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انجمن پسته عهده دار مدیریت وبینار پسته

دبیرخانه انجمن پسته ایران

بــا لغــو برگــزاری ســی و نهمیــن اجــاس
شــورای جهانــی خشــکبار در ســال 1399
بــه علــت شــیوع ویــروس کرونــا ،ایــن
شــورا تصمیــم بــه برگــزاری وبینارهایــی

بــا هــدف بررســی آخریــن وضعیــت تولیــد
و تجــارت صنعــت مغزیجــات و خشــکبار
گرفــت.
الزم بــه ذکــر اســت کــه شــورای جهانــی

خشــکبار بــرای مدیریــت وبینــار پســته،
از انجمــن پســته ایــران دعــوت بــه عمــل
آورد و ایــن وبینــار بــا موضــوع «بررســی
وضعیــت فعلــی و چشــم انــداز آینــدۀ
تولیــد و مصــرف پســته» روز چهارشــنبه14 ،
خــرداد ،ســاعت  5:30بعدازظهــر بــه وقــت
ایــران برگــزار شــد.
بهــروز آگاه ،عضــو هیئــت امنــای انجمــن
پســته ایــران و نماینــدۀ دائمــی انجمــن در
شــورای جهانــی خشــکبار ،مدیریــت ایــن
وبینــار را از محــل دفتــر انجمــن پســته
ایــران بــر عهــده داشــت و پنلیسـتها آقایان
مایــک هومن از شــرکت واندرفــول -آمریکا،
پینــو کالگانــی از شــرکت بســانا -ایتالیــا،
چنــگ هونگکــی از شــرکت ســیاچکی-
هنگکنــگ و ســرکان گرگولــو از شــرکت
تیریاکــی -ترکیــه در وبینــار حضــور یافتنــد.
در بخــش بازرگانــی ماهنامــه دنیــای پســته
خالصــه مباحــث مطــرح شــده در ایــن
وبینــار آورده شدهاســت.

جلسه مشترک کمیته بازرگانی انجمن و جمعی از صادرکنندگان پسته

فرصتی مغتنم برای گفت و گو

دبیرخانه انجمن پسته ایران

در تاریــخ  24اردیبهشــت  1399جلســهای بــه میزبانــی کمیتــه بازرگانــی انجمــن پســته
ایــران بــا حضــور جمعــی از صادرکننــدگان پســته از ســیرجان ،کرمــان ،رفســنجان و
تهــران در محــل اتــاق بازرگانــی کرمــان برگــزار شــد .موضــوع جلســه تحلیــل وضعیــت
بازارهــای اصلــی پســته و همفکــری و هماندیشــی پیرامــون شــرایط کنونــی ایــران و
جهــان در دوران شــیوع ویــروس کرونــا بــود .در طــول جلســه عــدهای از تجــار پســته کــه
بــه صــورت حضــوری و جمعــی بــه صــورت مجــازی از ایــران و ســایر کشــورها حضــور
داشــتند نظــرات خــود را پیرامــون مســائل مختلــف بیــان کردنــد .در ایــن جلســه کــه بــا
حضــور محمــد صالحــی رییــس هیئــت مدیــرۀ انجمــن برگــزار شــد بــه مســائلی از قبیــل
لــزوم دقــت و شــفافیت در ارائــۀ آمــار و اطالعــات ،تجدیــد نظــر در برخــی رفتارهــای
نامعقــول تجــاری ،لــزوم تعریــف نظــام و چارچوبــی مشــخص بــرای تجــارت بهینــه،
برنامهریــزی بــرای عرضــۀ مانــدۀ محصــول تــا پایــان ســال تجــاری  98-99و تعریــف
ابزارهــای درســت بــرای حفــظ بازارهــای پســته ایــران پرداختــه شــد .هــر چنــد ایــن
جلســه نتیجــه ملمــوس و قابــل توجهــی در پــی نداشــت امــا بــه اذعــان شــرکت کننــدگان،
فرصــت مغتنمــی بــرای بیــان دیــدگاه هــا راجــع بــه شــرایط امــروز بــازار و همفکــری در
خصــوص مســائل و مشــکالت صــادرات پســته بــود.
بســیاری از شــرکتکنندگان در ایــن جلســه از تکــرار ایــن قبیــل جلســات جهــت آشــنایی
و هماندیشــی بیشــتر در مــورد شــرایط بــازار اســتقبال کردنــد.
 10سال پنجم -خرداد  - 99شماره ()47

انجمن
توگو
مطالبه انجمن پسته ایران در جلسه شورای گف 

شرایط رفع تعهد ارزی صادرات پسته تسهیل شود
دبیرخانه انجمن پسته ایران

جلســۀ شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی بــه ریاســت فدایــی اســتاندار
کرمــان و بــا حضــور طبیــب زاده رئیــس
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
کرمــان ،پورابراهیمــی نماینــده مــردم کرمــان و
راور در مجلــس و مســئولین تشــکلها روز
پنجشــنبه مــورخ  25اردیبهشــت مــاه  1399در
محــل اســتانداری کرمــان برگــزار شــد .دســتور
کار جلســه بررســی آســیبهای واردشــده بــه
بخــش کشــاورزی بــه علــت شــیوع ویــروس
کورونــا بــود .نماینــدگان انجمــن پســته ایــران
حاضــر در ایــن جلســه فرهــاد آگاه ،عضــو
هیئــت مدیــره ،حامــد رمضانــی ،رئیــس کمیتــۀ
بازرگانــی و حســین رضایــی دبیــر کل انجمــن
ِ
آمــاری
پســته ایــران بودنــد کــه ضمــن ارائــه
وضعیــت تولیــد و صــادرات پســته ایــران بــه
بیــان مشــکالت ،موانــع و پیشــنهادات انجمــن
بــرای حــل مشــکالت موجــود پرداختنــد.
نماینــدگان انجمــن ضمــن تشــریح دالیــل
مختلــف کاهــش صــادرات ،وضــع قانــون
«تعهــد ارزی» را علــت اصلــی رکــود در
صــادرات پســته ایــران برشــمردند و آن را
عامــل ممانعــت از اقتصــاد آزاد و تجــارت آزاد
بینالمللــی دانســتند.
نماینــدگان انجمــن بــا اســتناد بــه برخــی
مســتندات قانونــی خواســتار مســتثنی کــردن
صــادرات محصــوالت کشــاورزی از قانــون
تعهــد ارزی شــدند .انجمــن پســته ایــران ضمــن
اشــاره بــه اینکــه محصــوالت کشــاورزی
از کمتریــن کمــک و یارانــۀ دولتــی بهــره
میگیرنــد ،توســط بخــش خصوصــی تولیــد
میشــوند و گرهگشــایی از صــادرات آنهــا
میتوانــد بــه رونــق و جهــش تولیــد در کشــور

کمــک کنــد ،مســتثنی شــدن صــادرات پســته از
قانــون تعهــد ارزی را برابــر بــا برطــرف شــدن
بســیاری از مشــکالت صــادرات پســته ،بهبــود
وضعیــت کشــاورزان و باغدارهــا و فــروش
مانــده انبارهــای پســته دانســت.
در ایــن جلســه پورابراهیمــی نماینــده مــردم
کرمــان و راور ضمــن توجــه بــه درخواســت
انجمــن و تشــریح مفهــوم پیمانســپاری ارزی،
بــه ضــرورت اصــاح روش اجــرای تعییــن
تکلیــف ارز ناشــی از صــادرات تأکیــد نمــود
و از انجمــن پســته ایــران خواســت پیشــنهادات
خــود را در زمینــه نحــوۀ ایفــاد تعهــد ارزی طــی
نام ـهای بــه وی ارائــه دهــد.
برگــزاری ایــن نشســت ،مصوبــات ملــی و
فراگیــری در پــی داشــت کــه در ادامــه آورده
شــده انــد:
 بــا توجــه بــه گزارشــی کــه در مــورد وضعیت
پســته اســتان و خســارت وارده بــر آن بــر اثــر
کرونــا ویــروس و همچنیــن اثــرات منفــی رکود
بــر بخــش بازرگانــی صنعــت پســته ارایــه و
پیشــنهادهایی کــه در راســتای کاهــش و رفــع
ایــن مشــکالت مطــرح شــد ،از جملــه مســتثنی
کــردن صــادرات محصــوالت کشــاورزی از
مقــررات تعهــد ارزی ،رایزنــی خارجــی جهــت
بازشــدن هــر چــه ســریعتر مرزهــای گمرکــی
کشــور مقــرر گردیــد اتــاق بازرگانــی روش
مــورد نظــر بــرای ایفــای تعهــدات ارزی را دقیق ًا
کارشناســی و تدویــن نمایــد تــا در جلســه ای با
حضــور رئیــس محتــرم انجمــن پســته و آقایــان
آگاه و رمضانــی ،در بانــک مرکــزی بررســی
و در مــورد آن تصمیــم گیــری شــود( .پیــرو
جلســات  1398/09/14و )1398/07/17
 بــا توجــه بــه اختــال در واردات و عرضــه

نهــاده هــای کشــاورزی کــه اثــرات منفــی را
بــر بخــش باغبانــی صنعــت پســته گذاشــته
اســت ،پیشــنهاد شــد در ترخیــص نهــاده هــای
کشــاورزی از گمــرکات کشــور تســهیل شــود.
 بــا توجــه بــه گــزارش انجمــن ملــی پســته
ایــران در مــورد وضعیــت پســته اســتان و
خســارت وارده بــر آن بــر اثــر کرونــا ویــروس
و همچنیــن مشــکالت ناشــی از رکــود بــر
بخــش باغبانــی صنعــت پســته از جملــه
مشــکالت مالــی در تأمیــن هزینههــای تولیــد،
پیشــنهاد امهــال یکســاله بــرای تســهیالت
صــادرات محصــوالت کشــاورزی بــا محوریــت
محصــوالت تــره بــار ( 2ســال) و خشــکبار (1
ســال) مطــرح گردیــد و مقــرر شــد جنــاب
آقــای دکتــر پورابراهیمــی هماهنگــی الزم را
جهــت برگــزاری جلســه مشــترک بــا بانــک
کشــاورزی کشــور و صنــدوق توســعه ملــی
بــا حضــور مدیــران ارشــد اســتانی بهعمــل
آورنــد .همچنیــن تســهیالت بــا نــرخ مصــوب
شــورای پــول و اعتبــار ( 11درصــد) بــرای
صــادرات محصــوالت کشــاورزی در نظــر
گرفتــه شــود.
 در راســتای تســهیل در فراینــد اخــذ
تســهیالت جهــت صــادرات و حمایــت از
صادرکننــدگان پیشــنهاد میشــود صنــدوق
ضمانــت صــادرات ایــران بیمــه نامههــا و
ضمانــت نامههــای صادراتــی را بــا تخفیــف
 50درصــد حــق بیمههــای اعتبــار صادراتــی
و ضمانــت نامههــای صادراتــی صــادر نماینــد.
 عرضــه و واردات محصــوالت کشــاورزی
فــرآوری نشــده از پرداخــت مالیــات بــر
ارزش افــزوده معــاف هســتند و محصــوالت
فــرآوری شــده کشــاورزی مشــمول مالیــات
بــر ارزش افــزوده میباشــند .درصورتیکــه
صادرکننــدگان محصــوالت فــرآوری شــده
کشــاورزی مدرکــی دال بــر برگشــت ارز
حاصــل از صــادرات خــود را بــه ســازمان امــور
مالیاتــی ارایــه نماینــد ،مالیــات بــر ارزش افزوده
اخــذ شــده مســترد مــی گــردد .پیشــنهاد مــی
شــود مالیــات بــر ارزش افــزوده صادرکننــدگان
محصــوالت فرآوری شــده کشــاورزی بــدون در
نظــر گرفتــن شــرط بازگشــت ارز حاصــل از
صــادرات اســترداد شــود.
 منظــور ایجــاد ثبــات در مرزهــای صادراتــی،
مقدمــات تدویــن پروتــکل بهداشــتی بــرای
صــادرات محصــوالت کشــاورزی بــا هــر کــدام
از بازارهــای هــدف ،از طریــق تشــکیل کمیتهای
متشــکل از وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت،
وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی،
وزارت جهــاد کشــاورزی ،اتــاق بازرگانــی
ایــران و وزارت امــور خارجــه پیگیــری شــود.
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انجمن

پیشنهادات انجمن پسته ایران دربارۀ تسهیل شرایط رفع تعهد ارزی
در جلسۀ مشترک انجمن پسته با رئیس کل بانک مرکزی
دبیرخانه انجمن پسته ایران

پیــرو ارائــه گــزارش دبیــرکل انجمــن پســته ایــران
بــه نمایندگــی از اتــاق بازرگانــی کرمــان در
نشســت اخیــر شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی اســتان کرمــان پیرامــون وضعیــت وخیــم
کنونــی صنعــت پســته کشــور و پیشــنهاد اســتاندار
محتــرم کرمــان و جنــاب آقــای دکتــر پــور
ابراهیمــی ،نماینــده محتــرم مــردم کرمــان و راور
در مجلــس شــورای اســامی ،جهــت ارائــه راهــکار
از ســوی انجمــن بــه منظــور اصــاح شــیوه رفــع
تعهــد ارزی صادرکننــدگان پســته ،روز ســه شــنبه
مــورخ  30اردیبهشــت مــاه  ،1399جلســهای بــا
حضــور دکتــر فدایــی ،دکتــر پــور ابراهیمــی،
مهنــدس طبیــب زاده و جمعــی از اعضــای هیئــت
مدیــره انجمــن پســته ایــران بــا ریاســت کل و
تنــی چنــد از معاونــان و مدیــران بانــک مرکــزی
ایــران در محــل دفتــر ریاســت کل بانــک مرکــزی
ایــران در تهــران برگــزار و نامــۀ حــاوی پیشــنهادات
انجمــن پســته ایــران در خصــوص اصــاح شــیوه
رفــع تعهــد ارزی صادرکننــدگان پســته بــه جلســه
ارائــه شــد.
اهــم ســرفصل پیشــنهادات ارائــه شــده توســط
انجمــن پســته ایــران در ایــن جلســه بــه شــرح
ذیــل بــود:
• فصــل الخطــاب قــرار گرفتــن ثبــت تهاتــر
ارز صادرکننــده و واردکننــده در ســامانۀ جامــع
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تجــارت بــا ارائـه کوتاژهــای صادراتــی و وارداتــی
بــرای رفــع تعهــد ارز حاصــل از صــادرات پســته و
عــدم نیــاز بــه ارائــه ســند دیگــری منجملــه گواهــی
انتقــال ارز از صادرکننــده بــه واردکننــدهیــا گواهی
واریــز ريــال از ســوی واردکننــده بــه صادرکننــده
• امــکان رفــع کامــل تعهــد ارزی صادرکننــدگان
پســته بــه روش واردات در مقابــل صــادرات
• ایجــاد مســیر جدیــد سریعالســیر Fast Track
در ثبــت ســفارش و تخصیــص ارز واردات کاالهای
مجــاز مشــروط بــر تأمیــن ارز آنهــا از محــل
صــادرات پســته
الزم بــه ذکــر اســت کــه پــس از بحــث و بررســی
مفصــل پیرامــون پیشــنهادات انجمــن پســته ایــران
در جلســه مذکــور و حســن نیــت مقامــات محتــرم
بانــک مرکــزی در کمــک بــه صادرکننــدگان کشــور
در شــرایط خطیــر کنونــی ،کلیــات پیشــنهادات
انجمــن مــورد تأییــد ریاســت محتــرم بانــک مرکزی
قــرار گرفــت و مقــرر شــد کمیتــه ای متشــکل از
رئیــس اداره صــادرات بانــک مرکــزی ایــران و
نماینــدگان اتــاق بازرگانــی کرمــان و انجمــن پســته
ایــران نســبت بــه تدویــن متــن تفاهــم نامــه مــورد
نظــر بــر اســاس تصمیمــات متخــذه در ایــن جلســه
اقــدام نماینــد .انجمــن پســته ایــران متناســب بــا
پیشــرفت کار ،صادرکننــدگان پســته را از تحــوالت
بعــدی در ایــن زمینــه مطلــع خواهــد کــرد.

انجمن

تاریخ99/02/30 :

شماره99/8074/46 :
به نام خدا

بــه کشــور نــدارد و در صــورت بازنگردانــدن ارز خــود،

دیگــر قــادر بــه تــداوم کســب و کار خــود نخواهــد بــود.
گــواه ایــن مطلــب ،عملکــرد صادرکننــدگان پســته در تمــام
ادوار و همچنیــن دریافــت وجــوه حاصــل از صــادرات در
حســاب هــای ارزی بانــک هــای کشــور توســط ایشــان
پیــش از شــرایط تحریمــی مــی باشــد .ضمنـ ًا بایــد توجــه

داشــت کــه بــه دلیــل تخصصــی بــودن تجــارت پســته،

جناب آقای دکتر پورابراهیمی

صادرکننــدهی یکبــار مصــرف در صنعــت پســتهی کشــور

کرمان و راور

در شــرایط موجــود کشــور ،بازگردانــدن ارز حاصــل از

نماینده محترم مردم

نداشــته و نداریــم.

در مجلس شورای اسالمی

صــادرات پســته بــه کشــور بــه طرقــی کــه بانــک مرکــزی

موضــوع :وضعیــت وخیــم صنعــت پســته کشــور و

و مشــکل اســت .ایــن وضعیــت ،منجــر بــه کاهــش شــدید

صادرکننــدگان

پســته در انبارهــای داخــل کشــور ،کاهش شــدید ارز آوری

درخواســت تجدیدنظــر در شــیوه رفــع تعهــد ارزی

با سالم،

تعییــن کــرده ،بــرای صادرکننــدگان قانونــی بســیار پرهزینــه

صــادرات پســته از کشــور ،انباشــت حجــم بیســابقهای از

ایــن محصــول ،افــت شــدید قیمــت پســته ،ضــرر هنگفــت
کشــاورزان پســتهکار در  ۲۶اســتان کشــور بــا ســطح زیــر

حســب مذاکــرات و مباحــث فیمابیــن در جلس ـهی اخیــر

کشــت  ۵۰۰هــزار هکتــار بــاغ پســته و متأثــر شــدن قریــب

وخیــم صنعــت پســته کشــور و نیــاز مبــرم بــه تجدیدنظــر

صنعــت وابســته اســت ،شــده اســت .بنابرایــن الزم اســت

شــورای گفــت و گــوی اســتان کرمــان پیرامــون وضعیــت
در شــیوه رفــع تعهــد ارزی صادرکننــدگان پســته بــه منظور

برونرفــت از ایــن وضعیــت ،انجمــن پســته ایــران ضمــن
تشــکر وافــر از پیشــنهاد حضرتعالــی و اســتاندار محتــرم

اســتان کرمــان جهــت کمــک بــه گرهگشــایی از شــرایط

 15میلیــون نفــر از مــردم کشــور کــه معیشــت آنهــا بــه ایــن
تــا جهــت گشــودن ایــن معضــل و پیشــگیری از فاجعـهای

قریبالوقــوع ،چــارهای توســط مســئولین امــر  -باالخــص در

دولــت محتــرم و بانــک مرکــزی  -اندیشــیده شــود.

جهــت چارهجویــی کار ،بایــد ابتــدا ریشــهی مشــکل را

بغرنــج موجــود ،نــکات زیــر را جهــت مزیــد اطــاع آن

شــناخت:

بطــور متــداول حاشــیهی ســود صــادرات پســتهی ایــران

کشــورمان ،بالــغ بــر  ۱۰ســال اســت کــه صادرکننــدگان

مقــام محتــرم بــه اســتحضار مــی رســاند.

 .1بدلیــل شــرایط تحریــم ظالمانــهی خارجــی علیــه

بــرای صادرکننــده کمتــر از دو درصــد مــی باشــد.
بنابرایــن ،غالب ـ ًا بالــغ بــر  ۹8درصــد درآمــد ارزی حاصــل

بــا هزینــهی قابــل توجــه ،امــکان وصــول ارز حاصــل

و صــدور پســته میشــود .حــدود  ۹۵درصــد از ۹8

بــه کشــور و تبدیــل آن بــه ريــال را ایجــاد کردهانــد.

از ایــن صــادرات ،صــرف هزینههــای خریــد ،فــرآوری
درصــد مذکــور ،ســهم هزینههــای ريالــی میباشــد کــه
جهــت پوشــش هزینههــای خریــد ،فــرآوری و لجســتیک
داخلــی صــادرات پســته بایــد ارز حاصــل از صــادرات

پســته بوســیلهی صادرکننــده تبدیــل بــه ريــال شــود.
بنابرایــن صادرکننــدهی پســتهی ایــران ،هیــچ تــوان و

عالق ـهای بــه بازنگردانــدن ارز حاصــل از صــادرات خــود

پســته بــا ایجــاد شــبکهای مویرگــی و پیچیــده و البتــه
از صــادرات خــود از مشتریانشــان ،بازگردانــدن آن

بیشــتر بخشهــای ایــن شــبکهی مویرگــی ،غیرعلنــی و

غیررســمی اســت کــه در صــورت اصــرار بــه

رســمی شــدن آن ،شــبکه از کارکــرد خــود بــاز خواهــد

ایســتاد .بایــد توجــه کــرد کــه بانــک مرکــزی ،ضمــن
اطــاع از ایــن موضــوع ،بدلیــل الزامــات کارکرد در شــرایط

تحریمــی ،تــا پیــش از ســال  ۹۷بــه درســتی ممانعتــی از
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انجمن

کارکــرد ایــن شــبکه بــه عمــل نمـیآورد .در ایــن

زمانــی کــه حاشــیهی ســود صــادرات قاچــاق و

بــه فــرد صنعــت پســته نیــز توجــه کــرد کــه تنهــا

قابــل توجــه باشــد ،امــکان مقابلــهی مؤثــر بــا

رابطــه بایــد بــه ایــن خصوصیــت مهــم و منحصر

یــا اســتفاده از کارتهــای بازرگانــی اجــارهای

دو عرضــه کننــدهی پســته در بعــد بینالمللــی
در دنیــا وجــود دارنــد :ایــران و آمریــکا .تقریب ـ ًا

الزم اســت تــا بــا اتخــاذ سیاســتی صحیــح ،ســود

پســتهی آمریــکا نیــز هســتند و اتــکای زیــادی

ســود وقتــی از بیــن خواهــد رفــت کــه نــرخ

تمامــی مشــتریان پســتهی ایــران ،همزمان مشــتری
بــه رقیــب تجــاری پســتهی ایــرانیعنــی آمریــکا

ایــن دو پدیــد ه وجــود نخواهــد شــد .بنابرایــن،

توصــل بــه ایــن روشهــا را از بیــن بــرد .ایــن
فــروش ارز صادرکننــدهی قانونــی پســته حداقــل

دارنــد .بنابرایــن ،درجــهی تــرس و واهمــهی

بــه انــدازهی نــرخ ارز در بــازار آزاد باشــد .الزم

ایــران بســیار بیشــتر از تــرس و واهم ـهی ســایر

ارز حاصــل از صــادرات پســته نزدیــک  5۰۰تــا

آنهــا از تحریمهــای آمریــکا علیــه تجــارت بــا
مشــتریان خارجــی کاالهــا و خدمــات ایــران
اســت .وســواس مشــتریان خارجــی پســتهی

ایــران در مخفــی نگــه داشــتن مــراودات تجــاری

و مالــی خــود بــا طرفهــای ایرانیشــان بســیار

زیــاد بــوده و از هــر نــوع مــراودهی رســمی بــا
ایــران گریزاننــد .در چنیــن شــرایطی ،اغلــب
صادرکننــدگان پســتهی کشــور ،در  10ســال اخیــر

جهــت برگردانــدن ارز خــود بــه کشــور باالجبــار

بــه شــبکهی تجــار و صرافیهــای غیررســمی

متوصــل شــدهاند .بــرای صنعــت پســته ایــران،

بــه ذکــر اســت کــه هماکنــون نــرخ خریــداری
 ۸۰۰تومــان کمتــر از نــرخ آزاد مــی باشــد .ایــن

تفــاوت بــه معنــای هزینــهی اضافــی قریــب ۳
الــی  5درصــد روی فروشــی بــا حاشــیهی ســود

 2درصــد اســت!

اما راه چاره چیست؟

 .1پیشــنهاد میشــود بانــک مرکــزی ضمــن

حصــول اطمینــان از برگشــت ارز صادرکننــدگان،

از اصــرار بــر کنتــرل نقــل و انتقــاالت ارزی و
ريالــی مرتبــط بــا صــادرات پســته دســت بــردارد.

