتیتــری دارد؛ چــون پیچیدگیهــای
تولیــد باالتــری دارد.
کشــف مولکــول ســموم  R&Dهزینههــای
تحقیــق و توســعه خیلــی زیــادی دارد و معموالً
بیــش از  15تــا  20درصــد از کل درآمــد ایــن
شــرکتها صــرف تحقیــق و توســعه میشــود.
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باغبانی
عــاوه بــر حفــظ محصــوالت کشــاورزی توســط
ســموم ،مســئله ســامتی انســان و محیــط
زیســت نیــز اهمیــت دارد.
دغدغــۀ امــروز ایــن اســت کــه بــا ورود وزارت
صمــت بــه ایــن قضیــه و کمرنــگ شــدن نقش
ســازمان حفــظ نباتــات کــه یــک ســازمان
کامــ ً
ا تخصصــی و متولــی ایــن امــر اســت،
نــگاه فنــی نســبت بــه ایــن موضــوع حــذف
شدهاســت و در نتیجــه خیلــی از مســائل مهــم
مــا فــدای تصمیمگیریهــای غیرکارشناســی
میشــود.
بــه نظــر مــن ،اگــر نــگاه فنــی بــه ایــن
مســئله برداشــته شــود ،کل تولیــد کشــاورزی
ایــران ضربــه میخــورد و تولیــد محصــوالت
کشــاورزی در داخــل تحــت تأثیــر قــرار
میگیــرد ،چــون بســیاری از تولیــدات
اســتراتژیک مــا مثــل تولیــد گنــدم و ذرت
وابســته بــه واردات ســموم و یــا بــذور اســت.
دغدغــه دیگــر ایــن اســت کــه واردات ســموم
کشــاورزی و بــذور بســیار ســخت شــده ،چــون
تراکنشهــای مالــی بایــد از کانالهــای
مختلــف انجــام شــود ،اینکــه بعضــی از
شــرکتهای صاحــب برنــد کــه ســموم R&D
تولیــد میکننــد و ســهم بســیار کمــی از بــازار
ســم مــا را در دســت دارنــد ،در شــرایط تحریــم
در ایــران ماندهانــد ،غنیمــت اســت.
چــه غنیمتــی اســت؟! مگــر مــا خودمان
نمیتوانیــم مــواد موثــره ســموم
جنریــک را فرمولــه کنیــم و نیــازی بــه
حضــور نمایندگــی ایــن شــرکتها در
کشــور نداشــته باشــیم؟
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وقتــی از نظــر فنــی بــه ایــن قضیــه نــگاه
کنیــم ،میبینیــم موضــوع نســبت بــه آنچــه
شــما میگوییــد متفــاوت اســت .بهطــور
مثــال ،واردات یــک نــوع ســم بــه نــام
آبامکتیــن ممنــوع شدهاســت .آبامکتیــن
از باکتریهــای مختلفــی ترشــح میشــود
و از ســوشهای مختلــف باکتــری بــه نــام
استرپتومایســیس اســتخراج میشــود .امــا
فــرق ســوشهای مختلــف آن چیســت؟! در
کیفیــت آنهــا بــرای کنتــرل آفــت و میــزان
خطرنــاک بــودن آن بــرای انســان! ســوشهای
ارزانتــر خاصیــت ســقط جنیــن دارنــد.
متأســفانه ،اکثــر ســموم آبامکتینــی
کــه داخــل ایــران مصــرف میشــود از
ســوشهای ارزان قیمــت آن باکتــری اســت
کــه خاصیــت ســقط جنیــن هــم بــرای انســان
و هــم دام دارنــد .ایــن موضوعــی اســت کــه
شــاید بــه آن اهمیــت داده نشــود ،ولــی وقتــی
در مقیــاس کلــی از نظــر ســامت بســنجیم
اهمیــت پیــدا میکنــد.
ببینیــد! آیــا مــن تیتــروار دغدغههایــی
را کــه مطــرح کردیــد درســت متوجــه
شــدهام؟ ورود غیرکارشناســی وزارت
صمــت و کمرنــگ شــدن جایگاه ســازمان
حفــظ نباتــات ،مشــکالت مربــوط نقــل
و انتقــاالت بانکــی و وجــود ســموم
بیکیفیــت .
بلــه ،درســت اســت .البتــه مــورد آخــر لزوم ـاً
بــه ایــن معنــا نیســت کــه ســموم جنریــک
ســموم بیکیفیتــی هســتند.
منظــور بنــده بیشــتر راجــع بــه اهمیــت نــگاه

فنــی بــه موضــوع بــود و اینکــه بــا یــک چــوب
نمیشــود همــه را رانــد؛ یعنــی بگوییــم بــرای
حمایــت از تولیــد داخــل ،مث ـ ً
ا بایــد واردات
ســموم را متوقــف کــرد.
آیــا واقعـ ًا توقــف واردات ســموم هــم در
دســتور کار اســت؟
نــگاه ســازمان حفــظ نباتــات نســبت بــه ایــن
قضیــه یــک نــگاه کارشناســی اســت .ایــن
ســازمان طــی چنــد ســال گذشــته چندیــن
ســم را از ســبد واردات و تولیــد حــذف کــرده
کــه ایــن امــر در راســتای بهبــود ســامت و
برخــورداری از ســموم کــم خطرتــر بودهاســت.
طبیعتـاً ایــن ســموم حــذف شــده ،جایگزیــن
داشــتند .ایــن نــوع نــگاه فنــی قابــل تقدیــر
اســت .ولــی اگــر بخواهیــم فقــط در راســتای
حمایــت از تولیــد داخــل ،واردات ســموم فــارغ
از اینکــه هــر کــدام از ایــن ســموم چــه نــکات
فنــی دارنــد ،چــه خاصیتــی دارنــد ،کجــا
اســتفاده میشــوند و چــه اهمیتــی دارنــد
را ممنــوع کنیــم ،بــه نظــر مــن مسئلهســاز
خواهــد بــود.
اخیــرا ً بنــا بــر تصمیــم وزارت صمــت در
راســتای حمایــت از تولیــد داخــل ،واردات
خیلــی از ســموم ممنــوع شــده یــا وارداتــش
دارد بــه ســختی انجــام میشــود ،ایــن
مســئله آســیب زاســت.
ایــن ممنوعیــت بــه ایــن دلیــل بــوده
کــه ایــن حجــم از واردات ارزبَــری دارد!
اگــر ســموم باکیفیــت نداشــته باشــیم ،اگــر
کــود باکیفیــت نداشــته باشــیم ،اگــر بــذر
باکیفیــت نداشــته باشــیم ،در نتیجــه تولیــد
کشــاورزی کشــور پاییــن خواهــد آمــد و
ممکــن اســت مجبــور بــه واردات گنــدم و
ذرت و شــکر و غیــره شــویم کــه ایــن واردات
ارزبَــری بیشــتری خواهــد داشــت.
تقریب ـاً نزدیــک بــه  6میلیــون هکتــار گنــدم
در کشــور داریــم کــه از ایــن  6میلیــون
هکتــار 2 ،میلیــون هکتــار گنــدم آبــی
اســت .اگــر علفکــش باکیفیتــی بــرای
ایــن محصــول وجــود نداشــته باشــد ،تولیــد
گنــدم تحــت تأثیــر قــرار میگیــرد و مجبــور
بــه واردات گنــدم خواهیــم شــد .یعنــی یــک
صرفهجویــی در واردات ،باعــث بــروز ضــرر
چندیــن میلیــارد دالری میشــود!

باغبانی
افزایــش قیمــت بــه دلیــل ممنوعیــت
واردات بعضــی از ســموم اســت یــا دلیــل
دیگــری دارد؟
افزایــش قیمــت بــه دو دلیــل اســت؛ تــا
قبــل از ســال  98کلیــه ســموم همــراه بــا
اکثــر بــذور زراعــی مثــل ذرت و چغندرقنــد
و همچنیــن برخــی از کودهــای اســتراتژیک،
دولتــی ترجیحــی میگرفتنــد؛ یعنــی
ارز
ِ
ارز  4هــزار و  200تومانــی بــرای واردات
دریافــت میکردنــد .از اواخــر ســال  98بــه
مــدت تقریبــاً هفــت مــاه تخصیــص ارز بــه
نهادههــای مشــمول ارز دولتــی ممنــوع
شــد؛ یعنــی هیــچ وارداتــی از اواخــر ســال
 98تــا اواســط ســال  99انجــام نشــد و در
مردادمــاه  99اعــام شــد کــه از ایــن بــه بعــد
ارز بــا تعرفــه نیمایــی تخصیــص داده خواهــد
شــد؛ یعنــی نــرخ ارز دریافتــی واردکننــدگان
ســموم ،یکدفعــه از  4هــزار و  200تومــان

بــه حــدود  20هــزار تومــان رســید! عــاوه بــر
ایــن ،بــاال رفتــن نــرخ ارز آزاد باعــث افزایــش

نــرخ نیمایــی نیــز شــد .ایــن دو موضــوع
باعــث شــده کــه قیمــت ســموم در طــی یــک
بــازه تقریبــاً  7ماهــه ،حــدود  5تــا  6برابــر
افزایــش پیــدا کنــد.
فکــر میکنیــد ایــن افزایــش قیمــت
چــه اثــری بــر تولیــد پســته بگــذارد؟
بــه تبــع ،تولیــد پســته هــم تحــت تأثیــر قــرار
میگیــرد ،افزایــش قیمــت نهادههــا باعــث

افزایــش هزینههــای تولیــد پســته میشــود،

ولــی پســته جــزو معــدود محصــوالت
کشــاورزی اســت کــه خوشــبختانه قیمتــش

همــگام بــا قیمــت دالر اســت .در مقایســه بــا
ســایر محصــوالت کشــاورزی ،ایــن افزایــش
قیمــت نهادههــا خیلــی خــودش را در
هزینههــای تولیــد پســته نشــان نمیدهــد.
پــس ابــراز نگرانــی باغدارهــای پســته از

کجــا ناشــی میشــود؟

وقتــی هزینههــای معیشــتی کشــاورز بــاال

بــرود و از آنطــرف قیمــت نهادههــا 5

برابــر بشــود و چشــمانداز قیمتــی پســته
نامشــخص باشــد ،طبیعتـاً نگرانــی بــه وجــود
میآیــد.

از طــرف دیگــر ،کشــاورزان طــی ســالهای
گذشــته بــه ایــن قبیــل سوبســیدها عــادت
کردهانــد و کشــاورز خــودش را بــا شــرایط
بــازار آزاد عــادت نــداده اســت .اگــر افزایــش
قیمتهــا بــه مــرور اتفــاق افتــاده بــود یــا
در شــرایط اقتصــادی بهتــری رخ مــیداد
شــاید خیلــی بهتــر قابــل هضــم بــود .اگــر
ایــن سوبســیدها خیلــی وقــت پیــش حــذف
میشــدند یــا اگــر از ابتــدا وجــود نداشــتند،
بــه کشــاورز شــوک وارد نمیشــد و یــا
میتوانســت افزایــش هزینههــا را بهتــر
مدیریــت کنــد .در گذشــته ،شــرکت خدمــات
حمایتــی کشــاورزی ســموم را بــا سوبســید
عرضــه میکــرد ،ایــن سوبســیدها عاملــی
بــرای مصــرف بیرویــه ســموم در آن دوران
بودنــد و میتــوان طغیــان برخــی از آفــات
را ناشــی از سمپاشــیهای بیرویــه در آن
زمــان دانســت.
پــس خیلــی هــم بــد نبــوده کــه ارز
ترجیحــی برداشــته شــد؟!
دیــر یــا زود ایــن اتفــاق میبایســت
میافتــاد ،ولــی اگــر زودتــر اتفــاق افتــاده
بــود و کشــاورز توانســته بــود خــودش را
تطبیــق دهــد ،خیلــی راحتتــر میتوانســت
تــاب بیــاورد.
افزایــش قیمتهــا روی کیفیــت ســموم
هــم اثــر داشــته؟
بهطــور کلــی ،خیــر .امــا در زمانــی کــه ارز
ترجیحــی  4هــزار و  200تومانــی وجــود
داشــت ،قاچــاق ســموم کشــاورزی بــه داخــل
کشــور بــه شــدت کــم شــده بــود ،چــون
قیمــت ســموم در خــارج از ایــران بــه مراتــب
بیشــتر از قیمــت داخلــی آن بــود ،ولــی در

حــال حاضــر دوبــاره شــاهد قاچــاق ســموم
بــه داخــل کشــور و از آن مهمتــر تولیــد
محصــوالت تقلبــی در داخــل کشــور هســتیم.
در ایــن شــرایط کشــاورزان بایــد چــکار
کننــد؟
مطمئنــاً افزایــش قیمتهــا باعــث میشــود
کــه کشــاورزان دقــت نظــر بیشــتری
در انتخــاب نهادههــا داشــته باشــند و
محصــوالت بــا کیفیــت باالتــری را انتخــاب
کننــد .کشــاورزان بــرای برخــورداری از
انتخــاب آگاهانهتــر ناچارنــد بــه کارشناســان
مراجعــه کننــد و ایــن مســئله در نهایــت
باعــث شــکلگیری رقابــت و متعاقبــاً بــاال
بــردن ســطح کیفــی محصــوالت میشــود.
در ســالهای اخیــر باغــداران از کیفیــت
ســموم راضــی نبودنــد و بــرای مبــارزه
بــا آفــت مهــم پســیل پســته ســراغ
گوگــرد رفتنــد و امــروز میگوینــد مــا
از گوگــرد راضــی هســتیم .نظرتــان در
ایــن مــورد چیســت؟
بخــش مهمــی از نتیجــه نگرفتــن از
مصــرف ســموم و نارضایتــی کشــاورزان بــه
دلیــل عــدم اســتفاده صحیــح از روشهــای
سمپاشــی اســت .طبــق یــک تحقیــق،
کارایــی یــک ســم بیــش از  70درصــد بــه
عملکــرد کشــاورزان در روش اســتفاده از ســم
بســتگی دارد .بهطورکلــی ،سمپاشــی موفــق
تحــت عواملــی از قبیــل :تشــخیص آســتانه
اقتصــادی مبــارزه ،زمــان مناســب بــرای
سمپاشــی علیــه آفــت ،درجــه حــرارت،
کیفیــت آب مــورد اســتفاده ،رعایــت دوز
توصیــه شــده و تنظیــم دســتگاههای پاشــش
اســت.
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باغبانی
بهعنــوان مثــال ،در حوالــی رفســنجان مقــدار
اســیدیته آب کشــاورزی تــا عــدد  9هــم
وجــوددارد! ایــن میــزان بــاالی اســیدیتۀ آب ،باعث
تجزیــه ســریع برخــی از ســموم علیالخصــوص
حشــرهکشها میگــردد .پــس میتــوان بــه
اهمیــت روشهــای سمپاشــی در میــزان کارایــی
یــک ســم پــی بــرد.
اینکــه میگوییــد واردات ســموم R&D
یعنــی واردات تکنولــوژی ،بــه ذهــن
متبــادر میکنــد کــه کشــاورز بایــد
گرانتــر بخــرد! درســت اســت؟
گرانتــر بــودن یــک مفهــوم نســبی اســت.
در مقــام مقایســه ،بهدلیــل هزینههــای
تحقیــق و توســعه و مهمتــر از آن بهدلیــل
ســم جدیــد
پیچیدگیهــای تولیــد یــک
ِ
بــا اســتفاده از مــواد همــراه متفــاوت و بــا
کیفیــت باالتــر ،ایــن ســموم قیمــت نســبتاً
باالیــی دارنــد .ولــی از طــرف دیگــر ،بهدلیــل
کیفیــت باالتــر و همچنیــن نحــوه اثــر گاه ـاً
متفــاوت ،کارایــی بیشــتری نیــز دارنــد.
بهطــور کلــی ،تقریبـاً  10درصــد از کل فروش
یــک شــرکت  R&Dصــرف هزینههــای
تحقیــق و توســعه میشــود .اینکــه یــک ســم
از مرحلــه کشــف مولکــول بــه مرحلــه تجــاری
ســازی برســد ،تقریبــاً یــک پروســه 10
ســاله زمــان میبــرد و حــدود  300میلیــون
دالرهزینــه خواهــد داشــت.
کیفیــت ســموم جنریــک بــه لحــاظ
فرموالســیون در کشــور خــوب اســت؟
تفــاوت کیفیــت وجــود دارد .شــرکتهای
تولیدکننــده مــاده تکنیــکال بســیار مختلفــی
بــه لحــاظ کیفــی در دنیــا وجــود دارد ،بــه
واردکننــدگان و تولیدکننــدگان ایرانــی
بســتگی دارد کــه از کــدام درجــه کیفــی
اســتفاده کننــد .تولیدکننــدگان ســموم
باکیفیــت در ایــران کــم نیســتند.
ارزان بــودن ســموم جنریــک در
کشــور نســبت بــه ســموم  R&Dبــه
دلیــل تولیــد آنهــا در ایــران اســت یــا
کیفیتشــان پاییــن اســت؟
وقتــی پَتِنــت یــک مولکــول ســم تمــام میشــود
و آن مولکــول را شــرکتهای مختلفــی تولیــد
میکننــد ،بهطــور کلــی قیمــت تولیــد پاییــن
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میآیــد .ولــی اینکــه ایــن مولکــول بــا کیفیــت
باشــد یــا نباشــد ،کامـ ً
ا بــه شــرکت تولیدکننده

آن بســتگی دارد ،یــک ســم چینــی یــا هنــدی
لزومــاً بــه دلیــل جنریــک بــودن بیکیفیــت
نیســت.

