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فهرست
و تحوالت پیش رو؛ ویژه نامه بازار

بازار پسته
سیاست ارزی و نیاموختنها؛ حمیدرضا صالحی ،رئیس کمیسیون انرژی اتاق ايران
توگو با محسن جاللپور ،صادرکننده پسته و عضو هیئت مؤسس انجمن پسته ایران
پای سیاستهای غلط روی گردن تجار واقعی؛ گف 
هماهنگی تولیدکنندگان؛ راه نجات پسته کشور؛ علی نظری ،باغدار پسته و عضو هیئت مؤسس انجمن پسته ایران
توگو با امیرعلی عسگراوالدی ،صادرکننده پسته
تعهد ارزی عامل تشویش و دلسردی؛ گف 
توگو با بهروز آگاه ،باغدار پسته
سیاستهای غلط ارزی دولت ،عامل تخریب بازار پسته؛ گف 
فراز و فرود قیمت پسته؛ محمد صالحی ،صادرکننده پسته و رئیس هیئت مدیره انجمن پسته ایران
معمای سرمستی بورس و کسادی اقتصاد؛ دکتر مسعود نیلی ،اقتصاددان
توگو با محسن جالل پور (قسمت دوم)
بورس پسته یک ذهنیت غلط ایجاد کرد؛ گف 
صادرکننده؛ سرباز انقالب یا قاچاقچی ارز؟ حمید حسنی ،صادرکننده و باغدار پسته
توگو با رامین یوسفی ،تاجر پسته مقیم چین
قیمت باال در گروی استانداردسازی پسته؛ گف 
توگو با محسن جالل پور (قسمت سوم)
تشکیل کنسرسیوم و وفاق در پسته؛ گف 
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انجمن پسته ایران در قبال صحت و سقم ادعاهای مطرح شده در آگهی ها ،هیچگونه مسئولیتی ندارد.
استفاده از مطالب با ذکر مأخذ مجاز است.

سخن رسدبیر

بازار پسته و تحوالت پیش رو

فــرآوری و فــروش اشــتراکی پســته تجربــه شــدهاند.
بحــث تشــکیل کنسرســیوم صادراتــی نــام آشــنایی
نیســت ،امــا ظاهــراً شــکل تکامــل یافتهتری از شــرکت
تعاونــی اســت ،بــه هرحــال تجربــه نشدهاســت.

زنجیــرۀ ارزش در پســته ،فــراز و فرودهــا و تحــوالت
فراوانــی را در طــول تاریــخ بــه خــود دیدهاســت.
قصــد بــر ایــن نیســت کــه تحــوالت گذشــته را تحلیل
نمایــم ،امــا یقینــ ًا آنچــه بــدون ارادۀ مــا در گذشــته
رخ داده و یــا بــا دســت خودمــان رقــم زدهایــم در
شــکلگیری آنچــه امــروز بــا آن مواجهیــم نقــش دارد.

واقعــ ًا تعــداد عوامــل موثــر بــر قیمــت پســته،
متغیرهــا و راهکارهــا در ایــن بــاره بــه حــدی زیــاد و
در پــارهای از مــوارد ناآشــنا و تجربــه نشــده هســتند
کــه بیانصافــی اســت مــا یــک طرفــه بــه قاضــی
برویــم و انگشــت اتهاممــان مــدام دراز باشــد! بــدون
اینکــه راهــکار واضــح و منطقــی در ایــن مــورد
داشتهباشــیم.

ویژه نامه بازار

امــروز امــا تحوالتــی در حــال شــکلگیری اســت
کــه میتوانــد بــر آینــده پســته کشــور موثــر باشــد،
ســوال اساســی ایــن اســت کــه امــروز آبســتن چــه
رویدادهایــی بــرای آینــده اســت؟

جهــت بررســی عوامــل موثــر بــر تحــوالت پیــش
آمــده و ارائــه تحلیــل در مــورد ســناریوهای ممکــن،
ســراغ تعــدادی از باغــداران و تجــار نــام آشــنا،
پیشــرو و کهنــهکار پســته کشــور رفتــم ،دو مقالــه
نیــز بــا تلخیــص از روزنامــه دنیــای اقتصــاد انتخــاب
نمــودم کــه بــا مســائل پســته کشــور در ارتبــاط اســت
و برخــی از ابعــاد آن را روشــن میکنــد.

همــه واقــف هســتیم کــه تحوالتــی در بــازار پســته رخ
داده اســت؛ در ایــن شــرایط عــدهای فقــط ناراحتنــد و
غرولنــد میکننــد و بــه زمیــن و زمــان بــد و بیــراه
میگوینــد ،امــا برخــی دیگــر عوامــل موثــر بــر جریــان در ایــن بیــن رســانه هــای انجمــن پســته ایــران
را تحلیــل میکننــد و ضمــن شناســایی دردهــا ،بــرای صرفـ ًا فضایــی بــرای تعامــل و بــه اشــتراک گذاشــتن
مســائل پیــش آمــده راه درمــان پیشــنهاد میدهنــد.
اطالعــات و تجربیــات شــخصی در این زمینه هســتند.
آنچــه مشــخص اســت مــا بــا یکســری از ایــن مســائل از ایــن رو الزم اســت کــه هــر یــک از فعــاالن پســته
در گذشــته نیــز درگیــر بودهایــم کــه تــا حــدی بــرای کشــور براســاس تجربیــات ،شــرایط و دیدگاههــای
مــا آشــنا هســتند ،مثــل مســئله تعهــد ارزی ،رقابــت شــخصی خــود ادعاهــا و اطالعــات مطــرح شــده را
منفــی برخــی تجــار و وضــع بــد اقتصــاد جهــان .امــا
بررســی و تحلیــل نماینــد و در صــورت صالحدیــد
آنچــه بــرای مــا صــورت آشــنایی نــدارد ،پیشــی گرفتن
عرضــه بــر تقاضــای پســته در بــازار جهانــی ،شــیوع در تصمیمگیــری هــای خــود دخالــت دهنــد.
بیمــاری کورونــا ،بــورس پســته و صــدور کارتهــای
اجــارهای هســتند.
یکســری از راهکارهــا و نامهــا هــم بــرای مــا آشــنا
هســتند .تجربــه شــرکت تعاونــی پســته رفســنجان و
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سیاست ارزی و نیاموختنها

هرگــز اجــازه ندادهانــد نــرخ ارز در بــازار آزاد واقعــی و همــه

حمیدرضاصالحی

ســویه خــودش را پیــدا کنــد .ایــن سیاســت ارزی در ایــران

با تلخیص از روزنامه دنیای اقتصاد شماره 4928

از عوامــل رانتســازی و فســاد بــوده و یکــی از دالیــل اصلــی

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ايران

تجربــه رشــد و توســعه کشــورهای جهــان در همــه ســالهای پــس
از جنــگ دوم جهانــی نشــان میدهــد کشــورهایی کــه راهبــرد

برونگرایــی را در کانــون سیاســتگذاری اقتصــادی داشــتهاند از

ابعــاد گوناگــون نســبت بــه کشــورهای درونگــرا کامیابتــر بــوده

و رشــدهای باالیــی را تجربــه کــرده و نیــز دوســتان بیشــتری در
جهــان دارنــد.

کرهجنوبــی و ترکیــه از جملــه کشــورهای نوظهــور صنعتیانــد
کــه در دهــه تــازه ســپری شــده در ردیــف  ۲۰کشــور قدرتمنــد

اقتصــادی قــرار گرفتهانــد .آلمــان و ژاپــن نیــز نمونههــای
قدیمیتــر کشــورهای برونگــرا محســوب میشــوند کــه جــزو
 ۵قــدرت اول جهــان بــه حســاب میآینــد.

رشــد و توســعه تجــارت شــامل توســعه صــادرات و آزادی

واردات راه را بــرای افزایــش اشــتغال و تولیــد در داخــل نیــز

همــوار میکنــد .اقتصــاد ایــران شــاید درحــرف و شــاید در
نــزد سیاســتمداران یــک اقتصــاد درونگــرا معرفــی شدهاســت
و تمایــل نیرومنــدی وجــود دارد کــه تجــارت خارجــی در آن

کمتریــن ســهم را داشتهباشــد و بــه همیــن دلیــل اســت کــه ایــران
در کمتــر اتحادیــه تجــاری در جهــان عضویــت دارد .بــا ایــن همــه
امــا اقتصــاد ایــران بــدون تجــارت خارجــی راه نفــس کشــیدنش

تنــگ میشــود و راه برونرفــت آن نیــز همچنیــن.

اقتصــاد ایــران بــه دلیــل وابســتگی قبلــی بــه نفــت و مــدل اقتصــادِ

نفتــی آن ،اگــر نتوانــد نفــت بفروشــد کــه االن هــم چنیــن وضعیتــی
دارد ،بایــد از طریــق راهحلهــای دیگــر اقــدام کنــد.

از طرفــی کشــور بــدون واردات مــواد اولیــه و کاالهــای ســرمایهای

نمیتوانــد تولیــد صنعتــی و حتــی تولیــد کشــاورزی باالیــی را

تجربــه کنــد.

امــا سیاســت تجــاری موفــق و پیشرونــده الزامهایــی دارد کــه
بــدون آنهــا امــکان زایــش و رشــد وجودنــدارد .برخــی از ایــن
الزامهــا بــه سیاســت خارجــی متعامــل و صلحجویانــه برمیگــردد

و شــماری از الزامهــا نیــز بــه متغیرهــای اقتصــادی وابســتهاند.
بــدون تردیــد در نــوک پیــکان توســعه تجــارت ،سیاســتهای
ارزی کارآمــد ،ســازگار و باثبــات و مــدرن قــرار دارد.

سیاسـتهای ارزی از  ۶دهــه پیــش در کانــون توجــه کارشناســان و

محــل مناقشــه بودهاســت .نظــام ارزی شــناور ،نظــام ارزی ثابــت بــا
نرخهــای میخکوبشــده در دو ســر طیــف سیاســتهای ارزی
قــرار دارنــد.

بررســی هرچنــد کوتــاه نشــان میدهــد سیاســتمداران ایرانــی

سرچشــمه گرفتاریهــای اقتصــادی در اندازههــای گوناگــون و
آشــتیناپذیری بازرگانــان و تولیدکننــدگان و صنعتگــران ایرانــی

بــا دولــت بودهاســت.
مناقشه امروز

در ایــن هفتههــای اخیــر و پــس از آنکــه راههــای صــادرات بســته

شــد و درآمــد ارزی حاصــل از صــادرات نفــت نیــز قطــع شــد،

بانــک مرکــزی و دولــت بهجــای اینکــه سیاســتهای ارزی
تــازهای را اتخــاذ کننــد و اجــازه دهنــد نــرخ ارز در نقطــه تعــادل

واقعــی قــرار گیــرد ،بهگونــهای عمــل کردنــد کــه نــرخ تبدیــل
ارزهــای معتبــر بــا جهــش مواجــه شدهاســت.

اکنــون بهنظــر میرســد ســردرگمیهای دولــت بــرای جبــران

کســری بودجــه نیــز مزیــد بــر علــت شــده و نــرخ ارز نیــز از ایــن
داســتان تبعیــت میکنــد.

دولــت و بانــک مرکــزی متأســفانه بهجــای اینکــه واقعیتهــای

کالن اقتصــادی را مســبب آشــفتگی نــرخ ارز بــه شــهروندان معرفی
کننــد ،تــوپ را بــه زمیــن صادرکننــدگان انداختهانــد و بــدون دادن

اطالعــات دقیــق و تفکیکهــا کــه کــدام گــروه ارز را برنگردانــده

نیــروی تخریبــی علیــه بخــش خصوصــی ب ـهراه انداختهانــد.

واقعیــت ایــن اســت کــه نــرخ ارز را نبایــد بــا ســایق و تمایــات
سیاســی و جناحــی مرتبــط کــرد.

پیشــنهاد میشــود دولــت دوازدهــم یکبــار بــرای همیشــه نــرخ
ارز را آزاد کنــد و اجــازه دهــد نــرخ واقعــی تعییــن شــود .اگــر

تقاضــای واقعــی در نرخهــای بــاال وجــود داشــت کــه دولــت بــه

هدفــش میرســد و میتوانــد ضمــن کســب درآمــد از محــل

آن بــه گروههــای تهیدســتتر جامعــه نیــز کمــک کنــد .اگــر

تقاضــای موثــر در نرخهــای بــاالی ارز شــکل نگیــرد نرخهــا

بــدون دردســر و بــدون بگیــر و ببنــد بــه ســوی پاییــن گرایــش
خواهــد داشــت.

در ایــن صــورت نــرخ ارز یگانــه راههــای فســاد را از بیــن میبــرد و
صادرکننــدگان اصیــل در بــازار صادراتــی میماننــد و صادرکننــدگان

قالبــی از بــازار خــارج میشــوند .در ایــن صــورت افــرادی کــه بــا
حوصلــه در صــف دریافــت ارز نیمایــی کــه معمــوالً تــا  ۲۵درصــد
زیــر قیمــت ارز آزاد اســت میایســتند ،نیــز راه خــود را میکشــند

و میرونــد و تقاضــای کاذب نخواهیــم داشــت.