بدیــن منظــور ،ثبــت تهاتــر ارز صادرکننــده و

اصــرار بانــک مرکــزی بــه انجــام نقــل و انتقــاالت
ارزی صرفــ ًا از طریــق صرافیهــای مجــاز ،بــه

کوتاژهــای صادراتــی و وارداتــی بــرای رفــع تعهد

قانونــی پســته از کشــور خواهــد بــود؛ ضایعـهای

باشــد و نیــاز بــه ســند دیگــری جهــت اثبــات

معنــای کاهــش شــدید صــادرات رســمی و

کــه متأســفانه در دو ســال اخیــر اتفــاق افتــاده و

منجــر بــه ســوق پیــدا کــردن صــادرات پســته بــه
ســمت مســیرهای غیرقانونــی و یــا تراکنشهــا
و سندســازیهای صــوری در داخــل و خــارج

کشــور شــده اســت.

واردکننــده در ســامانهی جامــع تجارت بــا ارائهی
ارز حاصــل از صــادرات کافــی و فصلالخطــاب

بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات بــه چرخ ـهی
اقتصــادی کشــور  -منجملــه گواهــی انتقــال ارز

از صادرکننــده بــه واردکننــدهیــا گواهــی واریــز
ريــال از ســوی واردکننــده بــه صادرکننــده -

نباشــد .الزم بــه ذکــر اســت هماکنــون نیــز ایــن

 .2بدلیــل حاشــیه ســود بســیار پاییــن صــادرات

گواهیهــا بصــورت صــوری تنظیــم میشــوند؛
حالآنکــه عمــ ً
ا در اغلــب مــوارد صادرکننــده

پایینتــر از نــرخ ارز در بــازار آزاد ،صادرکننــدهی

صــراف خــود اقــدام بــه خریــد و فــروش ارز

پســته ،در صــورت اجبــار صادرکننــده بــه

عرضــه ارز حاصــل از صــادرات خــود در نرخــی

از طریــق صــراف خــود و واردکننــده از طریــق

قانونــی قــدرت رقابــت بــا صــادرات قاچــاقیــا

میکننــد .چنانچــه آزادی عمــل واردکننــده و

بطــور کامــل از دســت خواهــد داد .بعــاوه ،تــا

بصــورت جداگانــه از طریــق صــراف خــود

از طریــق کارتهــای بازرگانــی اجــارهای را
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صادرکننــده در خریــد و فــروش ارز هریــک

انجمن

از آنهــا گرفتــه شــود ،کار آنهــا بســیار دشــوار
و عمــ ً
ا متوقــف خواهــد شــد؛ حالآنکــه بــا

موضــوع میتوانیــک کارخانــهی پتروشــیمی

صادراتــی جهــت واردات حاصــل شــده و نیــازی

فــرض کــرد کــه هــر دو مشــغول تولیــد کاالی

 .2جهــت از بیــن بــردن فاصلــهی قیمــت ارز

تولیــد آن (صــادرات محصــول خــود) دریــک

محصــوالت کشــاورزی ،صنایــع دســتی و

بــراییکــی (صاحــب کارخانــ ه پتروشــیمی)

راهــکار بــرای بانــک مرکــزی و کشــور،

(دالر) حــدود  ۵۰ســنت هزینــهی تمــام شــده

ارزهــای بــا منشــاء دولتــییــا سوبســیدی بــه

پســته)  ۹8ســنت .حــال ،بانــک مرکــزی بــه هــر

اشــاره اســت .بدیــن منظــور پیشــنهاد میشــود

ارز حاصــل از صــادرات بــا هــم رقابــت کنیــد.

 تصویــب امــکان رفــع کامــل تعهــد ارزی

وضــع ،نتیجـهی کار چیــزی جز دســت کشــیدن

فنی-مهندســی قائــل شــد .جهــت تبییــن بیشــتر

تهاتــر کوتاژهــا اطمینــان کامــل از اســتفاده از ارز

ویــک بــاغ پســته را بــه مثابــهی دو رقیــب

بــه ســختگیری بیشــتر نخواهــد بــود.

واحــدی بــه نــام «دالر» هســتند کــه پــس از

آزاد و ارز حاصــل از صــادرات پســته و ســایر

بــازار رقابتــی کاالی خــود را عرضــه میکننــد.

خدمــات فنی-مهندســی ،بهتریــن و ارزانتریــن

هــر واحــد از تولیــد ایــن کاالی مشــترک

هدایــت تقاضاهــای مجــاز وارداتــی مــازاد بــر

دربرداشــته و بــرای دیگــری (صادرکننــدهی

ســمت ارز حاصــل از صــادرات کاالهــای مــورد

دو میگویــد کــه برویــد و در بــازار فــروش

سیاســتهای زیــر اتخــاذ گــردد:

بدیهــی اســت در صــورت عــدم اصــاح ایــن

صادرکننــدگان کاالهــای کشــاورزی ،صنایــع

دســتی و خدمــات فنی-مهندســی بــه روش
واردات در مقابــل صــادرات

 تســریع  ۴۸ســاعته و عــدم مداخلــهی بانــک

مرکــزی (ایجــاد مســیر جدیــد سریعالســیر
 ) Fast Trackدر ثبــت ســفارش و تخصیــص

ارز واردات کاالهــای مجــاز مشــروط بــر تأمیــن
ارز آنهــا از محــل صــادرات کاالهــای کشــاورزی،
صنایــع دســتی و خدمــات فنی-مهندســی

الزم بــه ذکــر اســت از آنجــا کــه برخــاف
کاالهــای صادراتــی کشــور بــا پایــهی

هیدروکربنــی و معدنــی ،در تولیــد محصــوالت
کشــاورزی ،صنایــع دســتی و خدمــات فنــی-
مهندســی از سوبســید و رانــت انــرژی بســیار

ناچیــزی بهــره بــرده شــده اســت ،تمایــز
پیشــنهادی در امــکان نحــوهی تهاتــر ارز حاصل
از صــادرات آنهــا نســبت بــه ســایر کاالهــای

صادراتــی ،کمتریــن امتیــازی اســت کــه جهــت

جبــران بخشــی از رانــت صنایــع انرژیبــر،

میتــوان بــرای جهــش تولیــد و صــادرات
کاالهــای کشــاورزی ،صنایــع دســتی و خدمــات

باغــدار پســته از تولیــد پســته و پیوســتن وی

بــه خیــل متصلیــن بــه سرچشــمههای رانــت
انــرژی در کشــور نخواهــد بــود.

امیــد اســت در شــرایط تحریــم هــای ظالمانه دو

ســال اخیــر آمریــکا علیــه کشــورمان کــه باعــث

شــده هــر یــک دالر صــادرات امــروز ارزش
پنــج دالر صــادرات زمــان قبــل از آن را بــرای

کشــور داشــته باشــد ،تســریع در رفــع ایــن

معضــل ،بتوانــد زمینــه برداشــتن گامــی مهــم و
درازمــدت در راســتای جهــش تولیــد و اقتصــاد

ملــی ،کاهــش وابســتگی اقتصــاد کشــور بــه
نفــت و گاز ،رشــد چشــمگیر اشــتغال پایــدار

در بخشهــای مولــد اقتصــاد و افزایــش درآمــد
کارگــران و کشــاورزان ایــران را ایجــاد کنــد .در

صــورت صالحدیــد ،نماینــدگان انجمــن پســته
ایــران آمادگــی دارنــد جهــت ادای توضیحــات
تکمیلــی شــرفیاب شــوند .پیشــاپیش از بــذل

توجــه حضرتعالــی کــه همــواره دغدغــه
توســعه اقتصــادی جایجــای ایــن ســرزمین را

داشــتهاید سپاســگزارم.
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باغبانی

پیوند طالیی و درختان تخم طال

علی کرمی زارع

مدیر باغ در منطقه رفسنجان و ارزوئیه

زمــان و مقــدار ســودآوری هــر درخــت پســته
بــا میــزان موفقیتآمیــز بــودن عملیــات
پیوندزنــی ،نــوع پیونــد و ســابقه باردهــی
درختــی کــه پیونــدک از آن جــدا میشــود،
ارتبــاط دارد .از ای ـنرو ،در ادامــه بــه معرفــی
انــواع پیونــد و شــکل آنهــا ،مزایــا و معایــب
روشهــای مختلــف پیوندزنــی ،نحــوه انتخــاب
پیونــدک و عوامــل مهــم در موفقیتآمیــز
بــودن عملیــات پیوندزنــی پرداختهایــم.
معرفی انواع پیوند
انــواع پیوندهــا شــامل :پیونــد لولــهای
(ماشــوله) ،پیونــد بدنــی (خــال) ،پیونــد تَرکــه
یخچالــی ،پیونــد چیــپ و پیونــد اســکنهای
هســتند.
پیونــد لولــه ایــی و بدنــی جــزو پیوندهــای
مرســوم هســتند کــه کــم و بیــش همــه
باغــداران بــا آنهــا آشــنایی دارنــد و جهــت
جلوگیــری از طوالنــی شــدن بحــث ،در ایــن
مطلــب در مــورد ســایر روشهــا توضیــح داده
میشــود.
پیونــد ترکــه یخچالــی همــان پیونــد بدنــی
اســت کــه بخشــی از پوســت زیــر آن همــراه
بــا چشــمه جــدا شــده باشــد .ترکههــا معمــوالً
در زمــان خــواب درخــت در اســفندماه جــدا
مــی شــوند و پــس از ســلفونپیچی جهــت
حفــظ رطوبــت در یخچــال بــا دمــای صفــر
تــا  4درجــه ســانتیگراد نگهــداری میشــوند
و پــس از مرحلــه متــورم شــدن جوانههــا،
پیوندک و پایه
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امــکان پیوندزنــی وجــود دارد.
در پیونــد چیــپ ضمــن اینکــه بخشــی از
پوســت زیــر پیونــدک جــدا میشــود ،بخشــی
از چــوب درخــت پیوندگیرنــده هــم بایــد
جــدا شــود تــا پیونــدک بتوانــد در آن محــل
مســتقر گــردد.
در پیونــد اســکنه ،شــاخه درخــت را از وســط
قــاچ میکننــد (شــکاف میدهنــد) .بعــد یــک
شــاخه دارای جوانــه انتهایــی را جــدا نمــوده،
آن را تیــز میکننــد و داخــل شــکاف ایجــاد
شــده جــای میدهنــد و بــا نایلکــس محکــم
میبندنــد.
مزایا و معایب روشهای پیوندزنی
یکــی از مزیتهــای پیونــد ماشــوله ایــن
اســت کــه اســتحکام خوبــی دارد و در مقابــل
وزش بــاد بهراحتــی نمیشــکند .امــا عیــب
ایــن پیونــد ایــن اســت کــه مقــدار ضایعــات و
تلفــات باالتــری دارنــد ،چــون بایــد پیونــدک
بــا پایــه دریافتکننــده بــه نحــوی انتخــاب
شــوند کــه بــه لحــاظ قطــر متناســب باشــند.
در ایــن روش شــاید از هــر ترکــه حــدود 50
درصــد از پیوندکهــا را بتــوان جــدا کــرد و
مابقــی آن تلــف میشــوند.
در تغییــر پیونــد درختــان مســن ،روی پوســت
کهنــه و قدیمــی کــه پوســت ســالم نیســت،
امــکان زدن پیونــد بدنــی وجــود نــدارد.
اگــر فقــط در خــرداد مــاه بخواهیــم پیونــد
بزنیــم بــه دلیــل وجــود گرمــا ،خشــکی و

فشــار کــم آبــی ،نهایتــ ًا یــک مــاه وقــت
داریــم .بنابرایــن ،اگــر بخواهیــم از پیونــد
ترکــه یخچالــی اســتفاده کنیــم ،در ایــن روش،
از فروردیــن تــا خــرداد بــه مــدت ســه مــاه
فرصــت پیونــدزدن وجــود دارد .هــوا در ایــن
زمــان خنــک و آب فــراوان اســت کــه روی
گیرایــی پیونــد اثــر دارد .و نیــروی انســانی
بــرای اجــرای عملیــات پیوندزنــی هــم ارزانتر
اســت .همچنیــن در زمــان گرفتــن ترکههــا
فرصــت زیــادی وجــود دارد و تعــداد ترکــه
فراوانــی از ســربرداریها میتــوان بــه دســت
آورد.
اگــر بنــا باشــد باغــی را در فرصــت یکســاله
پیوندک و ترکه یخچالی

باغبانی
پیونــد بزنیــم ،تلفیقــی از روشهــای مختلــف
پیوندزنــی میتوانــد در رســیدن بــه ایــن هــدف
خیلــی کارگشــا باشــد .یعنــی در ابتــدا روش
پیونــد ترکــه یخچالــی بـهکار رود ،ســپس فرصــت
یکماهــهای بــرای زدن پیونــد بــا اســتفاده از
ترکههــای خردادمــاه وجــود دارد ،در مهرمــاه
هــم پیونــد خــواب را میتــوان زد .پیونــد خــواب
روی پایــه ورا (اهلــی) خــوب بــوده و روی پایــه
یوســی بــی وان هــم جــواب داده اســت .بــا تلفیــق
ایــن روشهــا میتــوان یــک بــاغ  100هکتــاری
را در یکســال پیونــد زد.
ایــن در حالــی اســت کــه در اردیبهشــت و
خــرداد ،زمــان بســیار کمــی در اختیــار اســت
و اســتفاده از روش مرســوم در ایــن ماههــا
بــرای پیونــد زدن تعــداد درختــان زیــاد خیلــی
موثــر نیســت .در صــورت اســتفاده از روش
مرســوم ،عمــ ً
ا یکمــاه فرصــت وجــوددارد،
امــکان دارد ترکههــا شــیره زده باشــند ،نوبــت
آبیــاری باغــی کــه میخواهــد پیونــد بخــورد
نباشــد و درختــان تشــنه باشــند و یــا بعــد از
پیونــدزدن نتــوان آبیــاری انجــام داد .همچنیــن
بــا بــروز موجهــای شــدید گرمــا در تیرمــاه و
خردادمــاه بــا توجــه بــه نــازک و تــرد بــودن
پیوندکهــا ،امــکان خشکشــدن تعــدادی از
آنهــا وجــوددارد .امــا در اول فصــل انعطــاف
بیشــتری بــرای آبیــاری وجــود دارد و شــرایط
بــرای پیوندزنــی خیلــی بهتــر اســت.
نحوه انتخاب پیوند مناسب
ترکـهای خــوب اســت کــه از درختــی انتخــاب
شــود کــه چنــد ســال قبــل از ســربرداری ایــن
درخــت شناســایی شــده باشــد ،پســتهاش را
چیــده و وزن گیــری کــرده باشــیم و مقــدار

محصــول دهــی آن را بدانیــم ،اُنــس محصــول
آن را بدانیــم ،میــزان ســال آوری آن را بدانیــم
و نــوع رقــم پســته آن را بدانیــم .بــه عبــارت
دیگــر ،ترکــه از درختانــی انتخــاب شــود کــه
ویژگیهــای آن شــناخته شــده و تأییــد شــده
باشــند و بــه اصطــاح از درختــان «تخــم طــا»
انتخــاب شــود .ایــن درختــان بایــد در بهمــن
مــاه ســربرداری شــوند تــا بتــوان در خــرداد از
آنهــا ترکــه گرفــت ،و تعــدادی از ترکههــا بــه
اســم ترکــه یخچالــی در بهمــن مــاه از درخــت
جــدا میکنیــم.
معمــوالً باغــداران بــه شــکل دیگــری ترکــه
انتخــاب میکننــد ،بــه ایــن ترتیــب کــه اگــر
ترکــۀ پیونــد اکبــری بخواهنــد ،بــه ســراغ
قطعــه اکبــری میرونــد و از ابتــدای ردیــف
شــروع میکنــد بــه جداکــردن ترکــه از
درختــان مختلــف ،درحالیکــه ممکــن اســت
ترکــه از یــک درخــت اکبــری گرفتــه شــود کــه
بــار دهــیاش خــوب نیســت.
شــرایط عمومــی ترکــه خــوب ایــن اســت
کــه شــیره زده نباشــد ،درخــت قبــل از ترکــه
گیــری کودهــای ازتــه نخــورده باشــد ،خــوش
آب باشــد ،تــا از تمــام چشــمه هــای ترکــۀ
گرفتــه شــده بتــوان اســتفاده کــرد .بهعنــوان
مثــال ،اگــر درخــت کــود ازتــه خــورده باشــد،
وارد فــاز رویشــی میشــود و پوســت آن بــه
خوبــی جــدا نمیشــود.
عوامــل مهــم در موفقیتآمیــز بــودن
ـی
ـات پیوندزنـ
عملیـ
عوامــل مهــم در موفقیــت آمیــز بــودن
پیوندزنــی و گیرایــی پیونــد ایــن اســت کــه:
پیونــدزن ماهــر باشــد ،دمــای هــوا مناســب
پیونده لوله ای

پیوند شکمی (بدنی یا خال)

باشــد ،بــاغ تــازه آب باشــد ،یکهفتــه بعــد از
پیوندزنــی امــکان آبیــاری وجودداشــته باشــد،
بارندگــی حیــن عملیــات پیوندزنــی اول فصــل
وجــود نداشــته باشــد ،ترکــۀ پیونــد و درخــت
دریافــت کننــده پیونــدک آفــت زده نباشــد.
معمــوالً نــوع پایــه دریافــت کننــده پیونــدک
هــم در گیرایــی پیونــد اثــر دارد ،در تغییــر
پیوندهــا در صورتــی کــه میانپایــه رقــم کلــه
قوچــی باشــد ،پیونــد کمتــر میگیــرد و میــان
پایههــای فندقــی و احمدآقایــی بهتــر پیونــد
میخورنــد.
پیوند اسکنه ای
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باغبانی
توگو با قاسم عسکری ،عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی یزد
گف 

تحقیق روی آفات در مجموعهای ارزشمند
ابوالفضل زارع نظری
سردبیر ماهنامه دنیای پسته

مرتب ـ ًا ایــن پیــام از ســوی افــراد در زمینــه
تولیــد پســته شــنیده مــی شــود کــه
میگوینــد در ایــران بــه انجــام تحقیقــات
پایــهای اهمیتــی داده نشــده و نمیشــود.
ایــن در حالــی اســت کــه تحقیقــات
پایهایــی آزمایشــگاهی جایــگاه ویــژهای
در ارتقــا دانــش کاربــردی دارنــد .از ایــن
رو بــه ســراغ قاســم عســکری ســریزدی
فــارغ التحصیــل دکتــری گیــاه پزشــکی
بــا گرایــش سم شناســی آفت کش هــا
رفتیــم تــا بــا یکــی از مراکــز تحقیقاتــی و
چالــش هــای پیــش روی آنهــا آشــنا شــویم.
عســکری از ســال  1394عضــو هیئــت
علمــی بخــش تحقیــات گیاهپزشــکی مرکــز
تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و منابــع
طبیعــی اســتان یــزد میباشــد .همچنیــن از
ســال  1396بــه عضویــت در انجمــن پســته
ایــران در آمــده اســت.
آقــای دکتــر! لطفـ ًا مجموعــه آزمایشــگاهی/
گلخان ـهای مرکــز تحقیقــات کشــاورزی یزد
(کلکســیون حشــرات) را معرفــی فرماییــد.
مجموعــه آزمایشــگاهی و گلخانـهای کــه مــا به
عنــوان کلکســیون حشــرات یــا اینســکتاریوم
حشــرات داریــم از آن اســتفاده میکنیــم،
در ایســتگاه مرکــزی مرکــز تحقیقــات و
آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان
یــزد ،در حومــه شــهر یــزد واقــع شدهاســت.
بهطورکلــی ،ایــن مجموعــه شــامل بــاغ انــار
و پســته ،تعــدادی واحــد دامپــروری ،زمیــن
زراعــی و چنــد واحــد گلخان ـهای بــا شــرایط
مختلــف اســت؛ از جملــه یــک گلخانــه
شیشــهای کــه بــرای پــرورش حشــرات و
کارهــای آزمایشــگاهی دقیــق از آن اســتفاده
میشــود .مضافـ ًا دارای مجموعــه آزمایشــگاهی
متنوعــی نیــز میباشــد.
تاریخچــه جمــعآوری ایــن کلکســیون بــه
چــه زمانــی برمیگــردد؟
اســتارت کار پــرورش پســیل پســته جهــت
تحقیــق روی آن از بهمــن ســال  1394در ایــن
مجموعــه زده شــد .بــرای تکثیــر گیــاه میزبــان
کــه همــان پســته باشــد و شــرایط نگهــداری
پســیل ،آزمــون و خطاهــای متعــددی انجــام
شــده و تقریبــ ًا در اوایــل اردیبهشــت ســال
 1395اولیــن جمعیــت پســیل از بنــه وحشــی
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موجــود در کوههــای اطــراف منطقــه مهریــز،
بهعنــوان یــک جمعیــت حســاس کــه ســابقه
مصــرف ســموم را نــدارد ،جمــعآوری و بــه
ایــن مجموعــه منتقــل شــد .کار پــرورش و
آزمــون و خطــا بــا ایــن جمعیــت ادامــه پیــدا
کــرد تــا بــه تکنیک هــای پــرورش ایــن
آفــت بهصــورت انبــوه دســت پیــدا کنیــم و
بتوانیــم آزمایشــات متعــدد را روی آن انجــام
دهیــم .خوشــبختانه ،در همــان موقــع شــرکت
بایــر بــه عنــوان یــک حامــی مالــی بــرای
انجــام یکــی از پروژههایــش ایــن مجموعــه
را تــا حــدودی حمایــت مالــی کــرد و ایــن
کلکســیون توانســت آنجــا پــا بگیــرد .بعــد از
آن کــه اولیــن جمعیــت پســیل روی نهالهــا
مســتقر شــدند و مــا بــه ریزهکاریهــای کار
دســت پیــدا کردیــم کــه چگونــه میتوانیــم
ایــن جمعیــت را در آزمایشــگاه مســتقر کنیــم.
پــس از آن جمعیتهــای دیگــری از پســیل
را از نقــاط مختلــف کشــور جم ـعآوری و بــه
ایــن مجموعــه اضافــه کردیــم .ســه جمعیــت
از اســتان کرمــان ( از شهرســتانهای زرنــد،
رفســنجان و ســیرجان) ســه جمعیــت از
خراســان (از تربــت جــام ،بردســکن و فیــض
آبــاد) و دو جمعیــت هــم از اســتان یــزد (از
باغــات پســته ابرکــوه و مهریــز) جمــعآوری
و بــه ایــن مجموعــه اضافــه شــدند .ایــن
جمعیــت هــا در ایــن مجموعــه در قفس هــای
جداگانــه نگهــداری شــدند.
ایــن کلکســیون بــا چــه هدفــی تأســیس
شدهاســت؟ و واضحـ ًا چــه کاربــردی دارد؟
شــروع کار ایــن مجموعــه بــا ایــن هــدف بــود

کــه مــا بتوانیــم یــک کار دقیــق ،بهویــژه در
بحــث سمشناســی آفــات پســته داشتهباشــیم.
قبــ ً
ا ،مطالعــات سمشناســی روی پســیل
پســته فقــط بــه ارزیابــی کارایــی ســموم
در مزرعــه محــدود میشــد ،کــه آن را هــم
معمــوالً شــرکتهای تولیــد کننــده و وارد
کننــده ی آفت کش هــا ،ســازمان حفــظ نباتــات
و مؤسســات تحقیقاتــی بــرای ثبــت ســموم
انجــام میدادنــد .هــر چنــد هــدف نهایــی
کاربــرد آفت کش هــا در شــرایط بــاغ هســت
امــا آزمایشــات باغــی محدودیت هایــی ماننــد:
تأثیــر فاکتورهــای متعــدد و غیــر قابــل کنتــرل
محیطــی روی آزمایشــات ،محدودیــت زمانــی
انجــام آزمایشــات ،ریســک آســیب بــه بــاغ در
طــی آزمایــش ،عــدم امــکان مطالعــه چندیــن
ترکیــب روی آفــات ،عــدم امــکان انجــام
برخــی مطالعــات ســم شناســی نظیــر مطالعــات
مقاومــت و اثــرات جانبــی ســموم و همچنیــن
هزینه هــای بیشــتر آزمایشــات باغــی دارنــد.
درحالیکــه مطالعــات آزمایشــگاهی معمــوالً
در شــرایط کنتــرل شــده تــری انجــام میشــود
و دقــت باالتــری دارنــد؛ امــکان بســیاری از
مطالعــات را در طــول ســال فراهــم میکننــد
و حتــی انجــام برخــی مطالعــات کــه در
مزرعــه مقــدور نیســت (مثــل مطالعــه مقاومــت