معمــوالً چندیــن ســطح قیمتــی وجــود دارد ،به

ایــن دلیــل کــه ممکــن اســت درصــد خلــوص
مــاده مؤثــره و نــوع مــواد همــراه یــک نــوع ســم

بــا هــم فــرق داشــته باشــند .ولــی اینکــه یــک
ســم کشــاورزی داخــل ایــران تولیــد شــده یــا از
خــارج از کشــور آمــده ،بهطــور مطلــق نشــان

دهنــده درجــهکیفــی آن کاال نیســت.
آیا روی قیمت نظارت وجود دارد؟

بلــه ،نظــارت روی قیمتهــا وجــود دارد.

ســازمان حمایــت از حقــوق مصرفکننــدگان
و ســازمان تعزیــرات بــر قیمتهــا نظــارت
دارنــد.
قیمــت ســموم ربطــی بــه ســازمان حفظ
نباتات نــدارد؟
بلــه ،دارد .در واردات ســه نهــاد نظــارت
دارنــد؛ وزارت جهــاد کشــاورزی و ســازمان
متبوعــش ســازمان حفــظ نباتــات ،ســازمان
گمــرکات ایــران کــه محــدوده قیمتهــا را
کنتــرل میکنــد و وزارت صمــت و ســازمان
حمایــت از حقــوق مصرفکننــدگان نیــز
نــگاه نظارتــی دارنــد.
از دیــد شــما ایــن نهادهــا کارشــان را
خــوب انجــام میدهنــد؟
مــن معتقــدم ســازمان حفــظ نباتــات یــک
ســازمان تخصصــی اســت و میتوانیــم
بگوییــم تقریبــاً دیــد تخصصــی خــودش را
حفــظ کــرده اســت ،امــا وقتــی ســازمان
گمــرکات یــا وزارت صمــت کــه دیــد
تخصصــی نســبت بــه یــک ســم کشــاورزی
ندارنــد ،راجــع بــه قیمــت ،واردات یــا عــدم
واردات تصمیمگیــری میکننــد ،میتواننــد
وضعیــت را نامطلــوب ســازند.
مگــر جایــگاه هــر یــک از ایــن عوامــل
در صــدور فرامیــن مشــخص نیســت تــا
تصمیمــات در تقابــل بــا هــم نباشــند؟
ســازمان حفــظ نباتــات بــه عنــوان ســازمان
متخصــص ایــن حــوزه ،نظــر خــودش را
ِ

اعمــال میکنــد ،ولــی تخصیــص ارز از
طریــق وزارت صمــت اســت و اخیــرا ً نظــارت

بــر ثبــت ســفارشها هــم بــه وزارت صمــت
محــول شــد و ایــن دوبــاره مشــکل ســاز

میشــود.

بهطورکلــی آیــا هــم اکنــون مصــرف

ســموم کاهــش پیــدا کــرده؟
طبیعتــاً کشــاورزان در بســیاری از مــوارد

ناگزیــر از مصــرف ســموم هســتند .البتــه
بهنظــر میرســد کــه بهدلیــل افزایــش

قیمــت نهادههــا ،کشــاورزان در انتخــاب نــوع

ســموم ســختگیرانهتر عمــل میکننــد

کــه در نهایــت منجــر بــه مصــرف بهینــه
ســموم خواهــد شــد.
روشهایــی کــه اخیرا ً کشــاورزها خودشــان

بــه کار میبندنــد و از مــوادی مثــل

کائولیــن و گوگــرد اســتفاده میکننــد روی

کاهــش مصــرف ســموم اثــر داشــته؟

ممکــن اســت اثــر داشــته باشــد ،امــا االن

نمیتــوان بــا دقــت باالیــی نظــر داد.
کشــاورزان گاهــاً بهدنبــال روشهــای
جایگزیــن هســتند و یــا اینکــه در بعضــی
مواقــع تصمیــم میگیرنــد سمپاشــی را
حــذف کننــد ،امــا بایــد عــوارض احتمالــی
طوالنــی مــدت ایــن روشهــا نیــز بررســی

گــردد.

باغبانی
توگو با وحید اردکانیان ،عضو باغدار انجمن پسته ایران از منطقه خراسان
گف 

گرانی نهادهها و از بین رفتن کشاورزی ُخرد

آقــای اردکانیــان! ســهم نهادههایــی
مثــل کــود و ســم در هزینههــای
باغــداری شــما چقــدر اســت؟
در سیســتمی کــه بنــده اداره میکنــم چــون
از کودهــای حیوانــی اســتفاده نمیکنــم،
ســهم هزینــه نهادههــا نســبت بــه ســایرین
پایینتــر اســت .در ایــن روش  25درصــد از
کل ســهم هزینههــا مربــوط بــه نهادههــا
اســت کــه بــا افزایــش قیمتهایــی کــه
امســال اتفــاق افتــاده فکــر میکنــم
حــدود  40درصــد از ســهم کل هزینههــا
بــه نهادههــا اختصــاص داشتهباشــد .مــا
ســال گذشــته خیلــی نهــاده گــران اســتفاده
نکردیــم ،علتــش هــم ایــن بــوده کــه مــن هــر
ســال نهادههــای مــورد نیــاز را در ســال قبــل
تهیــه میکنــم؛ در نتیجــه ،عمدتـاً بــه گرانــی
ســموم یــا قارچکشهــا برنخــوردم و ســال
آینــده آمــار را خواهــم داشــت.
االن کــه قیمتهــا را میگرفتــم ،قیمــت
ســموم حــدود  5برابــر شــده و کودهــای
مختلــف بســته بــه ایرانــی تــا خارجــی از
 3برابــر تــا حتــی  6برابــر افزایــش قیمــت
داشــتهاند.
دلیل این افزایش قیمت چه بودهاست؟
در حقیقــت دالر  4هــزار و  200تومانــی را از

روی ســموم حــذف کردهانــد .واردکننــدگان

بــرای خریــد و واردات ایــن ســموم مجبــور
شــدند برونــد از سیســتم ســنا و نیمــا دالر

بگیرنــد .در حقیقــت دالر یارانــهای ســموم
حــذف شــد و قیمــت دالر آزاد شــد.
از چه زمانی این اتفاق افتاده؟
مــن از نهادههــای گــران کمتــر خریــد
کــردهام ،امــا اطــاع دارم کــه از مردادمــاه
نهادههــا بــا قیمتهــای جدیــد وارد بــازار
شــد هاند.

فکــر میکنیــد کــه ایــن افزایــش قیمــت
چــه اثــری روی کشــاورزی مــا دارد؟
بــه نظــر مــن ،در رابطــه بــا ســموم کار دارد
خیلــی مشــکل میشــود .کشــاورز مــا بــه
خصــوص در بخــش زراعــت توانــش بــرای
خریــد ســموم بــه شــدت کــم خواهــد بــود و
نمیتوانــد خریــد کنــد و محصولــش از بیــن
خواهــد رفــت ،بــه خصــوص اینکــه متأســفانه
مــا مدیریــت یــا توصیههــای فنــی خیلــی
کارا هــم نداریــم.
فــرض کنیــد در یــک منطقــه بیمــاری قارچی
نیســت در نتیجــه شــما از قارچکــش اســتفاده
نمیکنیــد ،امــا مــن کــه دارم آن محصــول را
در منطقــهای مــیکارم کــه رطوبــت بیشــتر
اســت و بیماریهــای قارچــی وجــوددارد
بایــد دو ،ســه نوبــت قارچکــش بزنــم .بــا
گــران شــدن قارچکــش ،نهایتــاً قیمــت
تمــام شــده محصــول مــن خیلــی گرانتــر
از قیمــت تمــام شــده محصــول شــما کــه
قارچکــش نزدیــد درمیآیــد .بنابرایــن ،یــک
دوگانگــی قیمــت در بــازار پیــش میآیــد و
اگــر مقــدار محصــول ارزانتــر در حــدی باشــد
کــه بتوانــد نیازهــای بــازار را تأمیــن کنــد،
کســی کــه قارچکــش زده بــه مــرور زمــان
حــذف خواهــد شــد.
وقتــی کــه کودهــا گــران شــوند ،اســتفاده از
کودهــا توســط کشــاورز کمتــر خواهــد شــد.
بنابرایــن ،احتمــاالً راندمــان و میــزان تولیــد
نیــز کاهــش پیــدا خواهــد کــرد.
بــه طورکلــی ،مــن در مــورد وضعیــت ســموم
فکــر میکنــم کــه بــا افزایــش قیمــت ســموم
چنانچــه وضعیــت حــاد اقتصــادی ایجــاد
شــود ،کشــاورز نمیتوانــد بــه موقــع و بــه
تناســب ســم را تهیــه کنــد و بودجــه جاریــش
جوابگــو نخواهــد بــود و محصولــش بــه شــدت

صدمــه خواهــد خــورد.
اگــر ایــن افزایــش قیمــت بــه صــورت
پلکانــی اتفــاق افتــاده بــود ،کشــاورز بهتــر
میتوانســت در مــورد اســتفاده از مــواد
جایگزیــن یــا روشهــای دیگــر تصمیــم
بگیــرد تــا مقــدار تولیــدش کاهــش نیابــد.
بــا افزایــش ناگهانــی قیمــت نهادههــا اولیــن
پارامتــری کــه کشــاورز را تحــت تأثیــر قــرار
میدهــد کــه از ســم و کــود اســتفاده بکنــد
یــا نکنــد و یــا بــه چــه مقــدار اســتفاده کنــد،
مســئلۀ اقتصــاد اســت؛ یعنــی قیمــت نهایــی
محصولــش اهمیــت پیــدا میکنــد ،کــه
آیــا ایــن قیمــت متناســب بــا هزینههایــش
افزایــش یافتــه اســت یــا خیــر .اگــر قیمــت
محصــول هــم افزایــش یابــد و متناســب بــا
هزینههــا باشــد و تولیــد همچنــان بــرای
کشــاورز ســودآور باشــد ،مســلماً ســعی
میکنــد کــه نهــاده مــورد نیــاز را بــه هــر
شــکلی تهیــه کنــد.

شــاید هنگامــی کــه ســم ارزان باشــد،
بعضــی از کشــاورزان سمپاشــیهای
اشــتباه یــا غیرضــروری انجــام دهنــد ،آیا
فکــر نمیکنیــد ایــن گــران شــدن مــا را
بــه ســمت افزایــش بهــرهوری ببــرد؟
وقتــی شــما نهــادهای را حــذف کردیــد ،یــک
چیــزی را از سیســتم خــارج میکنیــد،
بنابرایــن بایــد یــک چیــزی جایــش بگذاریــد.
اگــر شــما بگوییــد ســم نمیزنیــم ،چــون
ســم گــران اســت ،ولــی بــه جــای آن
شستوشــوی دیگــری را انجــام میدهیــد،
یــا رقمــی را میکاریــد کــه بــه بیمــاری
قارچــی یــا آفــت مقــاوم اســت ،شــاید موثــر
واقــع شــود .اگــر کشــاورز نتوانــد چیــزی را
جایگزیــن کنــد یــا آمــوزش داده نشــود کــه از
روشهــای دیگــری اســتفاده کنــد ،کشــاورزی
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باغبانی
مــا از بیــن خواهــد رفــت.
مگــر بخــش کشــاورزی در کشــورهایی
کــه یارانــه روی کــود و ســم شــان
ندارنــد از بیــن رفتــه اســت؟!
نــه! از بیــن نرفتــه ،ولــی بــه ســمت دیگــری
حرکــت کــرده اســت .البتــه در بســیاری از
کشــورهای دنیــا کشــاورزان یارانــه دارنــد.
ایــن ذهنیــت اشــتباهی اســت کــه بگوییــم
آنهــا یارانــه ندارنــد ،از ژاپــن بگیریــد تــا
کشــورهای اروپایــی از یارانــه اســتفاده
میکننــد .البتــه کشــورهای اروپایــی بــه
شــدت یارانههایشــان را کــم کردهانــد ،ولــی
همچنــان یارانــه دارنــد.
پــس آنهــا روی نهادههایــی مثــل ســم و
کــود یارانــه دارند؟
روی نهادههایشــان نــه ،ولــی شــاید روی
قیمــت نهایــی فــروش محصــوالت یکســری
یارانههــا را دریافــت میکننــد .عمدتــاً
در ســایر کشــورها یارانــه روی نهادههــا
حــذف شــده و بــه ســمت بیمــه محصــوالت
کشــاورزی رفتــه اســت .چــون دیــدگاه ایــن
بــوده کــه بــا حــذف یارانههــا ،هزینههــای
تولیــد بــاال میرونــد و اگــر خســارتی ماننــد
تگــرگ وارد شــود و محصــول از بیــن بــرود،
هزینههــای فراوانــی بــه کشــاورز تحمیــل
میشــود کــه جبــران آن آســان نخواهــد بــود.
در حقیقــت بیمههــا بــا شــرایط مطلوبــی
ایجــاد شــدهاند و یارانــه ســم و کــود و بــذر
بــه ســمت تقویــت زیرســاختهای بخــش
کشــاورزی و بیمــه رفتــه اســت.
البتــه ،بــه نظــر میآیــد کــه هــر چــه مــا
یارانههــا را حــذف کنیــم و نیــاز بــه هزینــه

و ســرمایه را در بخــش تولیــد بــاال ببریــم،

سیســتم بــه ســمت بــزرگ مالکــی پیــش
مــیرود .درحقیقــت ،تولیدکنندههــای خُ ــرد
کــه ســرمایه مناســبی بــرای تهیــه نهادههــا
ندارنــد ،ناچــارا ً کمکــم حــذف میشــوند و
سیســتم بــه ســمت بــزرگ مالکــی پیــش
مــیرود .در ایــن شــرایط ،کســی میتوانــد
راندمــان بگیــرد کــه بتوانــد از پــس هزینههــا
بربیایــد و بتوانــد محصــول مناســبی را تولیــد
کنــد.
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در همــه دنیــا رقابــت وجــوددارد و
کســانی کــه ورشکســته مــی شــوند از
گردونــه رقابــت حــذف میشــوند .حتــی
وقتــی بانــک ورشکســته میشــود،
اعــام ورشکســتگی میکنــد و تعطیــل
میشــود و بانکــی کــه توانایــی دارد،
ادامــه میدهــد .کار تولیــدی هــم
جــزو مشــاغل اســت ،ممکــن اســت
تولیدکننــده ببینــد دیگــر بــه صرفــه
نیســت و آن را رهــا کنــد و ســراغ کار
دیگــری بــرود .مگــر تولیــد در سیســتم
کشــاورزی خــرده مالکــی ایــران
اســتثنایی دارد؟
چنــد نــگاه بــه ایــن موضــوع وجــوددارد.
آنچــه شــما میگوییــد نــگاه کالن بــه
کشــاورزی مــدرن اســت؛ در کشــورهایی
کــه کشــاورزی پیشــرفته دارنــد ،فقــط 4
تــا  5درصــد جمعیتشــان شــاغلین بخــش
کشــاورزی هســتند .در حالــی کــه در کشــور
مــا شــاید حــدود  25درصــد از کل جمعیــت
در بخــش کشــاورزی فعالیــت دارنــد .بنابراین،
میتوانیــم از ایــن منظــر نــگاه کنیــم کــه
مــا در ایــن بخــش بــا مــازاد نیــرو مواجــه
هســتیم .وقتــی درآمــد کشــاورزی در ایــران
را بــه جمعیــت حــدود  5میلیونــی شــاغل در
ایــن بخــش تقســیمکنیــم ،میبینیــم ســهم
درآمــدی هــر یــک خیلــی کــم میشــود.
بنابرایــن ،ایــن نــگاه کالن میگویــد مــا
در آینــده ناچــارا ً بایــد برویــم بــه ســمت