در ایــن شــکل اســت کــه صادرکننــده نیــز بــدون اینکــه احســاس

کنــد دولــت زورگویــی میکنــد و ارز را زیــر قیمــت بــازار

میخــرد ،بــا شــتاب ارز را بــه بــازار برمیگردانــد.
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توگو با محسن جاللپور ،صادرکننده پسته و عضو هیئت مؤسس انجمن پسته ایران
گف 

پای سیاستهای غلط روی گردن تجار واقعی
صحبــت از قیمــت پســته کــه میشــود ،انــگار تمــام دردهــا بــه ســخن میآینــد،
از تصمیمــات خلــق الســاعه دولــت گرفتــه ،تــا کمبــود آب و بهــرهوری پاییــن
کــه خــودش را در قیمــت تمــام شــدۀ بــاال نشــان میدهــد؛ ذهنیتســازی
بــورس پســته مرهمــی بــر آالم نمیگــذارد کــه هیــچ ،کار را ســختتر هــم
میکنــد .البتــه بســیاری نداشــتن تشــکلهای حامــی را جــزو کاســتیهای
پســته کشــور میداننــد.
از ایــن رو ،بــا محســن جاللپــور ،تاجــر باســابقه و فعــال پســته ،رئیــس ســابق
اتــاق بازرگانــی ایــران و کرمــان و عضــو هیئــت مؤســس انجمــن پســته ایــران به
گفتوگــو نشســتیم تــا بــا جزئیــات ایــن موضوعــات آشــنا شــویم .صحبتهــای
جــال پــور شــفاف ،تعجــب برانگیــز و الهــام بخــش هســتند ،ضمنـ ًا بخشــی از
تاریــخ شــفاهی گفتــه شــده و ســخن دربــاره ابعــاد مختلــف پســته بــه درازا
کشیدهاســت .بنابرایــن ،ایــن گفــت و گــو در ســه قســمت مجــزا آورده شــده؛
در قســمت اول عوامــل موثــر بــر قیمــت پســته مــورد بررســی قــرار گرفتــه
اســت .قســمت دوم ،نقطــه نظــرات جــال پــور دربــاره بــورس اوراق بهــادار،
بــورس کاال و پســته اســت و در قســمت آخــر بــه راهحــل ارائــه شــده از ســوی
وی بــرای تســهیل مشــکالت عرضــه و کاهــش قیمــت پســته ایــران اختصــاص
دارد.
آقــای جاللپــور! در بازارهــای مــا چــه
اتفاقــی افتــاده کــه تجــار پســته را نســبت
بــه قبــل بــا قیمتهــای پایینتــر
میفروشــند؟
آنچــه کــه امســال در صنعــت پســته اتفــاق
افتــاده  3تفــاوت اساســی بــا ســالهای
قبــل در طــول  40ســال گذشــته دارد کــه
هــر کــدام از اینهــا بــه تنهایــی میتوانســته
مسئلهســاز باشــد.
اولیــن اتفــاق کــه بــه نظــرم بیشــترین تأثیــر
را در بــازار دارد ایــن اســت کــه میــزان تولید
و مانــده پســته در دنیــا بــرای اولیــن بــار
بیــش از پیشبینــی مصــرف اســت؛ یعنــی
در طــول  40ســال گذشــته کــه ابتــدا فقــط
ایــران تولیدکننــده و صادرکننــده بــزرگ
بــوده ،بعــد ایــران اول و آمریــکا دوم بــوده و
از ســال  1394تــا  1399آمریــکا تولیدکننــده
و فروشــنده بــزرگ و ایــران دوم بودهاســت،
مــا ســالی نداشــتیم کــه ایــن نگرانــی وجــود
داشــته باشــد کــه میــزان مصــرف از میــزان
تولیــد کمتــر اســت .امــا امســال ،متأســفانه
ایــن نگرانــی جــدی اســت؛ چــرا کــه
بــرآورد ایــن اســت کــه آمریــکا حــدود

12

سال پنجم -مرداد  - 99شماره ()49

 400هــزار تــن پســته دارد و ایــران حــدود
 200هــزار تــن .بنابرایــن ،حــدود  600هــزار
تــن محصــول جدیــد قــرار اســت بــه بــازار
بیایــد و بــرآوردی کــه از مقــدار محصــول
کهنــه ایــران و آمریــکا کــه بــه ســال تجــاری
پیــشرو منتقــل میشــود وجــود دارد،
حــدود  300هــزار تــن اســت کــه جمعــ ًا
بــا عــدد تولیــد محصــول جدیــد میشــود
 900هــزار تــن .همچنیــن ،بــرای اولیــن
بــار ترکیــه اعــام کــرده اســت کــه حــدود
 200هــزار تــن پســته دارد؛ البتــه دقــت کنیــد
کــه ترکیــه پســتهاش را بــا پوســت خشــک
میکنــد و وقتــی میگویــد  200هــزار تــن،
عمـ ً
ا پســتهای کــه از ایــن مقــدار درمیآیــد،
حــدود  80تــا  100هزار تــن اســت .بنابراین،
در ســال پیــش رو حــدود یــک میلیــون تــن
پســته در بــازار وجودخواهدداشــت .ایــن در
حالــی اســت کــه در بهتریــن ســالها و در
بهتریــن شــرایط  600تــا  650هــزار تن پســته
در بازارهــا بــه فــروش رسیدهاســت.
اتفــاق بــزرگ دوم کــه بخشــی از اتفــاق اول
هــم ناشــی از آن اســت ،کوروناســت .از عیــد
چینیهــا در ســال گذشــته مــا گرفتــار کورونــا

شــدیم .در شــرایط کورونــا ایــن اتفــاق افتــاد
کــه هــر آنچــه در زمینــه پســته و صــادرات
آن وجــود داشــت دچــار اشــکال شــد .بــه
نحــوی کــه او ً
ال :مصــرف پســته بــه شــدت
کاهــش پیــدا کــرد ،چــون بیشــترین مصــرف
پســته را در عیــد چینیهــا و در کریســمس
داشــتیم کــه هــر دو گرفتــار جریــان کورونــا
شــدند و هــر دو مصــرف کــم شــد .چینیهــا
کــه حتــی عیــد را هــم برگــزار نکردنــد؛ بــه
دلیــل مشــکالتی کــه در شــهر «ووهــان»
داشــتند و بعــد کل چیــن درگیــر آن شــد .در
اروپــا نیــز بــه همیــن دلیــل مصــرف کــم شــد.
ثانیـ ًا :حمــل و نقــل و ترانســفر دچار اشــکال
شــد ،چــون خیلیهــا نگــران ایــن بودنــد کــه
ایــن ویــروس بــه غــذا و از طریــق غــذا و
از طریــق حمــل و نقــل و از طریــق پســته
و کاالهــای دیگــر نیــز ممکــن اســت انتقــال
پیــدا کنــد .ثالث ـ ًا :فروشــگاهها بســته شــدند،
بــه دلیــل اینکــه گفتنــد بایــد قرنطینــه حاکــم
باشــد و کل فروشــگاهها بســته شــدند .بعــد
از آن کارخانههــای برشــتهکنی و بســتهبندی
تعطیــل شــدند .همــه اینهــا روی مصــرف
پســته اثــر گذاشــت .بنابرایــن ،بخــش زیــادی
از محصــول ســال  98مــا و محصــول ســال
 2019آمریــکا بــه همیــن دلیــل ،در آمریــکا،
در چیــن و در اروپــا مصــرف نشــد.
اتفــاق ســوم که فعـ ً
ا مــا درگیــر آن هســتیم،
مســئلۀ شــرایط و نوســانات ارزی کشــور و
اتفاقاتــی اســت کــه در اثــر تحریــم و در اثــر
گرفتاریهــای اقتصــادی و تصمیمــات غلــط
اقتصــادی در یکــی ،دو ســال گذشــته در
کشــور پیــش آمدهاســت.

تصمیمات غلط اقتصادی چه شرایطی را ایجاد کرده؟
ایــن تصمیمــات باعــث شــدهاند کــه صادرکنندههــای واقعــی بــا
توجــه بــه گرفتــاری کــه االن در بازگشــت ارز و گرفتاریهــای
ناشــی از تحریــم و مســائلی کــه مــا در دنیــا داریــم ،خودشــان را
درگیــر مســئلهای بهنــام قاچاقچــی ارز و اخاللگــر اقتصــادی
نمیکننــد .بــه جهــت اینکــه فکــر میکننــد فــردا ممکــن اســت بــه
هــر دلیلــی بگوینــد اینهــا در بــازار اخــال ایجــاد کردنــد .در ایــن
مســیر همیشــه وقتــی تصمیــم نادرســتی گرفتــه میشــود ،اشــکال
اصلــی ایــن میشــود کــه فعالیــن اصلــی ،نامــدار و مشــخص آن
صنعــت کمکــم کنــاره میگیرنــد و افــراد جدیــدی وارد میشــوند.
بنابرایــن ،افــراد جدیــدی بهعنــوان کارتهــای یکبــار مصــرف،
بهعنــوان کارتهــای نــو وارد شــدند و شــروع بــه صــادرات کردنــد.
رئیــس ســابق ســازمان توســعه تجــارت ،آقــای مــودودی گفتنــد مــا
حــدود  8هــزار کارت جدیــد صــادر کردیــم .درحالیکــه ،در طــول
تاریــخ صــادرات پســته و صــادرات کشــور 8 ،هــزار کارت فعــال
بــرای صــادرات نداشــتهایم و ایــن  8هــزار کارت ،فقــط در ســال
 97و  98صــادر شــدهاند .ایشــان گفتنــد بــاالی  5میلیــارد دالر و
بعــدا ً گفتنــد بــاالی  15تــا  20میلیــارد دالر از صــادرات توســط ایــن
کارتهــا انجــام شدهاســت .ایــن موضــوع نشــان از آن دارد کــه
بــازار دچــار یــک اختــال جــدی اســت.
صادرکننــدهای کــه دلــش بــرای جنســش میســوزد ،قیمــت
برایــش مهــم اســت ،بــازار برایــش مهــم اســت ،کیفیــت برایــش
مهــم اســت ،ســابقه و برنــد و تجربــه برایــش مهــم اســت ،رفتــه و
کنــار نشســته و بهجــای آن صادرکننــدهای آمــده کــه هیچکــدام
از اینهــا برایــش اهمیــت نــدارد! بلکــه برایــش مهــم اســت کــه
یــک جنســی را ببــرد آنطــرف! چــون تعهــدی هــم نــدارد ،ارز
خــود را بــه قاچاقچــی کــه بهصــورت غیررســمی کاال وارد کشــور
میکنــد ،میدهــد یــا بــه خــروج ســرمایه میدهــد ،یــا بــه
مصــرف دیگــری کــه مصــرف قانونــی نیســت میرســاند و بــه
قیمــت باالتــر میفروشــد .بنابرایــن ،ایــن صادرکننــدگان چــون ارز
را بــه قیمــت بــاال و شــرایط بهتــر میتواننــد رد کننــد ،عمـ ً
ا بــازار
را میگیرنــد .همچنیــن ،صادرکنندگانــی کــه بــا کارت اجــارهای
پســته را صــادر میکننــد ،در رقابــت بــا صادرکننــده واقعــی و
درســت کــه بایــد ارز را بیــاورد و بــه قیمــت نیمایــی و ســنایی
بدهــد و آن همــه مســائل و مشــکالت در تبدیــل ارز بــه ارز نیمایــی

و ســنایی دارد ،پیــروز میشــوند.
در ایــن بــازار نابســامان اتفاقــی کــه افتــاده ایــن اســت کــه عــدهای
در بــازار تصمیمگیــر ،برنامهریــز و جلــو برنــده هســتند کــه نــه
بــه گذشــته و نــه بــه آینــده نــگاه مــی کننــد .یــک صادرکننــده
واقعــی وقتــی میخواهــد تصمیــم بگیــرد ،بــه ســه بُعــد زمــان
نــگاه میکنــد ،هــم نــگاه بــه گذشــته میکنــد ،هــم نــگاه بــه
حــال میکنــد ،هــم نــگاه بــه آینــده .بــه گذشــته نــگاه میکنــد
تــا ســابقه خــودش ،ســابقه تجارتــش ،ســابقه برنــدش ،ســابقه
اســمش ،ســابقه بــازارش را طــوری حفــظ کنــد کــه بتوانــد ادامــه
دهــد .نــگاه بــه حــال میکنــد تــا بتوانــد بــا قیمــت روز ،بــا شــرایط
روز ،بــا وضعیــت روز و بــا امکانــی کــه در بــازار وجــود دارد
خــودش را تطبیــق دهــد و بتوانــد کاال را صــادر کنــد .نــگاه بــه
آینــده میکنــد بــه ایــن دلیــل کــه بایــد در آینــده جوابگــوی
حاکمیــت ،جوابگــوی اتاقهــای بازرگانــی ،جوابگــوی همــه
قوانیــن کشــور و از همــه مهمتــر جوابگــوی آبــرو و حیثیــت
خــودش باشــد.
از ایــن ســه آیتمــی کــه یــک صادرکننــده واقعــی بــه آن نــگاه
میکنــد و تصمیــم میگیــرد و بــازار را حفــظ میکنــد،
صادرکننــدۀ مصنوعــی بــه دو مــورد از اینهــا نــگاه نمیکنــد،
چــون نــه گذشــتهای دارد و نــه قــرار اســت آینــدهای را جوابگــو
باشــند؛ آنهــا فقــط نــگاه بــه حــال و جیبشــان میکننــد .بنابرایــن،
پســته را میبرنــد و در هــر قیمتــی و در هــر شــرایطی و بــه هــر
کیفیتــی در بازارهــا عرضــه میکننــد.
کیفیــت برایشــان مهــم نیســت چــون برنــد ندارنــد ،قیمــت برایشــان
مهــم نیســت چــون قــرار نیســت تعهــدی را بپردازنــد ،هیــچ ارزشــی
و هیــچ اعتبــاری هــم بــرای کار صــادرات قائــل نیســتند ،بلکــه فقــط
جیبشــان ،لحظهشــان و گــذر از ایــن زمــان برایشــان اهمیــت دارد.
بنابرایــن ،بــازار بلبشــو میشــود .بــازار بلبشــو بــه ایــن معنــی
اســت کــه پســتهای را کــه مــا بــا کمــک همــه ظرفیتهــای
کشــور و خصوص ـ ًا کمــک آمریکاییهــا بــه زحمــت از  2دالر در
ســال  1372بــه  11دالر رســاندیم ،امــروز در خــارج بــه شــدت
قیمتــش کاهــش یافتهاســت .شــخص ًا در ســالهای کــم پســته
هــر کیلوگــرم پســته رقــم فندقــی را بــه قیمــت  11دالر فروختــم.
در شــروع امســال (مهــر  ،)98اولیــن پســتهای کــه مــن در اروپــا
فروختــم  9.2یــورو فاکتــور دارم و در آخــر ســال کــه االن باشــد،
صحبــت از  4.6یــورو اســت ،یعنــی بــه نصــف تقلیــل پیــدا کــرده!
ورود صادرکننــدگان جدیــد مگــر بــه معنــی رقابتــی شــدن
بــازار نیســت؟ و چــرا تاجــری کــه مالــک پســته شــده
نمیتوانــد آن را بــه هــر قیمتــی کــه دوســت دارد بفروشــد؟
کامــ ً
ا حرفتــان درســت اســت ،امــا در بــازار رقابتــی چنــد
چیــز شــرط اســت :او ً
ال ،قوانیــن ســالم و شــفاف باشــند؛ ثانیــ ًا،
قواعــد رقابــت و بــازار رقابتــی حفــظ شــود و بــه آنهــا احتــرام
گذاشتهشــود؛ ثالث ـ ًا ،مــوردی کــه از دو مــورد گفتــه شــده مهمتــر
اســت ،تعهــد اخالقــی بــه آن چیــزی اســت کــه در ذات قضیــه
وجــوددارد.
ایــن ســه شــرط را بــا یــک مثــال برایتــان روشــن میکنــم .در مــورد
پســته هــم ایــن موضــوع مصــداق دارد کــه خدمتتــان توضیــح میدهــم.
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بفرمایید.
در دورانــی کــه مــن رئیــس اتــاق بازرگانــی
ایــران بــودم از اتحادیــه نســاجی آمدنــد و
جلســهای گذاشــتند .اصــل حرفشــان ایــن
بــود کــه آنقــدر وضــع مــا در تولیــد تریکــو
و نســاجی خــراب شــده کــه حتــی قیمــت
کاالهــای نســاجی تــرک در ایــران ارزانتر از
ترکیــه اســت .مــن اول فکــر کــردم اینهــا بــا
دالرهــای متفــاوت ایــن را میســنجند ،چون
اگــر یادتــان باشــد آن زمــان دالر مبادل ـهای،
رقابتــی ،ترجیحــی و دالرهــای متفاوتــی
بــود .گفتــم حتمــ ًا ایــن موضــوع بهخاطــر
قیمــت اســت .گفتنــد نــه ،اص ـ ً
ا شــما دالر
را بــه قیمــت روز کــه باالتریــن قیمــت
اســت حســاب کنیــد ،بــاز کاالی ترکــی در
ایــران ارزانتــر از ترکیــه اســت! بهطــوری
کــه تولیدکننــدگان تریکــو و نســاجیهای
ترکــی میآینــد بــه ایــران و کاالی خودشــان
را میخرنــد و برمیگرداننــد!
خیلــی ایــن موضــوع بــرای مــن عجیــب
بــود .بالفاصلــه همانجــا یــک گروهــی را
مســئول کــردم و گفتــم شــما یــک بررســی
جامــع کنیــد و گــزارش کاملــی بــه مــن
بدهیــد تــا ببینیــم جریــان چیســت ،ایــن
مســئله خیلــی جــدی اســت.
بــا آقــای طیبنیــا صحبــت کــردم ،گفتنــد
مــن اصــ ً
ا نمیتوانــم راجــع بــه ایــن
موضــوع نظــری بدهــم ،ایــن اص ـ ً
ا منطقــی
نیســت.
بــا آقــای نعمــتزاده کــه وزیــر صنایــع
وقــت بودنــد صحبــت کــردم ،ایشــان هــم
گفتنــد اصــ ً
ا ایــن منطقــی نیســت و مــن
هــم شــنیدهام .حتــی اگــر قاچــاق هــم
بیاورنــد ،پــول ارز آن را بایــد بدهنــد ،حتــی
هزینــه کولهبــری را بایــد بدهنــد.
بعــد از چهــار هفتــه گروهــی کــه مأمــور
بررســی ایــن موضــوع کردهبودیــم گفتنــد
بلــه ،آقایــون درســت میگوینــد! گفتیــم
یعنــی چــه؟! یعنــی کســی مــیرود تریکــو
وارد میکنــد و ضــرر میدهــد؟! گفتنــد
نــه ،کســانی کــه دارنــد ایــن کاالهــای
نســاجی را میآورنــد ،از اینطــرف دارنــد
ســوخت قاچــاق میکننــد! چــون در
قاچــاق ســوخت ،ســود یک بــه  10داشــتند.
آنموقــع بنزیــن لیتــری هــزار تومــان بــود و
آنجــا  10هــزار تومــان میفروختنــد .کســانی
کــه نمــی تواننــد پــول بیاورنــد ،میرونــد
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آنجــا و کاالهــای ســبک مثــل کاالهــای
نســاجی را بــه کولهبرهــا میدهنــد و
میآورنــد اینطــرف ،بعــد تبدیــل بــه
ریــال میکننــد؛ هــم پولشــویی میکننــد،
هــم پولشــان را میگیرنــد و هــم سودشــان
را میبرنــد .ایــن یــک مثــال خیلــی ســادهای
بــود .ترکهــا میآمدنــد از اینجــا همــان
کاالی خودشــان را میخریدنــد و دوبــاره
برمیگرداندنــد؛ چــون میدیدنــد ارزانتــر
اســت.
شــما اســم ایــن را میگذاریــد بــازار
رقابتــی؟! ایــن رقابتــی نیســت .چــرا رقابتــی
نیســت؟ چــون تصمیمــی کــه سیاس ـتگذار
گرفتــه و روی انــرژی یارانــه میدهــد و
کنتــرل مرزهــای کشــور نیــز امکانپذیــر
نیســت ،باعــث شــده ایــن اتفــاق بیفتــد.
کمــا اینکــه شــما دیدیــد در جنــوب کشــور
شــیلنگ از زیرزمیــن انداختــه بودنــد و
لولــه کشــی کــرده بودنــد و بنزیــن قاچــاق
میکردنــد .در خوزســتان همیــن اتفــاق
افتــاده بــود.
بنابرایــن ،وقتــی یــک سیاســتگذار بــر
خــاف مصالــح و منافــع کشــور و بر اســاس
گذشــت زمــان و بــه صــورت خلقالســاعه
و بــا ایــن دیــد کــه فعـ ً
ا از ایــن ســتون بــه
آن ســتون فــرج اســت تصمیــم میگیــرد،
نتیجــه ایــن میشــود.
سیاســتگذار در کشــور فقــط سیســتم
توزیــع را بلــد اســت ،سیســتم تولیــد و
خلــق ثــروت را در ایــن ســالها اصــ ً
ا
بــه کار نبردهایــم و فقــط توزیــع ثــروت
داشــتیم؛ آمدیــم یارانــه روی کاال و انــرژی
دادیــم.
حــاال در ایــن فضــا شــما چهطــور
میتوانیــد ســه آیتمــی را کــه گفتــم حفــظ
کنیــد؟! قانــون ،قانــون غلطــی اســت .قواعد،
قواعــد نادرســتی اســت و اخالقـ ًا هم کســی
متعهــد نیســت .جنســی را از ایــران میبــرد