باغبانی
بــه آفتکشهــا) را ممکــن میســازد .ایــن
کلکســیون بــا ایــن هــدف تأســیس شــد و
ایدههــای متعــددی بــرای کارهــای تحقیقاتــی
پای ـهای در ایــن مجموعــه وجــود داشــت کــه
بعضــی از آنهــا بــه اتمــام رســیده ،بعضیهــا
در حــال اجــرا اســت و بعضیهــا بهصــورت
راکــد باقــی ماندهانــد.
آیــا هیــچ نمونــهای در دنیــا کــه چنیــن
کلکســیونی بــرای آفــت پســیل پســته
تأســیس کــرده باشــد ،وجــود دارد؟
نگهــداری مجموعــه حشــرات زنــده یــا آفــات
زنــده ،بــه ویژه نگهــداری ســویههای حســاس،
در دنیــا امــری متــداول اســت .در مراکــز
تحقیقاتــی ،دانشــگاهها یــا حتــی شــرکت ِ
های
بــزرگ تولیدکننــده آفت کش هــا ،یکســری
آفــات مهــم و کلیــدی را ســالهای ســال در
آزمایشــگاه نگــه میدارنــد .مثــ ً
ا ،جمعیتــی از
آفــت کنــه در دانشــگاه ِگنــت بلژیــک بیــش
از پنجــاه ســال اســت کــه در آزمایشــگاه
نگهــداری میشــود؛ جمعیتــی از مگــس مینــوز
جالیــز ســبزی کــه از ســال  1980در دانشــگاه
فلوریــدا و بــا حمایــت مالــی شــرکت ســینجنتا
نگهــداری میشــود .بســیار متعــدد هســتند
آفــات بهداشــتی دامپزشــکی و کشــاورزی
کــه در دنیــا بهصــورت یــک مجموعــه زنــده
نگهــداری میشــوند و کارهــای تحقیقاتــی
پایــهای روی آنهــا انجــام میگیــرد .امــا در
مــورد پســیل پســته ،ایــن آفــت مهــم دنیــا
نیســت و مشــکل کشــور مــا و برخــی دیگــر
از کشــورهای پســته خیــز منطقــه خاورمیانــه
اســت و تــا آنجایــی کــه مــن اطــاع دارم
در کشــور مــا و ســایر مناطقــی کــه بــا ایــن
آفــت درگیــر هســتند هیچکــس ایــن کار را
نمیکنــد و حتــی در کشــور مــا خیلیهــا

اعتقــاد دارنــد ایــن کار شــدنی نیســت و یــک
عــده هــم معتقــد هســتند کــه ضرورتــی بــرای
ایــن کار وجــود نــدارد.
بــه نظــر شــما چقــدر ضــروری اســت کــه
بخشهــای تحقیــق و توســعه شــرکتهای
تولیدکننــده ســموم شــیمیایی چنیــن
کلکســیونی داشــته باشــند؟
بــه لحــاظ کاربــردی ،ایــن کلکســیون یــا ایــن
مجموعــه حشــرات را میتــوان بهعنــوان یــک
رفرنــس بــرای مطالعــات پایــهای در زمینــه
سمشناســی ،بیولــوژی ،رفتارشناســی ،اکولــوژی
و هــر چیــزی کــه بــه پســیل پســته مربــوط
باشــد ،در نظــر گرفــت .خیلــی از مطالعــات
دقیــق روی آفــات در بــاغ امــکان پذیــر نیســت
و محیــط کنتــرل شــده میخواهــد .قبــ ً
ا مــن
ســعی کــردم بعضــی از ایــن کارهــا را در بــاغ
انجــام دهــم ،ولــی موفــق نبــودم .ارزیابــی
مطالعــات مقاومــت بــه آفتکشهــا ،ارزیابــی
کنتــرل کیفــی ســموم ،ارزیابــی فرموالســیونهای
جدیــد یــا ســموم جدیــد روی ایــن آفــات،
بره م ُکنــش عوامــل بیولوژیــک و ســموم یــا
بــه اصطــاح کاربــرد توأمــان اینهــا ،اســتفاده از
مــواد غیرشــیمیایی در کنتــرل پســیل پســته و هر
طرحــی در مــورد پســیل پســته کــه فکــرش را
بکنیــد و در بــاغ قابــل انجــام اســت را میتــوان
در اینجــا بــا هزینــه کمتــر و بــا دقــت باالتــر
و بهصــورت مــداوم در خــارج از فصــل و در
طــول ســال انجــام داد.
جــدای از پســیل ،تقریبـ ًا بــرای برخــی دیگــر از
آفــات پســته مثــل ســنها و دشــمنان طبیعــی
آفــات پســته نیــز ایــن کارهــا بهراحتــی در
ایــن مجموعــه ممکــن اســت.
آیــا تاکنــون ســمومی را کــه شــرکتهای

معتبــر بینالمللــی بــرای مبــارزه بــا پســیل
تولیــد کردهانــد ،بــدون آزمایــش روی
آفــات مقــاوم توســط ایــن شــرکتها بــوده
اســت؟ بــه عبــارت دیگــر ایــن شــرکتها
چنیــن کلکســیونی نداشــتهاند؟
در جاهایــی از دنیــا کــه تحقیــق بــه عنــوان
یــک اصــل توســعه ،چــه بــرای سیســتمهای
دولتــی ،چــه خصوصــی و چــه شــرکتها
تعریــف میشــود ،خیلــی انتظــار ندارنــد کــه
ایــن کلکســیونها هــر روز یــک خروجــی
کاربــردی داشتهباشــد .در آنجــا هزینــه ایــن
کلکســیونها را میدهنــد و ســالهای
ســال روی موضوعــات مختلــف و جنبههــای
مختلفــی کــه مدنظرشــان اســت کار میکننــد،
نهایتـ ًا ایــده اولیــه یــا مطالعــات اولیــۀ تحقیقاتی
کــه آخــر کار منجــر بــه یــک محصــول یــا
یــک روش میشــود از چنیــن کلکســیونهایی
میآیــد .بــه نظــر مــن ،تمــام کســانی کــه بــه
ویــژه در بخــش تولیــد آفتکشهــا فعــال
هســتند میتواننــد چنیــن کلکســیونهایی را
حداقــل بهصــورت غیرمســتقیم داشتهباشــند و
از آن اســتفاده کننــد .ایــن کلکســیونها بــرای
مطالعــات اولیــه در زمینــه ارزیابــی کارایــی
فرموالســیونها ،بــرای ارزیابــی کارایــی
ترکیبــات جدیــد و هــر ایــدهای کــه در مــورد
کنتــرل شــیمیایی آفــت وجــود دارد ،میتواننــد
اســتفاده شــود .امــروزه ،حتــی شــرکتهای
موفــق و بــزرگ سمســازی دنیــا کــه در کار
تولیــد آفتکشهــا هســتند دیگــر ســم را
نمی ســازند و بعــد بــه دنبــال تســت کارایــی
آن برونــد ،بلکــه ابتدا در شــرایط آزمایشــگاهی،
روی آفــت ،روی سیســتم بــدن آفــت و شــکل
و نحــوه عمــل آفتکشهــا کار میکننــد؛
مثــ ً
ا آفتکشهایــی را طراحــی میکننــد کــه
بتوانــد یــک آنزیــم حیاتــی را در بــدن حشــره از
کار بینــدازد و یــا حتــی یــک فعالیــت حیاتــی را
در بــدن حشــره مختــل کنــد ، .یــا حتــی امــروزه
بحــث خاموشــی ژن مطــرح اســت و شــرکتها
در حــال تحقیــق و توســعه آفتکشهایــی
هســتند کــه منجــر بــه عــدم بیــان ژنهــای
مربــوط بــه یکســری پروتئینهــای خــاص در
بــدن آن آفــت باشــد .در ایــن روش ،عمــ ً
ا
آفــت پــس از اینکــه آن ژنهــا در آن بیــان نشــد،
نابــود میشــود .در تمــام ایــن مطالعــات کارهــا
در شــرایط آزمایشــگاهی و اینســکتاریومها
انجــام میشــود.
قبــ ً
ا هــم گفتــم؛ معمــوالً شــرکتها بــرای
ثبــت سمومشــان یکســری پیــش تســتها
را خودشــان انجــام میدهنــد و بعــد یکســری
آزمایشــات را ســازمان حفــظ نباتــات یــا
مؤسســه گیاهپزشــکی یــا مؤسســه تحقیقــات
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باغبانی
پســته انجــام میدهــد و معمــوالً در یــک یــا
چنــد مزرعــه یــا چنــد بــاغ در سراســر کشــور،
آزمایشـ ِ
ـات ثبــت انجــام میشــود .از ایــن رو،
دیگــر توجهــی بــه ســابقه مصــرف آفتکــش
یــا وضعیــت مقاومــت آن جمعیتــی کــه مــورد
ارزیابــی قــرار گرفتــه ،نمیشــود .تــا بــه حــال
در مــورد پســیل پســته هــم وضــع همیــن بــوده
و مطمئــن هســتم کــه شــرکتها مثــ ً
ا بــرای
آفــت مقــاوم بهصــورت تخصصــی ایــن کار
را انجــام ندادهانــد و اص ـ ً
ا امکاناتــش را هــم
نداشــتهاند.
فکــر میکنیــد بــا وجــود مبارزاتــی کــه
علیــه پســیل پســته در ســالهای اخیــر شــکل
گرفتهاســت ،ماننــد اســتفاده از گوگــرد و
ســایر روشهــای فیزیکــی بــدون اســتفاده از
ســموم شــیمیایی ،حفــظ چنیــن کلکســیونی
توجیــه اقتصــادی داشتهباشــد؟ چــرا؟
در مــورد روشهــای جدیــدی کــه نــام بردیــد
مثــل اســتفاده از گوگــرد ،کــه البتــه یــک
روش فیزیکــی نیســت و یــک روش شــیمیایی
اســت ،ترکیــب گوگــرد میتوانــد معدنــی،
پاالیشــگاهی یــا هــر چیــزی باشــد .اتفاقــ ًا
همیــن اتفاقــی کــه بــرای ســایر ســموم ممکــن
اســت بیافتــد بــرای گوگــرد هــم ممکــن اســت
رخ دهــد و گوگــرد هــم از ایــن قاعده مســتثنی
نیســت .چــه بســا کــه مــا گزارشــاتی شــنیدیم
از اینکــه بعــد از دو ،ســه ســال کاربــرد گوگــرد
در بعضــی از مناطــق ،آن نتیجــه اولیــه دیگــر
اتفــاق نمیافتــد .مضافــ ًا ،ایــن مجموعــه
آزمایشــگاهی میتوانــد چالشهــا و یکســری
گرههایــی را کــه در مــورد گوگــرد وجــوددارد
را مطالعــه و پیشبینــی کنــد .بــه عنــوان مثــال:
آیــا مقاومــت بــه گوگــرد اتفــاق میافتــد یــا
خیــر؛ اگــر میافتــد چقــدر طــول میکشــد
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ایــن مقاومــت اتفــاق افتــد؛ احتمــال مقاومــت
تقاطــع بیــن گوگــرد یــا ســایر آفتکشهــا
وجــود دارد یــا نــدارد؛ اگــر جایــی جمعیــت
مقــاوم شــد آیــا احتمــال برگشــت مقاومــت
هســت؛ آیــا مقاومــت وابســته بــه جنســیت
حشــره اســت؛ آیــا امــکان تحلیــل مقاومــت
بیــن جمعیتهــا وجــود دارد.
بایــد توجــه داشــت کــه عین ـ ًا همــان اتفاقاتــی
کــه بــرای ســموم ممکــن اســت بیافتــد ،بــرای
گوگــرد هــم ممکــن اســت .فقــط ممکن اســت
ســرعتش متفــاوت باشــد .تصــور اینکــه مــا بــه
یــک روش نهایــی بــه نــام گوگــرد دســت
پیــدا کردهایــم ،تصــور اشــتباهی اســت .چــون
اولیــن مــورد مقاومــت بــه آفتکشهــا کــه در
دنیــا گــزارش شــده ،در ســال  ،1913مقاومــت
شپشــک ســن هــوزه در کالیفرنیــا بــه ترکیــب
کالیفرنــی کــه مخلوطــی از گوگــرد و آهــک
اســت ،اتفــاق افتــاده؛ یعنــی اولیــن گــزارش
مکتــوب یــا بــه اصطــاح منتشــر شــدۀ رســمی
در مــورد مقاومــت بــه آفتکشهــا مربــوط
بــه همیــن گوگــرد اســت .پــس حداقــل در
ایــن زمینــه بــرای گوگــرد نمیتوانیــم تفاوتــی
قائــل شــویم .مضاف ـ ًا اینکــه یکــی از راههــای
مطالعــه در زمینــه اســتفاده از گوگــرد یــا هــر
ترکیــب معدنــی دیگــری ،ارزیابــی کارایــی آن
محصــول و بهبــود بخشــیدن بــه آن روش از
طریــق مطالعــات آزمایشــگاهی اســت .بنابراین،
دســتیابی بــه یــک روش خــاص نیــاز مــا را بــه
چنیــن مجموعههایــی مرتفــع نمیکنــد.
رونــد جم ـعآوری و مقاومســازی حشــرات
ایــن کلکســیون در مرکــز تحقیقــات یــزد
را توضیــح دهیــد .مقاومســازی چگونــه
انجــام شدهاســت؟ و آیــا حشــرات ایــن
کلکســیون نســبت بــه حشــرات طبیعــی
داخــل باغــات پســته مقاومتــر هســتند؟
همانطــور کــه گفتــم ،در ابتــدا جمعیتهــای
مختلفــی از پســیل پســته از مناطــق کشــور
جمــع آوری شــد .ســپس بالفاصلــه بــا
یکســری ســموم خــاص و رایــج در صنعــت
پســته مــورد آزمایــش قــرار گرفتنــد .در
مــواردی کــه مقاومتــی دیــده نشــد آن
جمعیتهــا بعــدا ً منهــدم شــدند و در
مــواردی کــه مقاومــت دیــده شــد ،مطالعــات
بیشــتر روی آن جمعیتهــا متمرکــز شــد.
مــا در انجــام مطالعــات بعــدی و تکمیلــی کــه
شــامل مطالعــات سینرژیســتی ،بیوشــیمیایی و
مولکولــی بــود ،نیــاز بــه جمعیتهــای مقــاوم
خالصتــری داشــتیم .بنابرایــن ،وقتــی مقاومــت
در مــورد هــر کــدام از جمعیتهــا بــه هــر
ترکیبــی دیــده شــد ،جمعیــت تحــت فشــار آن

ســم قــرار گرفــت؛ بــه نحــوی کــه بهصــورت
مرتــب مثــ ً
ا ماهیانــه طــی دو یــا ســه بــار
بــا همــان آفتکــش ،بــا دوز مشــخصی کــه
طبــق آزمایشــات قبلــی بــه دســت میآمــد،
سمپاشــی در قفــس چوبــی و قفســی کــه
تــور داشــت انجــام میشــد .پــس از چنــد
نســل دوبــاره زیستســنجی یــا آزمایــش
سمشناســی روی آن انجــام میگرفــت .بــا
توجــه بــه پیشــرفت مقاومــت ،دوز ســم را
مرتــب بــاال میبردیــم ،بــه نحــوی کــه بــا هــر
بــار سمپاشــی بخشــی از جمعیــت حســاس را
حــذف کردیــم و فراوانــی ژنهــای مقــاوم را
در جمعیــت بــاال بردیــم.
اولیــن بــار کــه ایــن جمعیتهــا از بــاغ
آمــده بودنــد ،بعضیهایشــان اصــ ً
ا مقاومتــی
نداشــتند ،یــا بــه بعضــی از ســموم مقــاوم
نبودنــد ،یــا بعضـ ًا مقاومــت خیلــی باالیــی بــه
ســموم نداشــتند .مــا در اینجــا جمعیتهــا را
تحــت فشــار ســم مقــاوم کردیــم ،بهنحــوی
کــه امــروزه مــا جمعیتهایــی داریــم کــه بــه
مراتــب مقاومتــر از جمعیتهایــی هســتند کــه
در باغــات موجــود هســتند .مــا جمعیت هــای
متعــددی را امــروزه در مــورد ایــن پســیل
داریــم.
یــک جمعیــت حســاس اســت کــه هیچوقــت
ســابقه مصــرف آفتکشهــا را نداشــته و ســه
ســال اســت کــه در مجموعــه مــا نگهــداری
میشــود .دو جمعیــت مختلــف مقــاوم بــه
حشــرهکش اســپیروتترامات (موونتــو) داریــم
کــه مــی توانیــم هــر هفتــه اون را بــا ســم موونتو
 25در هــزار سمپاشــیکنیــم ،بــدون اینکــه
ایــن جمعیــت از بیــن بــرود .یــک جمعیــت
مقــاوم بــه نئونیکوتونوئیدهــا (ترکیباتــی نظیــر
ایمیداکلوپریــد ،اســتامی پریــد ،تیامتوکســام،
تیاکلوپریــد و دینوتفــوران) کــه بعضیهایشــان
تابهحــال در بــازار ایــران اســتفاده نشــدهاند.
ایــن جمعیــت مقاومــت بســیار باالیــی بــه ایــن
گــروه از ســموم دارنــد و میتوانــم بگویــم
تقریبــ ًا همــه ایــن ســموم را میتــوان بــا دوز
 40در هــزار روی ایــن جمعیــت پاشــید و بــاز
ایــن جمعیــت پایــدار بمانــد! یــک جمعیــت
داریــم کــه مقــاوم بــه پایریتروئیدهــا اســت.
مجموعــه ایــن گــروه از ســموم کــه اســتفاده
از آنهــا در باغــات پســته متــداول اســت ،مثــل
پرمتریــن ،دلتامتریــن و فــن والریــت اســت.
یــک جمعیــت مقــاوم بــه ســموم فســفره داریــم
کــه در رأس آنهــا کلروپایریفــوس اســت.
یــک جمعیــت داریــم کــه بــه حشــرهکش
دینوتفــوران (ســیوانتو) مقــاوم اســت کــه وارد
صنعــت پســته نشــد .اخیــرا ً نیــز یــک جمعیــت
بــا مقــاوم تقاطعــی بــه انواعــی از گروه هــای

باغبانی
ســموم (فســفره ،نئونیکوتینوئیــد ،پایریتروئیــد
و  )...و یــک گــروه تحــت فشــار گوگــرد
جهــت ارزیابــی امــکان بــروز مقاومــت بــه
ایــن ترکیــب -در ایــن مجموعــه مســتقر شــدند
و متاســفانه همانطــور کــه پیش بینــی میکــردم
نتایــج اولیــه در امــکان بــروز مقاومــت بــه
گوگــرد کمــی نگــران کننــده اســت.
هزینــه ســاخت و آمــاده بــه کار کــردن
چنیــن کلکســیونی بــه قیمتهــای امــروز
چقــدر اســت؟ هزینههــای جــاری ســاالنه
بــرای حفــظ و نگهــداری ایــن کلکســیون بــه
قیمتهــای امــروز تقریبــ ًا چقــدر اســت؟
از لحــاظ هزینههــای ســاخت یــا نگهــداری
چنیــن کلکســیونی ،مــن عــدد و رقــم دقیقــی
نمیتوانــم بگویــم .ولــی میتــوان گفــت
کــه یــک کلکســیون موجــودات زنــده ،یــک
ســاختمان بتنــی و فــوالدی نیســت ،یــک
ماشــین نیســت ،بلکــه یــک موجــود زنــده
اســت و نگهــداری از موجــود زنــده همیشــه
دردســرهای خــاص خــودش را دارد .اندکــی
غفلــت در نگهــداری میتوانــد زحمــات چنــد
ســاله شــما را بــر بــاد دهــد .ایــن جمعیتهــا
نســبت بــه دما ،رطوبــت ،نــور و گیاه میزبانشــان
کــه مرتــب بایــد تأمین شــود ،حســاس هســتند.
اگــر ایــن شــرایط الزم برایشــان رعایــت نشــود،
کلکســیون از دســت مـیرود ،مخصوصـ ًا وقتــی
قــرار باشــد ده جمعیــت از ایــن آفــت را داشــته
باشــید ،فصــل ســرما را داشــته باشــید کــه تأمین
نهــال برایشــان ســخت اســت .ایــن کلکســیون
بــه نیــروی انســانی یــا تکنیســین ماهــر نیــاز
دارد کــه ایــن کار را انجــام دهــد .جــدا از ایــن
مــوارد ،تقریبـ ًا میتوانــم بگویــم مراقبــت شــبانه
روزی میخواهــد .چــه بســا کــه بــرای مــا ایــن
اتفــاق افتــاده کــه در زمســتان ســرد ،در یک روز

تعطیــل سیســتم گرمایــش خــراب شــده و مــا
خســارت شــدیدی ســر ایــن موضــوع دیدیــم.
فــارغ از بحــث مقاومســازی ،زمــان زیــادی
هــم بایــد ســپری شــود .بــا توجــه بــه تجربـهای
کــه مــا داریــم ،عمـ ً
ا بــرای دســتیابی بــه چنیــن
کلکســیونی حداقــل دو ســال زمــان نیــاز اســت.
فکــر میکنــم بــا شــرایط فعلــی ،نگهــداری
همیــن کلکســیون ،شــاید ســاالنه بیــش از صــد
میلیــون تومــان هزینــه داشتهباشــد .ولــی اگــر
بخواهیــد آزمایشــات متعــدد انجــام دهیــد و
نمونههــای جدیــد بــه آن اضافــه کنیــد ،آفــات
جدیــد بــه آن اضافــه کنیــد و در طــول فصــل
امــکان آزمایــش وجــود داشتهباشــد ،یعنــی
همیشــه جمعیــت هــا را بــاال نگــه داریــد ،ایــن
هزینــه بیشــتر از اینهــا خواهــد بــود.
منظــور از کلمــه طــول فصــل کــه چنــد جــای
دیگــر هــم اســتفاده کــردم طــول ســال اســت،
یعنــی مــا در ایــن مجموعــه االن امــکان آزمایش
روی پســیل پســته را در هــر زمــان از ســال از
فروردیــن تــا اســفند داریــم .مــا بــا دســتکاری
محیــط ،تغییــر شــرایط نــور ،تغییــر شــرایط
دمایــی ،اجــازه نمیدهیــم کــه همــۀ جمعیــت
آفــت بــه زمســتانگذرانی برونــد .حتــی اگــر
یــک بخشــی از آنهــا را بــه زمســتانگذرانی
بفرســتیم ،ایــن امــکان را داریــم کــه زود
بیدارشــان کنیــم و کار را انجــام دهیــم.
آیــا ممکــن اســت روزی حفــظ ایــن
کلکســیون بــرای موســس آن چالــش
برانگیــز باشــد؟ منشــأ ایــن چالشهــا چــه
میتوانــد باشــد؟ یعنــی ممکــن اســت
بــیارزش شــود؟
متأســفانه چالشهــای متعــددی بــرای نگهداری
چنیــن ُک ُلنی هایــی وجــود دارد .در رأس آنهــا

نبــود منابــع مالــی اســت کــه بتوانــد هزینههــای
جــاری ایــن مجموعــه را تأمیــن کنــد .تأمیــن
نیــروی انســانی بحــث اول مــا اســت.
هزینههــای انــرژی مصرفــی (آب ،بــرق ،گاز)
یــک هزینــه عمــده دیگــری دارد .روزانــه  25تا
 30نهــال پســته بــه عنــوان گیــاه میزبــان ،نیــاز
اســت کــه بــه نــرخ امــروز چیــزی نزدیــک 80
تــا  100هــزار تومــان در روز میشــود .ایــن
در شــرایطی اســت کــه حداقــل مصــرف را
داریــم ،چــون جمعیتهــا را در حــد پاییــن و
فقــط بــرای بقــا نگــه داشــتهایم .اگــر بخواهیــم
کار آزمایشــی انجــام دهیــم بایــد جمعیتهــا
زیــاد شــوند و ممکــن اســت روزانــه تــا صــد
نهــال مصــرف داشتهباشــیم ،یعنــی بــه نــرخ
امــروز چیــزی حــدود  300هــزار تومــان هــر
روز بایــد پــول نهــال بدهیــم .مجموعــۀ ایــن
مــوارد هزینــه بَــر ،ممکــن اســت کــه از طــرف
مجموعــه مــا قابــل تأمیــن نباشــد و در واقع ـ ًا
االن ایــن امــکان وجــود نــدارد و شــرایط کار
بــرای مــا ســخت شدهاســت .شــاید بگویــم
فقــط عالقــه و ســماجت بنــده اســت کــه ایــن
اینســکتاریوم را نگــه داشتهاســت.
بــه لحــاظ بــاارزش بــودن یــا بـیارزش شــدن،
متأســفانه ایــن ُک ُلنی هــا هــم میتوانــد مثــل
هــر چیــز بــا ارزشــی کــه در ایــن مملکــت
بــیارزش جلــوه داده میشــود ،بــیارزش
تلقــی شــود .ولــی بــرای کســانی کــه مفهــوم
تحقیــق ،مفهــوم علمــی کار کــردن را میداننــد
میتوانــد یــک مجموعــه فوقالعــاده بــا ارزش
باشــد .البتــه ایــن انتظــار کــه هــر روز یــک
نســخه کاربــردی از ایــن مجموعــه بیــرون
بیایــد نبایــد وجــود داشتهباشــد .ولــی مطمئنــ ًا
در طوالنــی مــدت ،بــا انجــام مطالعــات پای ـهای
دقیــق ،میتوانــد بــه کمــک شــرکتهای
تولیدکننــده ســموم ،کشــاورزان بــزرگ ،توزیــع
کنندههــای نهادههــای کشــاورزی بیایــد .ایــن
امــکان وجــود دارد کــه متقاضیــان ترکیبــات
مدنظرشــان را بــرای مجموعــه بفرســتند و مــورد
آزمایــش قــرار دهنــد؛ ترکیبــات تولیــد شــده
جدیــد را مــورد آزمایــش قــرار دهنــد؛ اگــر از
کاربــرد برخــی ســموم در باغاتشــان نتیجــه
نمیگیرنــد میتواننــد بــرای بررســی وضعیــت
مقاومــت آفــت بــه آن ســموم از ایــن مجموعــه
کمــک بگیرنــد و مــوارد متعــدد دیگــری کــه
همــه اینهــا در کنــار هــم میتوانــد در پیــاده
کــردن مدیریــت تلفیقــی آفــت بــه مــا کمــک
کنــد ،اســتفاده نماییــم.
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نکات کاربردی در مبارزه با علف هرز َمرغ