بــزرگ مالکــی و خــرده مالکــی بایــد حــذف
شــود .کشــورهایی کــه راندمــان باالیــی در
کشــاورزی دارنــد شــاغلین بخــش کشــاورزی
کمــی دارنــد و همــه بــزرگ مالکــی شــدهاند.
امــا بایــد توجــه داشــت کــه در کشــورهای
توســعه یافتــه ،صنعــت رشــد خوبــی داشــته
و نیروهــای بخــش کشــاورزی وارد بخــش
صنعــت شــدند .صنعــت ایــن نیروهــا را جذب
کــرده و مثــ ً
ا اگــر یــک مزرعــه بــا 200
هکتــار زمیــن زراعــی و  50هکتــار بــاغ8 ،
نفــر نیــرو دارد ،یــک کارخانــه شــاید  100تــا
 300نفــر نیــرو نیــاز داشــته باشــد .بنابرایــن،
زمانــی کــه صنعــت توســعه پیــدا میکنــد
میتوانــد بــرای نیروهــای مــازاد بخــش
کشــاورزی اشــتغال ایجــاد کنــد و جوابگــو
باشــد و سیســتم در تعــادل بمانــد.
معضلــی کــه مــا در کشــور داریــم ایــن اســت
کــه صنعتمــان نتوانســته رشــد کنــد و
کارایــی نــدارد .بــه نظــر میرســد ،پیشــرفت
مــا در صنعــت بــه روابــط مــا بــا دنیــا بســتگی
دارد و تــا زمانــی کــه مــا روابطمــان را بــا
دنیــا اصــاح نکنیــم ایــن مشــکالت ســر
جــای خــودش باقــی خواهنــد مانــد .در ایــن
شــرایط مــا بایــد از آب بــرای همــه چیــز
هزینــه کنیــم .همــه بخشهــا بــه نحــوی
وابســته بــه آب هســتند و هــر کســی آن را بــه
ســمت خــودش میکشــد ،چــه صنعتمــان
و چــه کشــاورزیمان .بــرای تولیــد غذایمــان
بایــد کشــاورزی و آب را حفــظ کنیــم .باالخره

باغبانی
دچــار یــک کالف ســردرگم شــدهایم.
از ایــن موضــوع بگذریــم! بــه نظر شــما،
بحــث تقلبهــا بــا افزایــش قیمــت
ســموم و نهادههــا شــدت میگیــرد؟
حتمــاً زیــاد میشــود .زمانــی پــول تقلبــی
چــاپ میشــود بــه ایــن دلیــل اســت کــه
ارزش دارد و کســی نمـیرود  5هــزار تومانــی
یــا  2هــزار تومانــی تقلبــی بزنــد .هــر کســی
بخواهــد تقلــب کنــد ،مــیرود چــک پــول
تومانــی تقلبــی چــاپ میکنــد.
 100هــزار
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هــر چــه عــدد درشــتتر باشــد امــکان
تقلبــش باالتــر مــیرود.
کشــاورز بــرای حــل ایــن مســئله بایــد
چــه کار کنــد؟
روشهایــی در دنیــا معمــول اســت و نیــاز
نیســت مــا دوبــاره چــرخ را اختــراع کنیــم،
فقــط کافــی اســت ببینیــم در سیســتمهای
جدیــد چــه کار میکننــد ،مــا هــم از همــان
روشهــا اســتفاده کنیــم .بــا توجــه کــردن
بــه توصیههــا یــا هولوگــرام محصــوالت
میشــود جلــوی تقلبهــا را گرفــت .مثــ ً
ا
فروشــگاههای نهادههــا در ســایر کشــورها
اجــازه ندارنــد ســمها و کودهــا را مســتقیم
بفروشــند ،حتم ـاً بایــد طبــق نســخه ،فــروش
انجــام شــود.
چــه عاملــی باعــث شــده کــه مــا بــا
وجــود خاکهــای نامناســب بــرای
کشــاورزی و بــا آب خیلــی بیکیفیــت و
کــم و نهادههــای گــران قیمــت ،همچنــان
دنبــال شــغل کشــاورزی باشــیم؟

نهایتــاً تمــام اینهــا برمیگــردد بــه منافــع
اقتصــادی .برمیگــردد بــه مالکیــت و منافــع
اقتصــادی! حتــی گاهــاً میبینیــد بعضــی از
کشــاورزهای مــا مرزهایشــان را هــم کشــت
میکننــد .نــه از بابــت اینکــه درآمــد
بیشــتری بــه دســت آورنــد ،بلکــه از ایــن
جهــت کــه بتوانــد مالکیــت را حفــظ کنــد.
بنابرایــن ،در نهایــت منافــع اقتصــادی و
حفــظ مالکیــت باعــث شــده کــه هنــوز نــگاه
امیدوارانــه بــه کشــاورزی وجــود داشــته
باشــد .هــر موقــع کــه ایــن نــگاه امیدوارانــه
از بیــن بــرود قضیــه تغییــر میکنــد .مــا
امســال در خراســان مــزارع زیــادی از ذرت
داشــتیم کــه اصــ ً
ا برداشــت نشــدند و
خشــک شــدند .یعنــی آنقــدر قیمــت پاییــن
بــود کــه حتــی جوابگــوی هزینــه برداشــت
هــم نبــود .امســال در خراســان مزارعــی
داشــتیم کــه کشــاورزها زعفــران را دیســک
زدنــد ،چــون درآمــدش پاســخگوی هزینــه
برداشــت و پــاک کردنــش را نمــیداد.
چــه عاملــی کشــاورزی پســته را ســر پا
نگه داشــته؟
مــن فکــر میکنــم امیــدواری کــه بــه آینــده
وجــود دارد پســته را حفــظ کــرده اســت.
باغــدار پســته فکــر میکنــد اگــر درختــش
امســال محصــول نــداد ،ســال بعــد میتواننــد
هزینههــای قبــل را جبــران کننــد.
پســته بــا ذرت و زعفــران چــه فرقــی
دارد کــه کشــاورز پســته میتوانــد
امیــدوار باشــد ،امــا آنهــا نمیتواننــد؟

فــرق اصلــی پســته بــا ســایر محصــوالت ایــن
اســت کــه قیمــت پســته بــه دالر تعییــن
میشــود و متناســب بــا افزایــش هزینههــا،
قیمــت پســته هــم افزایــش مییابــد .قیمــت
محصــوالت بــه غیــر از پســته معمــوالً بــه

ریــال اســت و در نتیجــه جوابگــوی افزایــش
هزینههــای ناشــی از تــورم نخواهــد بــود.
تفــاوت دیگــر ایــن اســت کــه بــه عنــوان
مثــال ذرت گیاهــی یــک ســاله اســت ،ولــی
مــن بــاغ پســتهام را کــه ایــن همــه ســال
برایــش زحمــت کشــیدهام بــه ایــن راحتــی
رهــا نمیکنــم و انتظــار دارم کــه ســالهای
ســال پابرجــا باشــد .ایــن تفــاوت معنــیدار
اســت .امــا ذرت را چــه رهایــش کنــم و چــه
برداشــتش کنــم ،کارش تمــام اســت.

آیــا امــکان تولیــد تمــام کــود و ســم
مــورد نیــاز کشــاورزان در داخــل

کشــور وجــوددارد؟ کیفیــت و قیمــت

نهادههــای تولیــد داخــل چطــور اســت؟
مــن فکــر میکنــم کــه بــا توجــه بــه قیمــت
دالر در کشــور ،هرچــه را کــه مــا در داخــل
تولیــد کنیــم مســلماً ارزانتــر از نــوع خارجی
آن خواهــد بــود ،مشــروط بــر اینکــه مــا علــم
و تکنولــوژی مــورد نیــاز آن را داشــته باشــیم.
االن شــرایط تولیــد در کشــور یــک شــرایط
اســتثنایی اســت کــه هیچوقــت بــرای
تولیدکننــدگان فراهــم نبودهاســت.
ایــن کار یــک دانــش فنــی و امکانــات اولیــه
نیــاز دارد و خیلــی خــوب اســت کــه از ایــن
شــرایط پیــش آمــده اســتفاده شــود و تولیــد
در داخــل اســتارت بخــورد .در واقــع ،امــروز
شــرکتهای کــود و ســمی کــه در دنیــا
دارنــد فعالیــت میکننــد دارای ســابقه
بســیار زیــاد ،ســرمایهگذاری عظیــم و کار
تحقیقاتــی بــا پشــتوانه بســیار قــوی هســتند.
بنابرایــن ،تولیــد ایــن نهادههــا توســط مــا
خیلــی کار ســادهای هــم نیســت ،امــا بایــد
کار تولیــد محصــوالت داخلــی را شــروع
کنیــم.
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باغبانی
آقــای جعفریــان! شــرکت تعاونــی در

حــوزه نهادههــای کشــاورزی چــه
کاری انجــام میدهــد؟

در واقــع شــرکت تعاونیهــا ،سیســتم توزیــع

نهادههــا هســتند .مــا بخشــی از کودهــا را از

توگو با علی جعفریان ،مدیرعامل شرکت تعاونی تولید کشاورزی احمدآباد انار
گف 

بار گران قیمتها روی کیفیت و کمیت نهادههای کشاورزی

کارخانههــای داخلــی خریــد میکنیــم؛ یــک
بخــش را مســتقیم از واردکننــده میخریــم؛

یکســری از کودهــا مثــل اوره ،ســولفات پتاســیم
و سوپرفســفات را از شــرکت خدمــات حمایتــی
وابســته دولــت خریــداری میکنیــم.
مجموعــ ۀ تعاونیهایــی کــه در بخــش زراعــت
فعالیــت میکننــد عمدتــاً فســفات ،پتــاس
و اوره خیلــی زیــادی را از طریــق شــرکت

نمیآیــد و قیمــت بعضــی از ســموم کــه االن

مصــوب شــده و شــرکتها دارنــد میفروشــند
بــاالی  500هــزار تومــان اســت.
عمدتـاً محصــوالت وارداتــی بــر اســاس افزایــش
قیمــت دالر ،قیمتشــان بــاال م ـیرود ،امــا دالر

کمتــری مواجــه شدهاســت .خیلیهــا کــوددادن

را بــه دقیقــه نــود موکــول میکننــد و نهایتــاً
یــک چیــزی بــه همــه اراضیشــان میدهنــد؛

چــون جــدا از افزایش وحشــتناک قیمــت کودها،
کشــاورز وضعیــت اقلیــم را نمیتوانــد تشــخیص

کــه قیمتــش پاییــن میآیــد ،قیمــت محصــول
پاییــن نمیآیــد؛ مثـ ً
ا کیســه  25کیلویــی کــود

اســت ســرما بزنــد یــا گرمــا ،وقتــی دانههــا روی

میفروختیــم ،االن حــدود یــک میلیــون تومــان

میکنــد.

دهــد کــه آیــا تــا بــرج دو ســال آینــده ممکــن

خدمــات حمایتــی تهیــه میکننــد ،منتهــی

اوره فســفاتی کــه در ســال گذشــته  350تومــان

درخــت شــکل گرفــت تــازه یــک امیــدواری پیدا

میلیــارد تومــان ،تنهــا بــه خریــد حــدود 500

شــده اســت.

بــا ایــن افزایــش قیمــت کودهــا کشــاورزها تحت

تعاونــی مــا بــا گــردش مالــی ســاالنه حــدود 30
میلیــون تومــان از کودهــای ایــن شــرکت اکتفــا
میکنــد .مــا بیشــتر کودهــای آلــی ،وارداتــی یــا
ســاخت داخــل را تهیــه میکنیــم .دلیــل ایــن
امــر ایــن بــوده کــه عمدت ـاً باغــداران در فصــل

رشــد بــه کودهایــی کــه حاللیــت باالیــی دارنــد،

روی آوردهانــد .کودهــای زمســتانی را صرفــاً

کشــاورزانی کــه میخواهنــد کــود حیوانــی
بدهنــد اســتفاده میکننــد .کشــاورزان قبــ ً
ا
کــود ســیاه یــا ریشــه (فســفره و پتاســه) را بــه

روش نامناســبی بــه خــاک اضافــه میکردنــد،
امــا امــروز عمدتـاً تمایــل به مصــرف ایــن کودها

بــه همــان درصــدی کــه کودهــای دولتــی

افزایــش قیمــت داشــتهاند ،خیلــی بیشــتر

کودهــای آزاد افزایــش قیمــت داشــتهاند .ارز
دولتــی ک ً
ال از روی ســموم در اول ســال برداشــته
شــد ،کودهــای فســفاته و پتاســه کــه وارداتــی

بودنــد نیــز ارز دولتــی دریافــت نمیکننــد ،تنهــا

شــرکتها بــر اســاس ارز نیمایــی ســمی وارد

ی انبارهــا بــر اســاس
نکردنــد؛ منتهــی موجــود 
نــرخ جدیــد ارز و بــه قیمــت حــدود  5تــا  6برابر
فروختــه شــد .حتــی بعضــی از ســموم اصـ ً
ا گیر
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نهادههــای کشــاورزی اثــری داشــته؟

بلــه داشــته .بــه عنــوان یــک نمونــه ،مــا از یــک

فکــر میکنیــد ایــن افزایــش قیمــت

چــه اثراتــی روی کشــاورزی پســته

داشــته باشــد؟

بــه کــودش درصدهایــی از عناصــر میکــرو مثــل
اضافــه کنــد .امــا یکدفعــه قیمــت هــر کیلــو
مــس  100هــزار تومــان شــد .در ایــن شــرایط

خــوش شانســی مــا این اســت کــه قیمت پســته

شــرکت میگویــد یــا بایــد کمفروشــی کنــم و

قیمتــی کــه روی کودهــا پیــش آمــده ،قــرار بــود

باشــد یــا اســم کــود را عــوض کنــم .چــون اگــر

صرفــه نبــود .هرچنــد قیمــت پســته بــه انــدازه

نمیتوانــد اســتفاده کنــد .بنابرایــن ،مــا مجبــور
شــدیم فرمــول را تغییــر دهیــم .قاعدتـاً امســال

زمانــی اتفــاق افتــاده؟
ســموم تقریبــاً از بــرج دوازده پارســال افزایــش

کــه قــرار شــد بــر اســاس ارز نیمایــی وارد کننــد،

آیــا ایــن افزایــش قیمــت روی کیفیــت

مــس و منگنــز را کــه مــورد نیــاز پســته اســت

قیمــت قبــل اســت.

قیمــت پســته مــا بــه قیمــت ســال  97یــا 96
باشــد ،اصــ ً
ا کشــاورزی در پســته مقــرون بــه

اســاس ارز دولتــی وارد میکردنــد ،امــا از زمانــی

اســت.

کــود ازتــه چــون تولیــد داخــل بــوده هنــوز بــه

نیــز افزایــش پیــدا کــرد .اگــر بــا ایــن افزایــش

قیمــت داشــتند؛ چــون قبــ ً
ا ســموم را بــر

بعضــی از محصــوالت دیگــر مقــرون بــه صرفــه

شــرکت تولیــد کــود در شــیراز خواســتیم کــه

در منطقــه کمرنــگ شدهاســت.
گویــا اخیــرا ً قیمــت نهادههــا شــدیدا ً
افزایــش یافتــه ،چــه تغییــری و از چــه

فشــار هســتند ،امــا هنــوز پســته نســبت بــه

کودهــای وارداتــی افزایش نداشــته ،ولی کشــاورز

مجبــور اســت همانطــور کــه بــه خانــوادهاش

میرســد بــه درختــش هــم رســیدگی کنــد،

چــون همــه ســرمایه چندیــن ســالهاش همیــن
اســت .ولــی مــن االن احســاس میکنــم کــه

بــازار فــروش مــا نســبت بــه پارســال با اســتقبال

مقــدار مــس را کــم کنــم تــا مقــرون بــه صرفــه

بــا فرمــول قبــل بخواهیــم تولیــد کنیم ،کشــاورز

کشــاورز نســبت بــه ســالهای قبــل مجبــور
اســت پــول بیشــتر بدهــد ،امــا کــودی کــه تهیه
میکنــد کاهــش کیفیــت دارد .خصوصـاً عناصــر

میکــرو کــه بــه شــدت در پســته احتیــاج اســت
را نتوانســتیم در ایــن کــود لحــاظ کنیــم ،چــون
واقعــاً قیمتــش خیلــی بــاال میرفــت .بــا ایــن

باغبانی
حــال مــا بــه کشــاورز میگوییــم میکروهــا را هــم جداجــدا بگیــر و بــه
کــود اضافــه کــن تــا آن عملکــردی کــه انتظــار دارد بــرآورده شــود.

از نظر مقدار کود در دسترس مشکلی پیش نیامده؟

بعضــی از شــرکتهای تولیدکننــده بــه خاطــر گرانــی مــواد اولیــه

نمیتواننــد ســرمایه در گردششــان را تأمیــن و آن را بــه موقــع جمــع

کننــد .بنابرایــن ،ایــن شــرکتها تعطیــل کردنــد یــا تولیدشــان را کاهــش
دادنــد.

واضح ًا بفرمایید چه اتفاقی افتاده است؟

ســال گذشــته یــک نــوع کــود را میفروختیــم کــه واقعـاً کیفیتــش خــوب

بــود؛ امســال کــه پیگیــری کردیــم گفتنــد که شــرکت تولیــد نکردهاســت!
دلیلــش را پرســیدیم ،گفتنــد چــون کــه قیمــت تمام شــدهاش خیلــی باال
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نمونه آزمایش کود دی آمونیوم فسفات که هیچ فسفری ندارد

مـیرود و از طرفــی بایــد ســرمایهمان را در دســت کشــاورزان رهــا کنیــم
و بعضــاً از  4مــاه تــا یکســال صبــر کنیــم تــا ســرمایه برگــردد ،مــا از

مــواد اولیــه را اعتبــاری و مــدتدار بخرنــد ،امــا االن شــرکتی که مــواد اولیه

نهادههــای کشــاورزی بگذاریــم خیلــی بــه نفعمــان اســت.