و از آنطــرف قاچــاق مــیآورد.
بفرماییــد از تجربهتــان در مــورد پســته
بگوییــد.
مــن در ســال  1396وقتــی کــه کســالتم رفــع
شــده بــود ،بــا خــودم گفتــم مــن دیگــر
مســئولیت اجتماعــی و حضــور در اتــاق
بازرگانــی کرمــان و ایــران نــدارم ،پــس
مقــداری فعالیتــم را در زمینــه پســته بیشــتر
کنــم .از ای ـنرو ،حرکــت کــردم بــه ســمت
بازارهــای جدیــد ،از جملــه بازارهایــی در
آمریــکای جنوبــی کــه تــا حــاال بــاز نشــده
بــود.
بــه دو ،ســه کشــور ســفر کــردم ،بــرای
اینکــه ببینــم آیــا میتوانــم بــازاری
پیــدا کنــم .بــرای مــن عجیــب بــود کــه
نمیتوانســتم بــا قیمتــی کــه در اینجــا
هســت و بــا شــرایط صــادرات آنموقــع کــه
هنــوز نــه پیمــان ارزی بــود و هــم در اوج
برجــام بودیــم ،پســته را آنجــا بفروشــیم! در
کانــادا بــا یکــی از تجــار بــزرگ و بهنــام
صنعــت پســته کــه ســالها اســت آنجــا
زندگــی میکنــد و نزدیــک بــه  30ســال
اســت دفتــر دارد ،قــرار مالقــات گذاشــتم.
ســوال مــن ایــن بــود کــه شــرایط چهطــور
اســت کــه مــا نمیتوانیــم پســتهمان را نــه
در کانــادا و نــه در کشــورهای آمریــکای
جنوبــی بفروشــیم؟ ایشــان پاســخ دادنــد کــه
اینجــا کســی پســته را بهخاطــر تجــارت
نمــیآورد .اینجــا عمدتــ ًا پســته بهخاطــر
خــروج ســرمایه میآیــد .و ادامــه دادنــد
کــه همــه کســانی کــه پســته میآورنــد،
چــون مشــکل دارنــد و خریــد ارز برایشــان
دشــوار اســت ،ترانســفر کــردن مشــکل
اســت و پولشــویی حســاب میشــود،
پســته را در ایــران میخرنــد و میآورنــد
اینجــا در بانکهــا و حسابهایشــان پــول
شســته ُرفتــه و تمیــز بابــت صــادرات را
وارد میکننــد و برنمیگرداننــد .بنابرایــن،

اگــر روی هــر دالی  100تــا  500تومــان هــم ضــرر کننــد ،یــک
پــول شســته و رفت ـهای در حسابشــان اســت کــه بانــک جلویشــان
را نمیگیــرد.
این موضوع از کجا ناشی میشود؟
از اینجــا ناشــی میشــود کــه مــا قوانیــن و قواعــد و مجموعــۀ آن
مــواردی کــه بــه عنــوان سیســتمها و کالسهــای بانکــی در دنیــا
هســتند را در کشــور حفــظ نمیکنیــم و در صــادرات ،نــرخ ارز و
امنیــت ســرمایهگذاری گرفتــاری داریــم.
در چنیــن بــازاری ،دیگــر رقابــت معنــا نمیدهــد .شــما نمیتوانیــد
در یــک جریــان رقابتــی تیکهــای اصلــی را برداریــد و تیکهــای
دیگــر را بگذاریــد و بگوییــد بایــد رقابتــی باشــد.
شما چطور به تعهدات ارزی خودتان عمل میکنید؟
شــرکت مــا جــزو چهــار یــا پنــج شــرکتی اســت کــه میتوانیــد
برویــد در ســایت ببینیــد کــه صــد درصــد تعهــدات ســال  97و 98
را انجــام دادهاســت.
وقتــی کــه مــن صــد درصــد تعهداتــم را انجــام دادهام تــا کســی
نگویــد محســن جاللپــور کــه یــک عمــری رئیــس اتــاق بازرگانــی
ایــران بــوده ،رئیــس انجمــن پســته ایــران بــوده و رییــس اتــاق
بازرگانــی کرمــان بــوده ،تعهــدش را انجــام نــداده و خــروج ارز و
ســرمایه کــرده یــا ارز را آزاد فروختــه ،چــه اتفاقــی برایــم افتــاده؟!
اتفاقــی کــه افتــاده ایــن اســت کــه در ســال  97و  98دفاتــرم صــد
درصــد دارد نشــان میدهــد ،ولــی ســال  99همیــن اتفــاق بــا یــک
ضــرر هنگفتــی میافتــد! فقــط تنهــا کاری کــه کــردم ایــن بــوده کــه
بــازارم را حفــظ کــردم ،مشــتریم را حفــظ کــردم و از جــان و مــال
و زندگــی خــودم مایــه گذاشــتم تــا بتوانــم در بــازار باشــم ،ولــی
آبرویــم را داشتهباشــم.
امــا صادرکننــدهای کــه در ســال 98 ،97و االن که در ســال  99هســتیم
بــا کارت دیگــری یــا بــا کارت خــودش محصولــی را صــادر کــرده و
ارزی برنگردانــده در بــازار حضــور دارد و فعالیــت میکنــد.
طبــق آمــاری کــه مــن دیــدم ،تقریبـ ًا چیــزی نزدیــک بــه  90درصــد
شــرکتها اصــ ً
ا بــه تعهدشــان عمــل نکردهانــد؛  5 ،4درصــد از
شــرکتها بــه  30تــا  35درصــد از تعهدشــان را عمــل کردهانــد؛
 4 ،3درصــد هــم بــاالی  50درصــد و فقــط  0.5درصــد بــه تمــام
تعهدشــان عمــل کردهانــد.
مــن میگویــم ایــن سیســتم ،ایــن روال و ایــن رونــد اشــتباه
اســت و مــن کــه تعهــدم را پرداخــت کــردهام ،نــه بــه دلیــل اینکــه
نمیدانســتم اشــتباه اســت ،بلکــه بــه دلیــل اینکــه آبــروی خــودم،
شــخصیت خــودم ،اســم خــودم ،برنــد خــودم را در طــول  40ســال
گذشــته نمیخواســتم زیــر ســوال ببــرم ،بــا ضــرر ایــن کار را کــردم
و در دفاتــرم هــم معلــوم اســت .هــر آنکــه میخواهــد از رئیــس
کل بانــک مرکــزی ،وزیــر اقتصــاد ،وزیــر صنایــع و معــادن ،وزیــر
کشــاورزی و اســتاندار بیاینــد و دفاتــر مــن را ببیننــد! ببیننــد کــه در
دو ســال گذشــته ضــرر و زیــان مــا بــه دلیــل اینکــه قوانیــن آنهــا را
رعایــت کردیــم چقــدر بــوده و در عیــن حــال برونــد میلیونهــا و
میلیاردهــا تومانــی کــه بابــت اختــاف نــرخ ارز بیــن ســامانه و بــازار
بــه جیــب عــدهای ســرازیر شــده را ببیننــد!
مــن بایــد بــا کســی رقابــت کنــم کــه روی پســته  8دالری ،حداقــل