علیرضا خالقی
مدیر باغ در منطقه زرند استان کرمان

مــا در ســطحی حــدود  600هکتــار بــه مبــارزه
بــا علــف هــرز َمــرغ پرداختهایــم و در ایــن
کار موفــق بودهایــم .از ایــن رو ،تجربیــات
شــخصی خــود را کــه در زمینــه مبــارزه بــا ایــن
علــف هــرز ســمج و از طریــق آزمــون و خطــا
در منطقــه خودمــان بــه دســت آمدهاســت را
بــه اشــتراک میگــذارم .بایــد توجــه داشــت
کــه در راه مبــارزه بــا ایــن علــف هــرز،
توجــه بــه یکســری از نــکات خــاص احتمــال
موفقیــت را افزایــش میدهــد.
ویژگیهای علف هرز َمرغ
ایــن علــف کــه بــه نامهــای محلــی هریــز و
مــور نیــز شــناخته میشــود ،جــزو مهمتریــن
علفهــای هــرز چنــد ســاله اســت کــه در
اکثــر باغهــای پســته کشــور یافــت میشــود.
ایــن علــف خیلــی ســریع از طریــق بندهــا
و ریشــههایش گســترش پیــدا میکنــد و
ســطح بــاغ را میگیــرد؛ بــه همیــن دلیــل در
باغهایــی کــه جویهــای آبرســانی ،خاکــی
باشــند و آبیــاری بــه روش غرقابــی صــورت
گیــرد ،مســیرهای آب و کرتهــای منتهــی بــه
آنهــا مملــو از ایــن علــف میشــود .یــک َمثَــل
قدیمــی میگویــد :کالغــی یــک ریشــه یــا بنــد
هریــز بــه الن ـهاش بــرده و ایــن علــف دوبــاره
از آنجــا گســترش پیــدا کــرده! یعنــی گســترش
آن اینقــدر ســریع اســتَ .مــرغ بــه شــدت در
جــذب مــواد غذایــیِ خــاک بــا درخــت رقابــت
میکنــد .حتــی گفتــه میشــود ریشــههای
ایــن علــف ،ســمی از خــود تــراوش میکنــد
کــه میتوانــد روی درخــت پســته اثــر بگــذارد.
معمــوالً ،زیــر محــل رشــد ایــن علــف مــکان
مناســبی بــرای النــه مــوش و جوندههــا اســت.
یکــی از خطــرات وجــود ایــن علــف در بــاغ،
قابلیــت اشــتعال بــاالی آن اســت .در فصلهــای
پاییــز و زمســتان کــه انــدام هوایــی آن خشــک
میشــود ،اگــر بــه هــر دلیلــی جرق ـهای بــه آن
برســد ،ظــرف مــدت چنــد دقیقــه ،میتوانــد
باعــث آتشســوزی در یــک منطقــه وســیع
شــود.
بهترین روش مبارزه با علف هرز َمرغ
بــه نظــر مــن تنهــا و بهتریــن راه مبــارزه بــا
ایــن علــف هــرز ،مبــارزه شــیمیایی بــا اســتفاده
از علفکشهــای سیســتمیک اســت؛ یعنــی
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مبــارزه بــا ســمی کــه جــذب ریشــه شــود و
بتوانــد ایــن علــف را از ریشــه خشــک کنــد.
در حــال حاضــر ،اســتفاده از علفکــش
گالیفوزیــت مرســوم اســت.
طبــق تجربــه ،مقــدار اســتفاده از علفکــش
سیســتمیک بایــد بیــن  16تــا  18لیتــر در هــزار
لیتــر آب باشــد ،چــون اوالً نمیتــوان خیلــی از
کیفیــت علفکشهــا مطمئــن بــود و ثانیـ ًا ایــن
علــف بســیار مقــاوم اســت .دیــده شــده کــه در
دوزهــای پایینتــر علــف خشــک میشــود،
ولــی در ســال بعــد دوبــاره از میــان علفهــای
خشــک ،شــروع بــه رشــد میکنــد .بنابرایــن،
بنــا بــه تجربــه ،مهمتریــن نکتــه در مقــدار
مصــرف ســم ایــن اســت کــه ســعی کنیــم بــه
هیــچ عنــوان در دوز علفکــش صرفهجویــی
نکنیــم! چــون بــا ایــن کار کل هزینــهای کــه
کردهایــم بــر بــاد مـیرود و مجبــور بــه دوبــاره
کاری خواهیــم شــد .مــا در بعضــی از نقــاط
بــاغ بــه دلیــل گســتردگی ریشــه علــف هــرز
مــرغ ،دوز  20در هــزار اســتفاده کردیــم و در
مبــارزه موفــق بودیــم.
در مــورد زمــان اســتفاده از علفکــش ،آنچــه
کــه بــه تجربــه بــه دســت آمــده ،اســتفاده در
شــهریور و مهرمــاه اســت .چــون در ماههــای
اردیبهشــت و خــرداد باغــداران درگیــر
سمپاشــی علیــه آفــات و محلولپاشــی
عناصــر غذایــی هســتند؛ وزش بــاد زیــاد اســت
و بــا گــرم شــدن هــوا در خردادمــاه تبخیــر

زیــاد میشــود و درختانــی کــه شاخههایشــان
پاییــن اســت دچــار آســیب ناشــی از بخــارات
ســم میشــوند .امــا در اواخــر شــهریور و
مهــر کــه هــوا رو بــه خنــک شــدن مــیرود،
علــف َمــرغ دوبــاره شــروع بــه رشــد رویشــی
میکنــد و ایــن زمــان بهتریــن زمــان اســتفاده
از علفکــش اســت .زمــان مبــارزه از منظــر
مرحلــه رشــد علــف ،زمانــی اســت کــه ایــن
علــف شــاداب باشــد ،چــون بایــد ریشــه ســم
را جــذب کنــد .پــس اگــر پاشــیدن علفکــش
بعــد از آبیــاری باشــد ،ســریعتر جــذب ریشــه
میشــود و علــف زودتــر خشــک میشــود.
البتــه ناگفتــه نمانــد کــه مبــارزه بــا ایــن
علــف در مرحلــه گل خیلــی موثــر اســت،
ولــی معمــوالً در ســطوح زیــاد و بــه دلیــل
سمپاشــی و محلولپاشــی در ایــن مرحلــه،
فرصــت مبــارزه بــا علفهــای هــرز پیــش
نمیآ یــد .
علفکشهــای تماســی مثــل پاراکــوات
ســریع ًا علــف هــای هــرز یکســاله را حــذف
مــی کننــد ،امــا علفکشهــای سیســتمیک
کــه بــرای نابــود کــردن علــف هــرز َمــرغ
کاربــرد دارنــد بایــد جــذب ریشــه شــود،

باغبانی

بنابرایــن یــک هفتــه تــا ده روز زمــان میبــرد تــا علــف خشــک گــردد.
مالحظات مبارزه با علف هرز َمرغ
• یکــی از اشــتباهات رایــج در بیــن کشــاورزان ایــن اســت کــه بــا ایــن
علــف مبــارزه فیزیکــی انجــام میدهنــد؛ یعنــی بــا تیلــر کــردن یــا بــا
بیــل ایــن علــف را میکننــد! امــا نکتــه مهــم ایــن اســت کــه تکثیــر
ایــن علــف بــه وســیله بندهــای ســاقه و ریش ـههایش اســت .در واقــع،
کشــاورزان از طریــق مبــارزه فیزیکــی ایــن علــف را تکثیــر میکننــد.
• اگــر در ســطح بــاغ علفهــای هــرز یکســاله بــا علــف هــرز َمــرغ
بــه صــورت مخلــوط روییــده باشــند ،خیلــی موثــر اســت کــه در اوایــل
فصــل ،یعنــی اواخــر فروردیــن و در طــول مــاه اردیبهشــت ،بــا اســتفاده
ش تماســی مثــل پاراکــوات کــه دوز مصرفــش پاییــن
از یــک علفکــ 
اســت ،مثــ ً
ا  5لیتــر در هــزار ،ســطح بــاغ پاشــیده شــود .در نتیجــه،
علفهــای هــرز یکســاله خشــک میشــوند ،ولــی علفهــای
هــرز چنــد ســاله مثــل َمــرغ یــک مــاه بعــد دوبــاره رشــد میکننــد
و ســبز میشــوند .در ایــن حالــت خیلــی بهتــر میتــوان بــا اســتفاده
از علفکشهــای سیســتمیک ،نقاطــی را کــه علــف َمــرغ رویــده را
لکهگیــری کــرد .ضمــن اینکــه مبــارزه بــا علفهــای هــرز بــا اســتفاده
از یــک علفکــش سیســتمیک در شــرایطی کــه علفهــای هــرز
یکســاله و چنــد ســاله بــا هــم در ســطح وســیع موجــود هســتند،
هزینــه خیلــی باالیــی در پــی دارد.
• پــس از اینکــه ایــن علــف بــه واســطه مبــارزه شــیمیایی خشــک شــد،
بهتــر اســت حتمــ ًا درو یــا پابیــل شــوند و یــا از بــاغ خــارج گردنــد،

تــا هــم النههــای مــوش تخریــب گــردد و هــم باعــث آتشســوزی
نشــوند.
• اســتفاده از علفکــش در ســطوح زیــاد بــا تانکــر و النــس امــکان
پذیــر اســت ،ولــی اطــراف نهالهــا را بــا ســمپاش کولــه پشــتی بایــد
پاشــید تــا باعــث خســارت بــه نهالهــا نشــود .میتــوان بــرای در
امــان بــودن نهالهــا از آســیب علفکــش از قــرار دادن لولههــای پــی
وی ســی یــک متــری روی نهالهــا اســتفاده نمــود .بعضــی وقتهــا
گســترش علفهــای هــرز از طریــق انتقــال نهالهایــی اســت کــه از
باغهــا و یــا نهالســتانهای آلــوده میآینــد .بنابرایــن ،در صــورت
مشــاهده علــف هــرز پــس از انتقــال نهالهــا بایــد بــا آن مبــارزه نمــود.
• اگــر علفکــش سیســتمیک روی تنــه درخــت پاشــیده شــود ،ممکــن
اســت مقــدار آن بــه حــدی نباشــد کــه درخــت را خشــک کنــد ،ولــی
مطمئنــ ًا بــه درخــت شــوک میدهــد .بــرگ درختــان ضعیفتــر بــه
شــکل درخــت زبــان گنجشــک در میآیــد و باریــک میشــود و
درخــت یکــی ،دو ســال درگیــر شــوک میشــود.
• اثــر علفکشهــای تماســی روی درخــت بــه شــکل ریــزش بــرگ بــروز
میکنــد ،ولــی ســال بعــد ایــن مشــکل رفــع مــی شــود .امــا علفکشهــای
سیســتمیک از طریــق شــاخه و تنــه جــذب ریشــه میشــوند و در ســال بعــد
هــم اثرشــان روی درخــت قابــل مشــاهده اســت.
• اضافــه کــردن کــود ســولفات آمونیــوم بــه تانکــر حــاوی محلــول
علفکــش بــه مقــدار  10کیلوگــرم در هــزار لیتــر آب ،کارایــی اثــر
علفکــش را افزایــش میدهــد.
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بازرگانی

در وبینار پسته چه گذشت؟
مروری بر گفتوگوهای وبینار پستۀ شورای جهانی خشکبار ()INC
سحر نخعی

دبیرکمیته بازرگانی و مسئول روابط بینالملل انجمن پسته ایران

وبینــار پســته شــورای جهانــی خشــکبار
( )INCکــه بهــروز آگاه بــه نمایندگــی
از انجمــن پســته ایــران مدیریــت آن را
عهــدهدار شــد در تاریــخ  14خردادمــاه
امســال برگــزار گردیــد .دو موضوع بررســی
وضعیــت فعلــی تولیــد و مصــرف پســته
و همچنیــن بررســی چشــمانداز آینــدۀ
تولیــد و مصــرف پســته محورهــای ایــن
توگــو بودنــد .در ادامــه گزیدهایــی
گف 
از اظهــارات بهــروز آگاه ،مایــک هومــن از
آمریــکا ،پینــو کالگانــی از ایتالیــا ،چنــگ
هونگکــی از چیــن و ســرکان گرگولــو از
ترکیــه ،آورده شدهاســت.
 .1بررسی وضعیت فعلی تولید و مصرف پسته
بهروز آگاه (ایران)
 تخمیــن مانــدۀ انتقالــی از ســال محصولــی -99 98بــه ســال محصولــی جدیــد  50هــزار تــن
اســت.
 -پیشبینــی اولیــۀ انجمــن پســته ایــران از میــزان
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محصــول ســال جدیــد 170،هــزار تــن میباشــد.
 مقــررات ســختگیرانه و افزایــش کنتــرلباقیمانــدۀ ســموم در بازارهــای ســختگیر
موجــب افزایــش آگاهــی تولیدکننــدگان بــزرگ
پســته در ایــران شدهاســت.
 صــادرات پســته ایــران تــا پایــان مــاه هشــتمتجــاری (اردیبهش ـتماه)  113هــزار تــن بــوده و
کاهشــی  17درصــدی نســبت بــه ســال محصولــی
 96-97بــه شــمار میآیــد.
 رونــد صــادرات مغــز پســته ایرانــی افزایشــیبــوده و تــا پایــان اردیبهشــتماه  15هــزار تــن
صــادر شدهاســت.
مایک هومن (آمریکا)
 مانــدۀ انتقالــی از محصــول ســال  2019آمریــکابــه ســال محصولــی جدیــد ناچیــز اســت.
 پیشبینــی اولیــه از میــزان محصــول 2020آمریــکا بــه عنــوان ســال آو ِر آمریــکا بیــش 450
هــزار تــن میباشــد.
 -عــدم هماهنگــی در گلدهــی باعــث کاهــش

انتظــارات از میــزان محصــول جدیــد آمریــکا
شد هاســت.
 اقدامــات احتیاطــی مختلــف جهــت کنتــرلبیمــاری کویــد19-در مراکــز تولیــد و فــرآوری
آمریــکا در جریــان اســت.
 تغییــر الگــوی مصــرف در آمریــکا بــه ســمتخریــد پرحجــم ســوپرمارکتی بودهاســت.
پینو کالگانی (ایتالیا)
 نســبت یــورو بــه دالر در دو ســال اخیــر حــدود 1.05تــا  1.15دالر بودهاســت .واردکننــدگان
و توزیعکننــدگان اروپایــی بــرای جلوگیــری
از نوســانات قیمتــی همیشــه ایــن تفــاوت 10
درصــدی را در نظــر میگیرنــد.
چنگ هونگکی (چین)
 در حــال حاضــر ،حــدود  25تــا  30هــزار تــنپســتۀ ایرانــی و آمریکایــی فروختــه نشــده در
چیــن موجــود اســت.
 الزم اســت بــرای انتقــال ایــن حجــم از موجودیبــه بــازار ظــرف ســه چهــار مــاه آینــده ،تقاضــا

بازرگانی
بــرای مصــرف پســته در فســتیوال «مــون» چینــی
ایجــاد شــود.
 ســهم فــروش ســال نــوی چینــی نســبت بــه کلمصــرف ســاالنه پســته در چیــن بیــن  60تــا 70
درصــد اســت.
 ســال نــوی چینــی پرمصرفتریــن زمــان بــرایمصــرف پســته در چیــن محســوب میشــود.
 بــازار پســتۀ چیــن خواســتار ،عرضــۀ پایــدار وثبــات در کیفیــت از ســوی ایــران اســت.
 در دو ســال اخیــر عرضــۀ محــدود رقــم پســتۀخشــک در پوســت «آنتــپ» ترکیــه بــه بــازار
چیــن وجودداشتهاســت.
سرکان گرگولو (ترکیه)
 میــزان محصــول  2020ترکیــه ،بیــش از 300هــزار تــن بــرآورد میشــود.
 ســطح زیرکشــت پســته ترکیــه 180 ،هــزارهکتــار و عملکــرد درختــان 1.800،کیلوگــرم در
هکتــار اســت.
 .2بررســی چشــمانداز آینــدۀ تولیــد و مصــرف
پســته
مایک هومن (آمریکا)
 افزایــش حقــوق کارگــری و هزینــۀ آبهــایزیرزمینــی در آینــده منجــر بــه بــاال رفتــن هزینــۀ
تولیــد پســته در کالیفرنیــا خواهدشــد.
 صنعــت پســته آمریــکا بــا تأکیــد بــر خــواص ومزایــای پســته بــرای ســامتی ،موفــق بــه تحریک
تقاضــا و افزایــش مصــرف پســته شدهاســت.
 روشهــای افزایــش و تــداوم مصــرف پســته؛ .1عرضــۀ پایــدار پســته جهــت ایجــاد حــس
اطمینــان در مصرفکننــده از در دســترس بــودن
پســته .2 .تــاش بــرای حفــظ یکنواختــی و ثبــات
در کیفیــت اســت.
 افزایــش روزافــزون مصــرف مغــز پســته بــهعنــوان آجیــل و اســنک بــه دلیــل  .1راحــت
خــوردن مغــز .2 .قابلیــت راحــت برشــته کــردن
مغــز بــا طعــم هــای گوناگــون بودهاســت.
 شــرکت واندرفــول در داخــل آمریــکا توانســتهعرضــۀ موفــق مغــز پســته بــا طعمهــای جدیــد
را تجربــه کنــد.

پینو کالگانی (ایتالیا)
 تولیــد پســته در اروپــا رو بــه افزایــش اســت.ســطح زیــر کشــت پســته در اســپانیا از زیــر هــزار
هکتــار در ســال  2009بــه بیــش از  30هــزار
هکتــار در ســال  2019رســیده اســت .انتظــار
مـیرود ســطح زیرکشــت پســته در ایتالیــا بــه 10
هــزار تــن برســد.
 اروپــا از تأثیــر شــیوع ویــروس کرونــا بــروضعیــت اقتصــادی نگــران اســت و ایــن موضــوع
بــر معیشــت و رفتــار مصرفکننــدگان اثــر
میگــذارد.
 الزم اســت کــه تعــادل بیــن قیمــت و مصــرفِپایــدار پســته ایجــاد گــردد.
 ترویــج پســته مســتلزم بازاریابــی خــوب و حفــظکیفیــت بــرای تقویــت و افزایــش مصــرف اســت.
 چالــش اصلــی پیــش رو ،ترویــج و افزایــش مصــرفپســته و تبدیــل آن از یــک آجیــل لوکــس بــه
بخشــی از وعــده غذایــی روزانــه اســت.
ـن
 بــازار اروپــا یــک پتانســیل بــرای مصــرف روغـ ِتمامــی مغزیجــات محســوب میشــود.
چنگ هونگکی (چین)
 بــازار پســته در چیــن ظرفیــت و پتانســیل باالیــیدارد و میانگیــن صــادرات پســته بــه ایــن منطقــه در
ســالهای اخیــر  100هــزار تــن بودهاســت.
 قیمتهــای منطقــی و ثبــات در کیفیــتمیتوانــد باعــث پتانســیل افزایــش  10تــا  20یــا
 30درصــدی مصــرف پســته در چیــن شــود.
 مبــدأ و منشــأ پســته بــرای مصرفکننــدگانچینــی اهمیــت ویــژهای دارد .در حــال حاضــر
پســتۀ «ایرانــی» بــه انــدازه پســتۀ «آمریکایــی» در
چیــن شــناخته شــده نیســت.
 مصــرف پســته بــه صــورت آجیــل ســهم 95درصــدی از بــازار دارد و ســهم مصــرف مغــز بــه
عنــوان مــاده افزودنــی در صنایــع غذایــی ناچیــز
امــا بــه تدریــج در حــال افزایــش اســت.
 الگوهــای مصــرف پســته در نواحــی مختلــفکشــور پهنــاور چیــن متفــاوت اســت.
سرکان گرگولو (ترکیه)
 -بــا توجــه بــه افزایــش ســطح زیــر کشــت پســته

در ترکیــه انتظــار آن م ـیرود کــه تولیــد در ایــن

کشــور بــه  500هــزار تــن برســد.

 افزایــش عرضــۀ جهانــی پســته میتوانــد باعــثجذابیــت در قیمتهــا و متعاقبـاً افزایــش مصــرف
ســرانه پســته گــردد.

 ســهم مصــرف مغــز پســته بــه عنــوان مــادهافزودنــی در بازارهــای جهانــی در حــال حاضــر
 5تــا  10درصــد اســت و پتانســیل رشــد باالیــی

دارد.
 مصــرف ســاالنه پســته در ترکیــه  150هــزار تنا ست .
بهروز آگاه (ایران)
 -در ســالهای اخیــر شــاهد بهبــود زنجیــرۀ

تأمیــن (تولیــد ،فــرآوری و تجــارت) بودهایــم.

 پراکندگــی کشــت پســته در مناطــق مختلــفایــران و تنــوع ارقــام ،باعــث پایــداری و کاهــش
اُفــت شــدید تولیــد پســته ایــران شــده اســت .در

حــال حاضــر  27اســتان از مجمــوع  31اســتان
ایــران زیــر کشــت پســته اســت.

 -رونــد تولیــد پســته ایــران طــی  10ســال

گذشــته ،نشــان دهنــدۀ ثباتی اســت کــه در آینده
ادامــه پیــدا خواهــد کــرد.
 -رونــد رو بــه رشــد احــداث باغــات جدیــد،

جوانســازی باغــات قدیمــی و تغییــر پیونــد از
ارقــام گــرد بــه کشــیده (احمدآقایــی و اکبــری)

موجــب عرضــۀ بیشــتر محصــول و رقابتــی شــدن
قیمــت خواهدشــد.
جمع بندی جلسه:

 -تولیــد پســته رو بــه افزایــش اســت و الزم اســت

تــاش بیشــتری بــرای افزایــش تقاضــا صــورت گیــرد.