اولیــه نمیدهــد .همــه ایــن مســائل باعــث میشــود کــه مقــدار تولیــد

پــس ایــن کار برنمیآییــم .آنهــا گفتنــد اگــر همیــن پــول را در واردات

کارخانجــات تولیــد نهادههــا را تأمیــن میکــرده بــه صــورت اعتبــاری مــواد

نکتــه بعــدی متغیــر بــودن قیمتهــا اســت؛ یعنــی مــا امــروز بــا یــک

کاهــش پیــدا کنــد و بســیاری از همــکاران و کســانی کــه در کار تولیــد

قیمتــی خریــد انجــام میدهیــم ،دو روز دیگــر کــه میخواهیــم مجــددا ً

بودنــد از ایــن قضیــه خیلــی ضربــه خوردنــد.

کاال را بخریــم تــا موجودیمــان را حفــظ کنیــم ،بایــد بــا قیمتــی باالتــر از

فکــر میکنیــد کشــاورزان در شــرایط گرانــی ســموم و

البتــه مــا فــروش نهادههــا را در ایــن شــرایط متوقــف نکردیــم .مــا طــی

االن قیمــت سوپرفســفات  500هــزار تومــاناســت؛ امــا بــا توجــه به قیمت

فــروش را متوقــف میکردیــم و قــرار بــود امــروز شــروع بــه فــروش کنیــم،

از آن از نظــر ماهیــت خاکهــای مناطــق پســتهخیز بایــد کشــاورز را

قیمــت فــروش قبلــی خودمــان خریــداری کنیــم!

کودهــا بایــد چــکار کننــد؟

 8مــاه اول ســال نزدیــک بــه  30میلیــارد تومــان فــروش داشــتیم؛ اگــر

کــود اوره فســفات و نیــاز بــه میــزان کــم مصــرف آن و ارجح بودن اســتفاده

ســرمایهمان حــدود  100میلیــارد تومــان بــود .ما دنبــال یــک کار اقتصادی

متقاعــد کنیــم کــه اوره فســفات تهیــه کنــد .اما بایــد ایــن کــود را در زمان

غیرمنصفانــه نبودیــم ،وگرنــه میتوانســتیم درب انبارها را ببندیــم و بگوییم
مــا اصـ ً
ا جنــس نداریــم.
در ایــن شــرایط بســیاری از شــرکتهای تولیــدی بیشــتر تمایــل پیــدا

کردنــد کــه موادشــان را نگــه دارنــد و تولیــد نکننــد .چون بــا رونــد فزاینده
قیمتهــا انگیــزهای بــرای مصــرف مــواد اولیــه و تولیــد نداشــتند .بنابراین،
ایــن تولیدکننــدگان دســت روی دســت گذاشــتند و آنجــا نشســتند و

یکدفعــه سرمایهشــان ســه ،چهــار برابــر شــد!

از طــرف دیگــر ،بعضــی از کارخانههــا در ســالهای گذشــته میتوانســتند

درســت و بــه میــزان مــورد نیاز اســتفاده کنــد؛ چون قاعدتـاً از اوره فســفات

بهــره بیشــتری میگیــرد .کشــاورزان حتمـاً بایــد آزمایــش بــرگ و خــاک
بدهنــد ،چــون وقتــی کــه نتیجــه آزمایــش را داشــته باشــند ،در واقــع انگار
نقشــۀ راه دارنــد .وقتــی نتیجــه آزمایــش را نداشــته باشــند ،ممکــن اســت
کــود اوره فســفات کــه نیــاز نیســت را تهیــه و اســتفاده کننــد ،امــا مثـ ً
ا

کــود نیتــرات کلســیم را کــه درخــت احتیــاج دارد ،اســتفاده نکنند.

مــن متوجــه شــدهام چنــد وقتــی اســت کــه کشــاورزها بــه خاطــر گــران

شــدن نهادههــا دغدغهشــان ایــن اســت کــه چــه کــودی بدهنــد و حســاب
شــده عمــل کننــد .بنابرایــن ،تنهــا راه ایــن اســت کــه از نظــر علمــی و
عملــی مقــداری حســاب شــدهتر نهادههــا را در باغشــان اســتفاده کننــد.

مثل اینکه اجناس تقلبی هم زیاد شدهاست؟

اگــر کشــاورزان حواسشــان جمــع باشــد گرفتــار جنــس تقلبــی نمیشــود.
اوالً اینکــه خریــد بایــد از شــرکتهای معتبــر انجــام شــود و حتمــاً

سوجــو انجــام شــود .ثانی ـ ًا ،االن بحــث ثبــت
اعتبارســنجی از طریــق پر 
کــودی را داریــم کــه کــود بایــد حتم ـاً ثبــت شــده باشــد .شــرکتهای

تولیــدی بایــد بــه مرکــز تحقیقــات آب و خــاک ســازمان جهــاد کشــاورزی
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باغبانی
برونــد و حتمــاً ثبــت کــودی بگیرنــد .اگــر محصــول شــرکتی ثبــت
کــودی نداشــته باشــد ،قابــل قبــول نیســت .ثالثـ ًا ،حتمـاً نهادههــا بایــد
آزمایــش شــوند کــه مــا ایــن کار را انجــام میدهیــم .مخصوصـاً محصــول

چرا شرکتها با تمام ظرفیتشان تولید نمیکنند؟
مــن فکــر میکنــم مقــداری بازاریابیشــان مشــکل دارد .اگــر
سولوپتاســی کــه از خــارج میآیــد کیلویــی  20هــزار تومــان باشــد،

شــرکتهایی کــه بــرای اولیــن بــار میخواهیــم بــا آنهــا قــرارداد ببندیــم
را حتمــاً آزمایــش میکنیــم .البتــه مــا پرسشــنامههایی طراحــی

بنابرایــن ،کشــاورز شــاید احســاس کنــد کود خارجــی بهتر اســت و از آن

نیــز داشــته باشــیم.

و ترکــش آن بــه شــرکتهای دیگــر خــورد .احساســم ایــن اســت کــه

کردهایــم تــا بازخــورد عملکــرد کــودی کــه بــه کشــاورز فروختهایــم را

سموم را میتوان آزمایش کرد؟

در مــورد ســموم بــه نظــارت ســازمان حفــظ نباتــات بســنده میکنیــم،
یعنــی اگــر شــرکت مجــوز داشــته باشــد کافــی اســت .مــا اگــر در مــورد

ســمی شــک داشــته باشــیم ،خودمــان نمونــه را بــرای آزمایــش به ســازمان

حفــظ نباتــات میفرســتیم .متأســفانه ،آزمایــش ســموم هــم هزین هبَــر
اســت و هــم خیلــی قابــل دســترس نیســت.

شــرکت تعاونــی شــما بــه ســمت تولیــد کــود نرفتــه
اســت؟

اگر خدا بخواهد امسال قرار است این کار را انجام دهیم.

چرا میخواهید وارد حوزه تولید شوید؟

دو علــت دارد؛ یکــی اینکــه ســهامدارانی داریــم کــه ســرمایه حیــران
زیــادی دارنــد کــه میتواننــد بــا آن ســرمایهگذاری کننــد .دلیــل دوم

ایــن اســت وقتــی خودمــان تولیــد کنیــم بهتــر میدانیــم چــه محصولی
تولیــد کنیــم و از کیفیــت آن مطمئــن میشــویم .بــه نظــر میآیــد
وقتــی بتوانیــم کــودی را کــه مــواد اولیـهاش را داخــل خــاک خودمــان

داریــم تولیــد کنیــم ،قیمــت ارزانتــر و از کیفیت آن مطمئنتــر خواهیم

بــود .مــن یــک کاالیــی را خریــدم ،گفتنــد آلمانــی اســت و بــرگ ســبز
نشــان شــما میدهیــم؛ وقتــی آمــد دیدیــم نوشــته ســاخت شــرکتی در

چیــن ،بــا مــواد اولیــه آلمانــی!

مگــر ایــن کار دانــش فنــی نمیخواهــد؟! و آیــا شــرکتهای
تولیــد کــود داخــل کشــور بــا تمــام ظرفیــت تولیــد میکنند؟

ابتــدای کار ممکــن اســت در بحــث دانــش فنــی ،کمــی بــه مشــکل

بربخوریــم .نــه! همــه شــرکتها فــول ظرفیــت کار نمیکننــد.

وقتــی شــما بخواهیــد اینجــا تولیــد کنیــد همیــن قیمــت درمیآیــد؛
اســتفاده کنــد .واقعـاً بعضــی از شــرکتهای داخلــی کار را خــراب کردند
شــرکتهایی کــه دارنــد بــا کیفیــت کار میکننــد ،تمــام ظرفیتشــان
مشــغول است.
در بحــث تولیــد ســم در داخــل کشــور ،خیلــی از کارخانههــای تولیــدی
بــا  50درصــد ظرفیــت دارنــد کار میکننــد ،چــون واردات ســم آمــاده
مصــرف خیلــی زیــاد شــده بــود .وقتــی ســم چینــی آمــاده مصــرف
وارد میشــد ،بعضــی از تولیدکننــدگان داخلــی میرفتنــد ســم آمــاده
میآوردنــد؛ چــون اینطــوری نانــش بیشــتر بــود تــا تولیــد کــردن .ولــی

اخیــرا ً چــون ک ً
ال واردات ســم آمــاده ممنــوع شــده ،شــاید اینهــا هــم
بتواننــد بــه تولیــد خودشــان برگردنــد.

آیــا کیفیــت ســموم داخلــی مشــکلی نــدارد و مــا میتوانیم
تولیــد همــه کودهــا و ســموم را در داخل داشــته باشــیم؟

مــا در تولیــد کودهــا فقــط محدودیــت در تهیــه بعضــی از مــواد اولیــه
داریــم.
در تولیــد بعضــی از ســموم ،بــا توجــه بــه اینکــه هنــوز حــق امتیــاز
آن بــرای شــرکت تولیدکننــده محفــوظ اســت و مــاده تکنیکالــش در
اختیــار خودشــان اســت ،در واقــع مــا بــا محدودیــت حــق معنــوی مــاده
تکنیــکال مواجــه هســتیم .همچنین ،مــاده تکنیکال بســیاری از ســموم
تولیــد داخــل نیــز در داخــل کشــور ســاخته نمیشــوند .شــاید حــدود
 90درصــد از تکنیــکال ســموم از خــارج از کشــور وارد میشــود و در
داخــل فقــط فرمولــه مــی شــوند .امــا کیفیــت ســموم فرمولــه شــده در
داخــل خیلــی تفاوتــی بــا آنچــه در خــارج تولیــد و بهصــورت ســم آماده
مصــرف وارد کشــور میشــود ،نــدارد.
در مــورد کیفیــت کودهــای تولیــد داخــل در مقایســه بــا آنچــه وارد
میشــود بایــد گفــت کــه خیلــی تفاوتــی ندارنــد و بســتگی به شــرکت
تولیدکننــده دارد کــه بــا چــه کیفیتــی آن را بســازد .همانطــور کــه
جنــس بــا درجــات کیفــی مختلــف در ایــران تولیــد میشــود،
محصــوالت تولیــدی در چیــن هــم بــه همیــن شــکل هســتند؛
بســتگی دارد تجــار چــه کــودی و بــا چــه کیفیتــی واردکننــد .بعضــی
از کودهــای خارجــی بســیار بیکیفیــت هســتند در عــوض بعضــی از
کودهــای تولیــد داخــل واقع ـاً باکیفیــت و بــا نــوع خارجــی آن قابــل
رقابــت هســتند.
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کنفرانس بینالمللیآجیلهای درختی چین
سحر نخعی
دبیر کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران
کنفرانــس بینالمللــی آجیلهــای

از نهــم تــا یازدهــم ســپتامبر ( 19الــی

( ،)CFNAبــا هــدف بهبــود مبــادالت

ایــن کنفرانــس بــود .بــا ایــن حــال ،بــا

درختــی توســط اتــاق بازرگانــی چیــن

 21شــهریور) ،میزبــان شــرکتکنندگان

تجــاری بیــن شــرکتهای داخلــی و

توجــه بــه ســایه ســنگین کرونــا ،بــه

ســالم صنعــت آجیلهــای درختــی ،هــر

بــه جــای حضــور در ایــن کنفرانــس

بینالمللــی بــه منظــور ترویــج توســعۀ
ســال در یکــی از شــهرهای چیــن برگــزار
میشــود.

امســال شــهر چینگدائــوی چیــن،

ســخنرانان مدعــو پیشــنهاد شــد تــا

فیلــم ســخنرانی و ارائــه خــود را در

اختیــار مســئولین برگــزاری کنفرانــس
قــرار دهنــد .بعدازظهــر روز ســوم ایــن

اجــاس مختــص بــه ارائــه گزارشــات

مربــوط بــه پســته بــود کــه از نماینــده

انجمــن پســته ایــران ،بهــروز آگاه بــرای
شــرکت در ایــن کنفرانــس و ارائــه
آخریــن وضعیــت تولیــد و تجــارت پســته
ایــران دعــوت بــه عمــل آمــد.
بــا توجــه بــه پیگیریهــای بهعمــل

آمــده از ســوی دبیرخانــه انجمــن پســته
ایــران ،فایــل ویدئــوی مایــک هومــان

نماینــده پســته آمریــکا کــه بــه تشــریح

وضعیــت پســته آمریــکا میپــردازد نیــز
در ادامــه ترجمــه شــده و در اختیــار
مخاطبیــن ماهنامــه قــرار گرفتــه اســت.

بهروز آگاه ،نماینده انجمن پسته ایران در اجالس چین

شفافیت و تعهد متضمن رابط ه سودآور درازمدت

در هــر رابطــه تجــاری ،ممکــن اســت
ســود یــا ضــرر وجــود داشــته باشــد .اگــر
فقــط بــه فکــر کســب ســود باشــیم تاجر

ســام بــه همگــی ،مــن بهــروز آگاه از پســرعمویم فرهــاد آگاه ،عضــو هیئــت خوبــی نخواهیــم شــد و مرتــب مجبوریم
هســتم ،مدیــر گــروه آگاه کــه بیــش از مدیــره انجمــن خواســتم کــه بــه جــای
 100ســال مشــغول بــه تولیــد و تجــارت
پســته ایــران اســت .همچنیــن ،عضــو
هیئــت موســس انجمــن پســته ایــران
و ســفیر شــورای جهانــی خشــکبار

شــرکای تجــاری خــود را عــوض کنیــم.

مــن ایــن کار را انجــام دهنــد .امــا قبــل مــن شــخصاً در  20ســال اخیــر تجــار

از ایــن کار ،میخواهــم بــه یــک نکتــه چینــی و ایرانــی را دیــده و شــناختهام
مهــم اشــاره کنــم:

کــه میتــوان بــرای داشــتن یــک رابطــه

بــا توجــه بــه توافــق اســتراتژیک  25ســودآور دوجانبــه طوالنــی مــدت روی

( )INCدر ایــران هســتم .میخواهــم ســاله بیــن دولتهــای ایــران و چیــن ،آنهــا حســاب کــرد و بــه آنهــا اعتمــاد

از اتــاق بازرگانــی چیــن بــرای دعــوت یــک رابطــه تجــاری قــوی بیــن دو کــرد .مهمتریــن خصوصیتــی کــه شــاهد
مــا بــه کنفرانــس ســاالنه مغزجــات کشــور آرزو میکنــم .در مــورد پســته آن بــودهام داشــتن شــفافیت و تعهــد بــه

چیــن تشــکر کنــم .بــه علــت یــک بایــد بگویــم ،در  20ســال اخیــر ،رابطــه
عمــل جراحــی غیرمنتظــره ،قــادر بــه بیــن تجــار ایرانــی و چینــی خیلــی عالی

قــرارداد و توافقــات تجــاری اســت.

امیدواریــم کــه میزبــان نماینــده اتــاق

ارائــه آخریــن وضعیــت صنعــت پســته نبودهاســت .چیــزی کــه بایــد همیشــه بازرگانــی چیــن در فصل برداشــت پســته
ایــران بــه مخاطبیــن نیســتم ،از ایــن رو بــه یــاد داشــته باشــیم ایــن اســت کــه

در ایــران باشــیم .تشــکر از توجــه شــما.
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ممنــون از بهــروز آگاه و ســام بــه همگــی.
مــن میخواهــم بــا یــک بررســی اجمالــی از

صنعــت پســته ایــران صحبتهایــم را شــروع

گزارش فرهاد آگاه ،عضو هیئت مدیره انجمن پسته ایران در اجالس چین

ساختار پسته ایران و بررسی روندهای آینده

کنــم :صنعــت پســته ایــران از ســه بخــش
اصلــی تشــکیل شــده :باغــداری ،فــرآوری

بعــد از برداشــت و تجــارت.

باغداری

درخــت پســته بــه لحــاظ گیاهشناســی
در هــر اقلیمــی نمیگنجــد و مناطــق

جغرافیایــی محــدودی روی کــره زمیــن

هســتند کــه بــرای تولیــد بــه صرفــۀ پســته،
ایــدهآل محســوب میشــوند .پســته از

هــزاران ســال پیــش در ایــران کاشــته
میشــده ،امــا تولیــد اقتصــادی و تجــاری

از حــدود  100ســال پیــش آغــاز شــد.