 4هــزار تومــان تفاوتــش بــوده ،یعنــی هــر کیلــو پســته  32هــزار
تومــان تفــاوت میکنــد ،چهطــور میتوانســتم صــادر کنــم؟! غیــر
از اینکــه همــه هزینههــا را بــه حداقــل برســانم ،میــزان صادراتــم را
بــه حداقــل برســانم و کــف بــازارم را بــا ضــرر حفــظ کنــم.
بنابرایــن ایــن رقابــت ،رقابــت درســتی نیســت و اگــر مــا میگوییــم
رقابــت ،بایــد بســتر هــم رقابتــی باشــد ،نــه اینکــه رانــت بــه وجــود
بیاوریــم و در کنــار رانــت بگوییــم رقابــت کنیــد .اینهــا بــا هــم
ســازگار نیســت.
پــس شــما بیشــتر تصمیمــات و قواعــدی کــه توســط دولــت
گرفتــه میشــود را مذمــت میکنیــد تــا تاجــری کــه
میخواهــد پســته را بــه هــر انگیــزهای صــادر کنــد؟
مــن صــد درصــد بــه ایــن امــر معتقــدم؛ نــه تنهــا در مــورد پســته،
بلکــه در مــورد ســایر محصــوالت نیــز نظــرم همیــن اســت .زمانــی
کــه در اتــاق بازرگانــی مســئول بــودم ،در مصاحبههــا میگفتــم
هــر فســاد و هــر رانتــی از جایــی ناشــی میشــود کــه یــک تصمیــم
غلــط گرفتــه شدهاســت .اگــر تصمیــم درســت و سیاســت درســت
گرفتهشــود ،رانــت و فســاد ایجــاد نمیشــود .از مــن میپرســیدند
علــت گرفتــن ایــن تصمیمــات غلــط چیســت؟! میگفتــم علتــش
پــول اضافــی اســت.
یــک کشــور ثروتمن ـ ِد پرمایــه و پــر پولــی داریــم و میلیاردهــا پــول
را از زمیــن و زیــر زمیــن برمیداریــم ،منابــع نفتــی و گازی ،منابــع
معدنــی ،منابــع آبــی ،منابــع مرتــع و جنــگل و منابــع بیــن نســلی کــه
متعلــق بــه قبــل و امــروز و بعــد از خودمــان بــود ،همــه را داریــم
مصــرف میکنیــم .یــک سیســتم توزیــع بــه وجــود آوردهایــم و یــک
عــده زیــادی هــم نشســتهاند دور ایــن سیســتم و از قوانیــن غلــط
و از اشــتباهات و تصمیمگیــری و از سیاســتگذاریهای غلــط
منافــع کالن میبرنــد و اینهــا ایجــاد رانــت میکننــد.
اگــر تصمیــم درســت باشــد ،بعــد از آن ،کار در مســیر درســت پیــش
م ـیرود ،وقتــی سرچشــمۀ تصمیــم غلــط باشــد از هــر گوش ـهاش
هــر کســی یــک تکـهای را میبــرد .چــون اصــل قضیــه غلــط اســت،
همــه میتواننــد در ایــن غلــط بــودن ســهیم باشــند و ســهامدار
باشــند و در ایــن جریــان ،منفعــت غیــر واقعــی و غیــر عــرف ببرنــد.
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چــرا در اروپــا نمیتوانــد اینقــدر اختــاس اتفــاق بیافتــد؟! بــه
دلیــل اینکــه تصمیمــات و سیاســتگذاریها درســت اســت.
چــرا سیاســتگذاریها درســت اســت؟ تفــاوت ایــن اســت کــه
اروپاییهــا منابــع خــدادادی ندارنــد ،یــا اگــر هــم دارنــد ،مثــل
نــروژ در یــک صندوقــی گذاشــتهاند .میدانیــد در نــروژ حتــی
ت را خــرج نمیکننــد ،فقــط ســود پــول را
یــک درصــد از پــول نفـ 
خــرج میکننــد و آن هــم فقــط ســرمایهگذاری میکننــد .صنــدوق
ارزی نــروژ حــدود یــک تریلیــون دالر اســت! و دارنــد بــا پــول
مالیــات و پولــی کــه از مــردم و از شــرکتها میگیرنــد کشورشــان
را اداره میکننــد .چــون پــول از مــردم میگیرنــد و کشــور را اداره
میکننــد ،جوابگــو هســتند و قوانیــن را هــم درســت میگذارنــد.
مــا چــون برعکــس عمــل میکنیــم ،پــول از منابــع برمیداریــم،
توزیــع میکنیــم ،ماشــاء اهلل گردنمــان ســیخ اســت و در عیــن حــال
قوانیــن هــم غلــط هســتند و ایــن رانتهــا بهوجــود میآینــد!
پــس دولــت بهطــور مســتقیم و مســتق ً
ال در اتخــاذ تصمیمــات
و وضــع قوانیــن و قواعــد نقشــی نــدارد.
اینکــه چــه دلیلــی دارد را بــه شــما میگویــم .یــک مثــال دیگــر
میزنــم تــا متوجــه شــوید چــه اتفاقــی دارد میافتــد.
مــا از ســال  1384یــک بحثــی داشــتیم بــه نــام خصوصیســازی
کــه مقــام معظــم رهبــری ابــاغ کردنــد و گفتنــد ایــن تغییــر ریــل
اقتصــاد کشــور اســت .امــا در اجــرای ایــن قانــون همــه گفتنــد کــه
در طــول ایــن ســالها مســیر غلطــی طــی کردیــم و بیــش از 90
درصــد ایــن خصوصیســازی واقعــی نبودهاســت .بهطــور واقعــی
کمتــر از  10درصــد خصوصیســازی شــده و جالــب اســت کــه
همــان کمتــر از  10درصــد هــم پروندههایــش در دادگاه موجــود
اســت و همــه درگیــر هســتند.
اخیــرا ً دولــت بــه پــول نیــاز پیــدا کــرد و شــرایطی بــود کــه
میخواســت ســهامی را بفروشــد ،متوســل شــد بــه همــان
قانــون خصوصیســازی ،بــا ایــن توضیــح کــه مــا بایــد قانــون
خصوصیســازی را اجــرا کنیــم و امــوال دولتــی را بایــد بفروشــیم.
گفتنــد یکــی از امــوال دولتــی ،امــوال شــرکتها اســت ،پــس
صندوقهــای  ETFرا راه میاندازیــم؛ چــرا تصمیــم گرفتنــد
صندوقهــای  ETFرا راه بیاندازنــد؟ دلیلــش ایــن اســت کــه آن
کســی کــه در کرســی وزارت نشســته و آن کســی کــه در جایــگاه
تصمیمگیــری و سیاســتگذاری نشســته ،ایــن راههــا را پیــدا
میکنــد و میخواهــد در شــرایط فعلــی کــه نیــاز مالــی دارد ،پــول
را از مــردم بگیــرد ،ولــی ضمن ـ ًا مدیریــت و کرســی مدیریــت را و
ایــن ســر قلمــی کــه بــا آن مدیــران را تعییــن میکنــد و شــبکهای را
کــه بــرای خــودش درســت میکنــد از دســت ندهــد.
اگــر آمــده بودنــد و شــرکتها را واگــذار کردهبودنــد ،مــردم
میشــدند صاحــب شــرکتها ،مــردم خودشــان مجمــع تشــکیل
میدادنــد و خودشــان هــم عمــ ً
ا مدیــر انتخــاب میکردنــد.
بنابرایــن ،بــرای جلوگیــری از ایــن امــر ،گفتنــد امــوال دولتــی در
قالــب صندوقهــای  ETFارائــه شــود و خــود دولــت هــم در رأس
کار قــرار گرفــت .یعنــی همــه پــول را از مــردم گرفتنــد ،بــدون
اینکــه بــه مــردم اختیــار مدیریــت بدهنــد ،بــدون اینکــه انتخــاب
یکــی از ایــن مدیرهــا از دستشــان ســاقط شــود .چــرا آنطــرف ایــن
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مدیرهــا را نیــاز دارد؟! چــون اینهــا شــبکهاش هســتند.
متأســفانه مــا در کشــور بــه دلیــل همیــن سیاسـتهای  70 ،60ســاله
اخیــر کــه برمیگــردد بــه زمــان شــاه ،طــوری بنــای بروکراســی
کشــور گذاشــته شــده کــه همــه مســئولین قــدرت خودشــان را در
شبکهســازی دیدهانــد و شبکهســازی هــم بــا ســر قلــم مدیــر
تعییــن کــردن ،پرداخــت حقــوق ،پرداخــت مزایــا و برگشــت پــول
بودهاســت .بنابرایــن ،وقتــی میخواهنــد «شــصتا» را ســهامی کننــد
زیرمجموعههایــش را در بــورس نیاوردنــد ،بلکــه خــود شــصتا
را آوردنــد .چــون اگــر شــرکتهای زیرمجموعــه را میآوردنــد،
شــرکتها سهامشــان فــروش میرفــت و دولــت دیگــر اختیــاری
نداشــت و مدیــر بایــد در مجمــع انتخــاب میشــد .منتهــی گفتنــد
ایــن شــرکتها متعلــق بــه یــک مجموعـهای بــه نــام شــصتا هســتند
و اگــر  10درصــد از ســهام شــصتا بــه آن عظمــت را بفروشــیم90 ،
درصــدش متعلــق بــه خودمــان اســت .بنابرایــن ،تــا هــر میــزان کــه
بفروشــند ،بــاز قــدرت تصمیمگیــری دارنــد.
مــن یــک روزی از مدیرعامــل وقــت شــصتا پرســیدم شــما چنــد
نفــر مدیــر انتخــاب میکنیــد؟! گفــت  800نفــر! ایــن  800نفــر تنهــا
بخشــی از ســرقفلی وزارت کار هســتند.
پــس دلیــل برمیگــردد بــه آن شــبکه ،بــه قدرتخواهــی و اینکــه
جــای خودشــان را بــاز کننــد؛ بنابرایــن اجــازه نمیدهنــد؛ پــس
سیاســتها بایــد طــوری باشــد کــه اینهــا حضــور داشتهباشــند؛
اینهــا بخواهنــد حضــور داشتهباشــند بایــد سیاســتها موافــق بــا
حضــور اینهــا باشــد .اینهــا بــه هــم وصلنــد .بنابرایــن ،میشــویم
چیــزی کــه امــروز وجــود دارد.
پــس رفتــن بــه ســمت بــورس قدمی بــه ســمت خصوصیســازی
نبوده؟
نــه ،فقــط تأمیــن مالــی بــوده! تــا االن حــدود  40هــزار میلیــارد
تومــان از امــوال دولــت را فروختهانــد ،بــدون اینکــه اختیــار تعییــن
حتــی یــک مدیــر یــا یــک آبدارچــی را بــه مــردم بدهنــد .فقــط پــول
را گرفتهانــد ،مدیریــت را هــم دارنــد ،کرســیها را هــم دارنــد،
شــبکه را هــم دارنــد.
از ایــن بحــث بگذریــم! شــما کورونــا ،تصمیمــات غلــط ارزی
مثــل بحــث تعهــد ارزی و کارتهــای یــک بــار مصــرف،
دیــر عرضــه شــدن پســته بــه بــازار و حجــم زیــاد عرضــه را
جــزو عوامــل موثــر بــر قیمــت پســته توصیــف کردیــد .آیــا
میشــود بــه اینهــا وزن بدهیــد کــه اثرگــذاری هریــک چقــدر
بود هاســت؟

میشــود وزن داد ،ولــی مــن هیچوقــت ایــن کار را نکــردهام .ولــی
اگــر بخواهــم اولویــت بدهــم ،اولیــن و بزرگتریــن مســئله کــه مــا در
ســال گذشــته داشــتیم ،دیــر بــه بــازار آمــدن پســته و عــدم عرضــه
توســط باغــداران و تولیدکننــدگان در اول فصــل بــود .ایــن دو مــورد
بــا هــم همــراه شــد و از طرفــی حــرف و حدیثهــای بــورس
باعــث توقــف عرضــه در اوج تقاضــا شــد .عامــل دوم کورونــا
اســت .و ســومین مســئله از نظــر مــن مســائل ارزی اســت.
مــن یــک بــار بــه دوســتان در انجمــن پســته عــرض کــردم کــه اگــر
آن دو موضــوع اول حــل نشــود ،چنانچــه ایــن ســومی حــل شــود
کمکــی بــه پســته نمیکنــد ،چــه بســا کــه مشــکل هــم ایجــاد کنــد.
چه مشکلی ایجاد میکند؟
اگــر نتوانیــم بــازار را در عرضــه و تقاضــا مدیریــت کنیــم و اگــر نتوانیــم
شــرایط طبیعــی و رقابــت صحیــح را بــه وجــود بیاوریــم ،صادرکنندگان
تــرس و نگرانــی از اینکــه بــه چــه قیمتــی در خــارج بفروشــند تــا
ی عمــل کننــد هــم از رویشــان برداشــته میشــود
بتواننــد بــه تعهــد ارز 
و از آنچــه امــروز هســتیم بازمیمانیــم .همزمــان بــا ایــن اولویــت،
بایــد آن مســائل را حــل کنیــم.
یعنــی اول بایــد بیــن باغــدار و صادرکننــده وفــاق و فهــم و آگاهــی
بــه وجــود بیاوریــم .بعــد بایــد مســئله مصــرف را در دنیــا بــه دلیــل
کورونــا دنبــال کنیــم تــا بتوانیــم بــازار خودمــان را داشــته باشــیم .حتــی
پیشــنهاد مــن ایــن بــوده کــه برویــم بــا آمریکاییهــا ســر جریــان
بازارهــا مذاکــره کنیــم .نگوییــم آمریــکا رقیــب ســر ســخت مــا اســت
و ممکــن اســت در سیاســت یــا در مســائل امنیتــی و نظامــی بــا آنهــا
مشــکل داشــته باشــیم ،بلکــه در رابطــه بــا اقتصــاد بایــد فکــر کنیــم کــه
یــک عــده زیــادی در اینجــا زندگیشــان بــه پســته وصــل اســت و اگــر
مــا کوتاهــی و اهمــال بکنیــم جمعیــت زیــادی گرفتــار میشــوند.
عرضــه نادرســت و نامتــوازن ،دیــر آمــدن پســته بــه بــازار ،کــم شــدن
مصــرف و ایجــاد مشــکل در حمــل و نقــل بــه دلیــل شــیوع کورونــا
باعــث مانــدن پســته شدهاســت.
اینکــه میفرماییــد مصــرف پســته بــه دلیــل کورونــا کاهــش
یافتــه ،چــون بحــث مــاده غذایــی و بهداشــت اســت یــا اینکــه
مــردم دنیــا بهخاطــر بیــکاری و وضــع اقتصــادی نمیتواننــد
پســته بخرنــد؟
پنــج دلیــل دارد .اول و مهمتــر از همــه ایــن اســت کــه شــرایط دنیــا
در مصــرف همــه چیــز عــوض شدهاســت .شــما امــروز دیگــر آنهمــه
لبــاس ،غــذا ،رفــت و آمــد و وســایل را کــه تــا قبــل از کورونــا اســتفاده
میکردیــد ،نیــاز نداریــد .مــن حداقــل در مــاه پنــج بــار لبــاس عــوض
میکــردم و بــه خشکشــویی مـیدادم ،االن دو مــاه اســت کــه در ایــران
هســتم و در ایــن مــدت ،یکدســت کــت و شــلوار هــم عــوض
نکــردهام؛ چــون همــه کارهــا در منــزل و پشــت ویدئــو کنفرانــس انجــام
میشــود .کفــش ،لبــاس و مصــرف همــه چیزهــا از جملــه غــذا ،تحــت
تأثیــر قــرار گرفتهاســت .مــن هــر شــب اینجــا مهمــان داشــتم ،االن
هیــچ مهمــان و رفــت و آمــدی نیســت .بنابرایــن ،نــه آجیلــی خــورده
میشــود و نــه مصرفــی دارد .پــس عامــل اول ایــن اســت کــه مصــرف
در دنیــا بــه دلیــل کورونــا و خانهنشــینی ناشــی از آن و عــدم برگــزاری

عروســیها ،مراســمها و مهمانیهــا بســیار کــم شدهاســت.
دو ،در وضــع زندگــی و معیشــت مــردم تغییــر ایجــاد شــده و درآمدهــا
کاهــش یافتــه و امــکان خریــد تنقــات وجــود نــدارد.
ســه ،حمــل و نقــل تأثیــر پذیرفتــه اســت .وقتــی در جریــان لجســتیک
و رفــت و آمــد بیــن کشــورها در دنیــا مشــکل داریــد ،چیــن نمیتوانــد
بارهــا را تخلیــه کنــد ،مســئله پــورت دارد ،مســئله کارگــر دارد و مســئله
تخلیــه بــار دارد .پــس عم ـ ً
ا همــه چیــز متوقفمیشــود.
چهــار ،فروشــگاهها بســته شــدهاند .مــردم قبــل از ایــن ،هــر وقــت
اراده میکردنــد میتوانســتند بــرای خریــد اقــدام کننــد ،امــا االن
خریدکــردن نوبتــی اســت و فروشــگاهها هفتــهای یــک روز بــاز
هســتند و مســئلۀ جــدی دارنــد.
پنــج ،بــه دلیــل تــرس از مــرگ و میــر ناشــی از شــیوع کورونــا،
مجموعــهای از تعطیلیهــا در کشــورها اتفــاق افتــاد .قبــ ً
ا در ادارات
و در مجموعههــای اقتصــادی و فرهنگــی ،روی میــز شــخص یــک
ظــرف آجیــل وجودداشــت .یــا فــرد در کیــف مدرســۀ بچ ـهاش یــک
ظــرف آجیــل بــه عنــوان میــان وعــده میگذاشــت .اتفاق ـ ًا کورونــا در
مصــرف همــه چیــز خیلــی تأثیــر داشتهاســت.
مــن شــنیدهام آن قشــری کــه در دنیــا پســته مصــرف میکننــد
خیلــی از نظــر مالــی مســئلهای ندارنــد و ایــن طــور نیســت کــه
بیــکار شــده باشــند و توانایــی مالــی بــرای خریــد آجیــل نداشــته
باشــند.
همــه جــا اینطــور نیســت .مثـ ً
ا در روســیه ،عمدتـ ًا کســانی کــه پســته
مصــرف میکننــد ،آن را بــا مشــروب میخورنــد .ایــن افــراد یــک
بودجــه خاصــی دارنــد .االن دارنــد کنــارش بــادام زمینــی میخورنــد،
در حالــی کــه قبـ ً
ا جــای آن پســته بــود .البتــه خیلــی از جاهــا مشــکل
مالــی بــرای خریــد پســته ندارنــد.
قیمت آجیلهای دیگر چه تغییری کرده؟
خیلــی پاییــن آمــده ،مثــ ً
ا بــادام زمینــی چیــن االن خیلــی قیمتــش
پایینتــر از قیمــت پســته مــا اســت .میدانــم کــه آنهــا تولیدشــان را
بــه قیمتهــای پایینتــر فروختنــد .همــۀ آجیلهــا یــک اُفــت قیمتــی
داشــتهاند.
سال پنجم -مرداد  - 99شماره ()49
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هماهنگی تولیدکنندگان؛ راه نجات پسته کشور