 -الزم اســت ترویــج مصــرف محصــوالت جانبــی

پســته در صنایــع غذایــی مثــل شــیر پســته و
روغــن پســته در دســتور کار قــرار گیــرد.
 الزم اســت همافزایــی و تــاش مشــترک بیــنکشــورهای تولیدکننــدۀ پســته جهــت مواجهــه بــا
مســائل و چالشهــای فعلــی و آینــدۀ صنعــت
مدنظــر قــرار گیــرد.
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بازرگانی

جلسه مشترک انجمن پسته ایران و اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران

بازخوانی چالشها و بررسی راهکارها
دبیرخانه انجمن پسته ایران

بــر اســاس مصوبــه جلســه هیئــت
مدیــره مــورخ  26فروردیــن  ،1399بــه
منظــور همــکاری بیشــتر و همفکــری
پیرامــون مشــکالت بازرگانــی داخلــی
و صــادرات پســته ،جلســۀ مشــترکی
بیــن انجمــن پســته و اتحادیــه
صادرکننــدگان خشــکبار ایــران روز 15
اردیبهشــت مــاه بــه صــورت مجــازی
برگــزار شــد .حامــد رمضانــی رئیــس
کمیتــه بازرگانــی ،ســحر نخعــی دبیــر
کمیتــه بازرگانــی و حســین مهرابــی
عضــو هیئــت امنــای انجمــن پســته
ایــران ،راهبــری ایــن جلســه را از
محــل دفتــر انجمــن پســته بــر عهــده
داشــتند.
دســتور کار اعــام شــده بــه مدعویــن
ایــن جلســه شــامل :بررســی
زمینههــای همــکاری بــا اتحادیــه
خشــکبار ،پرداختــن بــه مســائل و
مشــکالت حــال حاضــر صــادرات
پســته ،تعهــد ارزی ،مشــکالت اقتصادی
جهــان پــس از کورونــا و شــرایط ســخت
تجــارت پســته و همچنیــن بررســی
آخریــن وضعیــت مرزهــای گمرکــی و
مســیرهای مراســاتی و راههــای پیــش
رو ،بــود.
شــایان ذکــر اســت کــه در جزئیــات
مطــرح شــده ،عــاوه بــر مــوارد دســتور
کار جلســه بــه مســائلی از قبیــل :اثــر
مانــده محصــول و پســته جدیــد آینــده
ایــران و آمریــکا ،آثــار رقابــت منفــی
قیمتــی ،اثــر کارتهــای اجــارهای بــر
تجــارت پســته ،بررســی وضعیــت
مرزهــا و حمــل و نقــل ریلــی و ایــدۀ
طــرح تجمیــع مدیریــت فــروش پســته
پرداختــه شــد کــه اهــم ایــن مطالــب
گزینــش و آورده شدهاســت.
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مشکالت پیش رو در زمینۀ تعهد ارزی
در ابتــدا ،محمــد صالحــی رئیــس هیئــت
مدیــره انجمــن پســته ایــران ،ضمــن ابــراز
خرســندی از برقــراری ارتبــاط بــا اعضــای
اتحادیــه صادرکننــدگان خشــکبار ،بــر حفــظ
تعامــل و تــداوم همــکاری فــی مابیــن تأکیــد
نمــود .ســپس ،وی در مــورد اختالفنظرهــای
پیــش آمــده در زمینــه راهکارهــای ارائــه
شــده در مســئله پیمانســپاری ارزی از
ســوی بخــش خصوصــی بــه بانــک مرکــزی
طــرح موضــوع کــرد .صالحــی ضمــن اینکــه
خواســتار هماهنگــی بیشــتر در ایــن خصــوص
شــد ،در نظــر داشــتن منافــع کل جامعــۀ
پســتهای در ارائــه راهکارهــا را یــادآوری نمــود
و افــزود« :راهکارهایــی کــه از ســوی بعضــی
صادرکننــدگان در پایتخــت کــه ارتباطــات
بیشــتری بــا بانــک مرکــزی دارنــد ارائــه
میشــود ،گــرهای از مشــکالت صادرکننــدگان
پســته کــه در ســایر اســتانها مقیــم
هســتند ،بــاز نمیکنــد .مــا بــه هــر صرافــی
کــه بانــک مرکــزی معرفیکــرده ،مراجعــه
میکنیــم ،میگوینــد مــا نمیتوانیــم ارز
را در هنگکنــگ یــا اروپــا تحویــل بگیریــم.
لطفــاً اگــر در ایــن زمینــه راهــکاری داریــد،
بفرماییــد و همــه را راهنمایــی نماییــد».
در ادامــه بهــرام آگاه عضــو هیئــت امنــای ایــن
ســوال را مطــرح کــرد« :آیــا هیــچ یــک از
شــما از یــک منبــع موثــق اطــاع داریــد کــه
در کل صنعــت پســته از روزی کــه قوانیــن
تعهــد ارزی وضــع شــدهاند ،چقــدر از ارز
پســته تســویه شــده؟»
صالحــی در پاســخ بــه ســوال آگاه گفــت« :من
بــه نقــل از مســئولین بانــک مرکــزی شــنیدهام
کــه حــدود  80درصــد خشــکباریها تســویه
کردهانــد .ایــن مطلــب را آقایــان بازیــان،
یارمحمــدی و فرشــچیان کــه از ســوی
اتحادیــه صادرکننــدگان خشــکبار ایــران
طــرف مذاکــرات بــا بانــک مرکــزی هســتند،

میتواننــد بیشــتر توضیــح دهنــد».
مجیــد بازیــان عضــو هیئــت مدیــره اتحادیــه
صادرکننــدگان خشــکبار ایــران در تکمیــل
توضیــح صالحــی عنــوان نمــود« :هفتــۀ
گذشــته از مســئولین ســازمان توســعه
تجــارت شــنیدیم کــه آقــای پناهــی ،معــاون
ارزی بانــک مرکــزی در جلســهایی کــه در
فروردیــن مــاه امســال برگــزار شــدهبود و
معاونیــن وزیــر و ســران ســه قــوه حضــور
داشــتند ،حــد میانگیــن در تســویه ارزی در
بیــن صادرکننــدگان گروههــای مختلــف
کاالیــی را  70درصــد اعــام کردهاســت،
امــا بهطــور میانگیــن در صنعــت خشــکبار
حــدود  80درصــد تســویه انجــام شــده کــه
خیلــی خــوب بودهاســت .در آن جلســه آقــای
کریمــی معــاون صادراتــی بانــک مرکــزی
گفتنــد کــه دســتیابی بــه ایــن موفقیــت
بــه دلیــل تعامــات خوبــی بــوده کــه بیــن
صادرکننــدگان ،اتحادیــه خشــکبار و بانــک
مرکــزی وجــود داشتهاســت».
بهــرام آگاه در واکنــش بــه اظهــارات بازیــان
گفــت« :بــا توجــه بــه صحبتهــای مــوردی
کــه مــن بــا برخــی از آقایــان داشــتم ،شــک
دارم کــه بیــش از  10درصــد تســویه صــورت
گرفتــه باشــد! آیــا ایــن تســویه بــه طرقــی کــه
دولــت اعــام کــرده بــود ،انجــام شدهاســت؟»
بازیــان در ایــن خصــوص توضیــح داد« :بانــک
مرکــزی هنــوز رویۀ مشــخصی در ایــن موضوع
نــدارد .آنهــا ســرجمع صــادرات انجــام شــده و
ارز برگشــتی را میگیرنــد و در یــک فرمــول
میگذارنــد و مــا از ایــن فرمــول و محاســبات
آن باخبــر نیســتیم».
محمدرضــا فرشــچیان عضــو اتحادیــه
صادرکننــدگان خشــکبار ضمــن اینکــه ســوال
مطــرح شــده از ســوی بهــرام آگاه را اساســاً
اشــتباه ارزیابــی نمــود ،بیــان داشــت« :بــه
نظــر مــن ،مــا اول بایــد بدانیــم بــه چــه
دلیــل ســوال میپرســیم و ایــن ســوال چــه
گرهایــی از مشــکل بــاز میکنــد .تــا آنجایــی
کــه مــن اطــاع دارم ،عمــدۀ صادرکننــدگان
پســته در اســتانهای دیگــر و صادرکننــدگان
پســتۀ مقیــم تهــران توانســتهاند ارز خــود
را منتقــل کننــد .اگــر واریــز نکــرده بودنــد
اســامی آنهــا جــزو نفراتــی نبــود کــه از مالیات
ضریــب صفــر بهــره بردهانــد .از آنجایــی کــه
االن بســیاری از صادرکننــدگان میتواننــد از
مالیــات خــوش حســابی اســتفاده کننــد ،بــه
دلیــل تســویه کــردن ارزشــان اســت .بنابرایــن،
ایــن مهــم نیســت و مشــکلی از مــا حــل
نمیکنــد کــه بدانیــم صفــر درصــد یــا صــد
درصــد تســویه صــورت گرفتهاســت».

بازرگانی
وی در واکنــش بــه اظهــارات محمــد صالحــی
در ارتبــاط بــا ارائــه راهکارهــا به بانــک مرکزی
پیرامــون پیمــان ارزی ،پاســخ داد« :از شــما
خواهــش میکنــم جلســه بــا بانــک مرکــزی
را کــه همــه شــما آنجــا حضــور داشــتید را
بــه یــاد آوریــد .مــا بــرای بانــک مرکــزی
هیــچ خــط و خطوطــی تعریــف نکردهایــم.
بنابرایــن ،یکــی از اقدامــات اتحادیــه خشــکبار
ایــن بــوده کــه  44درصــد از  100درصــد
لیســت تعهــد ارزی را کاهــش دادهایــم و بــه
 56درصــد رســاندهایم کــه اگــر  30درصــد
را بــر مبنــای  20درصــد از  100درصــد
تســویه کردیــد ،بتوانیــد از مالیــات ضریــب
صفــر بهــره ببریــد .دومیــن اقــدام ارائــه ســه
راهــکار از اتحادیــه بــه بانــک مرکــزی شــامل:
 -1واردات در مقابــل صــادرات -2 ،انتقــال ارز
از صادرکننــده بــه واردکننــده و  -3دریافــت
اســکناس در تهــران ،دبــی و یــا هــر کشــور
دیگــری ،بــوده اســت.
مــورد ســوم ایــن بــوده کــه اتحادیــه بــه بانــک
مرکــزی گفتــه اســت نــرخ ارز نیمایــی نــرخ
معقولــی نیســت و مــا در ســیرجان ،کرمــان
و ســایر اســتانها داریــم پســته را بــه نــرخ
ارز آزاد میخریــم .بنابرایــن ،آنچــه را کــه
اتحادیــه پیشــنهاد دادهاســت هیــچ ربطــی
بــه ایــن نــدارد کــه شــخص تهرانــی اســت یــا
شهرســتانی ،بلکــه یــک تصمیــم واحــد بــرای
همــه بودهاســت .آیــا االن مــا میتوانیــم
ارز خودمــان را در شــرایطی کــه قیمــت ارز
نیمایــی پایینتــر از ارز بــازار اســت ،بــه وارد
کننــده بدهیــم؟!»
یــار محمــدی عضــو هیئــت مدیــره اتحادیــه
صادرکننــدگان خشــکبار ایــران در تأییــد
ســخنان فرشــچیان گفــت «:هیــچ ارتبــاط
خاصــی بیــن اتحادیــه و بانــک مرکــزی وجــود
نــدارد کــه بخواهــد شــخصی را بــر شــخص
دیگــر ارجــح بدانــد .آقایــان در بانــک مرکــزی
تعــدادی صــراف را بــه مــا معرفــی و مــا را بــه
امــان خــدا رهــا کردهانــد و مــا بــه ســختی
توانســتیم ایــن ارزهــا را برگردانیــم .مــن کــه
 56درصــد از تعهداتــم را ایفــاد کــردهام ،حدود
 700میلیــون تومــان مابــه تفــاوت نــرخ ارز را
از دســت دادهام .شــب عیــد ،مــن بــا ســختی
فــراوان توانســتم بــه آنهــا ارز تحویــل دهــم
و  17روز بعــد بــا پایینتریــن نــرخ بانــک
مرکــزی ،بــه مــن ریــال تحویــل دادنــد».
در ادامــه محمدحســن شــمس فــرد رئیــس
اتحادیــه صادرکننــدگان خشــکبار ایــران
خواســتار شــد کــه در خصــوص مقــدار
محصــول صــادر شــده تاکنــون ،مانــده
محصــول انتقالــی بــه ســال آینــده و پیــش

بینــی تولیــد در ســال بعــد توضیحاتــی داده
شــود .وی در خصــوص لــزوم نیــاز بــه آمــار
در پســته گفــت« :مــا بایــد بدانیــم وضــع
محصــول چطــور اســت و چقــدر از محصــول
پارســال تــا امســال باقیمانــده؛ چــون بانــک
مرکــزی آمــاری از مــن خواســته بــود کــه
بایــد آن را تهیــه کنیــم .مــا ســال پیــش
طبــق ایــن آمــار بــه تعهــد عمــل کردیــم .مــن
بــه آنهــا گفتــم کــه حــدود  3میلیــارد دالر
تحویلشــان میدهیــم و االن فکــر میکنــم از
ایــن مقــدار حــدود  2میلیــارد و  700میلیــون
دالر را طبــق آمــاری کــه خودشــان دادنــد ،بــه
آنهــا تحویــل دادهایــم».
شــمس فــرد ضمــن اشــاره بــه اختــاف بیــن
بانــک مرکــزی و وزارت دارایــی در مــورد
معافیتهــا تصریــح کــرد« :مــا در حــال
پیگیــری اعمــال معافیتهــا در ســالهای
 98و  99مطابــق ســال  97هســتیم و از بانــک
مرکــزی خواهــش کردیــم کــه بهخاطــر
شــیوع کورونــا و تعطیلــی دو ماهــه اتحادیــه
اروپــا مهلــت برگشــت ارز را بــه آبــان یــا آذر
منتقــل کنــد تــا کمکــی بــه صادرکنندههــا
شــود».
وی در مــورد ارزش صادراتــی پســته اظهــار
داشــت« :مــا روی نــرخ پســته ثبــت شــده در
گمــرک اعتــراض داریــم ،چــون نــرخ فعلــی 9
دالر بــوده در صورتــی کــه صادرکننــده  7دالر
فروختــه و ایــن تفــاوت را نمیتوانــد بیــاورد.
بنابرایــن ،بایســتی نــرخ ایــن شــش ماهــه
بــه نرخــی کــه شــب عیــد گذاشــته شــد،
برگــردد».
بررسی عرضه و تقاضای پسته
شــمس فــرد مقــدار پســتۀ در دســترس در
اول ســال تجــاری بعــد را ایــن گونــه ارزیابــی
کــرد « :طبــق آمــاری کــه مــن از گمــرک
دارم ،حــدود  91هــزار تــن تــا شــب عیــد
صــادر شــده و اگــر حــدود  100هــزار تــن
دیگــر موجــود باشــد ،بــا پیشبینــی تولیــد
 250هــزار تــن محصــول ســال  ،99حــدود
 350هــزار تــن در اول ســال تجــاری بعــد در
دســترس خواهــد بــود کــه بایســتی بــا ایــن
گرفتاریهــا ،بــا ایــن تحریمهــا و بــا وجــود
کورونــا آن را صــادر کنیــم کــه احتمالــش
خیلــی ضعیــف اســت .در نتیجــه بــرای
صادراتــش خیلــی بایــد کوشــش کنیــم».
بهــرام آگاه بــا طــرح ایــن ســوال کــه آیــا
کســی از آقایــان مطلــع اســت وضعیــت
فــروش پســته در کانالهــای ســوپرمارکتی در
کشــور چیــن بعــد از اتفاقــات اخیــر و شــیوع
ویــروس کورونــا چگونــه بودهاســت؟ توضیــح
داد « :همزمــان بــا اتفاقــات اخیــر ،در دو مــاه

گذشــته ،مصــرف پســته در اروپــا در ســطح
ســوپرمارکتی افزایــش داشتهاســت».
فرشــچیان در تأییــد ســخنان آگاه تشــریح
نمــود« :در اروپــا بــه دلیــل شــیوع کورونــا
در همــان ماههایــی کــه ایــن اتفــاق افتــاد،
خشــکبار و مغزیجــات نایــاب شــد .چــون
پســته جــزو کاالهــای مانــدگار اســت ،مــردم
ســوپرمارکتها را خالــی میکردنــد .امــا االن
کاالهــا جــای خودشــان هســتند و مشــکلی
وجــود نــدارد .نکتــه مهــم دیگــر ایــن اســت
کــه در بــازار اروپــا ایــن اتفــاق بــرای پســته
آمریکایــی افتــاده ،نــه ایرانــی! ضمنــاً ،بــا
توجــه بــه اینکــه صنعــت توریســم در دنیــا
تعطیــل شــده و همچنیــن ســینماها و ســایر
مکانهــای تفریحــی بســته هســتند ،چــه
کســی بایــد پســته بخــورد؟! امــا در مــورد
بــازار چیــن آقــای شــمس الهــدا توضیحــات
بیشــتری میدهنــد».
محمدرضــا شــمس الهــدا عضــو اتحادیــه
صادرکننــدگان خشــکبار ایــران در توضیــح
وضعیــت بــازار چیــن گفــت« :پســته بــا تأخیر
بــه بــازار آمــد و عرضــه شــد .بــا توجــه بــه
تأخیــر در رســیدن پســته بــه مقصــد چیــن و
شــیوع کورونــا ،خیلــی از بارهــای چینــی هــا
کــه بــا قیمــت باالیــی خریــده بودنــد ،روی
دستشــان مانــده و مصــرف در چیــن خیلــی
پاییــن آمدهاســت .در ایــن شــرایط ،قیمــت
پســته ایرانــی و آمریکایــی اُفت باالیــی دارد .در
بــازار چیــن قیمــت پســته آمریکایــی حــدود 8
دالر بودهاســت .االن مــا مــاه ژوئــن و جــوالی
را در پیــش داریــم کــه اگــر بخواهیــم کاری
در ایــن بــازار بکنیــم و توانــی بــه ایــن بــازار
بدهیــم در ایــن دو مــاه اســت .امــا االن بــازار
چیــن در کمــا بــه ســر میبــرد .در ســطح
ســوپرمارکتی خیلــی مصرفــی وجــود نــدارد».
وی در تشــریح وضعیــت بــازار روســیه گفــت:
«در ایــن بــازار بــه احتمــال زیــاد زمــان
تعطیلیهــا بــه دلیــل شــیوع ویــروس تمدیــد
شــود و متأســفانه فکــر نمیکنــم روی تقاضــا
از روســیه بتــوان حســاب کــرد».
بهــرام آگاه در تکمیــل صحبتهایــش
افــزود« :در آمریــکا یــک شــوک اولیــه بــه
وجــود آمــده و مصــرف مــردم در ســطح
ســوپرمارکتی افزایــش داشتهاســت ،امــا همــه
نگــران ایــن موضــوع هســتند کــه آیــا بعــد از
ایــن اتفاقــات ،باتوجــه بــه وضعیــت اقتصــادی
در اثــر تعطیلــی و بیکاریهــا ،مصــرف ادامــه
پیــدا میکنــد یــا خیــر؟»
آگاه در ادامــه در خصــوص بــازار هنــد توضیــح
داد« :امســال چــون قیمتهــای بینالمللــی
دائمـاً در حــال کاهــش بــود ،هندیهــا خیلــی
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بازرگانی
خریــد نداشــتند و برنامهایــی هــم بــرای
خریــد بــاال نداشــتند .البتــه داخــل کشــور
هنــد مســائلی وجــود داشــته کــه باعــث
کاهــش مصــرف شدهاســت و بارهایــی کــه از
اســفند صــادر شــدهاند در جاهــای مختلــف
و در گمــرکات ماندهانــد .تــا زمانــی کــه
بارهایــی کــه در ورودی هنــد وجــود دارنــد،
ترخیــص شــوند ،حتمــاً مصــرف همیــن
پســتهها حــدود یــک مــاه زمــان میبــرد.
بــه نظــر مــن ،در تابســتان مقــداری خریــد
بــرای جشــن دیوالــی انجــام خواهدشــد ،امــا
پســته جدیــد ایــران تــا آن زمــان نمیرســد.
ایــن بــازار فقــط محــدود بــه پســته رقــم
احمدآقایــی اســت و تقاضــا در ایــن بــازار روی
بقیــه ارقــام اثــری نــدارد .مطمئــن نیســتم
کــه خریــد امســال بــه خوبــی ســالهای
پرمحصــول اخیــر باشــد .امــا در تابســتان
حتمــاً مقــداری مصــرف خواهــد بــود».
شــمس الهــدا در تکمیــل ســخنان آگاه
افــزود «:جشــن دیوالــی امســال در تاریــخ 24
آبــان اســت و روی خریــد هندیهــا تأثیــر
میگــذارد و خریــد ســال نــوی چینــی 12
روز دیرتــر و در  5بهمــن خواهدبــود».
در ادامــه حامــد رمضانــی رئیــس کمیتــه
بازرگانــی انجمــن پســته ایــران بــا طــرح
دو ســوال مدیریــت جلســه را ادامــه داد؛ او
پرســید «:اگــر پاییــز مجــددا ً شــیوع ویــروس
کورونــا اتفــاق افتــد ،چــه میشــود؟ و حجــم
پســته ایــران و آمریــکا در ســال تجــاری آینده
و مانــده انبــار انتقالــی بــه ســال بعــد چــه
تأثیــری بــر قیمتهــا خواهــد گذاشــت؟»
فرشــچیان در پاســخ بــه رمضانــی تصریــح
کــرد «:سیاســت کاهــش قیمــت جــواب
نمیدهــد و بدتریــن اتفاقــی کــه اخیــرا ً افتــاد
نامــه آقــای علــی نظــری بــود کــه گفتنــد
پســته  10دالری دارد  5.5دالر بــه فــروش
میرســد! همــه نظرهــا نبایــد بــه صــورت
عمومــی منتشــر شــود ،چــون از طریــق
شــبکههای اجتماعــی اثــر منفــی روی
فــروش پســته میگــذارد.
درســت اســت کــه کورونــا وجــود دارد ،امــا آیا
پســته آمریکایــی بــه خفــت پســته مــا دچــار
شدهاســت؟! آیــا اگــر شــما جــای خارجیهــا
بودیــد ،پســته از ایــران میخریدیــد؟!
بــه نظــر مــن ،بایــد سیاســتگذاری شــود
کــه قیمــت پســته در داخــل ایــران محکــم
شــود و قیمــت از ایــن پایینتــر نیایــد .نظــر
شــخصی مــن بــه دوســتانی کــه پستهشــان را
بــه خیــال اینکــه قیمــت دالر بــاال مــیرود،
نمیفروشــند ،ایــن اســت کــه بــه دلیــل
جذابیتــی کــه بــورس دارد ،قیمــت دالر
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خیلــی باالتــر از ایــن نخواهــد رفــت ،چــون
دالرهــا و طالهــای خانگــی دارنــد در بــورس،
صــرف خریــد ســهام میشــوند».
شــمس الهــدا در توضیــح قیمــت پســته در
چیــن افــزود « :هــم اکنــون  135کانتینــر از
صادرکننــدگان مختلــف در بنــادری مثــل
فوشــان و شــانگهای وجــود دارد ،اینکــه مــا
همهمــان از فــردا بــا هــم قیمــت را بــاال
ببریــم جــواب نمیگیریــم .شــرایط بــازار
بایــد جــا بیفتــد و بــا گــذر زمــان بــازار
خــودش را پیــدا خواهــد کــرد .االن هــر
کســی بایــد شــروع بــه فــروش کنــد و ایــن
مدیریــت فــروش بایــد پلکانــی انجــام شــود تــا
کــم کــم وضــع بهبــود یابــد و بــازار خــودش را
ریــکاوری کنــد».
آگاه بــا اشــاره بــه اینکــه نســبت بــه فــروش
رفتــن حجــم زیــادی از محصــول طــی
چندمــاه آینــده خــوش بیــن نیســت ،دغدغــۀ
خــود را ایــن چنیــن مطــرح کرد«:اگــر فــرض
بگیریــم کــه فــروش ماههــای آینــده خــوب
پیــش نــرود و  80 ،70هــزار تــن پســته باقــی
بمانــد کــه بــه ســال تجــاری بعــد منتقــل
شــود ،اثــر ایــن باقیمانــده بــر روی محصــول
جدیــد چــه خواهــد بــود؟»
کارتهــای اجــارهای ،وضعیــت مــرزی،
ارزش صادراتــی محصــول و مشــکالت
حمــل و نقــل ریلــی
مجیــد بازیــان در خصــوص اختالالتــی کــه
کارتهــای یکبــار مصــرف یــا اجارهایــی
در بــازار ایجــاد کردهانــد توضیــح داد« :
تــا زمانــی کــه کارتهــای یکبــار مصــرف
وجــود دارنــد ،وضــع همیــن اســت .عــدهای
در بانــک مرکــزی دارنــد رایزنــی میکننــد
کــه مشــکالت را حــل کننــد ،امــا برخــی بــا
ایــن کارتهــای یــک بــار مصــرف دارنــد کار
میکننــد و در واقــع بــا صادرکننــدگان
بــزرگ رقابــت میکننــد و قیمــت را پاییــن
میآورنــد .وقتــی کــه مــا در صنعــت بــه ایــن
بزرگــی و بــا صادرکننــدگان بــه ایــن بزرگــی
نمیتوانیــم از پــس ایــن کارتهــای یکبــار
مصــرف برآییــم ،نمیتوانیــم  100کانتینــر
بفروشــیم در حالــی کــه شــخص مزاحــم
دیگــری مــیرود و بــا  2کانتینــر کار شــما
را خــراب میکنــد .اتــاق بازرگانــی ،انجمــن،
اتحادیــه و صادرکننــدگان نمیتواننــد از پــس
ایــن موجــودی کــه رخنــه کــرده و دارد کار را
خــراب میکنــد برآینــد».
جلیــل کاربخــش در واکنــش بــه اظهــارات
بازیــان توضیــح داد« :در دی مــاه بانــک
مرکــزی یــک لیســت فرســتاده کــه بــه اتــاق
بازرگانــی کرمــان هــم ابــاغ شــده و اخطــار

داده کســانی کــه کارت اجارهایــی داشــتهاند
بــه تعهداتشــان عمــل نکردهانــد .بــه نظــر
میرســد داریــم بــه نقطــهای میرســیم
کــه کارتهــای اجــارهای بــه نوعــی حــذف
خواهندشــد .همیــن بحــث در اتــاق کرمــان
و اتــاق ایــران مطــرح شــده بــا ایــن موضــوع
کــه محدودیتهایــی بــرای متقاضیــان ایــن
کارتهــا وضــع شــود .بــا وجــود ایــن کارتها،
صادرکننــدگان بــزرگ و صاحــب برنــد از بــازار
حــذف خواهندشــد».
وی ادامــه داد « :موضــوع دیگــری کــه مایلــم
در مــورد فضــای کســب و کار مطــرح کنــم
ایــن اســت کــه بایــد ارزش گمرکــی محصــول
را تعییــن کنیــم کــه مــن آن را بــرای انجمــن
پســته فرســتادهام .نهایتــاً دوســتان در
اتحادیــه یــک نــرخ ریالــی داده بودنــد و فکــر
میکنــم  15درصــد کاهــش نــرخ داشــته کــه
در اســفندماه ابــاغ شــده .االن ایــن کاهــش
ارزش را داشــتهایم و آنچــه مــن فرســتادهام
مــاک عمــل قــرار گرفتــه .دوبــاره از ســوی
صادرکننــدگان ایــن تقاضــا مطــرح شــده کــه
مجــددا ً کاهــش ارزش داشــته باشــیم .بــه
نظــر شــما آیــا بایــد مجــددا ً کاهــش ارزش را
داشــته باشــیم یــا خیــر؟!»
محمــد صالحــی در رابطــه بــا اظهــارات
کاربخــش گفــت« :شناســایی ایــن افــراد کار
ســختی اســت و تعدادشــان هــم زیــاد اســت
و ایــن کار راهــکار خیلــی مناســبی نیســت.
االن قیمــت پســته بــه  6.5دالر رســیده اســت
و راه حــل آن دســت مــا نیســت .بــا هیــچ
مکانیزمــی نمیتــوان بــا کســانی کــه کارت
اجارهایــی دارنــد برخــورد کــرد».
کاربخــش توضیــح داد«:در حقیقــت امــکان
شناســایی ایــن افــراد وجــود دارد ،امــا مــا
فعــ ً
ا بــه ایــن موضــوع ورود نکردهایــم».
همچنیــن کاربخــش بــه عنــوان یکــی از
اعضــای کمیتــه ارزی در اتــاق بازرگانــی
ایــران گفــت« :الزم اســت اتحادیــه خشــکبار
و انجمــن پســته بــه عنــوان یــک انجمــن
تخصصــی بــه بحــث ایفــاد تعهــدات ارزی ورود
کننــد و خواســتار شــوند کــه ایفــاد بیــش
از  50درصــد تعهــدات ارزی در دســتور کار
بانــک مرکــزی نباشــد .چــون صنایــع بــزرگ
پتروشــیمی گفتهانــد مــا بیشــتر از 50
درصــد را متعهــد نمیشــویم!»
مجیــد بازیــان در مــورد وضعیــت مرزهــا ایــن
چنیــن گفــت «:مــرز بــازرگان االن دو ماه اســت
کــه بســته شــده اســت .آقایــان در انجمــن و
اتحادیــه! بایــد یــک کاری در ایــن رابطــه انجــام
بدهیــم .ســکوت کردیــم و االن بــار مــا بــه
آلمــان بعــد از دو مــاه و نیــم میرســد».