رونــد افزایشــی تولیــد از آن زمــان تــا اخیــرا ً

ادامــه داشــته اســت .پیشبینــی میشــود
کــه تولیــد پســته ایــران از  2هــزار تــن
(خشــک در پوســت) در دهــه  30میــادی

شــروع شــد و بــه  180هــزار تــن در حــال

حاضــر رسیدهاســت .رکــورد تولیــد ســاالنه
پســته ایــران  267هــزار تــن تخمیــن زده

شدهاســت .حــدود  200هــزار تولیدکننــده

پســته در ایــران از  300هــزار هکتــار ســطح

زیرکشــت بــارده پســته برداشــت میکننــد؛
بیــش از  70درصــد تولیــد از خــرده مالــکان

دارای اراضــی  2هکتــاری یــا کمتــر میآیــد.
در ســالهای اخیــر تولیــد پســته به سرتاســر

ایــران گســترش یافته اســت .در حــال حاضر،

 27اســتان از مجمــوع  31اســتان ایــران زیــر

کشــت پســته هســتند .مناطــق اصلــی تولید
پســته اســتانهای کرمــان ،خراســان ،یــزد،

فــارس و ســمنان هســتند .گرچــه نقــش

اســتان کرمــان در تولیــد پســته بهخاطــر
کمبــود آب در حــال کمرنــگ شــدن اســت،

بــا ایــن حــال کرمــان هنــوز باالتریــن ســطح

زیرکشــت و بیشــترین ســهم در تولیــد ایــران
را دارد .نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه
کمبــود تولیــد در اســتان کرمــان توســط

افزایــش تولیــد ســایر اســتانها جبــران

29

سال پنجم -آذر  - 99شماره ()53

میشــود .برداشــت پســته در تمــام باغــات

عمــل میکننــد؛ در ایــن مــدل ،مالکیــت

میانگیــن عملکــرد باغــات در حــال حاضــر

توســعه مراکــز صنعتــی فــرآوری در ایــران و

هــر هکتــار اســت ،هرچنــد باغاتــی در ایــران

وجــود دارنــد کــه از  200تــا  5000کیلوگــرم

در واحدهــای کوچــک ،توافقــات فــرآوری
اشــتراکی جدیــدا ً در ایــران مرســوم شــده

تدریجــی در عملکــرد باغــات پســته ایــران

تصمیمگیــری در خصــوص فــروش پســتۀ

پســته در ایــران بــا دســت انجــام میگیــرد.
 600کیلوگــرم پســته خشــک در پوســت در

در هکتــار هــم عملکــرد دارنــد .کاهــش

محصــول همچنــان بــا باغــدار اســت .امــا بــا
بــا توجــه بــه افزایــش هزینههــای فــرآوری

اســت .در مــدل اشــتراکی ،ممکــن اســت

بیشــتر بهخاطــر کاهــش شــدید کمیــت

فــرآوری شــده بــه جــای باغــدار بــه عهــده

باغــات از چاههــا برداشــت میشــود .خــرد

حاضــر ،ظرفیــت روزانــۀ بزرگتریــن واحــد

و کیفیــت آبــی اســت کــه بــرای آبیــاری

شــدن باغــات بــه واحدهــای کوچکتــر بــه

آن واحــد فــرآوری صنعتــی باشــد .در حــال
صنعتــی فــرآوری پســته تَــر در ایــران 400

دلیــل قوانیــن وراثــت نیــز مشــکل کاهــش

تــن اســت کــه معــادل  130تــن پســته

امیدواریــم باغریزیهــای جدیــد پســته

ایــن مــدل واحدهــای صنعتــی بــا ظرفیــت

عملکــرد باغــات را دوچنــدان کردهاســت.

توســط شــرکتها بهجــای اشــخاص در
مناطقــی کــه منابــع آبــی بهتــری دارنــد در
آینــده راه را بــرای باغریزیهــای مــدرن

و صنعتــی بــاز کنــد .بــه عــاوه ،طرحهــای

تجمیــع اراضــی -تصمیمگیــری جمعــی
بیــن باغــداران خــرده مالکــی کــه در
همســایگی یکدیگــر بــاغ دارنــد و از یــک چاه
آب اســتفاده مــی کننــد -میتوانــد راه حــل

دیگــری بــرای مشــکل خرد شــدن باغــات به

واحدهــای کوچکتــر باشــد .انجمــن پســته

ایــران چنیــن ابتــکارات و اقداماتی را همیشــه
ترویــج کردهاســت.

فرآوری

صنعــت فــرآوری پســته ایــران در حــال

گــذر از واحدهــای خانگــی بــا ظرفیــت

پاییــن بــه ســمت مراکــز فــرآوری صنعتــی
بــا ظرفیــت بــاال اســت .بعضــی از واحدهــای

فــرآوری بهعنــوان خدماتدهنــده بــه باغــدار

خشــک در پوســت میشــود .گرچــه تعــداد
بــاال هنــوز در ایــران کــم اســت ،امــا در
مجمــوع تعــداد واحدهــای فــرآوری مکانیــزه
شــده بــاال رفتــه و در حــال رشــد اســت.

تجارت

پســته از زمانهــای بســیار قدیــم از ایــران

صــادر میشــده اســت .حجــم صــادرات

پســته ایــران بــا ظهــور باغریزیهــای

مــدرن و تجــاری پســته از اوایــل قــرن
 20میــادی جهــش پیــدا کــرد .در حــال
حاضــر ،ایــران بــه طــور میانگیــن ســاالنه

 160هــزار تــن پســته خشــک در پوســت

صــادر میکنــد و در واقــع یــک صــادر

کننــده اصلــی پســته بــه جهــان در کنــار
آمریــکا محســوب میشــود .صــادرات پســته
ایرانــی بــه چیــن افزایــش قابــل توجهــی در

اوایــل ســالهای  2000پیــدا کــرد .در ســال

 2004رکــورد زد و بــه  80هزارتــن رســید.

در ســالهای اخیــر میانگیــن صــادرات

بازرگانی
هــر ســال محصولــی داشــته باشــیم.
بررسی محصول 2019

بعــد از معرفــی کوتــاه ســاختار صنعــت
پســته ایــران ،حــاال میخواهــم گــزارش

مختصــری از وضعیــت فــروش محصــول
ســال قبــل بدهــم.

حجــم صــادرات پســته ایــران از مهرمــاه

تــا آخــر تیرمــاه  140هزارتــن پســته بــود
کــه تقریبــاً مشــابه صــادرات ســال 2017

در مــدت مشــابه اســت 2019 .مثــل 2017

ســال پرمحصــول پســته ایــران محســوب
میشــود .ایــن میــزان از حجــم صــادرات بــا

توجــه بــه محدودیتهــای بســیاری کــه بــر

ســاالنه پســته ایرانــی بــه مقصــد چیــن
حــدود  50هــزار تــن پســته خشــک در

ســر راه پســته ایــران بــوده یــک دســتاورد

بــه ســایر کاالهــای صادراتــی دارد .تجــارت
داخلــی پســته ایــران منحصــرا ً توســط تجــار

بــزرگ بــرای صنعــت پســته ایــران محســوب
میشــود .بــا تحریمهــای یــک جانبــه
آمریــکا از یــک طــرف و محدودیتهایــی

پوســت بــوده اســت .اکثــر صــادرات پســته

داخلــی انجــام میشــود .تجــار داخلــی

میشــود :پســته خشــک در پوســت ،مغــز

میخرنــد و در احجــام حداکثــر  100تــن

پســته ایــران به ترتیــب اهمیــت عبارتنــد از:

از ایــن گونــه تجــار پســته میخرنــد یــا

خاورمیانــه ،کشــورهای مشــترک المنافــع

کننــده پســته میخرنــد .تولیدکننــدگان،

ویــروس کرونــا ،صــادرات پســته ایــران بــه
مقاصــد اصلــی مخصوصــاً بــه شــرق دور و

محصولشــان را بــه شــرکتهای باســابقه

پیش بینی محصول 2020

ایــران بــه صــورت خــام و عمــده انجــام

پســته را از تولیدکننــدگان خــرد یــا متوســط

پســته و مغــز ســبز پســته .بازارهــای اصلــی

میفروشــند .صادرکننــدگان بزرگتــر

شــرق دور ،اتحادیــه اروپــا ،شــبه قــاره هنــد،

بهطــور مســتقیم از کشــاورز یــا فــرآوری

مثــل روســیه .بــا ایــن حــال ،رونــد بــازار

پســته ایرانــی بــه تدریــج از کشــورهای مرفه
و ثروتمنــد بــه ســمت کشــورهایی در حــال

بــه خصــوص گــروه تولیدکننــدگان متوســط
تــا بــزرگ پســته ،معمــوالً بهطــور مســتقیم

توســعه در حــال تغییــر اســت .بیــش از 100

صادراتــی پســته میفروشــند .چنیــن نقــل
و انتقاالتــی معمــوالً یــا از طریــق واســطهها

صادرکننــده پســته هســتند ،درحالــی کــه

میگیــرد .بعــد از افــول فعالیــت تعاونــی

کشــاورزی خشــک را هــم صــادر میکننــد.

ســال پیــش ،در حــال حاضــر تعــداد زیــاد

شــرکت صادراتــی پســته در ایــران وجــود
دارد .از ایــن تعــداد بعضیهــا بهطــور خــاص

یــا حــق العمــلکاران حرفــهای انجــام

بعضــی از ایــن شــرکتها ســایر کاالهــای

تولیدکننــدگان پســته رفســنجان از 15

صادرکننــدگان باســابقه پســته بــه عنــوان

تولیدکننــدگان ،خریــداران ،صادرکننــدگان و

ایــران را تشــکیل میدهنــد .یــک گــروه از

کاملــی را بــه وجود آورده اســت .این شــرایط

یــک گــروه 95 ،درصــد کل صــادرات پســته

واردکننــدگان پســته ایــران شــرایط رقابتــی

صادرکننــدگان دیگــر هــم در ایــران هســتند

یــک بــازار آزاد بــرای خریــد و فــروش پســته

ســال هــم تعدادشــان تغییــر میکنــد.

فراهــم کــرده اســت .بــا توجــه بــه ســاختار

و لحظــهای کاالی خــاص پســته نســبت

اســت بتوانیــم قیمتهــای ثابــت در آغــاز

کــه تعدادشــان انــدک اســت و ســال بــه

صــادرات ایــن گــروه بســتگی بــه ســود آنــی

ایرانــی بــر اســاس مکانیســم عرضــه و تقاضــا
رقابتــی تجــارت پســته ایــران ،غیــر ممکــن

کــه دولــت ایــران بــرای نقــل و انتقــاالت

ارزی ایجــاد کــرد و بیمــاری همهگیــر
کوویــد 19-روب ـهرو بودیــم .نکتــه دیگــر آن

کــه ،بــا توجــه بــه قیمتهــای جــذاب پســته
ایرانــی و فاصلــه گرفتــن تدریجــی از بحــران

شــبه قــاره هنــد ،ســرعت پیــدا کــرد.

حــاال میخواهــم در مــورد پیشبینــی

میــزان محصــول جدیــد صحبــت کنــم.

پیشبینــی انجمــن پســته ایــران از مقــدار
محصــول ســال  180 ،2020هــزار تن پســته

خشــک در پوســت بــرآورد میشــود .بــا

توجــه بــه مانــده انتقالــی از ســال محصولــی

قبــل کــه پیشبینــی میشــود  40هــزار

تــن باشــد ،کل محصــول در دســترس ایــران
ـش رو  220هــزار تــن
در ســال تجــاری پیـ ِ

پیشبینــی میشــود .بــرآورد میشــود
کــه ســال  2020ســال پــر محصولــی بــرای

واریتههــای گــرد پســته باشــد .مــا معتقدیــم
ـش رو رقابتــی
کــه بــرای ســال تجــاری پیـ ِ

بــودن قیمــت پســته ایرانــی میتوانــد
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بازرگانی
تضمیــن ســود خوبــی بــرای خریــداران
چینــی باشــد و باعــث افزایــش صــادرات بــه

ایــن مقصــد تجــاری بشــود.
روندهای آینده

و در نهایــت ،میخواهــم گزارشــی از نگــرش

انجمــن پســته ایــران نســبت بــه روندهــای
آینــده صنعــت پســته ایــران کــه بــه بــازار

پســته در چیــن مربــوط میشــود ،ارائــه
دهــم.

رونــد تولیــد پســته ایران در ده ســال گذشــته
یــک ســطح از پایــداری را نشــان میدهــد
کــه امیــد اســت تــا آینــده ادامــه کنــد.

باغریزیهــای جدیــد و بهبــود فعالیتهــای

کشــاورزی در باغــات بــارده پســته میتوانــد

کاهــش تولیــد در مناطقــی کــه تحــت
تأثیــر کمبــود آب هســتند را جبــران کنــد.
در نتیجــه ،پیشبینــی میشــود میانگیــن

تولیــد پســته ایــران در آینــده  200هــزار تن

اســت .ایــن ارقــام و اندازههــای متفــاوت،

مصرفکننــدگان بــا ســایق مختلــف را در

مغــز ســبز پســته ایــران باشــند ،ســابقه
طوالنــی در بــازار هــای لوکــس اروپــا دارنــد.

بازارهــای گوناگــون راضــی نگــه مــیدارد.
ارقــام پســته ایرانــی از اُنس  18/20تــا 36/38

اســت کــه در ســس ســاالد مصــرف میشــود

پســته ایرانــی ایــن اســت کــه واریتههــای

دارد.

یــک محصــول خــاص دیگــر روغــن پســته

دانــه بــه بــازار ارائــه میشــود .مزیــت دیگــر

و در لــوازم آرایشــی و بهداشــتی هــم کاربــرد

مختلــف پســته ایــران طعــم خارقالعــادهای

در ســالهای اخیــر ،خیلــی از خریــداران

غیراشــباع در پســته ایرانــی اســت .وجــود

کردهانــد .صنعــت پســته ایــران همیشــه

دارنــد کــه ناشــی از میــزان بــاالی روغنهــای

چینــی تقاضــای پســته بــا کیفیــت باالتــر

ایــن منجــر بــه کاهــش نوســات شــدید حجم

روغــن بیشــتر اجــازه میدهــد کــه پســته در

قــادر بــه تأمیــن پســته باکیفیــت یکنواخــت

رونــد باغریزیهــای جدیــد ،عــاوه بــر

بــاز شــدن طعــم و عطــر و بــوی فوقالعــاده

اســت .مــا معتقدیــم ادامــه ایــن رونــد در

قدیمــی از گــرد بــه کشــیده بهطــور خــاص

بــا توجــه بــه طعــم و رنــگ خارقالعــاده مغــز

اســت ،هــم بــه نفــع تأمیــن کننــدگان پســته

محســوب میشــود .بنابرایــن ،مــا انتظــار

بــه بــازار چیــن طــی میکنــد .مغــز پســته

و در نهایــت ،مــا اتــاق بازرگانــی چیــن را

شــود و هــم میتوانــد مــاده اولیــه در

خــود اســتفاده کنــد و دولــت چیــن را ترغیب

پســته ایــران مزایــای منحصــر بــه فــردی

بــرای افزایــش صــادرات مغــز پســته بــه

بهجــای اجبــار بــه خــروج ارزهــای خارجــی از

جــذاب میکنــد .مهمتریــن خصوصیــت

چیــن میبینیــم .همچیــن مغــز ســبز پســته

بانکهــای چیــن صــورت گیــرد .اگــر ایــن

میانگیــن ،در مقایســه بــا پســته ســایر

غذاهــا ،شــیرینیجات ،شــکالت ،بســتنی و

تجــاری بیــن چیــن و ایــران از جملــه تجــارت

ایرانــی  10درصــد بیشــتر اســت .خصوصیــت

و کالبــاس اســتفاده میشــود کــه میتوانیــم

بــه پایــان ســخنرانی خــود رســیده ام .بــرای

ایــن قبیــل محصــوالت غذایــی کــه حــاوی

موفقیــت دارم .تشــکر از توجــه شــما.

باشــد .همچنیــن ،تنــوع جغرافیایــی تولیــد
پســته در ایــران در حــال افزایــش اســت کــه

تولیــد خواهــد شــد.

جوانســازی باغــات و تغییــر واریتــه باغــات

اکبــری و احمدآقایــی یــک رونــد مهــم
داریــم ایــن رونــد مســتمر بــه ســمت افزایش
دردســترس بــودن ارقــام کشــیده و رقابــت

قیمتــی واریتههــا پیــش بــرود.

دارد کــه آن را بــرای مشــتریان بینالمللــی

پســته ایرانــی عیــار بــاالی آن اســت .بهطــور

کشــورها ،درصــد مغــز یــک دانــۀ پســته

مهــم دیگــر پســته ایرانــی ایــن اســت کــه

در ارقــام و ســایزهای متفاوتــی موجــود
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دماهــای باالتــر برشــته شــود کــه ایــن باعــث

بــا قیمــت باالتــر بــه بازارهــای دنیــا بــوده

پســته ایــران میشــود.