علی نظری

باغدار پسته و عضو هیئت مؤسس انجمن پسته ایران

در رابطــه بــا موضــوع بــازار و نقشــی کــه
تولیدکننــدگان میتواننــد داشتهباشــند چنــد
نکتــه بــه ذهــن مــن میرســد.
مــن از منظــر تولیدکننــدگان میتوانــم وضــع
بــازار را اینگونــه ببینــم کــه باغــداران پســته،
ســاالنه بهطــور متوســط بیــن  2هــزار تــا 3
هــزار دالر بــه ازای هــر هکتــار در باغشــان
هزینــه میکننــد -البتــه منهــای هزینههــای
ســرمایهگذاری -کــه بــر اســاس نرخهــای
امــروز حــدود  40تــا  60میلیــون تومــان در
ســال میشــود .از ســوی دیگــر ،متوســط
برداشــت پســته در بســیاری از باغــات
کرمــان ،رفســنجان و حتــی ســیرجان در بــازه
زمانــی  10ســاله در حــدود  500کیلوگــرم در
هکتــار اســت.
اگــر برداشــت  500کیلوگــرم پســته و عــدد
میانگیــن  2هــزار و  500دالر هزینــه در هــر
هکتــار را در نظــر بگیریــم ،از تقســیم کــردن
 2هــزار و  500دالر بــر  500کیلوگــرم ،هزینــه
تولیــد هــر کیلوگــرم پســته  5دالر میشــود.
از ســوی دیگــر ،وقتــی متوســط قیمــت
مجمــوع پســته هــای روآبــی ،دهــن بســت
و تــه آبــی روی هــم  ۵دالر فــروش بــرود،
بســیاری از باغــداران عم ـ ً
ا چیــزی گیرشــان
نیامــده و بیــش از هزینهشــان نتوانســتهاند
برداشــت کننــد.
نکتــه دوم اینکــه ،کشــور مــا یــک کشــور
نفتــی اســت ،چــه در دوران شــاه و چــه در
جمهــوری اســامی ،یکــی از منابــع بســیار
مهــم حکومــت هــا ،نفــت اســت .حکومتهــا
در کشــورهای نفتــی حفــظ بقــای خودشــان
مــد نظــر و در اولویــت اســت .در نتیجــه،
مثــل نــروژ و ســایر کشــورها نیســتند کــه
درآمــد نفــت را ذخیــره کننــد ،بلکــه نفــت
را وارد چرخــه اقتصــاد کشــور میکننــد.
وقتــی نفــت کــه بــا یــک قیمــت تمــام شــده
بســیار پاییــن تولیــد میشــود و مقــدار قابــل
توجهــی ســود بــرای دولتهــا دارد را وارد

18

سال پنجم -مرداد  - 99شماره ()49

چرخــه اقتصــاد میکننــد ،میتواننــد نــرخ
ارز را بــه صــورت مصنوعــی ثابــت نگــه
دارنــد -چنانچــه بارهــا و بارهــا دیدیــم -از
ســوی دیگــر ،بــه دالیــل دیگــری کــه بحثــش
مفصــل اســت ،نمیتواننــد ســودهای صــوری
بانکهــا بــه ســپردهها و بــه تبــع آن تــورم
را کاهــش دهنــد ،در نتیجــه مــا همیشــه یــک
تــورم حداقــل  20درصــدی خواهیــم داشــت.
ایــن تــورم ســاالنه ،خودبهخــود قیمــت
تمــام شــده پســته را بــاال خواهــد بــرد ،بــه
ایــن معنــا کــه هزینــه  2هــزار و  500دالر
در هکتــار کمکــم میشــود  3و  4هــزار
دالر و در ایــن شــرایط اگــر مــا بهــروری
مــان را متناســب افزایــش ندهیــم  -کــه در
صــورت ادامــه یافتــن رونــد موجــود بــه
احتمــال زیــاد نمیتوانیــم افزایــش دهیــم-
معنایــش ایــن اســت کــه قیمــت تمــام شــده
هــر کیلوگــرم پســته از  5دالر باالتــر هــم
مــیرود .درحالیکــه ،قیمــت تمــام شــده
بــرای پســتهکاران آمریکایــی بــدون هزینــه
برداشــت و فــراوری حــدود  ۲دالر اســت
(هزینــه برداشــت و فــرآوری توســط فــرآوری
کننــدگان  -کــه البتــه مســئولیت فــروش را
هــم عهــدهدار هســتند -پرداخــت میشــود
و از مبلــغ فــروش کســر میگــردد) .قیمــت
تمــام شــدۀ پاییــن پســتۀ تولیدکننــدگان
آمریــکا دالیــل متعــدد دارد ،خــاک خــوب
و پایــه و پیونــد کامــ ً
ا مناســب ،اقلیــم و
آب شــیرین و نتیجتــ ًا برداشــت  3تــا  5تــن
پســته خشــک از هــر هکتــار در ایــن موضــوع
موثرنــد.
در شــرایطی کــه توضیــح داده شــد  -یعنــی
ثبــات نــرخ ارز و ادامــه یافتــن اقتصــاد تورمی
کــه در  ۶۰ - ۵۰ســال گذشــته داشــتهایم -
هزینــه  3هــزار دالر در هکتــار مــا میشــود
 4هــزار دالر و  5هــزار دالر (کــه احتمــال
ایــن وجــوددارد کــه نــرخ ارز تــا  6 ،5ســال
آینــده در حــد همیــن  26 ،25هــزار تومــان

ثابــت بمانــد) .در چنیــن شــرایطی اگــر یــک
تــن پســته هــم از هــر هکتــار برداشــت کنیــم،
دیگــر ســودی نصیبمــان نمیشــود.

بنابرایــن ،دو موضوعــی کــه در حــال حاضــر
بــرای کشــاورزان بینهایــت اهمیــت پیــدا
میکنــد ،از ایــن قرارنــد:
 -1چگونــه مــا میتوانیــم برداشــت 500

کیلــو و یــک تــن در هکتــار را بــه مقادیــر
باالتــر برســانیم؟

 -2چگونــه مــا کشــاورزها میتوانیــم قیمــت
دالری پســته را از  5دالر فعلــی بــه حــدود 9

و  ۱۰دالر یکســال پیــش برســانیم؟

آنچــه کــه مســلم اســت ،هیــچ کشــاورزی

بــه تنهایــی نمیتوانــد ایــن کارهــا را انجــام
دهــد.
نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه مــا یــک
فرصــت بســیار جالبــی در پســته داریــم کــه
ایــن فرصــت را هیــچ محصــول دیگــری

نــدارد .اگــر نمودارهــای تولیــد و نوســانات

وحشــتناک قیمــت بــادام و گــردو را ببینیــم،

متوجــه میشــویم کــه چقــدر نوســانات

زیــادی دارنــد .وقتــی تولیــد ایــن محصــوالت
بــه حــدود یــک میلیــون تــن رســیده ،بــه
دلیــل اینکــه تولیدکننــدگان بســیاری در
کشــورهای مختلــف حضــور دارنــد و
هماهنگــی بیــن آنهــا امکانپذیــر نیســت،
نوســانات قیمتــی در آن محصــوالت شــدید
اســت .مثـ ً
ا قیمــت بــادام از  2دالر تــا  6دالر
در یــک دوره چندســاله نوســان کــرده کــه
ایــن نوســانات بــرای تولیدکننــده و بــه تبــع

پســته ایــران را از  ۵دالر فعلــی بــه ســطوح
باالتــر برســانند .چــرا کــه هیــچ صادرکننــدهای
بــا صادرکننــده دیگــر نمیتوانــد روی قیمــت
هماهنــگ شــود ،ولــی مــا تولیدکننــدگان
میتوانیــم هماهنــگ شــویم.
هماهنگــی مــا ســبب میشــود تــا ایــن امــکان

نمودار نوسانات قیمت بادام (برحسب دالر به ازای هر تن)

آن توزیعکننــدگان عــذابآور اســت.
ولــی در مــورد پســته وضعیــت چگونــه
اســت؟! اگــر باغهــای پســته نوچــه
آمریــکا روی کار بیاینــد ،آنهــا تــا  4 ،3ســال
آینــده حــدود  600هــزار تــن محصــول
خواهندداشــت .در ترکیــه بــا احــداث
ســدهای آتاتــورک کــه چندیــن ســال پیــش
در منطقــه پســتهخیز ترکیــه زدهشــده و شــبکه
کانالهــای آبرســانی کــه در آنجا وجــوددارد و
بــه بهرهبــرداری کامــل میرســند ،بهتدریــج
روش پســتهکاری دیــم بــه روش آبــی تغییــر
میکنــد و در ایــن صــورت محصولشــان
خیلــی افزایــش خواهــد یافــت .مقــدار تولیــد
اکنــون پســته ترکیــه تقریبــ ًا هــر  2ســال
یکبــار بــه  200هــزار تــن میرســد ،ولــی
کمکــم میتواننــد ایــن  200هــزار تــن را
بــا تغییــر روش آبیــاری در چنــد ســال آینــده
ثابــت نگــه دارنــد .ایــن در حالــی اســت کــه
ترکهــا مدعــی هســتند امســال  ۳۰۰هزارتــن
محصــول دارنــد و در ســال هــای نــه چنــدان
دور میــزان تولیدشــان بــه  ۵۰۰هزارتــن
مــی رســد .مجمــوع کشــورهای دیگــری
مثــل اســپانیا و ایــران و اســترالیا هــم دارنــد
ســطح زیرکشــت پســته را اضافــه میکننــد.
بنابرایــن ،داریــم بــه تولیــد یــک میلیــون
تــن پســته در دنیــا نزدیــک میشــویم .امــا
شــرکت واندرفــول (پارامونــت ســابق) در
آمریــکا بــا در اختیــار داشــتن  300هــزار تــن

از  600هــزار تــن تولیــد ،بــه همــراه  8نفــر
دیگــر از صادرکننــدگان آمریکایی-کــه مث ً
ال ده

شــرکت عرضهکننــده بــرای  ۶۰۰هــزار تــن
بســیار اســتثنائی اســت  -میتواننــد رهبــری
و ثبــات بســیار عالــی در پســته ایجــاد کننــد
کــه ایــن بــرای بقیــه خشــکبار مثــل بــادام و
فنــدق و گــردو امکانپذیــر نیســت.

مــا اگــر بخواهیــم از ایــن موقعیــت خــوب
بهرهبــرداری کنیــم؛ یعنــی قیمــت پســته
آمریــکا  -بهدلیــل حجــم تولیــد چنــد برابــری
بقیــه تولیدکننــدگان و ویژگــی منحصــر
بهفــرد فروشــندگان محــدود  -همچنــان در
ســطح ســال گذشــته حفــظ شــود و مــا بتوانیــم
پســته خودمــان را همــراه پســته آمریــکا و هــم
قیمــت آنهــا بفروشــیم ،بســیار امکانپذیــر
اســت .االن آمریــکا قیمــت پســتهاش را از 8
دالر پایینتــر نیــاورده و مــا قیمــت پســتهمان
را بــه حــدود  5دالر رســاندهایم .البتــه
ایــن مســئله در شــرایط فعلــی بهدلیــل عــدم
وجــود یــک عرضــه کننــده بــزرگ و بــه تبــع
آن عــدم وجــود یــک هدایتگــر مــورد اعتمــاد
در بــازار پســته ایــران ،و از طــرف دیگــر
اتفاقــات همزمــان ســرمازدگی ســال گذشــته و
مشــکالت ناشــی از کنــدی حمــل و نقــل در
اثــر تحریــم و کاهــش تقاضــا بهدلیــل شــیوع
بیمــاری کورونــا اتفــاق افتــاد .اکنــونبههیــچ
وجــه نمیتوانیــم از صادرکننــدگان انتظــار
داشــته باشــیم کــه بتواننــد بهتنهایــی قیمــت

را در بــازار فراهــم کنیــم کــه وقتــی آمریــکا
میخواهــد پســتهاش را روی  8دالر نگــه
دارد ،مــا هــم بتوانیــم همــراه آنهــا قیمــت
پســتهمان را روی  8دالر نگــه داریــم .امــا
هیــچ کشــاورزی بــه تنهایــی نمیتوانــد ایــن
کار را بکنــد .بهنظــر مــن ،تنهــا راهــی کــه
وجــود دارد ایــن اســت کــه کل تولیدکننــدگان
پســته ،پستهشــان را از طریــق چنــد شــرکت
بفروشــند .بهتــر اســت بگویــم چنــد شــرکت،
متشــکل از عمــوم کشــاورزان.
بایــد فــروش پســته از حالــت تفرقــی کــه
دســت هــزاران عرضهکننــدۀ ناهماهنــگ
بــه بــازار عرضــه میشــود ،دربیایــد.
عرضهکننــدگان محــدود ،متشــکل از عمــوم
تولیدکننــدگان ،میتواننــد بــازار را همــراه
بــا تقاضایــی کــه وجــود دارد ،تنظیــم کننــد
و نگذارنــد قیمتهــا نوســا ن شــدیدی پیــدا
کنــد .ایــن ابــزار بســیار مرســوم اســت و در
بســیار از کشــورها بارهــا تســت شدهاســت.
در رابطــه بــا موضــوع دوم کــه چطــور
بهــرهوری  500کیلوگــرم را افزایــش دهیــم
هــم هیــچ راهــی جــز از طریــق تحقیقــات
ترویجــی مشــترک تولیدکننــدگان وجــود
نــدارد .ایــن کار هــم بایــد از طریــق
کشــاورزانی کــه بــا هــم همــراه میشــوند،
صــورت بگیــرد .کشــاورزان بایــد بــا هــم
همــراه شــوند و بــا هــم تحقیقــات مشــترک
انجــام دهنــد و تحقیقــات مشــترک را بــا
هــم بــه اشــتراک بگذارنــد .ایــن ســینرژی
کــه ایجــاد میشــود ،همــه را بــا هــم
بــاال میبــرد .البتــه ایــن مســئولیت را
شــرکتهایی کــه مســئولیت مدیریــت
عرضــه و تقاضــا را بهعهــده میگیرنــد
نیــز میتواننــد عهــدهدار شــوند .یعنــی ایــن
شــرکتها هــم عرضــه را کنتــرل میکننــد،
هــم خدمــات فنــی بــه کشــاورزان میدهنــد
کــه بهــرهوری را افزایــش دهنــد.
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توگو با امیرعلی عسگراوالدی ،صادرکننده پسته
گف 