باغبانی
بازرگانی

کاربخــش در پاســخ بــه بازیــان افــزود «:مــا
مرتبـاً پیگیــر مســئله مرزهــا هســتیم .امــا تــا
امــروز مــرز ترکیــه بــاز نشــده ،اما در بازشــدن
ســایر مرزهــا گشایشــی اتفــاق افتــاده .بــه
هرحــال نیــاز غذایــی مــردم کشــورها باعــث
شــده کــه مرزهــا بــاز شــوند».
رمضانــی در رابطــه بــا حمــل و نقــل ریلــی
پســته طــرح موضــوع کــرد و در ایــن زمینــه
گفــت «:بــا صحبــت هایــی کــه بــا اتــاق
بازرگانــی داشــتم ،پیشــنهاد شدهاســت کــه
کانتینرهایــی را بــه صــورت پلمــپ شــده و
طبــق خواســت اتحادیــه اروپــا از طریــق ریلی
ارســال کنیــم .نظــر ســایر دوســتان در ایــن
زمینــه کــه آیــا ایــن روش میتوانــد روش
خــوب و جایگزنــی باشــد تــا آن را پیگیــری
کنیــم ،چیســت؟»
کاربخــش در ایــن خصــوص اظهــار
داشــت«:هزینه حمــل و نقــل در ایــن صــورت
کمتــر از هزینــه زمینــی میشــود و قبــ ً
ا از
طریــق راه آهــن احمدآبــاد رفســنجان انجــام
میشدهاســت و ایــن امــکان در مشــهد،
ســرخس و کرمــان هــم وجــود دارد .اگــر
مشــکلی در ایــن عرصــه وجــود داشتهباشــد،
اتــاق بازرگانــی کرمــان آمادگــی پیگیــری
مشــکالت را دارد و میدانــم کــه امــکان
بازدیــد در محــل هــم وجــود دارد و نیــازی
بــه بــاز کــردن کیس ـهها و یــا می ـلزدن آنهــا
در راه آهــن نیســت».
طرح تجمیع مدیریت فروش پسته
صالحــی در پایــان جلســه طــرح تجمیــع
مدیریــت فــروش پســته را اینگونــه تشــریح
کرد«:یــک ایــده در ذهــن مــن بــرای نجــات
بــازار پســته وجــود دارد .آن ایــده ایــن اســت
کــه بــازار پســته امــروز بــه یــک شــرکت
ابرقــدرت ،تشــکیل شــده از  50صادرکننــده

برتــر کشــور تبدیــل شــود .بــه ایــن معنــا کــه
هــر یــک از پنجــاه شــرکت ،بــا خریــدن تنهــا
ســهام یــک شــرکت ،خودشــان از پســته کنــار
برونــد و ایــن شــرکت بــا یــک مدیرعامــل کار
را شــروع کنــد .فکــر میکنــم تنهــا راه حلــی
کــه امــروز وجــود دارد کــه تــا حــدی بتوانیــم
بــا شــرکتهای آمریکایــی رقابــت کنیــم،
همیــن اســت».
شــمس فــرد در خصــوص طــرح صالحــی
یــادآوری کــرد« :قبــ ً
ا شــرکت تعاونــی
پســته رفســنجان وجودداشــت و بعــد هــم
شــرکتهای دیگــری را تأســیس کردنــد ،ایــن
شــرکتها پــول دولــت را گرفتنــد و از بیــن
بردنــد .ایــن شــرکتها پابرجــا نخواهــد بــود».
صالحــی در دفــاع از طــرح خــود گفت«:یکــی
از ایــن شــرکتها دولتــی بــود و هیئــت
مدیــره شــرکت تعاونــی پســته رفســنجان هــم
صادرکننــده نبودنــد .بــه نظــر مــن ،اگــر پنجاه
شــرکت بیاینــد و هیئــت مدیــره یــک شــرکت
را ایجــاد کننــد ،خیلــی میتوانــد فــرق کنــد.
البتــه طــرح مــن یــک رویــا اســت».
فرشــچیان در ایــن خصــوص گفــت« :شــاه
بیــت مشــکالت پســته ،شــرکتهای کوچــک
هســتند! آقــای شــمس فــرد میگوینــد در
آینــده یــک مدیرعامــل میآیــد و میخــورد
و میریــزد .آقــای آگاه نظرشــان ایــن اســت
کــه ترجیــح میدهنــد کــه هرچــه تعــداد
صادرکننــده بیشــتر باشــد ،بهتــر اســت.
ولــی اگــر مــا تعریــف و امتیازبنــدی کنیــم
و بــه شــرکتهایی کــه از  100میلیــون دالر
بیشــتر صــادر میکننــد ،امتیــاز بدهیــم،
باعــث میشــود کــه شــرکتها ادغــام شــوند
و منافــع بــا هــم یکــی شــود .االن در دنیــا
همیــن اتفــاق دارد میافتــد و بانکهــا،
شــرکتهای حمــل و نقــل و شــرکتهای

کوچــک بــا هــم یکــی میشــوند ،چــون
منافعشــان در بــزرگ شــدن اســت .در
ایــن ادغــام ،صادرکنندههــا میتواننــد بــا
باغدارهــا شــریک شــوند ،همــان کاری کــه
آقــای امیــن در رفســنجان پایلــوت کوچکــش
را انجــام داد».
بهــرام آگاه در نظــر مخالــف ایــن طــرح
عنــوان کــرد« :دقیقـاً حــرف اصلــی اینجاســت
کــه صنعــت کشــاورزی مــا بهطــور اساســی
بــا بقیــه صنایــع کشــاورزی پیشــرفتهتر یــا
بزرگتــر در دنیــا تفــاوت دارد .مســئله فقــط
حجــم شــرکت یــا گــردش مالــی آن نیســت.
بلکــه مــدل روابــط زنجیــرۀ تأمیــن در صنعــت
پســته مــا بــه شــدت متناقــض اســت؛ یعنــی
بهطــور عمومــی منافــع تاجــر ،باغــدار و
فرآوریکننــدۀ پســتۀ ایــران عم ـ ً
ا در بیشــتر
مواقــع متناقــض اســت ،نــه هــم جهــت .مــن
شــخصاً اصــاح زنجیــرۀ تأمیــن را شــدنیتر و
واقعبینانهتــر میدانــم تــا تأســیس شــرکت
بــزرگ .شــرکت بــزرگ حتــی اگــر خصوصــی
باشــد ،حتــی اگــر خیلــی هــم خــوب مدیریت
شــود ،تمــام ســاختار قانونــی و اجرایــی قانــون
در ایــران علیــه آن اســت کــه مــن وارد
جزئیــات ایــن بحــث نمیشــوم .ایــن ایــدۀ
خیلــی خوبــی اســت و چنــد بــار در ایــران
ســعی شــده ،ولــی مســائل واقعــی در اجــرا
دارد».
فرشــچیان ضمــن تأییــد ســخنان بهــرام آگاه
گفــت« :بــه نظــر مــن صحبــت شــما در مــورد
اصــاح زنجیــرۀ تأمیــن کامـ ً
ا منطقــی اســت.
اگــر انجمــن روی ایــن موضــوع کار کنــد و
یــک الگــوی واقعــاً تعریــف شــدهای بیــرون
بدهــد ،خیلــی خــوب اســت».
بهــرام آگاه در ایــن بــاره توضیــح داد« :مــا بــه
ســبک خودمــان مشــغول ایــن کار هســتیم.
ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن کار زمــان
میبــرد .در ایــران ســاختن ایــن ســاختارها،
گفتنــش آســانتر از انجــام دادنــش اســت!»
رمضانــی کریــم در واکنــش بــه اظهــارت
صالحــی عنــوان کــرد« :خیلــی بــه آرزوهــا
دل نبندیــد چــون فکــر نمیکنــم بــه ایــن
زودیهــا راه حلــی بــرای آن مشــکالت
داشتهباشــیم .مــن فکــر میکنــم در مباحثــی
کــه االن بــا هــم داشــتیم ،در دو بحــث ،یکــی
بحــث یافتــن راهــکاری بــرای کارتهــای
اجــارهای و دیگــری در مــورد تغییــر نرخــی
اعالمــی بــه گمــرک مــا میتوانیــم یــک
همکاریهایــی را بــا اتحادیــه شــروع کنیــم».
ایــن جلســه مجــازی پــس از دو ســاعت بحــث
و تبــادل نظــر بــا قدردانــی حامــد رمضانــی از
حاضریــن بــه اتمــام رســید.
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بازرگانی
نقطه نظرات یک باغدار

آشفته بازار؛ دردِ با درمان

محمودرضا مهدوی اناری
باغدار منطقه انار استان کرمان

قیمــت پســته همیشــه و علــی الخصــوص ایــن
روزهــا موضــوع بحــث فــراوان بیــن باغــدار و
تاجــر بــوده .ایــن در حالــی اســت کــه تولیــد و
تجــارت الزم و ملــزوم یکدیگــر هســتند .تعامــل
و درک متقابــل توســط هــر دو گــروه متضمــن
اســتمرار موفقیــت یــک صنعــت اســت و در
مقابــل اگــر جــو بیاعتمــادی حاکــم شــود بــه
نفــع هیچکــدام نخواهــد بــود .مقالــه زیــر کــه
نقطــه نظــرات شــخصی اینجانــب مــی باشــد
بــه بررســی موشــکافانه تنشــهای ناشــی از ایــن
ارتبــاط و ارائــه راهکارهــای عملــی بــرای رفــع
موانــع مــی پــردازد.
چندیــن دســتهبندی بــرای فعــاالن عرصــه
تأمیــن و بازرگانــی قابــل تعریــف اســت:
دســتهبندی اول بحــث تعهــد بــه صنعــت
پســته اســت .فرهنــگ تاجــر و باغــدار از لحــاظ
تعهــد بایــد یکســان باشــد .در بخــش تأمیــن،
چیــزی بــه نــام دغدغــه تعهــد بــه صنعــت پســته
وجــود نــدارد .چــون باغــداری کــه نزدیــک ۱۰
ســال هزینهکــرده تــا بــه اولیــن فــروش یــا ســود
برســد حتــی اگــر بــه همســرش هــم متعهــد
نباشــد ،بــه پســته متعهــد اســت! چــارهای جــز
تعهــد نــدارد .امــا تمــام فعــاالن بخــش بازرگانــی
ایــن تعهــد را ندارنــد .بعضــ ًا صرفــ ًا ســود و
هــدف خــود را میبیننــد ،فــرق نــدارد چــه
کاالیــی خریــد و فــروش میکننــد و تجــارت
پســته برایشــان صرفــا ًیــک معاملــه اســت .بــه
اینگــروه بایــد شــرایط و قیمــت را محکــم
دیکتــه نمــود و اگــر مذاکــرات بــه جایــی نرســید
حتــی االمــکان کانالهــای خریــد پســته توســط
آنهــا را مســدود کــرد .پــر و بــال دادن به کســانی
ـاح بــازار،
کــه ســود آنــی را دیــده و بــه اصطـ ِ
اهــل نوســانگیری و کــم فروشــی هســتند،
اشــتباه اســت و اینگونــه افــراد در صنعــت
پســته مانــدگار نیســتند .در مقابــل میتــوان راه
را بــرای بازرگانانــی کــه منافــع خــود را بــا منافع
طوالنــی مــدت باغــدار گــره میزننــد و متعهــد
بــه صنعــت پســته هســتند همــوار نمــود .تجــار
متعهــد بــا دیــدگاه طوالنــی مــدت اســتمرار
تجــارت خودشــان را در اســتمرار حیــات
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صنعــت پســته میبیننــد؛ یعنــی میگوینــد
بقــای باغــدار متضمــن بقــای مــن اســت و تجار
بــزرگ عمدت ـ ًا بــه ایــن شــکل بــه قضیــه نــگاه
میکننــد و بایــد از اینگونــه تجــار حمایــت
کــرد.
دســتهبندی دوم بحــث تبحــر اســت.
باغــداری کــه نتوانــد عملکــرد در واحــد ســطح
خــود را در حــدی قابــل قبــول حفــظ کنــد از
عرصــه تولیــد حــذف میشــود .در مقابــل
تنهــا راه تأمیــن منابــع مالــی بــرای پرداخــت
هزینههــای کشــاورز فــروش محصولــش
اســت .یــک زمانــی میرســد کــه کشــاورز بــه بخــش بازرگانــی هــم بایــد در بازارپــردازی
حــدی گرفتــار میشــود کــه مجبــور میشــود تبحــر کافــی داشــته باشــد .صادرکننــدگانناشــی
جنـساش را بــه هــر نرخــی کــه گفتند بفروشــد بعض ـ ًا رفتارهایــی از خــود بــروز میدهنــد کــه
تــا چــک پــاس کنــد .متأســفانه مفــت فروشــی پیکــره صنعــت پســته کشــور را بدنــام و یــا
کشــاورز تابــع قیمتهــای بــازار اســت و در گرفتــار میکنــد .رفتارهایــی ماننــد بدعهــدی
کل ضــرر میدهــد .کمــا اینکــه ظــرف چهــار ،یــا دامپینــگ یــا عدمتطابــق کاال بــا ســفارش یــا
پنــج ســال گذشــته کمتــر باغــداری دیدهایــم کــه رقابــت منفــی بــا ســایر تجــار و زیرفروشــی و
امــوال اضافــه کنــد .برعکــس اموالــش را فروخته غیــره .برخــی تجــار از طریــق دســتکاری کیفیت
و هزینــه بــاغ کــرده! همیــن باغــدار تــا زمانــی که پســته و یــا بهرهگیــری از شــیوههای ناســالم
فکــر کنــد در قیمتگــذاری محصولــش نقشــی تجــاری ماننــد قاچــاق یــا رانــت یــا بــازی بــا
نــدارد ،حــس میکنــد کــه مــورد اجحــاف و ســود حاصــل از ارز صادراتــی از طریــق واردات
غبــن واقــع شــده و همیشــه تــاش میکنــد کــه یــا تخصیــص ارز بــه ســایرین یــا نوســانات
رأسـ ًا وارد فــروش و صــادرات شــود .ولــی ورود نــرخ ارز و غیــره بــه دنبــال افزایــش ســهم خــود
مســتقیم باغــدار بــه عرصــه بازرگانــی اصــا بــه در بازارهــای صادراتــی هســتند .آیــا نوســانات
صــاح ایــن صنعــت نیســت .بــرای اینکــه شــدید قیمتــی در بازارهــای جهانــی ،ســرمایه
باغــدار دســت از ایــن کار بکشــد نیــاز بــه یــک گــذاری در پســته ایرانــی را تبدیــل بــه یــک
اهــرم ایجــاد کننــده تــوازن در بــازار حــس میشــود .امــر پرخطــر بــرای بنکــداران خارجــی نمیکنــد؟
یــک تشــکل ســالم بایســتی همیشــه در بــازار وجود آیــا مفــت فروشــی پســتهتوســط برخــی تجــار
داشــته باشــد تــا توازنــی بیــن تجــارت ســنتی و ایرانــی باعــث رقابــت منفــی بــا صنعــت پســته
سیســتم صنعتــی همیشــه برقــرار باشــد .وقتــی آمریــکا نمیشــود؟ آیــا صنعــت پســته آمریــکا
چنیــن توازنــی بههــم میخــورد باغــدار احســاس هــم ناچــار نمیشــود قیمتهایــش را کاهــش
غبــن نمــوده و خــود وارد صــادرات میشــود و دهــد؟ یــک ســوال مهــم دیگــر ،در شــرایطی کــه
طبیعت ـ ًا چــون تبحــر و اشــراف بــه قواعــد فــروش آمریکاییهــا عملکــرد در واحــد ســطح باالتــر
و بازارپــردازی و مخصوصــ ًا تجــارت بینالمللــی و قیمــت تمــام شــده کمتــر از مــا دارنــد ،آیــا
نــدارد معلــوم نیســت کــه چــه خطاهایــی مرتکــب واقعــا عاقالنــه اســت کــه برخــی تجــار ،صنعــت
و کل صنعــت را گرفتــار کنــد .اگــر یــک تشــکل مــا را وارد بــازی رقابــت منفــی بــا آمریکاییهــا
حرفــهای وجــود داشــت کــه باغــدار احســاس کننــد؟ اگــر رقیــب آمریکایــی بیفتــد ســر لــج
میکــرد حافــظ منافعــش هســت هرگــز خــودش یــا بــه هرعلتــی تصمیــم بگیــرد مــا را از بــازار
حــذف کنــد ،نمیتوانــد قیمــت جهانــیاش را
رأســ ًا وارد کار صــادرات نمیشــد.

بازرگانی
بیــاورد روی قیمــت تمــام شــده مــا و تصمیمــش
را عملــی کنــد؟ بــا آن حاشــیه ســود بــاال اگــر
فقــط مقــداری قیمتشــان را کاهــش دهنــد و
دو ســال روی قیمــت تمــام شــده مــا بفروشــند،
حداقــل هفتــاد درصــد باغــات پســته مــا از حیــز
انتفــاع ســاقط میشــود .هــر تجارتــی کــه در دام
رقابــت منفــی گرفتــار شــود ،محکــومبــه فنــا
اســت .همیشــه بــه یــاد داشــته باشــی م کــه تاجــر
حرف ـهای هرگــز ســر شــاخه نمینشــیند و بُــن
ببــرد .صادرکننــده حرفــهای کــه اصــول و مبانــی
صــادرات را بلــد باشــد ،همیشــه عرفهــا را
رعایــت نمــوده و هرگــز بــا حــرکات غیرمتعارف
بــازار را متالطــم نمیکنــد .شناســایی تجــار
متبحــر و کارکشــته بــا امکانــات اطالعرســانی
امــروزی کار ســختی نیســت و بهتریــن راه بــرای
کانالیــزه نمــودن جریــان دادوســتد از طریــق آنان
میباشــد.
دســتهبندی ســوم بــه تــوان مالــی
برمیگــردد .باغــدار کــه تکلیفــش روشــن اســت
و از فــروش محصــول خــود ارتــزاق میکنــد.
ولــی تاجــر پســته بایــد تــوان تأمیــن منابــع مالی
ســنگین را داشــته باشــد .بعضــ ًا تجــار وزنــه
ســنگینتر از تــوان خــود برمیدارنــد و مدتــی
هــم بــا انــواع حربههــا ماننــد ایــن کاله-آنکاله
و خریـ ِد گــرا ِن مــدتدار و فــروش نقــد ارزان و
غیــره تعهــدات خــود را اجــرا میکننــد ،ولــی
باالخــره در نقطــهای کــه وزنــه بیــش از حــد
ن میشــود زیــر بــار فشــار شکســته و
ســنگی 
خــود و ســایرین را نابــود میکننــد .متأســفانه
اعتبارســنجی تجــار در سیســتم تجــارت ســنتی
امــری نشــدنی اســتو تنهــا راه ،سیســتماتیک
نمــودن کار اســت.
پــس از دســته بنــدی صحیــح فعــاالن ،هــر
بــازاری را میتــوان مدیریــت نمــود .اول بــا
روشهــای بازدارنــده و تنبیهــی کــه بیشــتر جنبــه
ُمســکن دارد .دوم بــا ایجــاد سیســتم کــه جنبــه
درمــان دارد .فــروش یــک علــم اســت و اگــر
بتــوان بــا ایجــاد سیســتم،راههــای حــرکات
غیرحرفــهای را بســت و چینِــش حلقههــای
زنجیــره تأمیــن را بــه شــکلی طراحــی نمــود
کــه باعــث شــفافیت شــود خودبهخــود تمــام
مســائل حــل میگــردد.
مثــ ً
ا اگــر بخواهیــم کــف یــا ســقف قیمــت
داشــته باشــیم سیســتم الزم داریــم و نمیتــوان

دیکتــه کــرد .متأســفانه مــا شــرایطی در کشــور
داریــم کــه نــه بــازار آزاد بــه معنــای واقعی اســت
و نــه بــازار کامــ ً
ا دســتوری اســت! بنابرایــن،
نــه کــف و نــه ســقف نمیتوانیــ م تعریــف
کنیــم .هیــچ کاری دســتوری نمیشــود .اگــر
صادرکنندههــای مــا مثــل کشــور آمریــکا مثــ ً
ا
چهارتــا ،پنــج تــا ،ده تــا بودنــد ،میشــد مدیریــت
بــازار را بــا توافــق مشــترک در دســت گرفــت.
حتــی میشــد بــا آمریکاییهــا هماهنـگکار کــرد
کــه همــه ســود ببریــم .منتهــی زمانــی کــه چنیــن
وضعیتــی نیســت و تکثــر تجــار را داریــم ایــن
وضعیــت پیــش میآیــد .چــون پــای منافــع هــم
در میــان اســت در شــرایط غیــر رِنــج ،خواســتهها
غیرمنطقــی میشــود کــه نیازمنــد ایجــاد تعــادل
اســت .وقتــی بــازار کششــی اســت بخــش تأمین
عرضــه و تقاضــا را بهانــه گرانفروشــی میکنــد.
وقتــی بازار فشــاری اســت خریــدار همیــن بال را
ســر تأمیــن کننــده مــی آورد .نتیجــه اینکــه تعادل
نیســت و عــدم تعــادل مــا را در برابــر رقبــای
خارجــی ناتــوان میکنــد .چــاره ای هــم بــه جــز
مدیریــت بحــران نیســت یعنــی در شــرایط بــازار
کششــی کــه تقاضــا از عرضــه بیشــتر اســت از
تجــار حمایــت شــود و در شــرایط بــازار فشــاری
کــه عرضــه از تقاضــا بیشــتر اســت از باغــدار
حمایــت شــود کــه حتــی االمــکان تعــادل ایجــاد
شــود و هــردو بخــش ســرپا بایســتند .در شــرایط
بــازار رنــج هــم فقــط بایــد تماشــاچی بــود.
اگــر مــا بتوانیــم بیــن حلقههــای زنجیــره تأمیــن
شــرایطی بــه وجــود بیاوریــم کــه تداخــل و
منافــات در منافــع حــذف شــود و هرکــس بــه
کار خــودش برســد ،ایــن سیســتم موفــق خواهــد
بــود .ولــی اگر قــرار باشــد باغــدار خــودش بیاید
و خــرده فروشــی هــم بکنــد ،هــم از کار خــودش
میمانــد و هــم در ایــن کار هیــچ ســر رشــته ای
نــدارد .اگــر قــرار باشــد کــه بیایــد در کار خــرده
فروشــی ،سیســتم خــودش هــم بهــم مــی ریــزد.
بایــد توجــه داشــت کــه باغــدار خــرده فــروش
نیســت .تجــارت پســته بــه طــور کلی یک رشــته
کام ـ ً
ا جــدا از تولیــد پســته اســت .اگــر باغــدار
بخواهــد رأسـ ًا وارد فــروش مســتقیم  b2cشــود
آنموقــع وضعیــت صــادرات غیرحرفـهای تکــرار
خواهــد شــد .یعنــی تکثــر فروشــندگان غیرحرفه
ای را در بــازار داخلــی خواهیــم داشــت کــه
گرفتــار چرخــه رقابــت منفــی خواهنــد شــد و