درازمــدت هــم بــه نفــع مشــتریان چینــی

پســته ایرانــی ،صــادرات آن رونــد افزایشــی را

ایرانــی.

هــم میتوانــد بهصــورت آجیــل مصــرف

تشــویق میکنیــم کــه از ظرفیــت البیگــری

صنایــع غذایــی باشــد .مــا پتانســیل باالیــی

بــه ایــن تصمیــم کنــد کــه تجــارت بــا ایــران

عنــوان مــاده افزودنــی در صنایــع غذایــی

چیــن از طریــق نقــل و انتقــال یــوان در داخل

ایــران بــه عنــوان یــک مــاده افزودنــی در

تصمیــم صــورت بگیــرد کلیــه فعالیتهــای

گوش ـتهای فــرآوری شــده مثــل سوســیس

پســته بســیار آســان خواهــد شــد.

آن را در بــازار چیــن معرفــی و ترویــج کنیــم.

همــه شــما در ســال تجــاری  20/21آرزوی

بازرگانی
گزارش مایک هومان ،معاون اجرایی شرکت پسته واندرفول در اجالس چین

پسته کالیفرنیا از تولید تا بازاریابی جهانی

ســام ،مــن مایــک هومــان ،معــاون اجرایــی
شــرکت پســته و بــادام واندرفول هســتم .بســیار
مشــتاقم کــه امــروز در مــورد پســته کالیفرنیــا و
بــازار پســته در چیــن بــا شــما صحبــت کنــم.
پســته کالیفرنیــا یــک میــان وعــده ســالم
اســت کــه مصــرف آن رشــد بســیار زیــادی را
در سراســر دنیــا تجربــه کردهاســت .بــا ایــن
وجــود ،رشــد مصــرف پســته کــه در چیــن
تجربــه شــده ،بســیار افتخارآمیز اســت .شــرکت
پســته واندرفــول بــه واســطه تعهــد خــود مــا
و شــرکای تجاریمــان در چیــن ،از طریــق
معرفــی پســته بــه مصــرف کننــده نهایــی،
موفقیتهــای چشــمگیری کســب کردهاســت.
مــا تــاش بســیار زیــادی کردیــم کــه چیــن بــه
تنهــا بــازار عظیــم صادراتــی پســته کالیفرنیــا
تبدیــل شــود .چیــن یکــی از کشــورهای مــورد
عالقــه مــن بــرای بازدیــد اســت و مــن از اینکــه
نمیتوانــم امــروز در آنجــا باشــم ناراحــت
هســتم .بــا ایــن حــال ،مــن امــروز دربــاره
بخــش کوچکــی از صنعــت پســته کالیفرنیــا
بــرای شــما توضیــح میدهــم.
همانطــور کــه میدانیــد پســته گیاهــی
اســت کــه ســال آوری دارد؛ بــه ایــن ترتیــب
کــه بعــد از هــر ســال پربــار یــک ســال کــم بــار
خواهــد آمــد .ســال  2019کــه چندوقــت پیش
بــه پایــان رســید بــا حجــم محصــول حــدود
 340هــزار تــن یــک ســال نــاآور بــرای پســته
کالیفرنیــا بــود و ســال قبــل از آن بــا حــدود
 450هــزار تــن تولیــد یــک ســال پُربــار بــود.

مــن بســیار خرســند هســتم از اینکــه بگویــم
صنعــت پســته کالیفرنیــا پارســال توانســت کل
حجــم محصولــش را بفروشــد .بنابرایــن ،حجــم
محصــول انتقالــی بــه ســال جدیــد بســیار
انــدک خواهدبــود .وقتــی کــه بــه محصول ســال
جدیــد نــگاه میکنیــم ،ســوال اصلــی این اســت
کــه حجــم محصــول امســال چقــدر خواهدبود؟
مــا تــا زمــان برداشــت محصــول جدیــد،
یعنــی اواســط تــا پایــان مــاه ســپتامبر ،پاســخ
مطمئنــی بــه ایــن ســوال نمیتوانیــم بدهیــم.
مــن میدانــم کــه همــه شــما ایــن امــکان را
نداریــد کــه از برداشــت پســته کالیفرنیــا بازدید
کنیــد ،بنابرایــن ،میخواهــم شــما را مقــداری
بــا فراینــد برداشــت پســته کالیفرنیــا آشــنا
کنــم .در فصــل پرمشــغله برداشــت پســته کــه
از مــاه اوت تــا اکتبــر ادامــه مییابــد ،برداشــت
محصــول درختــان آجیلــی از صدهــا هــزار
هکتــار از حاصلخیزتریــن مناطــق کشــاورزی
دنیــا انجــام میشــود .اولیــن مرحلــه از ایــن
فراینــد ،برداشــت مکانیکــی محصــول تــک
تــک درختــان پســته توســط دســتگاه شــیکر
اســت .در طــی فراینــد برداشــت هیــچ دانــه
پســتهای روی زمیــن نمیافتــد و کلیــه دانههــا
بــا اســتفاده از یــک قــابِ جمــع آوریکننــده
دریافــت میشــوند .ایــن محصــول بالفاصلــه
جهــت پوس ـتگیری و تمیزشــدن بــه مرحلــه
فــراوری منتقــل میشــوند .در مرحلــه بعــد،
عملیــات خشــک کــردن پســته توســط
ماشــینهای خشــککن انجــام میشــود و

کمتــر از  24ســاعت پــس از برداشــت ،پســته
داخــل ســیلوهای هوادهــی انبــار میشــوند تــا
بــرای رفتــن بــه مرحلــه فــراوری خشــک دچــار
آلودگــی نشــوند.
پســته مــا بهخاطــر مــزه تــازهاش کــه نتیجــه
فــراوری منحصربهفــرد توســط دســتگاههای
فــراوری اختصاصــی اســت ،معــروف میباشــد.
در اولیــن مرحلــه از فــراوری خشــک ،پســته
ســایزبندی و دانههــای دهــن بســت جــدا
میشــوند .ســپس ،پســتهها وارد دســتگاههای
جداکــن لیــزری میشــوند .در انتهــا ،کیفیــت
پســتهها بــر روی نــوار کنتــرل توســط نیــروی
کارگــری نیــز مــورد بررســی قــرار میگیــرد و
پســتههای وازد جــدا میشــوند .در مرحلــۀ
بعــد ،پســتهها بــر اســاس اســتاندارد پســته
آمریــکا ســایزبندی میشــوند و ســرانجام
مرحلــه برشــته شــدن پســتهها فــرا میرســد.
تأمیــن پســته یکــی از مولفههــای کلیــدی
در فراهــم آوردن مســتمر پســته باکیفیــت در
صنعــت پســته مــا اســت .همچنیــن ،شــرکت
پســته واندرفــول بیــش از  500میلیــون دالر
بــرای تحریــک تقاضــا و ارتبــاط بــا مصــرف
کننــده نهایــی ســرمایهگذاری کردهاســت .همــه
ایــن فعالیتهــا بــه ارتقــای ارتبــاط بــا مصــرف
کننــده نهایــی و افزایــش آگاهــی در جهــت
مصــرف پســته کمــک کردهاســت.
ســابقه فعالیــت  10ســاله شــرکت پســته
واندرفــول از ســال  2008تــا  ،2018شــامل
ارائــه پســته در بیــش از  50نــوع بســتهبندی
متنــوع ،موفقیــت در تبلیغــات 500 ،میلیــون
دالر ســرمایهگذاری در بخــش بازاریابــی
و بهرهگیــری از نمایشهــای تلویزیونــی
جهــت ارتقــای ســطح مصــرف پســته در دنیــا
بود هاســت.
بــا تشــکر از وقتــی کــه در اختیــار مــن
گذاشــتید و از همــه مهمتــر از تعهــدی کــه
نســبت بــه صنعــت پســته کالیفرنیــا داریــد .بــه
امیــد دیــدار ،ســامت و پایــدار باشــید.
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بازرگانی
توگو با راجیو پابرجا ،تاجر فعال در بازار هند
گف 

آشنایی با بازار هند

آقــای پابرجــا! لطفـ ًا ســاختار فعلــی بــازار
پســته در هنــد را توصیــف کنیــد.
ابتــدا اجــازه دهیــد بــا ســناریوی کلــی مصــرف
آجیــل در هنــد شــروع کنــم ،مــا بزرگتریــن
مصــرف کننــده بــادام هنــدی و بــادام در جهــان
هســتیم .پســته بــه دلیــل قیمــت بــاال ،توزیــع نــه
چنــدان خــوب و آگاهــی کــم جامعــه در مقایســه
بــا بــادام هنــدی و بــادام یــک محصــول خــاص
محســوب میشــود.
پســته خشــک در پوســت بــا واســطهگری دو
گــروه وارد هنــد میشــود -1 :بازرگانانــی کــه
پســته را بــه فراوریکننــدگان میفروشــند و
-2فراوریکنندگانــی کــه برنــد خودشــان را دارنــد.
مغــز پســته نیــز مســتقیماً بــه هنــد وارد میشــود
و بــه واســطههایی کــه بــا قنادیهــا کار
میکننــد ،کارخانجــات شــیرینی ،کارگاههایــی
کــه بســتهبندی مســتقیم انجــام میدهنــد و بــه
صنعــت بســتنی فروختــه میشــود.
الگــوی مصــرف پســته در هنــد چگونــه
اســت؟
عمــده مصــرف پســته در هنــد در منطقــه شــمال
ایــن کشــور اســت کــه تقریبـاً ســهم  80درصــدی
از مصــرف کل را دارد .زمــان مصــرف عمدتــاً در
زمســتانها اســت و تقریبــا  70درصــد از پســته در
ایــن زمــان مصــرف میشــود .زمــان اصلــی فــروش
 2مــاه قبــل از جشــن دیوالــی شــروع میشــود
و تقریبــا  50درصــد از پســته در ایــن زمــان بــه
فــروش میرســد و ســپس بســیاری از ازدواجهــا
در زمســتان باعــث افزایــش مصــرف میشــوند.
تقاضــا بــرای مغــز پســته در فصل تابســتان بیشــتر
اســت و در صنایــع بســتنی و نوشــیدنیهای ســرد
کاربــرد دارد.
کانالهــای فــروش و توزیــع پســته در
هنــد چــه هســتند و ســهم برندها در بــازار
چقــدر اســت؟
پســته خشــک در پوســت بــه صــورت برشــته و
شــور شــده تحــت برنــد و در بســتهبندی کوچــک
 250و  500گرمــی فــروش مــیرود .تقریبــاً 80

33

سال پنجم -آذر  - 99شماره ()53

درصــد از محصــول تحــت برنــد فــروش م ـیرود.
زنجیــره فــروش بــا واردات از طریــق بازرگانــان/
فراوریکننــدگان شــروع میشــود و در ادامــه
بــا فعالیــت فراوریکننــدگان (تحــت برنــد)،
توزیعکننــدگان ،عمــده فروشــان و خرده فروشــان
بــه دســت مصرفکننــدگان نهایــی میرســد.
مغــز پســته در بســتههای کوچــک و تحــت برنــد
فروختــه نمیشــود ،زیــرا عمدتــاً بــه خریــداران
صنعتــی فروختــه میشــود و زنجیــره فــروش آن
از واردات توســط بازرگانــان /فــراوری کننــدگان
آغــاز میشــود و بــا فعالیــت توزیعکننــدگان،
عمــده فروشــان و خــرده فروشــان بــه دســت
مصــرف کننــدگان مغــز مــی رســد.
مغــز پســتهای کــه از ایــران مــی آیــد کیفیــت
خیلــی خوبــی دارد و تحــت برنــد صــادر کننــدۀ
آن خریــداری میشــود .همچنیــن مغــز پســته از
افغانســتان وارد میشــود کــه کیفیــت آن کمــی
متفــاوت از مغــز پســتهای اســت کــه از ایــران
میآیــد و ایــن مغزهــا بــه صــورت فلــه و نــه
تحــت برندهــای هنــدی بــه فــروش میرســند.
اخیــرا ً چــه عواملــی بــر تأمیــن و مصــرف
پســته در هنــد موثــر بودهانــد؟
تقاضــا بــرای همــه آجیلهــا از جملــه پســته
بهدلیــل شــیوع ویــروس کرونــا کاهــش یافتــه
و قیمــت تمــام آجیلهــا در سراســر جهــان
تقریب ـاً  40درصــد کاهــش یافتــه اســت .پســته
یــک آجیــل خــاص اســت و تقاضــا بــرای آن
در تابســتان امســال تقریبــاً  60تــا  70افــت
کرد هاســت.
مجمــوع محصــول جدیــد ســال  2020از همــه
کشــورهای تولیدکننــده بســیار زیــاد اســت و ایــن
در حالــی اســت کــه فــروش  50درصــد کاهــش
دارد ،بنابرایــن ،بازارهــا بــه دلیــل فشــار محصــول
زیــاد و کنــدی تقاضــا پاییــن میماننــد.
مشــکل بــزرگ دیگــر ،پرداخــت دشــوار پــول
چــه بــه صــورت مســتقیم و یــا غیرمســتقیم بــه
صادرکننــدگان ایرانــی بــه دلیــل تحریمهــای
ایــاالت متحــده آمریــکا علیــه ایــران اســت.

حمــل و نقــل پســته از ایــران چقــدر طــول
میکشــد تــا بــه دســت مصــرف کننــده
نهایــی در هنــد برســد؟
حمــل و نقــل از ایــران  5تــا  7روز زمــان میبــرد.
ترخیــص از گمــرک ،آزمایــش کــردن و حمــل
مجــدد  5روز دیگــر زمــان الزم دارد و اگــر کاال برای
نمونهگیــری تصادفــی و آزمایــش بــه اداره ایمنــی
و اســتاندارد مــواد غذایــی هنــد ( )FASSAIبــرود
 4تــا  5روز دیگــر زمــان اضافــه میشــود.
بــرای دقیقتــر شــدن روی ایــن موضــوع،
بــه عنــوان مثــال ،اگــر قــرار باشــد پســته
قبــل از جشــن دیوالــی در فروشــگاهها
قــرار داده شــود ،چــه مــدت طــول
میکشــد تــا پســته از یــک مرکــز فــراوری
و توزیــع در هنــد بــه فروشــگاه برســد؟
فــراوری و بســتهبندی پســته در یــک جعبــه
مــارکدار و رســیدن بــه فروشــگاهها حــدود 8-5
روز زمــان میبــرد ،البتــه ایــن موضــوع بســتگی بــه
مســافت فروشــگاهها نیــز دارد ،زیــرا هنــد کشــوری
بســیار گســترده اســت و بســتهبندی اصلــی فقــط
در دهلــی و بمبئــی صــورت میگیــرد.
و تقریبـ ًا چــه مــدت طــول مــی کشــد تــا
یــک ســفارش ثبــت شــده در ایــران آمــاده
حمــل بــه هنــد باشــد؟
فــراوری ،گاز دادن ،تمیــز کــردن و بســتهبندی
محمولــه  5-3روز طــول میکشــد.
در پایــان اگــر نکتــه دیگــری وجــوددارد
لطفــ ًا توضیــح دهیــد.
مشــکل اصلــی در پرداخت پــول به دالر و باواســطه
شــرکتهای مســتقر در دبــی و هنگکنــگ بــه
دلیــل تحریمهــا اســت .ایــن موضــوع بــه هزینــه و
خطرنــاک بــودن آن میافزایــد .پرداخــت پــول بــه
روپیــه هنــد مجــاز شــده بــود و پرداخــت آن نیــز
خــوب بــود ،امــا بانــک مرکــزی ایــران بــه خوبــی از
پرداخــت بــه روپیــه پشــتیبانی نمیکنــد .خــوب
اســت کــه انجمــن پســته ایــران ،بانــک مرکــزی
را ترغیــب بــه قبــول پرداخــت روپیــه و تجــارت
مســتقیم کنــد.