تعهد ارزی عامل تشویش و دلسردی
آقــای عســگراوالدی! رونــد قیمــت دالری و
ریالــی پســته از اول ســال تجــاری امســال

تــا کنــون چگونــه بودهاســت؟

بــرای بــازار پســته ســه بــازه زمانــی دیــده

میشــود؛ اول :ســه ماهــه پاییــز کــه اوج تقاضــا
و فــروش پســته اســت ( ،)High Seasonدوم:

شــش ماهــه زمســتان و بهــار کــه تقاضــا و فــروش

در ســطح عــادی اســت (،)Normal Season

ســوم :ســه ماهــه تابســتان کــه تقاضــا کــم و
متعاقبـ ًا فــروش در ســطح کمــی انجــام میشــود

(.)Low Season
متأســفانه قیمــت دالری پســته ایران در بــازۀ اول
گــران بــود و فصــل اصلــی صادراتــی از دســت
رفــت .آمارهــا نشــان میدهــد کــه صــادرات
در ایــن بــازه تقریبــ ًا  50هــزار تــن کمتــر از
ســنوات گذشــته رقــم خــورده و دلیــل اصلــی،
گــران بــودن پســته در بــازه اول را عرضــۀ کمتــر
پســته توســط کشــاورزان میدانــم.
ایــن کاهــش عرضــه قیمتهــا را بــه تناســب
دالر آن روز بــاال نگــه داشــت .در آن ســه
ماهــه پاییــز ،قیمــت برابــری دالر در کانــال 11
هــزار تومــان قــرار داشــت و کشــاورزان اُمیــد
داشــتند کــه قیمــت دالر بــاال رود و قیمــت
پســته افزایــش پیــدا کنــد ،لــذا رغبتــی بــه
فــروش پســته نداشــتند .ایــن اُمیــد ،ویروســی
بــه جــان تجــارت پســته انداخــت و همیــن
وضعیتــی کــه میبینیــد پیــش آمــد .اگــر
کشــاورزان بهجــای نگهداشــتن پســته ،آن را
عرضــه میکردنــد و بــا پــول آن در باغاتشــان

(ســرمایهگذاری دراز مــدت) و یــا دالر ،بــورس
ســهام ،طــا و ملــک (ســرمایهگذاری کوتــاه
یــا میــان مــدت) میکردنــد ،آن ویــروس
بــه جــان پســته نمیافتــاد .در همــان موقــع
اغلــب صادرکننــدگان حرفــهای ایــن نکتــه را
در جلســات عمومــی مطــرح میکردنــد ،امــا
کشــاورزان باورشــان نمیآمــد کــه منافــع
همــگان در عرضــه پســته بیشــتر ،در بــازۀ
زمانــی اول بــود .در بــازۀ دوم هــم کــه متأســفانه
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ویــروس کورونــا بــه صحنــه آمــد و معــادالت
تجــاری دنیــا را بــه هــم ریخــت.
عوامــل موثــر بــر ایــن رونــد قیمــت دالری
و ریالــی چــه بــوده و شــما مهمتریــن
عوامــل را چــه میدانیــد؟
عوامــل تأثیرگــذار بــر بــازار را بایــد در ســطح
جهانــی دیــد ،زیــرا بیــش از  ۸۰درصــد
محصــول تولیــد شــده پســته ایــران بــه
بازارهــای بینالمللــی ارائــه میشــود کــه
اســاس آن عرضــه و تقاضــا در داخــل و خــارج
اســت .ایــن موضــوع مســئلهای بســیار پیجیــده
اســت؛ مثـ ً
ا صادرکننــده بــرای کشــاورز تقاضــا
بــه شــمار مـیرود ،امــا همــان صادرکننــده برای
واردکننــدگان خارجــی عرضــه بــه حســاب
میآیــد و ایــن بحــث مفصلــی اســت .بعــد از
اینکــه انــواع و اقســام عرضههــا و تقاضاهــا
را از هــم تفکیــک کردیــم ،میبایســت بــه
عواملــی کــه روی آنهــا تأثیــر میگــذارد
فکــر کنیــم؛ مثــل انــواع مشــکالت اقتصــادی
و سیاســی و نــرخ دالر و تحریمهــای آمریــکا
کــه شــدیدا ً بــر بزرگتریــن بــازار پســته ایــران
در چیــن اثــر گذاشــته اســت و متأســفانه امســال
بــه مشــکل جهانــی بهداشــتی کورونــا هــم
برخوردهایــم .تحلیــل یــا پیشبینــی کــردن
برآینــد ایــن نیروهــا کار بســیار ســختی اســت
و تجربــه مفصلــی میطلبــد.
هــم اکنــون گفتــه مــی شــود کــه قیمــت
ریالــی پســته از افزایــش قیمــت دالر تبعیــت
نمیکنــد و همــگام بــا آن بــاال نرفتــه
اســت .دلیــل ایــن امــر را چــه میدانیــد
و آیــا ایــن موضــوع اثــری در تجــارت و
تولیــد پســته میتوانــد داشــته باشــد؟
عوامــل تأثیرگــذار در قیمــت پســته متعــدد
اســت و بــازار ،برآینــد ایــن نیروهاســت .بلــه
درســت اســت کــه نــرخ دالر یکــی از ایــن
نیروهاســت ولــی اشــتباه اســت کــه ایــن عامــل
را مطلــق بدانیــم و متأســفانه ایــن تابــوی مطلــق
بــودن نیــروی دالر ،اکثریــت را بــه اشــتباه
انداخــت و اغلــب صادرکننــدگان و تجــار و

کشــاورزان متضــرر شــدند .بنابرایــن ،جــواب
ســوال شــما ایــن اســت کــه عوامــل مهمتــری
بــرای عرضــه و تقاضــا وجــود داشــته کــه اثــر
بــاال رفتــن قیمــت دالر را خنثــی کــرده و بــا
ادامــه وضعیــت کنونــی کشــور ،بعیــد میدانــم
کــه بــه ایــن زودیهــا تابعیــت قیمــت ریالــی
پســته بــا افزایــش قیمــت دالر شــکل بپذیــرد.
لطف ـ ًا توضیحــی راجــع بــه موضــوع تعهــد
ارزی بفرماییــد و از دیــد شــما اثــرات آن بــر
تجــارت و بــازار پســته چیســت؟
صادرکننــده ناگزیــر بــه برگردانــدن ارز صادراتی
به کشــور اســت ،زیــرا هم بایــد تعهــدات ریالی
خــود را بــا تأمیــن کنندگانــش انجام دهــد و هم
میخواهــد مجــددا ً خریــد کنــد و بــه صــادرات
خــود ادامــه دهــد .اصــ ً
ا صــادرات راهــکار
صحیحــی بــرای خــروج ســرمایه نیســت.
کســی کــه میخواهــد ســرمایه خــود را خــارج
کنــد بــه آســانی از صرافــی ارز میخــرد و
بــه خــارج منتقــل مینمایــد و لزومــی نــدارد
کــه از مســیر صــادرات ،طــی مــدت طوالنــی
و بــا ریســکهای زیــاد تجــاری ایــن کار را
انجــام دهــد .گرفتــن تعهــد ارزی از صادرکننــده
صرف ـ ًا ایجــاد یــک تشــویش و کار اضافــی بــر
صادرکننــده اســت کــه فقــط موجــب دلســردی
صادرکننــده میشــود .نهایت ـ ًا هــر چــه فشــارها
بــر صادرکننــده زیادتــر شــود کار صادراتــی او
کمتــر میشــود.
بــازار آزاد ،قیمتهــای ارز را بــه خـ ِ
ـودی خــود
تنظیــم میکنــد؛ هــر چــه ارائــه ارز در بــازار
ارز بهتــر و بیشــتر صــورت پذیــرد ،قیمــت
ارز بهصــورت طبیعــی کنتــرل میشــود ،نــه
اینکــه اجــازه ارائــه ارز بــه بــازار را ندهنــد و
عرضــه را کاهــش دهنــد .همــه قبــول داریــم
کــه تقاضــا بــرای ارز جهــت خــروج ســرمایه
و یــا واردات قاچــاق در بــازار وجــود دارد،

ولــی بــا کــم شــدن عرضــه ارز در بــازار ،صرفـ ًا
قیمــت ارز گــران میشــود ،ولــی کمکــی بــه
کــم شــدن خــروج ســرمایه و واردات قاچــاق
نمیکنــد .حــل کــردن ایــن دو معضــل فقــط
از راه پایــداری سیاســی و تغییــر قوانیــن واردات
صــورت میپذیــرد .دولــت و نظــام خودشــان
میداننــد کــه مشــکل افزایــش ارز بــه دلیــل
خالــی بــودن خزانــه اســت و فشــار آوردن بــه
صادرکننــده ایــن خزانــه را خالیتــر میکنــد.
در ماههــای باقیمانــده از ســال تجــاری،
وضعیــت قیمــت دالری و ریالــی پســته
چــه خواهــد بــود؟ آیــا تقاضایــی در ایــن
بــازه زمانــی بــرای پســته وجــود دارد؟ آیــا
پیشــنهادی در رابطــه بــا عرضــه و یــا عــدم
عرضــه توســط باغــداران داریــد؟
همیشــه در تابســتان تقاضــا بــرای پســته کــم
اســت و لــذا بــازار صادراتــی بســیار آرام اســت.
ک ً
ال نظــر مــن ایــن اســت کــه کشــاورزان از
پســته بــه عنــوان کاالی ســرمایهای بــرای حفــظ
ارزش پــول اســتفاده نکننــد و بهجــای آن از
ســرمایهگذاریهای دیگــری بهرهبــرداری
کننــد .همیشــه فکــر میکنــم کــه نگــه
داشــتن پســته توســط کشــاورزان کار اشــتباهی
اســت و اگــر آنهــا بــه امیــد افزایــش قیمــت
دسترنجشــان هســتند ،بهتــر اســت آن را
بفروشــند و ســرمایهگذاریهای دیگــری بــرای
افزایــش ارزش مالشــان انجــام دهنــد کــه البتــه
توســعه کشــاورزی بهتریــن ســرمایهگذاری
بلنــد مــدت اســت.
بــا رســیدن محصــول جدیــد ایــران و آمریکا
و برخــی کشــورهای دیگــر ،ســناریوهای
قیمتــی ریالــی و دالری پیــش رو در ســال
جدیــد چــه خواهنــد بــود؟
رابطــه قیمــت ریالــی پســته بــا قیمــت دالری
رابطــه بــه شــکل خطــی نیســت و طی  ۳۵ســال
گذشــته از ســال  ۱۳۶۴تاکنــون کــه در تجــارت
ایــن محصــول فعــال بــودهام ،بارهــا دیــدهام
کــه ایــن رابطــه خطــی برقــرار نبودهاســت،
زیــرا عوامــل گســتردهای بــر قیمــت پســته
تأثیرگــذار اســت و بــازار پســته بــه پهنــاوری
جهانــی اســت .ســال زراعــی پیــش رو ،اکثریت
خشــکبار جهانــی تولیــد باالیــی دارنــد ،لــذا
عرضــه زیــاد اســت و از طرفــی وجــود کورونــا
بهدالیــل مختلــف تقاضــا را کاهــش میدهــد،