اوضــاع از االن خیلــی بدتــر میشــود.
کشــاورز میتوانــد بالواســطه بــه بــازرگا ن
داخلــی و خارجــی کاال بفروشــد ،مشــروط بــر
اینکــه سیســتمی وجــود داشــته باشــد کــه این دو
را بــا یکدیگــر لینــک کنــد .زیــر ســاختهایی
الزم دارد کــه شــاید تــا کنــون خیلــی نبــوده ،ولی
االن هســت .مــا چنــد ســال اســت کــه داریــم
روی پــروژه  b2bکار میکنیــم و اگــر قــرار
باشــد کــه درســت انجــام شــود بایــد بــه جزئیات
خیلــی زیــادی توجــه کــردو بــه اصطــاح
باگهــا را رفــع نمــود .مثــ ً
ا شــاید درصــد
بزرگتــری از تولیــد را بتــوان جهــت مصــرف
داخــل فروخــت .بــرای اینکــه مصــرف داخلــی
افزایــش پیــدا کنــد قیمــت مصــرف کننــده بایــد
کاهــش پیــدا کنــد .اگــر قیمــت مصــرف کننــده
بخواهــد کاهــش پیــدا کنــد ،بایــد در زنجیــره
تأمیــن واســطههای اضافــی و هزینههــای
مربوطــه کاهــش یابــد .واســطهها دو نــوع
هســتند .برخــی روی پســته عملیــات فــرآوری و
ســورتینگ انجــاممیدهنــد کــه فعالیتشــان مفیــد
و ارزشــمند اســت .ولــی گروهــی از واســطهها
فقــط ارزا ن میخرنــد و گرانتــر میفروشــند
کــه حــذف اینهــا بــه گســترش حجــم بــازار
داخلــی کمــک میکنــد .اینــکار صرفـ ًا بــا وجــود
یــک اســتارت آپ امــکان پذیــر اســت .طرحــش
هــم همیــن االن آمــاده اســت و مشــغول اســتارت
آن هســتیم .فکــر میکنــم اگــر دوســتان انجمــن
هــم بخواهنــد وارد یــک کار تجــاری مشــترک
شــوند ،ایــن کار خوبــی اســت و میتوانیــم
تعامــل کنیــم.
بــه نظــر مــن امـروزه در جهــان سیســتمهای
متمرکــز بــا ترکیــب تجــارت الکترونیــک
خیلیموفــق عمــل کردهانــد .روشــی کــه
در تمــام جهــان جــواب داده در ایــران هــم
جــواب خواهــد داد ،چــون از دنیــا منفــک
نیســتیم .یعنــی ارتبــاط بیــن تأمیــن و عمــده
فــروش پســته بایــد از ســنت بــه ســمت
صنعــت بــرود .در آن صــورت شــاهد
حداقــل تقابــل و حداکثــر تعامــل بیــن
دوبخــش تأمیــن و فــروش خواهیــم بــود.
اگــر باغــدار و تاجــر هــردو متوجــه شــوند
کــه ادامــه کار فقــط بــا ثبــات و تعــادل
در بــازار میســر اســت در طوالنــی مــدت
برندهایــم.
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بازرگانی
نظر عبدالکریم امین زاده ،ضباط منطقه خراسان درباره ارتباط تاجر و باغدار

همۀ ما از خانوادههای پستهای هستیم

ابوالفضل زارع نظری

سردبیر ماهنامه دنیای پسته

عبدالکریــم امیــن زاده بعــد از اتمــام دوره
دانشــگاه در ســال  ،1376بــا بررســیهایی
کــه در منطقــه خراســان انجــام میدهــد،
متوجــه میشــود کــه قــرار اســت ســطح
زیــر کشــت پســته در ایــن اســتان افزایــش
یابــد و در آینــده بهعنــوان یکــی از نقــاط
پســته خیــز ایــران مطــرح گــردد .وی بــا
ایــن اطــاع و توجــه بــه ایــن نکتــه کــه
هیــچ فعالیتــی در زمینــه ضبــط پســته در
ایــن منطقــه انجــام نشــده ،یــک ضبــط
کوچــک را در همــان ســال  1376راه
انــدازی میکنــد .امیــن زاده ســال بــه ســال
بــا افزایــش پســتهکاری و تولیــد پســته،
مجموعــه خــود را گســترش میدهــد و از
مقــدار خریــد  100تــن پســته در ســالهای
اولیــه تأســیس ضبطــش بــه خریــد حــدود
 5هــزار تــن در ســالهای اخیــر میرســد.
او مدعــی اســت کــه ســبک و شــیوه
جدیــدی در خریــد پســته پایهگــذاری
کــرده کــه بــا همــه جــای ایــران متفــاوت
اســت .امیــن زاده در ایــن خصــوص مــی
گویــد« :آقــای مهــدی آگاه حــدود  10ســال
قبــل در بازدیــدی کــه بــه همــراه تعــدادی
از اعضــای انجمــن از پســته خراســان
داشــتند ،خیلــی بــه مــا روحیــه دادنــد
و گفتنــد خریــد پســته بــه ایــن ســبک و
شــیوه ،جدیــد اســت».
عبدالکریــم امیــن زاده بــه نحــوی حلقــه
اتصــال بیــن باغــدار و تاجــر اســت و در
ایــن بیــن ســخنان هــر دو طــرف را شــنیده
و تحلیلــی از نــوع برخــورد طرفیــن دارد.
از ایــن رو بــه ســراغ وی رفتیــم تــا در
مــورد بحــث قابــل توجهــی کــه امــروز در
ارتبــاط بیــن تاجــر و باغــدار در جریــان
اســت ،نظــرش را جویــا شــویم.
آقــای امیــن زاده! موضوعــی کــه ایــن
روزهــا بحثــش داغ اســت ،ایــن اســت
کــه باغــداران میگوینــد تجــار پســته مــا
را زیــر قیمــت میخرنــد .واقعــ ًا چنیــن
موضوعــی صحــت دارد؟
واقعــ ًا بحــث کورونــا تمــام بــازار را تحــت
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الشــعاع قــرار داده ،مرزهــا بســته هســتند و
خریــدار قــرص و محکمــی نیســت .در ایــن
شــرایط صادرکننــده چطــور میتوانــد تصمیــم
بگیــرد کــه پســته را بــه هــر قیمتــی بخــرد؟!
مــا در همیــن اواخــر ســال گذشــته بــاری
فرســتادیم تــا از مــرز ترکیــه صــادر شــود،
قــرار بــود بــار چهارشــنبه آنجــا باشــد ،امــا
نشــد و پنجشــنبه رســید ،مرزهــا را بســتند و
بعــد گفتنــد کــه رانندههــای تــرک بایــد بــار
را ببرنــد .ایــن یــک مــورد.
مــورد دیگــر اینکــه ،میدانیــد بحــث برگشــت
پــول واقعــ ًا ســخت اســت ،مشــکل حمــل و
نقــل وجــود دارد و از همــه مهمتــر اینکــه
در حــال حاضــر تعــداد خریــداران در اروپــا
و در چیــن خیلــی کــم اســت .در ســالهای
گذشــته ،مجمــوع صــادرات پســته در ماههــای
بهمــن و اســفند  20هــزار تــا  30هــزار تــن
بــود .امــا در بهمــن و اســفند ســال تجــاری
امســال خیلــی رقــم ناچیــزی صــادر شــده و
ایــن یعنــی اینکــه خریــداری در دنیــا نیســت!
مــن فکــر میکنــم عمدهتریــن مشــکلی کــه
مــا االن داریــم کورونــا و عــدم تقاضــا بــرای
خریــد اســت.
منشــأ ایــن عــدم تقاضــا چیســت؟ بــه
دلیــل پرشــدن بــازار از پســته آمریکایــی
اســت یــا اینکــه ک ً
ال تقاضــا بــرای پســته در
دنیــا کــم اســت؟
ک ً
ال تقاضا برای پسته کمتر است.
امــا اول ســال تجــاری یعنــی در مهــر
و آبــان  98کــه مشــکل کورونــا وجــود
نداشــت ،بــاز هــم حجــم صــادرات نســبت
بــه مــدت مشــابه ســالهای نرمــال قبــل
کمتــر بــود.
بلــه ،در اول ســال ماهانــه حداقــل  15هــزار
تــن پســته کــم و بیــش صــادر میشــد ،ولــی
مــن ایــن آخــر ســالی را عــرض میکنــم
کــه در دو مــاه اخیــر کــه خیلــی بــازار اُفــت
کــرده ،عمدهتریــن مســئلهاش همیــن بیمــاری
کورونــا بودهاســت.
امــا بهطورکلــی ،کاهــش صــادرات نســبت بــه
دورههــای قبــل بــه دلیــل مشــکالت بانکــی
بــرای برگشــت پــول و تعهــد ارزی اســت.

مشــکالت مــا یکــی ،دو تــا نیســت! حمــل و
نقــل ،تعهــد ارزی و عــدم ثبــات قیمــت دالر
اســت .در اول ســال تجــاری یعنــی مهرمــاه
ســال گذشــته ،دالر یــک قیمتــی داشــته ،بعــد
 2هــزار تومــان نوســان داشتهاســت .همیــن
بــاال رفتنهــا و عــدم ثبــات قیمــت ارز بــرای
تجــار مشــکل ایجــاد میکنــد.
بیشــتر توضیــح میدهیــد کــه نوســان
قیمــت ارز چــه مشــکلی ایجــاد میکنــد؟
اکثــرا ً میگوینــد اگــر قیمــت دالر بــاال بــرود
بــه نفــع تجــار اســت .اصــ ً
ا چنیــن چیــزی
نیســت! مثـ ً
ا اول ســال قیمــت صادراتی پســته
 8دالر بــوده و قیمــت دالر در آن مقطــع زمانــی
 12هــزار تومــان بــوده ،امــا وقتــی قیمــت دالر
بــاال رفتــه و شــده  14هــزار تومــان بــه نفــع
صادرکننــده نیســت ،چــون بــرای صــدور بــار
جدیــد ،رقابــت منفــی قیمتــی بیــن تجــار
شــکل میگیــرد و قیمــت روی  7یــا  6.5دالر
میآیــد و بــازار آنطــرف خــراب میشــود.
چــرا تجــار چنیــن کاری میکننــد؟ چــرا
قیمــت  8دالری قبلــی را پیشــنهاد نمیدهنــد؟
بــه خاطــر اینکــه بتواننــد مشــتری بیشــتری
جــذب کننــد و بارشــان را بفروشــند .شــما االن
برویــد و بگوییــد تجــاری کــه روی قیمــت 6.5
دالر فروختنــد 8 ،دالر بفروشــند!
اگــر قیمــت کاهشــی شــود ،ممکــن اســت
مشــتری بــه خیــال اینکــه هنــوز قیمــت
پایینتــر میآیــد ،دســت نگــه دارد و
خریــد نکنــد .آیــا اینطــور نیســت؟
تمــام مشــتریهایی کــه بــا پســته ایــران کار
میکننــد ،بــازار ایــران را میشناســند .زمانــی
کــه دالر پاییــن میآیــد ،آنهــا هــم ســریع
نظرشــان را میآورنــد پایینتــر! ایــن عــدم
ثبــات دالر لطمــه زیــادی بــه پســته میزنــد؛
یعنــی خریــدار چینــی زمانــی کــه دالر 12
هــزار تومــان اســت ،پســته را بــه قیمــت  8دالر
میخــرد ،بــه محــض اینکــه میبینــد قیمــت

بازرگانی
دالر  16هــزار تومــان شــده ،میگویــد پســته
بــه قیمــت  6.5دالر میخواهــم؛ یعنــی آنهــا
هــم محاســبه میکننــد.
امــروز یــک پکیــج از مشــکالت وجــود دارد
کــه باعــث شــده پســته بــه ایــن روز بیافتــد
وگرنــه مــا همــه از خانوادههــای پســتهای
هســتیم.
گفتــن همیــن دالیــل بــه کشــاورزان و قانــع
کــردن آنهــا کار خیلــی ســختی اســت .مــا هــم
خیلــی دوســت داریــم کــه پســته را بــه  9دالر
و در قیمتهــای خــوب بفروشــیم کــه جلــوی
کشــاورز ســرفراز باشــیم ،ولــی زمانــی کــه
ایــن مشــکالت وجــود دارنــد ،کشــاورز هــم
بایــد ایــن مســائل را درک کنــد.
مــن گاهــ ًا در جمــع کشــاورزها میگویــم
روزی کــه پســته در قیمــت  8و  9دالر
فــروش بــرود مــا هــم بهتــر میتوانیــم بــا
یکدیگــر ارتبــاط داشــته باشــیم ،چــون وقتــی
کــه قیمــت پاییــن میآیــد یــک بدبینــی در
کشــاورز ایجــاد میشــود و یــک عــدهای
خیــال میکننــد صادرکننــده در حقشــان
اجحــاف میکنــد.
بــا یکــی از باغــداران کــه گفتوگــو
میکــردم ،معتقــد بــود کــه بعضــی از
ایــن تجــار فقــط تاجرنــد و اینهــا دغدغــه
آینــده پســته کشــور را ندارنــد .و اصـ ً
ا این
کاره نیســتند و فقــط پســته را میخرنــد
و صــادر میکننــد و از ســودش لــذت
میبرنــد و تمــام ناکامیهــا متعلــق بــه
باغــدار اســت! ارزیابــی شــما از ایــن
اســتداللها چیســت؟
مــن بــه ایــن حرفهــا خیلــی اعتقــاد نــدارم!
در پســته آمریــکا شانســی کــه وجــود دارد ایــن
اســت کــه تعــداد تولیدکنندههایشــان محــدود
اســت و تعــداد فروشندههایشــان هــم خیلــی
محدودتــر اســت؛ یعنــی چنــد نفــر تعییــن
کننــده قیمــت هســتند .امــا در ایــران بــا توجــه
بــه مالکیــت زمیــن پســته و ســاختار خُ ــرد
امــاک پســته ،و اینکــه مالکیــت بســیاری
از باغهــا از یــک هکتــار پایینتــر اســت،
اصــ ً
ا قیمتگــذاری پســته شــدنی نیســت و
نمیتــوان تصــور کــرد کــه چنــد نفــر محــدود
و بهصــورت انحصــاری بیاینــد و پســته ایــران
را بفروشــند.
مــا نمیخواهیــم بگوییــم همــه صادرکنندههــا
بایــد نســبت بــه پســته ایرانــی تعصــب داشــته
باشــند ،بلکــه صادرکنندههایــی وجــود دارنــد
کــه صرفــ ًا بــه دنبــال منفعــت شــخصی
خودشــان هســتند ،مثــل آنچــه در تمــام

دنیــا مرســوم اســت .صادرکننــده میبینــد
بــا بــاال رفتــن قیمــت دالر ،میتوانــد زیــر
قیمــت صادرکنندههــای دیگــر بفروشــد و
ایــن باعــث شــود کــه خریــدار از او بخــرد،
از طــرف دیگــر خیلــی از کشــاورزها هــم
زمــان زیــادی پســته را نگــه داشــتهاند و
االن برایشــان امــکان نگهــداری در ســردخانه
نیســت و مجبــور میشــوند بفروشــند .در
ایــن شــرایط صادرکننــده میآیــد و بــه قیمــت
پایینتــر میخــرد ،ایــن طبیعــی اســت .ولــی
نمیتوانیــم بگوییــم همــه صادرکنندههــا ایــن
طــور عمــل میکننــد.
امســال شــرایط مــا خیلــی شــرایط خاصــی
اســت .بنابرایــن ،هــم باغــداران بایــد درک
کننــد و هــم اینکــه صادرکنندههــا یــک مقــدار
پســته ایرانــی را بــه قیمــت بهتــری بفروشــند.
مــن اصــ ً
ا اعتقــادی بــه ایــن نــدارم کــه
صادرکنندههــا بایــد قیمتهــای هــم را
بشــکنند و زیــر قیمــت بیاورنــد .ولــی اص ـ ً
ا
هیــچ مکانیزمــی را نمیتــوان مقــرر کــرد کــه
بتوانــد جلــوی ایــن کار را بگیــرد.
برخــی راهــکار میدهنــد کــه بایــد بــا
ایــن تجــار بایــد برخــورد شــود! فکــر
میکنیــد عمــ ً
ا چنیــن چیــزی ممکــن
اســت؟
ابــدا ً هیــچ کاری نمیشــود کــرد .شــما چــه
مکانیــزم و چــه مقرراتــی میتوانیــد تعییــن
کنیــد؟! مگــر جایــی ثبــت میشــود؟! مگــر
در ثبــت سفارشــی کــه مــی خواهیــد بدهیــد
مشــخص میشــود؟! نمیشــود مقرراتــی
وضــع کــرد کــه آنهــا را از ایــن کار منــع کنیــم.
طــرف در ایمیلــش بــه مشــتری اعــام
میکنــد کــه مــن پســتهام را بــه ایــن قیمــت
بــه شــما میدهــم ،بــه هیــچ کــس هــم ربــط
نــدارد .ایــن واقعیــت وجــود دارد و شــاید مــن
هــم ایــن را اص ـ ً
ا قبــول نداشــته باشــم! ولــی
اینکــه بگوییــم ایــن کار نکنیــد ،بــا موعظــه
نمیشــود و یــک نفــر پیــدا میشــود کــه
ســریع ًا بــه قیمــت پایینتــر میفروشــد.
پس راه حل چیست؟
قبــ ً
ا هــم در ماههــای شــهریور و مهــر ،در
انجمــن بارهــا و بارهــا ایــن موضــوع را گفتــم
کــه بایــد بــه باغــداران اطــاع دهیــم کــه مــا
امســال محصــول زیــاد داریــم .عــاوه بــر این،
اوج زمــان صــادرات یــک بــازه زمانــی خــاص
اســت کــه اگــر از ایــن زمــان بگذریــم و پســته
صــادر نشــود بــه مشــکل برمیخوریــم .االن
میبینیــم کــه همیــن اتفــاق افتــاد و کرونــا
هــم بــاالی دســت آن آمــد و ایــن معضــل

درســت شــد .اگــر در مهرمــاه انجمــن یــا اتــاق
بازرگانــی بــه کشــاورزان میگفتنــد ،کشــاورز
پســتهاش را میفروخــت.
البتــه یــک نکتــه دیگــر را هــم عــرض کنــم؛ به
مشــکالتی کــه باعــث شــد کــه وضــع امــروز
ایــن چنیــن باشــد ،ایــن را هــم اضافــه کنیــد که
در ســال تجــاری امســال پســته دیرتــر بــه بازار
آمــد .هــر ســال معمــوالً از اواســط شــهریور
پســته وارد بــازار میشــد ،امــا امســال پســته بــه
دالیــل اقلیمــی و آب و هــوا یــک مــاه دیرتــر
بهدســت آمــد و از نیمــه مهرمــاه ،عمــدۀ پســته
وارد بــازار شــد.
کار انجمــن دادن اطالعــات شــفاف و
صحیــح و آمــوزش اســت و توصیــهای
نمیکنــد .افــراد در تحلیــل ایــن اطالعــات
آزاد هســتند .شــما مــی فرماییــد انجمــن
توصیــه کنــد کــه کشــاورزان بفروشــند یــا
نفروشــند؟!
بــه نظــر مــن ،اگــر محصــول در اول ســال
خــوب رد میشــد و مانــده انبارهــا اینقــدر
زیــاد نبــود ،میتوانســتید بــه کشــاورزان
بگوییــد کــه االن پســتهتان را نفروشــید .ولــی
چــون احتمــاالً مانــده انبــار بــه ســال بعــد
حداقــل  100هــزار تــن پســته باشــد و ســال
آینــده هــم ســال پــر بــاری اســت ،همــه اینهــا
دســت بــه دســت هــم داده کــه ایــن مشــکل
درســت شــود.
شــما در کار خودتــان چــه راهــکاری
داریــد و ارتباطتــان بــا باغــداران چگونــه
اســت؟
ســبک مــا کامـ ً
ا بــا هــر جــای ایــران متفــاوت
اســت .اوالً اینکــه مــا تــا االن حتــی یــک
کیلــو پســته را بــه صــورت کارمــزدی ضبــط
نکردهایــم ،چــون باغــداران در ایــن منطقــه،
ملکشــان خُ ــرد اســت؛ یعنــی مشــتریها
از کمتــر از یــک تــن پســتۀ تَــر بــرای مــا
میآورنــد تــا  200تــن .اگــر مــا بخواهیــم
پســته کــم را ضبــط کنیــم و بعــد تحویــل
بدهیــم ،اصــ ً
ا امکانپذیــر نیســت .در واقــع
راندمــان کار پاییــن میآیــد و از ســوی دیگــر
کیفیــت پســته ضبــط شــده خــوب نمیشــود.
بنابرایــن ،پســتۀ تَــر صــد درصــد کارشناســی
میشــود و آن را از کشــاورز میخریــم و
بعــد یــک تعهــد پرداختــی نســبت بــه کشــاورز
داریــم کــه آن انجــام میشــود.
مــا در ســالهایی کــه مقــدار پســته از ظرفیــت
ضبــط مــان بیشــتر بــوده قیمــت را پاییــن
نیاوردیــم ،چــون کشــاورز نســبت بــه مــا
بدبیــن میشدهاســت .مــا در کالسهــای
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بازرگانی
توجیهــی کــه برگــزار میکنیــم واقعیــت را بــه
کشــاورز مــی گوییــم .بــه کشــاورزان گفتیــم
بــه هیــچ وجــه نمیخواهیــم حقــی از شــما
ضایــع شــود ،امــا واقعیــت ایــن اســت کــه
امســال بــه دلیــل تحریــم بانکــی برگشــت پــول
ســختتر اســت ،وضــع حمــل و نقــل و تعهــد
ارزی مشــکل ســاز شدهاســت .عــدهای از
کشــاورزها فکــر میکردنــد کــه مــا پســته آنهــا
را خیلــی ارزان خریدیــم ،ولــی االن کــه مقایســه
میکننــد میبیننــد بــا کســانی کــه خودشــان
پستهشــان را ضبــط کردهانــد و فروختهانــد،
عایدیشــان تفاوتــی نداشــته و هیــچ حقــی از
هیــچ کشــاورزی ضایــع نشدهاســت.
مــا نمیآییــم یــک کالس توجیهــی بگذاریــم
و بگوییــم امســال میخواهیــم پســته را از
کشــاورز بخریــم و بعــد بــه جــای  100هــزار
تومــان ،پســته را  70هــزار تومــان بخریــم .اگــر
ایــن کار را انجــام بدهیــم ،تمــام گفتههــای
مــا جلــوی کشــاورز دروغ جلــوه میکنــد و
شــاید ســال بعــد یــک کیلــو پســته را هــم
بــرای ضبــط نیاورنــد .اینجــا اصطــکاک بیــن
کشــاورز و صادرکننــده را نداریــم و دوســتانه
کار را پیــش میبریــم.
در ســال  97کــه پســته خیلــی کــم بــود ،مــا
خیلــی کــم پســته ضبــط کردیــم ،یعنــی حــدود
 1500تــن .مــن بــه باغــداران میگفتــم اگــر
خودتــان ضبــط کنیــد و بفروشــید بــه نفعتــان
اســت ،نــه اینکــه بخواهــم بگویــم مــا آدم
خوبــی هســتیم ،بلکــه بهعنــوان یکــی از
اصــول تجــارت ایــن را میگفتیــم .مــردم
بــرای تحویــل بــار  5ســاعت در صــف مــی
ایســتند تــا پســته را بــه مــا تحویــل بدهنــد ،در
حالــی کــه رقیبهــای مــا در باغهــای پســته
دنبــال فروشــنده پســته میگردنــد.
اگــر فاصلــه بیــن صادرکننــده و تولیدکننــده
پــر نشــود ،بــه همــه مــا لطمــه میخــورد.
کشــاورز پارســال بعــد از برداشــت محصــول
گارد گرفــت و بعــد صادرکننــده و تولیدکننــده
بــا هــم سرشــاخ شــدند و کار انجــام نشــد .اگر
تجــار میآمدنــد و بــه کشــاورزان میگفتنــد
پســته را بــرای خودتــان صــادر میکنیــم یــا
قراردادهــای مشــارکتی میبندیــم ،بخشــی
از مشــکالت حــل میشــد .آن زمانــی کــه
صادرکنندههــا جنــس الزم داشــتند ،کشــاورزها
نفروختنــد؛ حــاال کــه کشــاورزها میفروشــند،
صادرکننــده کاری نمیتوانــد بکنــد.
قــرارداد مشــارکتی کــه نــام بردیــد
چیســت ،بیشــتر توضیــح مــی دهیــد؟
زمانــی کــه قیمــت دالر نوســان داشــت و
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قیمــت رســیده بــود بــه  11هــزار تومــان،
کشــاورز میگفــت اگــر دالر  17هــزار
تومــان یــا  25هــزار تومــان بشــود ،آنوقــت
چــه میشــود؟! بــه همیــن دلیــل مــا بــا
همــکاری خــود کشــاورز یــک ســبک را بــه
تازگــی شــروع کردهایــم و بــا بعضــی از
کشــاورزها بــه صــورت دالری کار میکنیــم.
فکــر میکنــم اگــر بحــث فــروش پســته بــه
صــورت دالری در بیــن مالــکان عمــده اجــرا
شــود و بــاب شــود ،فاصلــۀ بیــن تولیدکننــده و
صادرکننــده کــم میشــود.
یعنی دالر به باغدار میدهید؟!
نــه! باغــدار پســتهاش را بــه دالر بــه مــا
میفروشــد ،مثــ ً
ا کیلویــی  8دالر ،و در
روز ســر رســید قیمــت دالر هــر چــه باشــد
کارمــزدش کســر میشــود و مبلــغ ریالــی
معــادل آن پرداخــت میشــود .مــا بــا تعــداد
محــدودی از مالــکان عمــده ایــن ســبک را
اجــرا کردیــم .در ایــن شــرایط اگــر دالر روی
 11هــزار تومــان بــرود ،طــرف نمیتوانــد
حرفــی داشــته باشــد .اگــر قیمــت دالر 18
هــزار تومــان هــم شــود ،مــا ادعایــی نداریــم .با
ایــن شــیوه میشــود حساســیتی کــه کشــاورز
دارد را از بیــن بــرد .در واقع ریســک نوســانات
دالر بــه خــود باغــدار منتقــل میشــود کــه
بعــدا ً نتوانــد مــا را متهــم کنــد و ادعــا کنــد کــه
داریــد پســته را ارزان میخریــد.
اول ســال بــورس قیمــت باالیــی اعــام
کــرده بــود ،باغــداران نمیتوانســتند پســته
را گرانتــر بــه بــورس بفروشــند؟
خــوب شــد اشــاره کردیــد! ســال گذشــته مــا
یــک مشــکل دیگــری هــم داشــتیم و آن بحــث
نمــاد پســته در بــورس بــود .یــک عــدهای
درســت یــا نادرســت کــه از نظــر مــن 100