بازرگانی
متن اولین پادکست تجاری انجمن پسته ایران منتشر شده در  10آبان ماه 1399

مروری بر تغییرات قیمتی پسته در سال محصولی 98-99
دبیرخانه انجمن پسته ایران
ســال محصولی  98-99را پشــت ســر گذاشــتیم
در حالــی کــه قیمــت پســته از اوج  8دالر
بــه کــف  4دالر هــم رســید .در ایــن بیــن،
برخــی باغــداران و صادرکننــدگان یکدیگــر را
مقصــر میدانســتند ،امــا هنــوز خیلیهــا بــا
ایــن ســوال رو بــه رو هســتند کــه واقع ـاً چــه
اتفاقــی افتــاد؟ در ایــن مقالــه ســعی کردهایــم
بــا اســتفاده از منطــق بــازار علــت افــت قیمــت
پســته ایــران را تحلیــل کنیــم و بــه عواملــی که
در ایــن دوازده مــاه بــر عرضــه و تقاضــای پســته،
موثــر بــود بپردازیــم.
عرضه و تقاضا
بیــش از  80درصــد پســتۀ ایــران صــادر
میشــود و قیمــت داخلــی آن معمــوالً تابــع
عرضــه و تقاضــا در بــازار جهانــی اســت .ســید
محمــود ابطحــی ،رئیــس ســابق انجمــن پســته
ایــران مکانیســم عرضــه و تقاضــا در بــازار آزاد را
اینگونــه توضیــح میدهــد« :بــازار آزاد رقابتــی،
بــازاری اســت کــه در آن تعــداد زیــادی عرضــه
کننــده و خریــدار بــه راحتــی در دســترس
هســتند و یــک کاالی خــاص را در آن داد و
ســتد میکننــد .در چنیــن بــازاری هــرگاه
تعــادل بیــن عرضــه و تقاضــا برهــم بخــورد،
قیمــت بــازار بــر اثــر یــک مکانیــزم خودجــوش
بــه نحــوی تغییــر مییابــد تــا مجــددا ً تعــادل
بیــن عرضــه و تقاضــا برقــرار شــود .بنابرایــن،
هیـچگاه نمیتــوان یــک قیمـ ِ
ـت ثابــت ،ایــدهآل
یــا دســتوری را از بیــرون بــه یــک بــازار آزاد
رقابتــی تحمیــل کــرد.
در چنیــن بــازاری ،بــا فــرض ثابت بــودن عرضه،
چنانچــه تقاضــا بنــا بــه دالیلــی ناگهــان افزایش
پیــدا کنــد ،قیمــت آن کاال آن قــدر بــاال مـیرود
تــا تقاضــای مؤثــر کاهــش پیــدا کــرده و مجــددا ً
در بــازار تعــادل ایجــاد شــود .برعکــس آن هــم
درســت اســت؛ یعنــی در صــورت ثابــت بــودن
عرضــه ،وقتــی تقاضــای یــک کاال کاهــش یابــد
قیمــت آن قــدر پاییــن میآیــد تــا تقاضــای
مؤثــر مجــددا ً افزایــش یابــد .در بــازار آزاد و

رقابتــی پســته هــم در نتیجــۀ برآینــد عرضــه و
تقاضــای پســته قیمــت بــازار شــکل میگیــرد.
وقتــی در مــورد پســتۀ فلــه صادراتــی ایــران
صحبــت میکنیــم بایــد یادمــان باشــد کــه
ایــن محصــول عمدتــاً بصــورت مــادۀ اولیــه
صــادر میشــود و در مقصــد مطابــق ذائقــۀ
مصرفکننــدۀ نهایــی برشــته ،بســتهبندی و
توزیــع میشــود .از ایــن منظــر ،نوســانات قیمت
عمــده فروشــی ،تأثیــر زیــادی بــر بخــش توزیــع
میگــذارد .بنابرایــن ،افزایــش یــا کاهــش تقاضــا
بــرای پســته ،در درجــۀ اول بســتگی بــه میــزان
ســود و انگیــزۀ واردکننــده و بخــش توزیــع در
کشــور مقصــد دارد.
نکتــه دیگــر اینکــه محصــول پســته در ســبد
غذایــی مصــرف کننــدۀ نهایــی ،کاالی اساســی
یــا ضــروری محســوب نمیشــود و آنقــدر
ارجحیــت نــدارد کــه اگــر در دســترس نبــود
مصــرف کننــده بــرای بــه دســت آوردن آن صبر
کنــد ،اگــر پســته نبــود کاالی دیگــری را بــرای
خریــد انتخــاب خواهــد کــرد .بنابرایــن ،اگــر
پســته در یــک بــازار بــه هــر دلیلــی عرضه نشــد
ســهم پســته در آن بــازار در آن مقطــع از دســت
رفتــه اســت».
حــال بــه نقــش دو گــروه باغــدار و صادرکننــدۀ
پســته در فرآینــد عرضــه و تقاضــا در ســال
محصولــی  98-99مــی پردازیــم .فراموش نکنیم
وقتــی پســته در بــازار داخــل بیــن باغــدار و
صادرکننــده مبادلــه میشــود صادرکننــده در
صندلــی تقاضــا مینشــیند و وقتــی پســته را
در بــازار جهانــی میفروشــد در صندلــی عرضــه
مینشــیند .معمــوالً ،بــازار جهانــی پســتۀ ایــران
را در ســه بــازۀ زمانــی در نظــر میگیرنــد؛ بــازۀ
اول ســه ماهــۀ پاییــز اســت کــه اوج تقاضــا و
فــروش پســته محســوب میشــود و در ایــن
مقالــه از آن بــه عنــوان فصــل پــر رونــق یــاد
میکنیــم .بــازۀ دوم ســه ماهــۀ زمســتان اســت
کــه تقاضــا و فــروش در ســطح عــادی اســت.
بــازۀ ســوم ،شــش ماهــۀ بهــار و تابســتان اســت

کــه تقاضــا کــم و بــه ت ََبــع آن فــروش هــم در
ســطح کــم انجــام میشــود و آن را فصــل کــم
رونــق صــادرات پســته ایــران مینامیــم .بــرای
بررســی ســه ماهــۀ اوج تقاضــای پســتۀ ایــران،
داســتان عرضــه و تقاضــا را در بــازار داخــل
بررســی میکنیــم؛
بازۀ اول (فصل پاییز)
ســه ماهــۀ پاییــز تحــت تأثیــر ورود محصــول
جدیــد بــه بــازار اســت .همزمــان مناســبتهایی
مثــل جشــن دیوالــی در هند ،ســال نــویِ چینی
و تعطیــات کریســمس در اروپــا در پیش اســت
کــه باعــث افزایــش تقاضــا در اغلــب بازارهــا می
شــود .توجــه کنیــم کــه در ایــن بــازۀ زمانــی
حجــم زیــادی از محصــول قابــل عرضــۀ ایــران
بــه بــازار شــرق دور صــادر میشــود .آمارهــای
انجمــن نشــان میدهــد کــه ابتــدای مهرمــاه 98
یعنــی در شــروع فصــل اوج صــادرات ،محصــول
قابــل عرضــۀ ایــران نزدیــک بــه  217هــزار تــن
بــوده اســت .بــه نظــر مــی رســد انتظــار قیمتــی
باغــدار در آن زمــان بــاال بــوده اســت ،بیاییــد
ـی شــکل گیــری ایــن انتظــار قیمتــی
بــه چرایـ ِ
بپردازیــم .اواخــر تابســتان ســال  98همــۀ
تحلیلهــای اقتصــادی نشــان از افزایــش نــرخ
دالر داشــت و جــدای از انتظــار افزایــش قیمــت،
باغــدار نگــران ایــن بــود کــه در صــورت فــروش
پســته و تبدیــل آن بــه ریــال بــا کاهــش ارزش
ریــال و تــورم در آینــده و رکــود اقتصــادی چــه
کنــد .پســتۀ آمریکایــی هــم در ابتــدای فصــل
بــا قیمــت باالیــی وارد بــازار مــی شــود و انتظــار
قیمتــی باغــدار ایرانــی را تحــت تاثیــر خــود قرار
مــی دهــد .ورود نابهنــگام و اغواگرانــۀ بــورس بــه
بــازار پســته و ایجــاد هیجانــات قیمتــی جهــت
جــذب باغــدار و جــو رســانهای پیرامــون آن نیــز
انتظــار قیمتــی باغــدار را بــاال بــرد .در نهایــت،
جمعبنــدی باغــدار بــه آنجــا رســید کــه عرضــۀ
محصــول خــود بــه بــازار را کاهــش بدهــد .در
نتیجــۀ ایــن کاهــش عرضــۀ محصــول ،معادلــۀ
عرضــه و تقاضــا بــه ســمت افزایــش قیمــت
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بازرگانی
پیــش رفــت تــا جایــی کــه خریــداران چینــی
تــاش کردنــد بــرای جــذب پســتۀ ایرانــی بــه
بــازار حتــی قیمتهــای نزدیــک بــه  8.5دالر
هــم پیشــنهاد بدهنــد.
بــه طــرف دیگــر ایــن معادلــه میرســیم ،یعنــی
صادرکننــدۀ ایرانــی کــه در صندلــی تقاضــا
نشســته اســت .تحریمهــای ظالمانــه و یــک
جانبــۀ آمریــکا علیــه اقتصــاد و مــردم ایــران
باعــث شــد از یــک طــرف صادرکننــده بــا اثــرات
مســتقیم تحریمهــا بــر انتقــال پــول ،بیمــه و
حمــل و نقــل کاال مواجــه باشــد و از طــرف
دیگــر مجبــور اســت خــود را بــا تصمیمــات
داخلــی کــه در جهــت مقابلــه بــا تحریمهــا
وضــع شــده وفــق دهــد .متأســفانه ایــن
تصمیمــات داخلــی بــرای مقابلــه بــا تحریمهــا
اثــرات غیــر قابــل جبرانــی بــر پیکــرۀ صــادرات
غیرنفتــی ایــران گذاشــته اســت؛ سیاس ـتهای
ـی گســترده و خلقالســاعه از طــرف
ارزیِ انقباضـ ِ
دولــت و بانــک مرکــزی بــر صــادرات محصوالت
کشــاورزی از جملــه پســته اعمــال و باعــث
تشــویش ،دلســردی و تحمیــل کار و هزینــۀ
اضافــی بــه صادرکننــدگان شــد .بــا این شــرایط
بســیاری از صادرکننــدگان ترجیــح میدادنــد
فعالیــت خــود را کاهــش بدهنــد .محســن
جاللپــور ،صادرکننــدۀ بــا ســابقه و رئیــس
اســبق انجمــن پســته ایــران احســاس دلســردی
را اینگونــه توصیــف میکنــد« :صادرکننــدگان
واقعــی بــا توجــه بــه گرفتــاری کــه در بازگشــت
ارز و گرفتاریهــای ناشــی از تحریــم وجــود
دارد ،خودشــان را درگیــر مســائلی مثــل متهــم
شــدن بــه قاچــاق ارز و اخاللگــری اقتصــادی
نمیکننــد .اشــکال اصلــی ایــن مســیر نادرســت
ایــن اســت کــه فعالیــن اصلــی و بهنــام آن
صنعــت کمکــم کنــاره خواهنــد گرفــت».
تحریــم کشــتیرانی باعــث شــده بــود زمــان
حمــل از  15روز بــه  2مــاه افزایــش پیــدا کنــد،
ایــن مســئله شــرایط صــادرات و تأمیــن مالــی
پســته بــرای بــازار شــرق دور کــه اتفاقـاً حاشــیه
ســود پایینــی دارد را ،بکلــی دگرگــون کــرد و
شــرایط بــه حــدی پیچیــده شــد کــه حتــی
شــنیده میشــد مشــتریان چینــی مســتقیماً
اقــدام بــه خریــد پســته در داخــل کشــور بــه
صــورت ریالــی میکردنــد .در نهایــت ،عواملــی
مثــل به عقــب افتــادن فصــل برداشــت محصول
و طوالنــی شــدن مــدت حمــل محمولههــای
پســته بــه شــرق دور ،فرصــت  90روزۀ صــادرات
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ـبتی جشــن ســال نــوی چینــی
بــه بــازار مناسـ ِ
کــه اتفاقــاً ســهم قابــل توجهــی در صــادرات
پســته ایــران در ایــن بــازه زمانــی داشــت ،را بــه
 45روز کاهــش داد .تقاضــا در ســایر بازارهــای
پســتۀ ایــران هــم بــا تأثیــر پذیرفتن از شــرایطی
کــه بــه آنهــا اشــاره شــد ،کاهــش پیــدا کــرد.
عــدم اطمینانهــای موجــود در بــازار ،زمینــه
را فراهــم کــرد تــا در بــازۀ زمانــی اوج تقاضــای
پســته ،پتانســیل صــادرات بالقــوۀ  75هــزار تنی
پســته در عمــل بــه  45هــزار تــن کاهــش پیــدا
کنــد .ایــن شــرایط در حالــی رقــم میخــورد که
مانــده انبــار پســتۀ ایــران در پایــان آذرمــاه 157
هــزار تــن تخمیــن زده میشــد و ایــن مســاله
اوضــاع صــادرات رو در ادامــۀ ســال تجــاری
بکلــی دســتخوش تغییــر کــرد.
بازۀ دوم (فصل زمستان)
در پایــان آذرمــاه ،علیرغــم موجــودی 157
ـترس ،عرضــۀ پســته همچنان
هــزار تنــی دردسـ َ
محــدود بــود ،چــرا که رونــد افزایشــی نــرخ دالر
همچنــان امیــد باغــدار را بــه افزایــش قیمــت
پســته زنــده نگــه میداشــت .در ایــن شــرایط
صادرکننــدۀ پســته در صندلــی عرضــه در بــازار
جهانــی وضعیــت متفاوتــی را تجربــه میکــرد.
کرونــا بــه عنــوان ویــروس همــه گیــر جهانــی
رســماً تاییــد شــد و شــرایط مصــرف پســته
در جهــان را بــه کلــی دگرگــون کــرد .حامــد
رمضانــی ،فعــال بــازار و رییــس کمیتــۀ بازرگانی
انجمــن پســته ایــران تاثیــر ویــروس کرونــا در
بازارهــای مختلــف را اینگونــه تحلیــل میکنــد:
«بــا شــیوع ویــروس کرونــا در چیــن و حاکــم
شــدن شــرایط قرنطینــه در شــهر ووهــان،
جشــن ســال نــوی چینــی هــم تحــت تأثیــر
ایــن اپیدمــی قــرار گرفــت و تقاضــای پســته
بــه شــدت در ایــن بــازار کاهــش داشــت .امــا
در بازارهــای اروپــا و آمریــکای شــمالی بعــد از
اعمــال قرنطینههــای سراســری مــا شــاهد
افزایــش تقاضــا بــرای محصــوالت ســوپرمارکتی
بودیــم کــه بــه تبــع آن میــزان فــروش پســته
هــم در ایــن بازارهــا افزایــش چشــمگیری
داشــت».
در اســفندماه بــود کــه اولیــن فــرد مبتــا بــه
کرونــا در ایــران شناســایی شــد .بــا اعــام درگیر
شــدن ایــران و بســیاری از کشــورهای مقصــد
بــه ایــن ویــروس ،بالفاصلــه ایــن کشــورها
اقــدام بــه بســتن مرزهایشــان کردنــد .بســیاری
از محمولههــای صادراتــی از جملــه پســته

كــه بــا حمــل زمینــی در حــال انتقــال بودنــد
در گمــرکات خروجــی متوقــف شــدند .اکثــر
محمولههایــی کــه حمــل دریایــی میشــدند
هــم در گمــرکات ورودیِ کشــورهای مقصــد
بالتکلیــف ماندنــد .در پایــان اســفندماه برآوردها
حاکــی از وجــود  97هــزار تــن پســته (نزدیــک
بــه نیمــی از محصــول تولیــدی ســال) در
انبارهــای صادرکنندههــا و باغــداران بــود و ایــن
حجــم از مانــده انبــار در پایــان اســفند بــرای
صنعــت پســتۀ ایــران کمســابقه و نگرانکننــده
بــود.
بازۀ سوم (بهار و تابستان)
بــه فصــل کمرونــق صــادرات پســتۀ ایــران
میرســیم .زمانــی کــه بــه طــور میانگیــن
تقاضــای جهانــی بــرای پســته ایــران پاییــن
اســت .حجــم نزدیــک بــه  100هــزار تــن
مانــدۀ محصــول در ابتــدای فصــل بهــا ِر امســال
کمســابقه و یــک اســتثنا بــود؛ امــا اســتثنای
دیگــری هــم در راه بــود.
بــا تأخیــری کــه در تحویــل محمولههــا رخ داده
بــود ایــن فرصــت بــرای خریــداران فراهــم شــد
تــا قانون ـاً بتواننــد جنــس را تحويــل نگیرنــد و
شــروع بــه چانهزنــی کننــد ،چــرا کــه مشــتریان
پســته از وضعیت اقتصــادی ایــران و افزایش نرخ
ارز اطــاع داشــتند و شــرایط را بــرای خریدهای
ارزانتــر مهیــا میدیدنــد .در ایــن شــرایط،
بــا توجــه بــه هزینههــای بــاالی انبــارداری،
صادرکننــده مجبــور بــود محمولههــای مانــده
در انبارهــای خارجــی را بفروشــد ،بنابرایــن برای
جــذب مشــتری و ایجــاد مزیــت رقابتــی ،قیمت
دالری محمولههــای خــود را کاهــش داد ،چــرا
کــه نــرخ دالر رو بــه افزایــش بــود و بــا کاهــش
قیمــت دالری پســته بــاز هــم صادرکننــده بــا
ضــرر ریالــی مواجــه نمیشــد .باغــدار نیــز کــه
ـرمازدگی محصــول جدیــد راحــت
خیالــش از سـ
ِ
شــده بــود و دورنمایــی از وضعیــت محصــول

بازرگانی
ســال جدیــد هــم بدســت آورده بــود ،نــا امیــد
از افزایــش قابــل توجــه قیمــت پســته ،چــارهای
جــز عرضــۀ محصــول بــه بــازار نمیدیــد .در
خردادمــاه بــود کــه باالخــره مرزهــای گمرکــی
بــاز شــدند و صــادرات بــه ســیر طبیعــی
برگشــت.
محمــد صالحــی ،صادرکننــدۀ باســابقه و رئیــس
انجمــن پســته ایــران وضعیــت را اینگونــه شــرح
میدهــد« :دقیقــاً اوایــل اســفندماه بــود کــه
کرونــا در ایــران اعــام شــد و بالفاصلــه خیلــی
از مرزهــای ایــران ،از جملــه مــرز ترکیــه کــه
مســیر ترانزیــت زمینــی محمولههــای ایرانــی
بــه اروپــا اســت ،بســته شــدند .در آن روزهــا
مشــتریان چینــی بخاطــر کرونــا درخواســت
آنچنانــی نداشــتند و تقریبــاً همــه ســفارشها
از ســمت اروپــا و تعــدادی هــم از روســیه بــود.
تعــداد بســیار زیــادی از محمولههــا پشــت مــرز
ترکیــه مانــده بودنــد و آن روزهــا تنهــا راهــی که
میتوانســتیم محمولههــا را بــه اروپــا برســانیم
راه دریایــی بــود کــه آن هــم دو مــاه زمــان
میبــرد امــا چــارهای نبــود ،بنابرایــن خیلــی
از بارهــا از مــرز ترکیــه بــه ســمت بندرعبــاس
منتقــل شــدند کــه از ایــن مســیر حمــل شــوند.
از طرفــی ،تعــداد زیــادی از محمولههایــی
کــه قبــل از شــیوع کرونــا و بســته شــدن مــرز
ترکیــه بــه ســمت اروپــا حمــل شــده بودنــد
بــه زودی بــه مقصــد میرســیدند ،امــا اروپــا
هــم مثــل اکثــر کشــورهای دنیــا بــه طــور
کامــل تعطیــل شــده بــود و شــرایط فــورس
مــاژور هــم اعــام شــده بــود؛ اگــر خریــدار
بــار ارســالی را تحویــل نمیگرفــت فروشــنده
نمیتوانســت پیگیــری قضایــی داشــته باشــد.