لــذا امیــد چندانــی بــه قیمتهــای بــاال بــرای ایــن راه منفعــت بیشــتری نصیــب ایشــان شــود،
پســته دیــده نمیشــود و باالخــص شــکل درصورتیکــه بــه ســر منــزل مقصــود رســیدن
رابطــه خطــی قیمــت ریالــی پســته بــا قیمــت از ایــن راه بســیار دشــوار اســت .مــن پیشــنهاد
دالر را در محصــول جدیــد محتمــل نمیبینــم .میکنــم بهجــای اینکــه کشــاورزان وارد ایــن
برخــی تجــار میگوینــد یکــی از راههــای معرکــه بازرگانــی شــوند ،پســتههای خــود را
تحریــک تقاضــا روی قیمتهــای باالتــر در بفروشــند و تمــام انــرژی خــود را بــرای تولیــد
مــورد پســته ایــران ،استانداردســازی پســته بیشــتر هــم از نظــر کیفــی و هــم از نظــر کمــی
مــا و نزدیــک کــردن قیمتهــا بــه صــورت بنماینــد .از ایــن طریــق ،قطعــ ًا در دراز مــدت
پل ـهای تــا حــد قیمــت پســته آمریکاســت .منفعــت بیشــتری نصیبشــان میشــود .اگــر
نظــر شــما در ایــن مــورد چیســت؟
کشــاورزان بــه هــدف بهرهبــرداری  5تــن پســته
هــر دو نکتــهای کــه فرمودیــد نــکات خشــک در هکتــار برنامهریــزی کننــد و یــا در
برجســتهای بــرای رونــق دادن بــه تجــارت فکــر احــداث باغــات جدیــد در مناطق مناســب
پســته اســت ،ولــی در عمــل ایــن اتفــاق باشــند و دیدگاهشــان ایــن باشــد که تولیدشــان
نمیافتــد! همیشــه بــازار رو بــه بــاال رونــق را اضافــه کننــد و هزینههــای خــود را بــا
خوبــی دارد و استانداردســازی پســته آرامــش هرچــه مکانیــزه کــردن و بــزرگ کــردن باغــات و
مطلوبــی بــه خریــداران میدهــد کــه دغدغــه محصوالتشــان سرشــکن کننــد ،منافــع خوبــی
آنهــا فقــط تجــارت پســته باشــد ،نــه اینکــه عایدشــان میشــود .اکیــدا ً بــه کشــاورزان توصیــه
هنــوز ناپایــداری کیفــی را در محصــول ببیننــد میکنــم کــه ســرمایهگذاری خــود را بهجــای
ـوف کــردن بــر روی کاالیشــان بــه ســمت
توضیحمعطـ
لطفاًهــر
شــود.
اضافهکــم
پســته راایــران
رغبتشــان بــه
دهید.
بفرمایید،
مایلید مطلبی
و چنانچه
دو ایــن عوامــل در شــرایط پایــدار اقتصــادی باغاتشــان ببرنــد .برنــده شــد ِن کشــاورزا ِن مــا
کشاورزان ما عمالً خود را تاجر پسته کردهاند و ریسکهای تجاری پسته را به جان خود خریده و مشفول فکر کردن به جزئیات
ـته
مقصود جهانـ
ـاورزان
ـت ببهــاسرکشـ
ـۀ رقابـ
نصیب در
بــرای
دارد و
اجتماعــی و
پسـراه
ـی این
رسیدن از
منزل
صورتیکه
معرکـدر
ایشان شود،
بیشتری
کاربــردمنفعت
سیاســیاز این راه
انتظار دارند که
و بازار شده و
ـت
ـ
بدس
ـر
ـ
کمت
ـه
ـ
هزین
و
ـتر
ـ
بیش
ـد
ـ
تولی
ـا
ـ
ب
ـط
ـ
فق
چنــدان
رســد
وضعیــت
نمی
کشاورزان وارد این معرکه بازرگانی شوند ،پستههای خود را بفروشند و
جای اینکه
کنم به
نظــرمی
بــهپیشنهاد
فعلــی من
دشوار است.
بسیار
ـب دراز
قطعـاً در
ـن .از این
بنمایند
خود را برای
انرژی
منفعمـتـا
مدتــی
آمریکای
طریق رقی
کاری کــه
کمیهمیـ
نظرــد.
باشــند.تولید بیشتر هم از نظر کیفی و هم مازیآی
تمام موثــری
عامــل
فکر
در
یا
و
کنند
ریزی
برنامه
هکتار
در
خشک
پسته
تن
5
برداری
بهره
هدف
به
کشاورزان
اگر
شود.
می
شان
بیشتری
نصیبــد مطلبــی را اضافــه بفرماییــد ،در حــال انجــام اســت و طــی یــک دیــدگاه بلنــد
چنانچــه مایلی
احداث باغات جدید در مناطق مناسب باشند و دیدگاهشان این باشد که تولیدشان را اضافه کنند و هزینههای خود را با هرچه
مــدت خیــز برداشــتهاند کــه تولیدشــان را بــه
لطفـ ًا توضیــح دهیــد.
مکانیزه کردن و بزرگ کردن باغات و محصوالتشان سرشکن کنند ،منافع خوبی عایدشان میشود .اکیداً به کشاورزان توصیه
عمــ ً
برندهـانند.
ببرند.برسـ
شانــال
باغاتدر س
سمتــن
میلیـبهـون ت
پســته روییــک
خــود را
که مــا
کشــاورزان
شدن کشاورزان ما
کاالیشان
تاجــر کردن بر
جای معطوف
اریاخود را به
سرمایهگذ
میکنم
ـر
ـ
زی
ـطح
ـ
س
و
ـد
ـ
تولی
ـت
ـ
وضعی
و2
1
ـودار
ـ
نم
دو
کردهدرانــد
تجــاری
ریســباکهای
بــهبیشتر و هزینه کمتر بدست میآید .همین کاری که رقیب آمریکایی
پســتهبا راتولید
پسته فقط
کشاورزان جهانی
معرکهو رقابت
یک
ـتهرا به
تولیدشان
کشـکه
برداشتهاند
خیز
مدت
بلند
دیدگاه
یک
طی
و
است
انجام
حال
جـ ما
برسانند.نشــان
سال ســاله
میلیوندرتنبازهدر ۲۰
ـکا را
آمریـ
ـت پسـ
ـان درخــود خریــده و مشــغول فکــر کــردن بــه
جزئیــات بــازار شــده و انتظــار دارنــد کــه از میدهــد:
دو نمودار زیر وضعیت تولید و سطح زیر کشت پسته آمریکا را در بازه  ۲0ساله نشان میدهد:

مجموع تولید (برحسب تن ،پسته خشک در پوست)

نمودار -1صعود تولید پسته خشک آمریکا از سال  ۲010تا پیشبینی تولید در سال ۲0۳0
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حــال دو نمــودار  1و  2را بــا دو نمــودار  3و  4کــه وضعیــت تولیــد و ســطح زیــر کشــت پســته ایــران را در بــازه  ۲۰ســاله نشــان میدهــد

را مقایســه کنیــد و ببینیــد کــه رقیــب چــه برنامهریــزی بــرای افزایــش تولیــد کردهاســت و متأســفانه مــا چقــدر در تولیــد درجــا زدهایــم!
مجموع سطح زیرکشت (برحسب هکتار)

نمودار  -۲روند افزایشی سطح زیر کشت پسته آمریکا از سال  ۲010تا پیشبینی سال ۲0۳0
ایران را در بازه  ۲0ساله نشان میدهد
در پسته
کشت
سطح زیر
تولید که وضعیت
مجموع  ۳و ۴
حال دو نمودار  1و  ۲را با دو نمودار
پوست)
خشک
تولید وپسته
(برحسب تن،
را مقایسه کنید و ببینید که رقیب چه برنامهریزی برای افزایش تولید کردهاست و متأسفانه ما چقدر در تولید درجا زدهایم.

نمودار -۳روند نسبتاً ثابت تولید پسته خشک ایران از سال  ۲010تا پیشبینی تولید در سال ۲0۳0

سطح زیرکشت بارور (برحسب هکتار)

نمودار -۴روند ثابت ماندن سطح زیرکشت پسته ایران از سال  ۲010تا پیشبینی سال ۲0۳0
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توگو با بهروز آگاه ،باغدار پسته
گف 

سیاستهای غلط ارزی دولت ،عامل تخریب بازار پسته
آقــای آگاه! چــه اتفاقــی افتــاده کــه
قیمــت پســته ایــران کاهــش یافتــه
اســت؟
سیاســتهای غلــط ارزی دولــت باعــث
شــده مــا پســتهای را کــه در ابتــدای ســال
داشــتیم  11 ،10دالر میفروختیــم امــروز
بــه قیمــت  5دالر بفروشــیم .مــا در اول
ســال تجــاری  ،98حــدود  220هــزار تــن
پســته داشــتیم ،تــا االن معــادل حــدود 160
هــزار تــن آن صــادر یــا مصــرف شــده کــه
بــا رونــد تغییــرات قیمتــی کــه داشــتیم
بالــغ بــر  500میلیــون دالر روی آن ضــرر
کردیــم و روی مابقــی پســتهمان کــه در
انبارهــا مانــده نیــز حــدود  350میلیــون
دالر دیگــر ضــرر میکنیــم .ایــن یعنــی
اینکــه یــک صنعــت کــه میبایســت 2
میلیــارد دالر درآمــد ارزی بــرای مملکــت
مــا داشتهباشــد ،حــدود  850میلیــون
دالر از آن پریــده! ایــن موضــوع بهخاطــر
سیاسـتهای غلــط دولتــی در زمینــه تعهــد
ارزی صادرکننــدگان اتفــاق افتادهاســت.
حــاال کــه بــه ایــن نقطــه رســیدهایم،
میپرســند تقصیــر چــه کســی اســت؟! و
پاســخ میدهنــد کــه کشــاورزها پســته کــم
برمیدارنــد و صادرکنندههــا خــوب کار
نمیکننــد .
بلــه! کشــاورزِ مــا پســته کــم برمــیدارد،
صادرکنندههــای مــا هــم بعضــ ًا بــا هــم
رقابــت منفــی میکننــد ،ولــی اصــل مطلــب
و اینکــه ایــن بحــران از کجــا آمــده و چــرا
مشــتریها پســتۀ مــا را کــه االن  4دالر
زیــر قیمــت پســته آمریکاییهــا اســت
نمیخرنــد ،نتیجــۀ سیاســتهای ارزی
غلــط دولــت خودمــان اســت.
ایــن سیاســتها باعــث شــده دقیقــاً
چــه اتفاقــی بیافتــد؟
باعــث اختــال در رونــد طبیعــی صــادرات
و تقاضــای جهانــی بــرای پســته ایــران و
در نتیجــه فاجعــۀ قیمتــی کــه قبـ ً
ا توضیــح
دادم شــده اســت.

یعنــی ایــن سیاس ـتها رونــد عرضــه را
ُکنــد کــرد؟
نــه! رونــد تقاضــا را کنــد کــرد .ایــن رونــد
کــه تاجــر پســته را بخــرد و صــادر نمایــد
را ُکنــد کــرد .بــرای اینکــه تاجــر را در
یــک موقعیتــی قــرار داد کــه نمــی توانســت
ارز خــود را برگردانــد .تنهــا کســانی کــه
میتوانســتند ارز را برگرداننــد ،تجــاری
بودنــد کــه میرفتنــد بــا کســانی کــه کارت
بازرگانــی اجــارهای در اختیــار ســایرین
میگذاشــتند تمــاس میگرفتنــد و روی
کارت آنهــا پســته صــادر میکردنــد.
صــادرات واقعــی نمیتوانســتیم انجــام
دهیــم .بهعنــوان مثــال ،پســته ایــران
در اروپــا یــک مشــتری دارد کــه ارزش
شــرکتش حــدود یــک و نیــم میلیــارد یــورو
اســت .میگوینــد شــما بایــد ایــن پــول را
در ســامانه ارزی نیمــا برگردانیــد .ســامانه
ارزی نیمــا یعنــی چــه؟! یعنــی تعــدادی
صــراف کــه بانــک مرکــزی آنهــا را تأییــد
میکنــد .اگــر یکــی از ایــن صرافهــا
از نظــر دولــت آمریــکا یــک ذره خطــا
کــرده باشــد و آن شــرکت اروپایــی کــه
مشــتری پســته ایــران اســت بــا یکــی از
ایــن صرافهــا کار کنــد ،آمریکاییهــا
ایــن شــرکت اروپایــی را از بیــن خواهنــد
بــرد .بنابرایــن ،چــرا شــرکت اروپایــی بایــد
ریســک کنــد و بــا مــا کار کنــد؟! م ـیرود
پســته آمریکایــی میخــرد.
کســانی کــه پشــت میــز اقتصــادی دولــت
مــا نشســتهاند ،ایــن آقایانــی کــه در
بانــک مرکــزی یــا جاهــای دیگــر متولــی
ایــن تصمیمــات هســتند ،یــا موضــوع را
نمیفهمنــد و یــا بهدنبــال ایجــاد منافــذی
بــرای تأمیــن منافــع شــخصی یــا گروهــی
خــود هســتند .کارمنــد دولــت ،برایــش
فرقــی نمیکنــد کــه مــن یــا شــما یــا
خــرده مالــک مــا ،بدبخــت شــویم ،یــا ایــن
پســته صــادر بشــود یــا نشــود .چــه چیــزی
برایــش مهــم اســت!؟  5میلیــون تومــان
حقــوق خــودش مهــم اســت و اینکــه چــه

کســی در ایــن بیــن کمکــش میکنــد تــا

بتوانــد در آخــر مــاه هزینههایــش را بهتــر
بگذرانــد ،تــا بــه نفــع او یــک رأی دهــد.

چگونــه شــرکتهای پتروشــیمی کــه 80
درصــد صــادرات مــا را تشــکیل میدهنــد

یــک ذره از ایــن مســائلی کــه پســتهایها
بــا آن درگیــر هســتند را ندارنــد؟!

پارســال کشــاورزی  5درصــد کل صادرات

را تشــکیل م ـیداده ،نــه فقــط پســته ،بلکــه
کل کشــاورزی  5درصــد بــوده کــه از کنــار

آن 40 ،میلیــون نفــر بهصــورت دائــم یــا

مقطعــی نــان میخورنــد .اگــر کســی یــک
ذره عقــل داشــت ،میفهمیــد کــه بایــد

هــوای ایــن  40میلیــون نفر را داشــته باشــد.
 5درصــد عــددی نیســت ،امــا میتوانســتند

بــه تمامــی صادرکنندههــا بگوینــد شــما بــه
ازای هــر دالر از کاالیتــان کــه میخواهــد

صــادر شــود بایــد یــک مبلــغ مشــخص

بپردازیــد.

االن فقــط پســته نیســت کــه ضــرر
کــرده ،زعفــران ،انجیــر ،خرمــا ،مرکبــات،

صیفیجــات ،محصــوالت گلخانـهای و هــر

چیــز دیگــری کــه از ایــن مملکــت صــادر
میشــده ،همــه اینهــا شــامل همیــن قانــون
میشــوند.
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وقتــی قیمــت پســته کاهشــی میشــود

بســیاری میگوینــد مــا تشــکل نداریــم،

برویــم تشــکل درســت کنیــم ،باغدارهــا
برونــد شــرکت تعاونــی تشــکیل دهنــد،
یــا بایــد کنسرســیوم صادراتــی داشــته
باشــیم ،یــا راه حــل ایــن اســت کــه
پســته را بــه بــورس ببریــم .بهنظــر شــما
ایــن حرفهــا چقــدر منطقــی هســتند؟
میدانیــد کــه بــورس همــهاش خیــال
باطــل اســت! یــک اقتصــاد ســالم بــر
اســاس عرضــه و تقاضــا در مکانیــزم بــازار
آزاد کار میکنــد .مــا بایــد یــک کاالیــی
داشــته باشــیم تــا برایــش تقاضــا باشــد.
بــورس بــازی یعنــی اینکــه بــروی قمــار
کنــی! کســانی کــه در بــورس مــا دارنــد کار
میکننــد ،اگــر میرفتنــد قمارخانــه ،مــن
کمتــر کارشــان را تقبیــح میکــردم؛ چــون
بــورس یــک قمــار بیانتهــا اســت.
اگــر میرفتنــد بــه قمارخانــه ،معلــوم
بــود چقــدر در جیبشــان هســت و چقــدر
میتواننــد ببازنــد یــا ببرنــد ،امــا بــورس
یــک چیــز بیانتهایــی اســت کــه میتوانــی
خانــه و زندگـیات را هــم رویــش بدهــی.
ایــن موضــوع بهطــور کلــی در مــورد
بــورس اســت.
ولــی بــورس پســته کامــ ً
ا خیــال باطــل
اســت .از آنجــا کــه قیمــت هــر بهــر پســته
بــا توجــه بــه خصوصیــات کیفــی منحصــر
بهفــرد قابــل رؤیــت و غیرقابــل رؤیــت آن
نســبت بــه هــر بهــر پســتۀ دیگــری متفاوت
تعییــن میشــود ،معاملــه پســته اصـ ً
ا قابــل
استانداردســازی و بورســی شــدن نیســت.
تجربه تعاونی چطور بود؟
مــا تجربــه همــه نــوع تشــکلی را داریــم .در
مملکــت مــا 11 ،بازیکــن تیــم فوتبالمــان تــا
یــک مربــی خارجــی خــوب بــاالی سرشــان
نباشــد درســت بــه هــم پــاس نمیدهنــد.
حــال ،شــما میخواهیــد تشــکلی درســت
کنیــد کــه در ایــن تشــکل  500نفــر بنشــینند
کنــار هــم و بــا هــم یــک تصمیــم بگیرنــد
و یــک کاری بکننــد؟! تشــکل اقتصــادی بــه
ایــن شــکل معنــی نــدارد! امــا مــا بایــد چــه
کار کنیــم؟! بایــد هزینــه تمــام شــدهمان در
تولیــد پســته کاهــش یابــد .بــا  500کیلــو
تولیــد در هــر هکتــار ،هزینــه تمــام شــده مــا
زیــاد اســت .اگــر مــا میخواهیــم بــا صنعــت
پســته آمریــکا رقابــت کنیــم بایــد هزینــه
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تمــام شــده در تولیــد پســتهمان کــم باشــد.
در جنگلهــای پســته رفســنجان کــه
همیشــه ُشــش پســته اســتان کرمــان بــوده،
 40هــزار هکتــار بــاغ وجــود دارد کــه هــر
وقــت محصــول داشــته ،اســتان کرمــان
هــم پســته داشتهاســت .مــا االن 4 ،3
ســال اســت کــه هیــچ پســتهای نداشــتیم
و یــک ســال هــم خیلــی کــم داشــتیم؛
چــرا؟ بــرای اینکــه هــر چــه محصــول از
ایــن باغــات برداشــتیم ،صــرف خرجهــای
بیهــوده شدهاســت .مــن ،کشــاورزان و
خــرده مالــکان خیلــی کمــی میشناســم
کــه ایــن پــول را صــرف تعمیــرات باغشــان
کــرده باشــند .باغــداران ،عمــده پولشــان
را صــرف ســاخت خانــه ،عروســی ،ســفر
و  ...کردنــد .یــک مقــداری از ایــن پــول
میبایســت برگــردد و صــرف تعمیــر ایــن
باغــات بشــود؛ کــود بخرنــد و سمپاشــی
را درســت انجــام دهنــد .البتــه تــا قبــل از
مرســوم شــدن گوگــرد ،ســم خوبــی هــم
نداشــتیم.
بعضــی معتقدنــد کــه بایــد تعــداد
تجارمــان محــدود باشــد مثــل آمریــکا،
تــا بتوانیــم عرضــه را کنتــرل کنیــم و
ایــن تجــار مشــخص و پاســخگو باشــند.
اگــر اقتصــادِ آزاد اســت ،هیــچ محدودیتــی
در هیــچ چیــز وجــود نــدارد .یــک خــرده
مالــک مــا کــه یــک هکتــار بــاغ دارد ،وقتــی
یــک کانتینــر پســته بــه چیــن میفرســتد،
اســمش میشــود صادرکننــده .ایــن آدم
دوســت دارد اســمش صادرکننــده باشــد و
حاضــر اســت روی آن کانتینــر  10هــزار
دالر ضــرر هــم بدهــد کــه ایــن بــازار
خــراب کــن اســت ،ولــی مــا نمیتوانیــم
جلــوی کســی را بگیریــم و بگوییــم شــما
نیاییــد صــادر کنیــد .ایــن اقتصــاد آزاد
نیســت .مــا اگــر گفتیــم فقــط شــما و فالنــی
میتوانیــد صــادر کنیــد ،ایــن دوبــاره میشــود
سیســتم سوسیالیستی-کمونیســتی کــه تــا حــاال