درصــد نادرســت بــود ،در روزی کــه صــادرات
پســته داشــت خــوب انجــام میشــد و قیمــت
روی  91تــا  93هــزار تومــان بــود و همچنیــن
تقاضــا خــوب بــود و صادرکننــده مشــتاقانه
ســراغ پســته را میگرفــت تــا خریــد کنــد،
بحــث بــورس را عنــوان کردنــد .بــورس
قیمــت پســته را کیلویــی  105هــزار تومــان و
 107هــزار تومــان و فــروش آتــی آن را روی
 120هــزار تومــان اعــام کــرد .بــا ایــن کار
ذهــن کشــاورز را خــراب کردنــد .ایــن مســئله
بــورس خیلــی بــه پســته لطمــه زد .مــن فکــر
میکنــم ،امســال قبــل از برداشــت محصــول،
کشــاورز بایــد توجیــه شــود کــه ورود پســته
بــه بــورس یــک ســودی اســت بــرای عــدهای
خــاص .شــما ده کشــاورز را نــام ببریــد کــه
رفتنــد پستهشــان را بــه قیمــت  105هــزار
تومــان بــه انبارهــای بورســی تحویــل دادنــد!
اص ـ ً
ا چنیــن مســئله ای وجــود نــدارد .ولــی
اســم بــورس اســم خیلــی بزرگــی اســت!
باغــداران میگوینــد هزینــه تولیــد مــا
بــاال اســت ،چــرا تجــار دارنــد از مــا
اینقــدر ارزان میخرنــد .در ایــن داســتان
کشــاورز چــکار بایــد بکنــد؟
بهتــر اســت کشــاورز موقعیــت سیاســی ایــران،
مشــکل تعهــد ارزی ،تحریمهــای بانکــی و
مشــکالت برگشــت پــول ،مشــکالت حمــل
و نقــل ،نوســانات قیمــت دالر ،مقــدار عرضــه
و تقاضــای پســته در دنیــا ،مشــکل کورونــا و
بســته شــدن مرزهــا ،اعــام قیمــت خیالــی
بــورس را در نظــر بگیــرد و یــک مقــدار
خواســتههایش را تعدیــل کنــد .االن طــوری
شــده کــه پاییــن گفتــن قیمــت پســته جــرم
محســوب میشــود!
بــا تشــکر از فرصتــی کــه در اختیــار
ماهنامــه دنیــای پســته گذاشــتید .اگــر در
پایــان صحبتــی داریــد بفرماییــد.
مــن معتقــدم بــا توجــه بــه مانــده انبــاری کــه
بــرای ســال آینــده میمانــد ،مقــدار تولیــد
ســال آینــده ایــران و اینکــه گشایشــی هــم در
بازارهــای مقصــد اتفــاق نیفتــاده و همچنیــن
تبعــات کرونــا کــه از حــاال بــه بعــد نمایــان
میشــود ،بایــد یــک مقــداری در قیمتهــا
تجدیــد نظــر کــرد و ایــن شــاید بــه مــذاق
خیلــی از کشــاورزها خــوش نیایــد .مــن
نمیگویــم قیمــت بایــد  6دالر باشــد،
ولــی کشــاورزها بایــد امســال را یــک ســال
اســتثنایی بداننــد و قــرار نیســت هــر ســال
ایــن اتفــاق بیافتــد .امســال کشــاورزها بایــد
کمــی انعطــاف نشــان دهــد.
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بیشــترین میانگیــن تابــش روزانــه خورشــید
را داشــتند .تحقیقــات جدیــد نشــان میدهــد
کــه بــروز عالئــم ســرمای ناکافــی بــه علــت
کاهــش کربوهیــدراتِ ذخیرهشــده در درخــت
اســت .وقتــی دمــا و میــزان تابــش خورشــید
بــاال باشــد باعــث تعریــق درخــت میشــود و
کربوهیــدرات از دســت میدهــد و در نتیجــه
عالئــم ســرمای ناکافــی در درخــت بــروز
میکنــد.
بــروز عالئــم ســرمای ناکافــی دالیــل دیگــر
هــم میتوانــد داشــته باشــد .هــر عاملــی کــه
جــذب کربوهیــدرات در فصــل خــواب درخــت
را محــدود کنــد (مثــل حجــم بــاالی محصــول
و فوتوســنتز) میتوانــد عامــل ایــن مســئله
باشــد .مدیریــت آبیــاری ،وضعیــت خــاک،
پســتی و بلنــدی زمیــن و نزدیــک بــودن بــاغ
بــه جــاده ظاهــرا ً بیشــترین تأثیــر را در بــروز
عالئــم ســرمای ناکافــی دارنــد.
شــناخت علــت اصلــی بــروز عالئــم «ســرمای
ناکافــی» دشــوار اســت .میدانیــم کــه در
ارتفاعهــای باالتــر فشــار کاهــش مییابــد
کــه خــود باعــث آبرســانی کمتــر بــه درخــت
و کاهــش فوتوســنتز و تجمــع کربوهیــدرات
در طــول زندگــی بــاغ پســته میشــود.
بهطورکلــی در ارتفاعــات باالتــر دمــای
فصــل زمســتان هــم باالتــر اســت .بــه هــر
حــال در مــورد اینکــه چــرا درختــان امســال
اینگونــه رفتــار کردنــد ســؤاالت زیــادی وجــود
دارد کــه برایشــان پاســخ یــا فرضیههــای
زیــادی نداریــم.
در فصــل گل امســال شــاهد یــک پدیــدۀ دیگر
هــم بودیــم و آن تأثیــر ســرمای زمســتان بــر
گلدهــی بــود .گرمــای مــاه فوریــه باعــث شــد
خیلــی از درختــان شــروع بــه بیدارشــدن
کننــد ،امــا ســرد شــدن هــوا و بارندگــی
در اوایــل مــاه مــارس ( 11اســفند تــا 11
فروردیــن) جلــوی بیــدار شــدن درختــان را
گرفــت .در طــول مــاه مــارس تقریبـاً هــر روز
دمــا بــه زیــر میانگیــن همیشــگی میرســید
و ایــن موضــوع باعــث تأخیــر در بیــدار شــدن
درختــان شــد.
بهطورکلــی بــروز عالئــم ســرمای ناکافــی
روی تولیــد محصــول امســال کالیفرنیــا تأثیــر
منفــی خواهــد گذاشــت ،خصوصــاً باغــات
نیمــه غربــی ایالــت کالیفرنیــا (بــا باالتریــن
حجــم از تولیــد پســته) بیشــتر متضــرر
شــدهاند و بــه احتمــال زیــاد عملکــرد تولیــد
ایــن باغــات در هکتــار کاهــش خواهد داشــت.

آمریکاگلدهی درختان پسته در آمریکا
وضعیت
وضعیت گلدهی درختان پسته در
سحر نخعی

دبیر کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران

شــواهد حاکــی از آن اســت کــه نیــاز ســرمایی
بســیاری از باغــات پســته در ایالــت کالیفرنیــا
تأمیــن نشدهاســت ،نشــانهاش هــم تأخیــر
در تــورم جوانــه در خیلــی از مناطــق بــوده
اســت .عالئــم رایــج «ســرمای ناکافــی» را
میتــوان در ســایهانداز درخــت پســته دیــد
کــه در صــورت بــروز ایــن عالئــم در قســمت
پاییــن درخــت برگدهــی کاملتــری
نســبت بــه بــاالی درخــت مشــاهده میشــود.
تصویــر شــماره  1نشــانههای جــدی تــر ایــن
موضــوع را نشــان میدهــد .درختــی کــه در
تصویــر مشــاهده میکنیــد مربــوط بــه بــاغ
 9ســالۀ واریتــۀ کرمــان اســت کــه در ســال
 2015دچــار خســارت شــدید محصــول شــد
و عملکــرد آن  200کیلــو در هکتــار بیشــتر
نبــود.
تأمیــن نشــدن نیــاز ســرمایی ظاهــرا ً در
ســال  2015بدتــر از امســال بــود ،امــا امســال

حداقــل یکنواختــی بیشــتری در سرتاســر
باغــات مشــاهده میشــود .از جهاتــی وضعیــت
امســال بــا ســال  2015فــرق میکنــد؛ یــک
تفــاوت ،اســتفاده از روغــن ولــک بــرای
«بیــدار کــردن» درختــان در مــاه فوریــۀ
( 12بهمــن تــا  10اســفند) ســال  2015بــود
کــه بــه نظــر میرســید اســتفاده از روغــن
عالئــم ســرمای ناکافــی را تــا حــدی تشــدید
کــرد .مــا نشــنیدهایم کــه باغــداران امســال از
روغــن اســتفاده کــرده باشــند ،بــرای همیــن
اســت کــه خیلــی از باغــات عالئــم کمتــری از
ســرمای ناکافــی بــروز دادهانــد.
اگــر بخواهیــم بــه علــل تأمیــن نشــدن نیــاز
ســرمایی اشــاره کنیــم ،بهتــر اســت بگوییــم
کــه اوالً زمســتان  2019/2020خیلــی ســرد
نبــود .نوامبــر  10( 2019آبــان تــا  10آذر)
گرمتریــن مــاه نوامبــر در  10ســال گذشــته
شــناخته شــد؛ دوم اینکــه پاییــز و زمســتان

دبیر کمیته ب

شواهد حاکی از آن است که نیاز سرمایی بسیاری از باغات پسته در ایالت کالیفرنیا تأمین نشدهاس
تورم جوانه در خیلی از مناطق بوده است .عالئم رایج «سرمای ناکافی» را میتوان در سایهانداز درخ

بروز این عالئم در قسمت پایین درخت برگدهی کاملتری نسبت به باالی درخت مشاهده میشود.
جدی تر این موضوع را نشان میدهد .درختی که در تصویر مشاهده میکنید مربوط به باغ  9سالۀ
سال  2015دچار خسارت شدید محصول شد و عملکرد آن  200کیلو در هکتار بیشتر نبود.

تأمین نشدن نیاز سرمایی ظاهرا در سال  2015بدتر از امسال بود ،اما امسال حداقل یکنواختی
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خالصه سیاستی
برای مدیریت

منابع آب کشور:

چگونگی کاهش تقاضای آب؟
(قسمت اول)
سروش طالبی اسکندری
تحلیلگر حوزه آب و توسعه و محقق اندیشکده تدبیر آب ایران

مسئله چیست و چگونه ایجاد شدهاست؟
مســئله آب کشــور را میتــوان در عــدم تعــادل بیــن منابــع و مصــارف تصویــر
کــرد کــه ناشــی از علــل متعــدد و در هــم پیچیــده ایســت .بــه گواهــی اطالعــات
موجــود ،اگرچــه بخشــی از ایــن کمبــود بــه کاهــش نــزوالت جــوی در ســالهای
اخیــر بــاز میگــردد ،امــا عامــل اصلــی آن رشــد تقاضــای آب اســت کــه بــا تغییــر
ســبک زندگــی و توســعه اقتصــادی بــا هــدف ارتقــای رفــاه و امنیــت جامعــه

شــکل گرفتــه اســت .افزایــش جمعیــت ،رشــد تولیــدات کشــاورزی و اشــتغال در ایــن بخــش و توســعه شــهرها و صنایــع
و همینطــور تغییــر ســبک زندگــی در خــوراک و بهداشــت همگــی موجــب رشــد تقاضــا شــدهاند .جامعــۀ دیــروز و
امــروز درک متفاوتــی از امــکان تأمیــن منابــع آب دارنــد .جامعــهای کــه در گذشــته محدودیتهــای فنــاوری و اقتصــادی
در بهرهبــرداری بیشــتر از آب داشــت ،نمــی توانســت در ذهــن خــود بــه افزایــش منابــع آب در دســترس بیاندیشــد و از
همیـنرو تقاضــای خــود را بــا امکانــات و ســطح منابــع آب موجــود وفــق مــیداد ،امــا جامعــۀ امــروز بــه واســطۀ تصــور
دسترســی بــه آب و حمایتهــای آشــکار و پنهــان مختلــف در تأمیــن آن ،بــه مــرور زمــان مفهــوم محدودیــت منابــع آب را
بــه دســت فراموشــی ســپرده اســت.
ً
ً
سیاس ـتهای تأمیــن آب و ارائــۀ آن بــه صــورت ارزان طبیعت ـا موجــب رشــد تقاضــا میشــود و منطق ـا هــم نبایــد انتظــار
توقــف رشــد تقاضــا را داشــت .امــا ایــن تصــور کــه تقاضــای جدیــد بــرای آب حــد و مــرز و ســقفی دارد و در صــورت
تأمیــن آن تقاضــا ،نیازهــای جامعــه بــه آب فروکشــت میکنــد ،تصــور غلطــی اســت .در مناطــق خشــک و نیمــه خشــک کــه
بخــش وســیعی از پهنــه ســرزمین ایــران را پوشــش میدهــد ،آب منجــر بــه خلــق ثــروت میشــود و عطــش بــرای دســتیابی
بــه منابــع بیشــتر بــه راحتــی برطــرف نمیشــود .اگــر بــه گذشــتۀ نزدیــک نــگاه کنیــم بــا پیشفــرض رفــع نیازهــای جامعــه
بــه آب و گــره زدن توســعه کشــور بــه تأمیــن آب ،پروژههــای تأمیــن آب متعــددی مانند سدســازی،
احــداث شــبکه آبیــاری و انتقــال آب در بخــش کشــاورزی و شــرب انجــام شدهاســت .امــا گــذر
زمــان اثبــات کــرده کــه متناســب بــا تأمیــن آب ،تقاضــای جامعــه افزایــش پیــدا کردهاســت .لــذا
همــواره کمبــود آب (اختــاف بیــن عرضــه و تقاضــای آب) بــه روش افزایــش عرضــه آب در
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کوتــاه مــدت مرتفــع شدهاســت؛ امــا
ایــن افزایــش عرضــه آن چنــان بیمهابــا
و همــراه بــا شــعارهای بلندپروازانــه
صــورت گرفتــه کــه توهمــات زیــادی از
مهیــا بــودن آب را نیــز بــه بــار آورده و
حتــی تقاضــا از آنچــه کــه بــه صــورت
پایــدار قابــل تأمیــن باشــد ،پیشــی گرفته
اســت .طبیعت ـ ًا در ایــن شــرایط ،کاهــش
بارندگــی عاملــی ثانویــه و تشــدیدکننده
اســت و اگــر نخواهیــم نــگاه متوهمانه را
رد کنیــم ،تقصیرهــا را بــه گــردن کاهــش
نــزوالت جــوی خواهیــم انداخــت .در مجمــوع ،ایــن وضعیــت مشــابه ورشکســتگی یــک فــرد اســت کــه
بیــش از منابــع خــود هزینــه کــرده و متعهــد شــده اســت و اکنــون بایــد بــرای خــروج از ورشکســتگی
تدبیــری بیاندیشــد .عــاوه بــر تجربــه شکس ـتآمیز گذشــته در اســتفاده از منابــع آب جدیــد بــرای رفــع
پایــدار مشــکل کمبــود آب ،امــروز محدودیتهــای جدیــدی نیــز در ادامــه رویکــرد تأمیــن منابــع آب
جدیــد وجــود دارد .در گذشــته پروژههــای تأمیــن آب کــه توجیــه اقتصــادی بیشــتری داشــتهاند ،در گوشــه
و کنــار کشــور اجــرا شــدهاند و اکنــون مهــار آبهــای جدیــد و یــا اســتفاده از منابــع آب غیرمتعــارف
بســیار محــدود ،گــران و غیــر بهینــه هســتند و اکثــرا ً فشــار زیــادی بــر محیطزیســت نیــز وارد میکننــد.
عــاوه بــر ایــن مــوارد ،در شــرایطی کــه پارادایــم تأمیــن آب جدیــد هی ـچگاه نمیتوانــد نیــاز ذینفعــان
مختلــف متقاضــی آب را بــر طــرف کنــد ،ایــن کار بــه افزایــش احســاس بیعدالتــی در دســتیابی بــه آب
دامــن میزنــد و تنــشزا خواهــد بــود.
بــه همیــن جهــت رویکــرد واقعبینانــه بــه مواجهــه بــا چالــش آب ،ایجــاد تعــادل بیــن منابــع و مصــارف
و کاهــش در مصــارف آب اســت .مســئلۀ عــدم تعــادل بیــن منابــع و مصــارف موضــوع امــروز نیســت و
البتــه از نــگاه متولیــان اداره امــور کشــور نیــز دور نبــوده و تدابیــر مختلفــی بــرای ایــن موضــوع اندیشــیده
شدهاســت کــه تقریبــ ًا هیــچ یــک از آنهــا اثربخشــی الزم را نداشــتند .ایــن موضــوع در سیاســتهای
کالن آب کشــور (مصــوب  )1379و اســتراتژیهای بلندمــدت آب (مصــوب  )1383مــورد توجــه
قــرار داشتهاســت .همینطــور در برنامههــای توســعه چهــارم ،پنجــم و ششــم موضــوع بیــان منفــی
آبخوانهــای کشــور مــورد توجــه قــرار گرفتهانــد .مصوبــه ضوابــط ایجــاد تعــادل بیــن منابــع و مصــارف
در ســال  1387نمونــۀ دیگــری از ایــن تدابیــر هســتند .تشــکیل شــورای عالــی آب در ســال
 1381بــه عنــوان مرجعــی بــرای هماهنگــی و سیاسـتگذاری در زمینــه تأمیــن ،توزیــع و
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آب

مصــرف آب کشــور ،یــا همینطــور تشــکیل
کارگــروه ســازگاری بــا کــم آبــی در اواخــر
ســال  1396بــا هــدف تعــادل منابــع و
مصــارف را میتــوان تدابیــر دیگــری در ایــن
زمینــه دانســت .حتــی طرحهــای بزرگــی
همچــون طــرح احیــا و تعادلبخشــی
منابــع آب زیرزمینــی یــا طــرح ســتاد احیــای
دریاچــه ارومیــه را نیــز میتــوان مصادیــق
دیگــر ایــن تدابیــر برشــمرد .امــا متأســفانه
تمامــی ایــن تدابیــر همگــی بــه مــرور زمــان
کمرنــگ و محــو شــدهاند.

لــزوم کاهــش مصــرف آب در حالــی مطــرح میشــود کــه بــا افزایــش جمعیــت و الزامــات توســعه صنعتــی،
همچنــان تقاضاهــای جدیدتــری بــرای آب بــه وجــود میآیــد .کشــورهای جهــان پــس از گــذار از مرحلــه
تأمیــن بیشــتر آب ،در مواجهــه بــا کمبــود آب و افزایــش تقاضــای آن ،دو مرحلــه دیگــر را دنبــال کردهانــد.
مرحلــه اول صرفهجویــی و ارتقــا بهــرهوری آب و مرحلــه دوم بازتخصیــص منابــع آب اســت.
هــدف از مرحلــه صرفهجویــی و ارتقــا بهــرهوری آب اســتفاده بهتــر از منابــع آب در مصــارف موجود اســت.
بــرای مثــال کاهــش هدررفــت شــبکههای آب کشــاورزی و شــهری ،بازچرخانــی آب ،تکنولوژیهــای
کاهــش مصــرف ،سیاســتهای قیمتگــذاری و ســهمیهبندی و بهبــود مدیریــت ســدها و کانالهــا از
ایــن دســت هســتند .در وضعیــت کنونــی مدیریــت منابــع آب ایــران ظرفیتهایــی بــرای دنبــال کــردن
راهکارهــای مشــابه بــه ویــژه در بخــش شــرب و صنعــت وجــود دارد .الگــوی مصــرف آب در بخــش
شــرب متناســب بــا وضعیــت منابــع آب کشــوری خشــک ماننــد ایــران نیســت و بایــد ســرانه مصــرف بــه
اســتانداردهای جهانــی نزدیــک شــود .بخــش صنعــت نیــز عمومـ ًا دغدغـهای بــرای اســتفاده از تکنولــوژی
جهــت کاهــش مصــارف نداشتهاســت .امــا در بخــش کشــاورزی ،بــه دلیــل توســعه بســیار زیــاد اراضــی آبی
کــه فراتــر از ظرفیــت منابــع آب اســت ،-در اکثــر مناطــق کشــور محصــوالت کشــاورزی بــا کمآبیــاریمواجــه هســتند؛ بــه گونـهای کــه آب کمتــر از نیــاز گیــاه تأمیــن میشــود .بنابرایــن ،نمیتــوان بــه روشهــای
مرســوم افزایــش بهــرهوری ،ماننــد آبیــاری تحــت فشــار بــرای مواجهــه بــا مســئله کمبــود آب خوشبیــن
بــود .تجربــه اســتفاده از روشهــای آبیــاری تحــت فشــار در ایــران و ســایر مناطــق خشــک نشــان میدهــد
کــه پــس از تغییــر سیســتم آبیــاری ،کشــاورزان آب کمتــری برداشــت نمیکننــد و در عمــل بــه جــای
نفــوذ آب بــه زمیــن ،آب بیشــتری را بــه محصــوالت خــود رســاندهاند و در واقــع تبخیــر و تعــرق اراضــی
کشاورزی  -و مصرف آب-افزایش هم پیدا میکند.
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