و تابســتان ،شــرایط باغــدار و صادرکننــده را
در داخــل و خــارج بررســی میکنیــم .باغــدار
نیازمنــد تأمیــن مالــی بــود؛ بــزودی محصــول
جدیــد از راه میرســید در حالــی کــه محصــول
ســال قبــل را هنــوز نفروختــه بــود و بــا رونــد
کاهشــی قیمــت دالری پســته هــم دیگــر
امیــدی بــه افزایــش قیمــت پســته نداشــت .در
نتیجــه در بهــار و تابســتان  ،99باغــدار چــارهای
جــز عرضــۀ محصــول نمیدیــد .صادرکننــده
نیــز بــا نزدیــک شــدن نــرخ ارز آزاد بــه نــرخ ارز
نیمایــی ،مســیر صــادرات را هموارتــر میدیــد و
از طــرف دیگــر ،در بــازار جهانــی ،افــت قیمــت
دالری پســته بــه انــدازۀ کافــی بــرای خریــدار
خارجــی جذابیــت ایجــاد کــرده بــود .در نتیجــه،
پســته در کمرونقتریــن فصــل صــادرات ،بــه
اوج فــروش خــود در مقایســه بــا ســالهای قبــل
رســید؛ بطوریکــه در بهــار و تابســتان نزدیــک به
 65هــزار تــن پســته از ایــران صــادر شــد.
و اینگونــه بــود کــه روایــت یــک ســال تجــاری
پســتۀ ایــران علیرغــم تحریمهــا و همــۀ
فشــارهای داخلــی و خارجــی بــا ثبــت صــادرات
 164هــزار تنــی در کارنامــۀ صنعت پســته ایران
بــه پایــان رســید .هرچنــد قیمــت پســتۀ ایــران
بــا وجــود همــۀ تلخیهــا ،از اوج  8دالر بــه کــف
 4دالر هــم رســید ،امــا فرامــوش نکنیــم کــه
ایــن افــت قیمــت منجــر بــه گشــایش بازارهــا
شــد و نشــان داد کــه کشــش قیمتــی تقاضــا برا
پســتۀ ایــران بســیار باالســت .و اکنــون در حالی
امیــد بــه ســال تجــاری جدیــد داریــم کــه بــه
همــت تولیــد کننــدگان و صادرکننــدگان ایرانی
تنهــا  22هــزار تــن از محصــول  217هــزار تنــی
ســال قبــل در انبارهــا باقــی مانــده اســت.

خریدارانــی کــه بارشــان بــه مقصــد رســیده بود
دچــار دوگانگــی شــده بودنــد کــه اصـ ً
ا بــا ایــن
ت را انجــام بدهنــد یــا خیــر،
شــرایط پرداخــ 
چــرا کــه واقع ـاً نمیدانســتند وضعیــت کرونــا
چگونــه میشــود .خالصــه اوضــاع در اروپــا
هــر روز بدتــر و بدتــر میشــد و تعــداد زیــادی
محمولــۀ پســته در بنــادر اروپــا دپــو شــده بــود
و کســی هــم جنسهــا را تحویــل نمیگرفــت.
از آن طــرف ،در اواســط اردیبهشــتماه
جنسهایــی کــه از طریــق دریــا بــه ســمت
اروپــا میرفــت در حــال رســیدن بــه مقصــد
بــود و دپــوی پســته نیــز در حــال بزرگتــر
شــدن بــود .مدتــی بعــد ،تقریبــاً اواخــر
اردیبهش ـتماه بــود کــه وضعیــت کرونــا بهتــر
شــد و کــم کــم کارخانههــا فعالیــت خــود را
از ســر گرفتنــد .خریــداران اروپایــی از اینکــه
بعض ـاً از تاریــخ قراردادهایشــان گذشــته بــود از
ایــن موضــوع سوءاســتفاده کردنــد و از آنجــا که
میدانســتند قیمــت یــورو در ایــران بــاال رفتــه
خوســتار تخفیــف شــدند .فروشــندهها هــم بــه
هــر صــورت مســتأصل بودنــد و مجبــور بودنــد
تخفیــف بدهنــد و قیمتهــای مناســبتری
پیشــنهاد بدهنــد کــه مســئله حــل شــود.
طبیعتــاً وقتــی کــه قیمــت ارز بــاال مــیرود
همزمــان بــا آن قیمــت پســته هــم باالتــر
مــیرود امــا در آن مدتــی کــه بــازار تعطیــل
بــود دالر داشــت بــاال میرفــت امــا پســتهای
معاملــه نمیشــد کــه قیمــت آن بــاال بــرود .در
نتیجــه ،قیمــت ریالــی پســته در همــان قیمــت
قبــل از تعطیــات باقــی مانــد و قیمــت دالری
پســته هــم پاییــن آمــد».
بــرای تحلیــل اتفاقــات غیرمنتظــرۀ فصــل بهــار
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بازرگانی
 1در مــاه دوم ســال محصولــی جــاری،
شــاهد ارقــام حیرتانگیــزی در تنــاژ پســته
صــادر شــده از مبــادی رســمی گمــرکات
کشــور بودهایــم .میــزان صــادرات پســته
بــا پوســت و بــدون پوســت ایــران در مــاه
آبــان بــه عــدد خیرهکننــده  38هــزار تــن
رســید کــه در مقایســه بــا ۱۹هــزار تــن
ســال گذشــته در حــدود ۱۰۰درصــد رشــد
را نشــان میدهــد.
 2همچنیــن ،آمــار صــادرات در دو مــاه اول
ســال محصولــی نشــان میدهــد ،بالــغ بــر
 43هــزار تــن از کل میــزان  64هزارتنــی
صــادرات در ایــن دو مــاه بــه شــرق دور
صــادر شــده اســت .ایــن در حالــی اســت
کــه بــه دلیــل اختــاف قیمــت فاحــش
بیــن پســته ایرانــی و کالیفرنیــا ،مشــکالتی
کــه جنــگ اقتصــادی چیــن و آمریــکا بــرای

ماه حیرتانگیز فروش پسته ایران
کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران

عــدم اطــاع از میــزان پســته نافــروش صادر
شــده میتوانــد ایــن امیــدواری را بــا امــا و
اگرهــای زیــادی روبــهرو کنــد .امــا آنچــه
اظهــر مــن الشــمس اســت ،تعــادل بــازار
و تنظیــم بــازار آزاد توســط میــزان عرضــه
و تقاضــا اســت .آنچــه در دو ماهــه اخیــر
روی داد ،ثابــت میکنــد کــه بــازار دارای
متغیرهــای پیــدا و پنهــان زیــادی اســت

کــه خریــد پســته ســوپرمارکتی ندارنــد ،پســته
ایرانــی جذابیــت بیشــتری داشــته باشــد .موضوع
بــا اهمیــت کــه در البــای آمــار صــادرات بــه
اروپــا نهفتــه اســت ،ایــن اســت کــه آمــار
صــادرات پســته ناخنــدان ،از پســته خنــدان
بیشــتر شدهاســت و ایــن میتوانــد در بلنــد
مــدت تهدیــدی بــرای فــروش مغــز پســته
ایرانــی در اروپــا باشــد .ایــن اعــداد در مقایســه
بــا میــزان صــادرات مســتقیم مغــز بــه اروپــا ۵۰
درصــد اســت.
 4بــازار پســته ایرانــی در شــبه قــاره هنــد،
یــک رونــد معمولــی بــه ماننــد ســالهای
قبــل را تجربــه کــرده اســت .هرچنــد کــه
پســته کالیفرنیــا هــم توانســته ســهم خوبــی
را در ایــن بــازار از آن خــود کنــد .بایــد توجه
داشــت کــه میــزان ســهمگیری پســته
آمریــکا از بــازار هنــد بهطــور پیوســته در
حــال افزایــش اســت.
 5آمــار خیــره کننــده صــادرات در دو
ماهــه گذشــته ،امیــدواری زیــادی را بــرای
بهبــود بازارهــای ســنتی و همچنیــن توســعه
بــازار ،ایجــاد میکنــد .امــا از طــرف دیگــر

صــادرات پســته کالیفرنیایــی بــه چیــن بــه
وجــود آورده اســت ،و همچنیــن موجــودی

محصــول ســال قبــل در انبارهــای چیــن،
میــزان صــادرات تجمعــی پســته کالیفرنیــا
در ایــن بــازار نســبت بــه ســال محصولــی
گذشــته  10درصــد اُفــت داشــته اســت.

 3بــازار اروپــا کمــاکان متأثــر از اپیدمــی
کرونــا اســت و تعطیلیهــای پیدرپــی باعــث
شدهاســت کشــش زیــادی بــرای خریــد پســته
وجــود نداشــته باشــد .هرچنــد بــاز هــم عامــل
قیمــت باعــث شدهاســت کــه در برخــی بازارهــا

و آنچنــان وســعت دارد کــه کمتــر تحــت
تأثیــر حواشــی بــه ظاهــر تأثیرگــذار حتــی
در کوتــاه مــدت میشــود.
 6امیــد بــه خــروج ســریعتر از اپیدمــی
کرونــا ،امیــد بــه بازگشــت بازارهــای مالــی و
ســرمایهای در همــه نقــاط جهــان را افزایــش
داده اســت .میــزان مصــرف پســته در جهــان
بــه خصــوص در اقتصادهــای نوظهــور رو بــه
افزایــش اســت .هرچنــد کــه تعطیالت ســال
جدیــد میــادی رونــق زیــادی در بازارهــا
بــه وجــود نیــاورد ،امــا امیــدواری بــرای
رونقگیــری مجــدد بازارهــا در ماههــای
مــارس و آوریــل (اســفند و فروردیــن) دور
از ذهــن نیســت.
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آب
اندکی درنگ

پای وزارت نیرو روی حقوق مالکیت
مریم حسنی سعدی

پژوهشگر مسائل آب

آیــا کاهــش پروانههــای کشــاورزی
بــه عناویــن مختلــف (کاهــش درصدی
یکســان از پروانــه بهرهبــرداری چاههــا
هنــگام جابجایــی یــا کاهش بــه میزان
آب قابــل برنامهریــزی) قانونــی اســت؟
همــه مــا کــم و بیــش بــا نحــوه تصــرف در
امــوال اشــخاص در اجــرای برخــی طرحهای
عمرانــی و توســعهای آشــنا هســتیم .در
اجــرای ایــن گونــه طرحهــا دولــت پــس
از پرداخــت خســارت و قیمــت کارشناســی
از اشــخاص ســلب مالکیــت میکنــد .بــه
عنــوان مثــال فــردی کــه ســالها پیــش بــا
خریــد زمیــن و بــه اعتبــار ســند و مجــوزی
کــه گرفتــه اســت ،اقــدام بــه ســرمایهگذاری
در زمیــن خــود کــرده و آپارتمــان و یــا
مغــازهای ســاخته اســت .آیــا شــهرداری پس
از چهــل ســال میتوانــد بــدون پرداخــت
قیمــت آن قســمت زمیــن و اعیــان بــه بهانه
تعریــض و یــا اجــرای طرحهــای توســعهای

در ایــن مــال تصــرف کنــد؟ آیــا میتوانــد به
صاحبــان ملــک بگویــد ایــن زمیــن در حــال
حاضــر ملکــی ارزشــمند اســت و قب ـ ً
ا بــه
قیمــت ناچیــزی ســند گرفتــه شدهاســت و
در ایــن مــدت هــم شــما از آن بهــره کافــی
بردهایــد ،امــا دیگــر بــس اســت و دیگــران
نیــز بایــد از آن بهــره ببرنــد ،دیگــر از این جا
بــه بعــد بــه دلیــل ارزشــمندی آن حق شــما
زایــل میشــود؟!
آیــا میپذیریــد کــه بگوینــد کــه آن فــرد
یــا ارگانــی کــه ایــن زمیــن را بــه شــما
واگــذار کــرده و ســند داده اســت بیــش از
ظرفیــت آن منطقــه و بــدون توجــه بــه نیــاز
هــای آینــده داده اســت و حــال شــما بایــد
درصــدی یــا نصــف ایــن زمیــن را کــه در آن
ســرمایه گــذاری کــرده ایــد را پــس بدهیــد؟
یــا اینکــه اگــر بــه شــما همــان ابتــدا گفتــه
بودنــد کــه مالکیــت شــما موقــت اســت و
هــر لحظــه ممکــن اســت ایــن مــال از شــما

گرفتــه شــود آیــا ســرمایه گــذاری بلنــد
مــدت میکردیــد؟ مســلماً ،نــه قانــون ایــن
اجــازه را داده اســت ،شــرع و عــرف نیــز ایــن
را نمیپذیــرد.
امــا چــرا در کشــاورزی ایــن تبعیــض وجــود
دارد؟ کشــاورزان بــه اعتبــار پروانههــای
بهرهبــرداری آب کــه مجــوزی بــرای کاشــت
و ســرمایهگذاری اســت باغریــزی کردهانــد
حــاال بعــد از مدتهــا وزارت نیــرو میخواهــد
ایــن پروانههــا را بــدون جبــران خســارت
کاهــش دهــد! مگــر حفــظ حقــوق افــراد و
حــق مالکیــت همیشــه در شــرع و قانــون
مــورد احتــرام نبــوده اســت؟! آیــا جــواز
قانونــی وجــود دارد کــه بــدون پرداخــت
خســارت« ،مــال مشــروع» افــراد مــورد
تصــرف قــرار گیــرد؟ آیــا حدیــث نبــوی
«حرمــة مــال المســلم کحرمــة دمــه» کــه
تصــرف و تجــاوز بــه اموال افــراد بــدون اذن و
رضایــت آنهــا حــرام شــمرده ،شــامل مالکیت
آبــی کشــاورزان نمیشــود؟ مالکیــت بــر
منابــع آبــی در ایــران ســابقه چنــد هــزار
ســاله دارد و اگــر هــم ادعــا شــود کــه االن
مالکیــت شــخصی وجــود نــدارد نبایــد
شــفاف شــود کــی و چطــور ایــن مالکیــت
ســلب شــده و چطــور حقــوق مالکیــت بــر
منابــع آبــی اشــخاص جبــران شــده اســت؟
آیــا ســلب مالکیــت نبایــد بــر اســاس قانــون
و در دادگاه صالحــه و بــا اثبــات «مــال
نامشــروع» صــورت پذیــرد و چنانچــه وزارت
نیــرو معتقــد بــه مصــادره مــال مشــروع
اســت آیــا نبایــد از مســیر شــفاف و قانونــی
ایــن عمــل را انجــام دهــد تــا مصــادره پنهان
و تدریجــی؟!
آیــا نمیبایســت بــه کشــاورزان اطــاع داده
میشــد کــه شــما هیــچ حــق و حقوقــی در
برابــر برداشــت آب نداریــد و هــر آن ممکــن
اســت تصمیــم دیگــری از ســوی وزارتخانــه
بــرای آن گرفتــه شــود؟!
آیــا وقــت آن نشدهاســت کــه بــه دنبــال
پاســخی بــرای ایــن ســواالت باشــیم؟
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