داشــتیم .اشــکال مــا ایــن اســت کــه طــرز تفکــر
دولتیهــای مــا کــه هیــچ ،بخــش خصوصیمــان
هــم ،سوسیالیستی-کمونیســتی اســت؛ هیچکــس
اقتصــاد آزاد را متوجــه نمیشــود .آقــای
دکتــر غنینــژاد ،اقتصــاددان شــهیر ایــران
یــک جملــۀ طالیــی دارد ،میگویــد :حــزب
تــوده در ایــران از بیــن رفــت ،ولــی عمــ ً
ا
پیــروز شــد!
پــس منظورتــان ایــن اســت کــه بایــد
رقابــت باشــد؟
بلــه ،بایــد رقابــت باشــد .وقتــی در
تجــارت رقابــت باشــد خــرده مالکــی کــه
میخواهــد صــادر کننــده باشــد ،میتوانــد
یــک دفعــه یــا دو دفعــه چنیــن صادراتــی
انجــام دهــد ،ولــی ســرانجام کنــار مــیرود.
ایــن باعــث میشــود کــه ایــن رونــد ســالمتر
شــود .تعــدادی از اینهــا میتواننــد بیاینــد و
ضــرر کننــد و برونــد ،نهایتـ ًا یــک جایــی ایــن
رونــد متوقــف میشــود و کســی کــه بــر
اســاس اصــول دارد صــادرات انجــام میدهــد،
باقــی میمانــد .او نمیخواهــد ضــرر کنــد،
بــرای همیــن کاری نمیکنــد کــه بــه خــودش
ضــرر برســاند .او ســعی میکنــد بــا کشــاورز
یــک قــرارداد درســت ببنــدد و آنطــرف هــم با
مشــتری خارجــی یــک قــرارداد درســت ببندد،
چــون کســی در صــادرات میتوانــد موفــق
شــود کــه نهایت ـ ًا بتوانــد قــرارداد ببنــدد.
خیلــی از تجــار مــا آنطــرف قــرارداد
میبندنــد و میزننــد زیــر قراردادشــان و
مشــتری خارجــی دیگــر بــا آنهــا قــرارداد
نمیبنــدد .یــک تاجــر عمــدۀ مــا بایــد
بتوانــد  5هــزار تــن قــرارداد ببنــدد کــه
پســته صــادر کنــد.
امــا آمریکاییهــا چــه کار میکننــد؟! مث ـ ً
ا همیــن
شــرکت واندرفــول بــا یــک مشــتری  30هــزار
تــن قــرارداد میبنــدد و جنــس را هــم تحویــل
میدهــد ،چــه قیمــت بیافتــد ،چــه بــاال بــرود .مــا
هــزار تــن جنــس قــرارداد میبندیــم اگــر قیمــت
بــاال بــرود دیگــر تحویــل نمیدهیــم.

مگــر ایــن بــازار آزاد یــا رقابتــی کــه
شــما مــی فرماییــد تحــت یــک قواعدی
معنــا پیــدا نمیکنــد؟ مثــ ً
ا بایــد در آن
شــفافیت وجــود داشــته باشــد.
بلــه ،درســت اســت! مثــ ً
ا بایــد عملکــرد
شــرکتهایی کــه بــا مشــتری خارجیشــان
بدرفتــاری میکننــد و دارنــد زیــر
قراردادشــان میزننــد ،منعکــس شــود .بایــد
دادگاهــی وجــود داشتهباشــد تــا وقتــی
کــه یــک شــرکت خارجــی از شــرکت مــا
شــکایت دارد و در قــراردادش نوشــته ،هــزار
تــن جنــس میبایســت تأمیــن شــود ،بــرود
بــه ایــن دادگاه صادراتــی و دادگاه ،متخلــف
را مکلــف کنــد تــا ضــررش را بدهــد.
برخــی بــر ایــن باورنــد ،افــرادی پســته
را بــا ضــرر صــادر میکننــد و بــه دلیــل
عــدم شــفافیت در بــازار از ســوی دیگــر
بــا قاچــاق ســود میبرنــد و در چنیــن
شــرایطی فضــای رقابتــی معنــا نــدارد.
او آزاد اســت .میخواهــد پســته را بفروشــد
و از آنطــرف کاالی دیگــری بیــاورد و در
آن ســودش را بکنــد .شــما نمیتوانیــد
جلویــش را بگیریــد کــه صــادر نکنــد .ولــی
اینهــا حــد و حــدود دارد.
آقــای آگاه! کورونــا روی قیمــت پســته
تأثیــری داشــته؟
صددرصــد تأثیــر داشــته .معلــوم اســت کــه
کورونــا در تمــام دنیــا اثــر گذاشــته اســت.
ولــی اشــکال مــا از سیســتم اقتصــادی
خودمــان اســت .دولــت مــا متوجــه
نیســت کــه در اقتصــاد چ ـهکار کنــد و تیــم
اقتصــادی مــا نمیفهمــد کــه اشــکال از
اینجــا میآیــد.
بــرای ســال آینــده فکــر میکنیــد چــه
ســناریوی قیمتــی پیــش رو باشــد؟
همــهاش بســتگی بــه حماقتهــای
اقتصــادی دولــت مــا دارد .مــن هیــچ
پیشبینــی نمیتوانــم بکنــم ،چــون اینهــا
هــر شــب کــه میخوابنــد معلــوم نیســت
صبــح کــه بیــدار میشــوند چــه تصمیمــی
بگیرنــد .همینطــور کــه در ایــن چنــد
وقــت گذشــته خودتــان دیدیــد.
برخــی معتقدنــد کــه اگــر دولــت تعهــد
ارزی را نگذاشــته بــود ،قیمــت پســته
اُفــت بیشــتری میکــرد ،آیــا ایــن
درســت اســت؟
نــه ،اصــ ً
ا .هیچوقــت هیچکــس نتوانســته

در ایــن مملکــت جلــوی خــروج ارز را
بگیــرد .هــر وقــت کــه خواســتند ایــن کار
را بکننــد ،خــروج ارز بیشــتر میشــود.
دلیل آن چیست؟
بــرای اینکــه بشــر حریــص اســت و وقتــی
از یــک کاری منعــش میکننــد میخواهــد
بیشــتر انجامــش بدهــد .احســاس اطمینــان
نمیکنــد ،بلکــه احســاس خطــر میکنــد.
ولــی وقتــی دولــت بگویــد هــر کــس
میخواهــد پولــش را بــردارد و از مملکــت
بــرود ،آنموقــع چــه میشــود؟! آنموقــع
ِ
دولــت قــوی
همــه میگوینــد ایــن یــک
اســت .دیگــر اینجــا احتیاجــی بــه خــارج
کــردن ارز نیســت ،چــون کســی احســاس
خطــر نمیکنــد .شــما نــگاه کنیــد بعــد از
پیــروزی انقــاب در ایــن  42ســال گذشــته،
چندیــن بــار عنــوان تعهــد ارزی آمــده ،امــا
در چــه مقطعــی دولــت توانســته جلــوی
خــارج شــدن ارز را بگیــرد؟! خیــال
میکنیــد بــا ایــن  2میلیــارد دالر صــادرات
کشــاورزی کــه پارســال انجــام شــد ،چقــدر
ارز خــارج شــد؟ فــرض کنیــد  100میلیــون
دالر! در حالــی کــه مــا االن فقــط روی
پســتهاش  -نــه بقیــه محصوالت کشــاورزی
صــادر شــده  -حــدود  850میلیــون دالر
ضــرر کردهایــم .بــه چــه دلیــل؟! بهخاطــر
ایــن تصمیمهــای احمقانــه.
ایــن تصمیــم باعــث شــده کــه مــا
بازارهایمــان را هــم از دســت بدهیــم؟
بلــه ،معلــوم اســت کــه آمریکاییهــا دارنــد
بازارهــای مــا را میگیرنــد .آنهــا خودشــان
هــر ســال تولیـ ِد اضافــه دارنــد و نمیداننــد
چــهکارش کننــد .بزرگتریــن کمــک بــه
صنعــت پســته آمریــکا را دولــت اقتصــادی
آقــای روحانــی کــرده اســت .زمــان آقــای
احمــدی نــژاد کــه آقــای رحیمــی صــادرات
پســته را متوقــف کــرد ،فکــر نمیکــردم
کســی پیــدا شــود کــه بیشــتر از ایــن بــه
صنعــت پســته آمریــکا خدمــت کنــد؛ ولــی
االن پیــدا شــده!
اینکــه میگوینــد محصــول امســال مــا
زیــاد اســت ،آمریکاییهــا هــم زیــاد
دارنــد ،تُرکهــا هــم ادعــا میکننــد
مــا پســته داریــم .آیــا عرضــه زیــاد هــم
روی قیمــت اثــر دارد؟
معلــوم اســت ،ایــن هــم قیمــت را پاییــن
م ـیآورد .چیــزی کــه جــان مــا کشــاورزها

را نجــات میدهــد بــاال رفتــن قیمــت
دالر اســت .هــر چــه دالر باالتــر بــرود،
هزینههایمــان را پوشــش میدهــد .فــرض
کنیــد ،اگــر دالر  3هــزار تومــان بــود و مــا
داشــتیم پســته را کیلویــی  5دالر میفروختیــم،
میشــد  15هــزار تومــان ،ولــی وقتــی
دالر بشــود  30هــزار تومــان و مــا کیلویــی
 5دالر بفروشــیم ،میشــود  150هــزار
تومــان .در ایــن شــرایط اســت کــه مــا زنــده
میمانیــم .شــیوه صحیــح حمایــت از اقشــار
مســتضعف ،بهجــای کنتــرل تصنعــی نــرخ
دالر و پرداخــت یارانههــای هنگفــت انــرژی
کــه عمدتــ ًا نصیــب طبقــه مرفــه میشــود،
در درجــه اول ،ایجــاد اشــتغال در تولیــد و
خدمــات بخــش خصوصــی کــه کشــور در
آن مزیــت رقابتــی دارد و در درجــه دوم،
حمایتهــای مســتقیم ،از قبیــل آمــوزش و
بهداشــت رایــگان ،خدمــات تأمیــن اجتماعــی
و در صــورت لــزوم پرداخــت یارانههــای
مســتقیم اســت.
اقتصــاد ســالم در هــر مملکتــی وابســته
بــه تولیــد و صــادرات اســت .اقتصــاد
مریــض بــه واردات متکــی اســت .بایــد
تیــم اقتصــادی دولتمــان یــک شــرایطی
در مملکــت بــه وجــود بیــاورد کــه اینجــا
تولیــد و صــادرات صــرف کنــد و صــرف
نکنــد مــا از چیــن کفــش بیاوریــم ،صــرف
کنــد مــا اینجــا کارخانــه تولیــد کفــش
داشــته باشــیم ،کارگــر ایرانــی کار کنــد و
کفــش ایرانــی صــادر شــود.
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فراز و فرود قیمت پسته
آقــای صالحــی! امــروز وضعیــت قیمــت
پســته نســبت بــه دو ســال پیــش خیلــی
کاهــش داشتهاســت .چــه اتفاقــی افتــاده؟
در ســال تجــاری قبــل (مهــر  97تــا مهــر )98
ت پســته در
پســته کــم بــود ،بنابرایــن قیمــ 
انــواع فندقــي بــاال رفــت و تــا حــدود 120
هــزار تومــان رســید .در اواخر مردادمــاه  98به
علــت كمبــود شــديد پســته دیگــر معامل ـهای
انجــام نمیشــد و قیمتهــا نزدیــک همیــن
عــدد ثابــت شــدهبود .در مردادمــاه ،کنفرانــس
بینالمللــی آجیــل و خشــکبار کــه هــر ســال
در یکــی از شــهرهای چیــن برگــزار میشــود
در شــهر «ژنگــژو» واقــع در اســتان «هنــان»
برگــزار شــد .از آنجایــی کــه پســتهای بــرای
معاملــه شــدن موجــود نبــود و محصــول 220
هــزار تنــی ســال  98را پیــشِرو داشــتیم،
تعــدادي از تجــار کــه در آن کنفرانــس
حضــور داشــتند پیشــنهاد قیمتــی حــدود 7
هــزار و  500دالر بــرای هــر تــن پســته را بــه
مشــتریان چینــی دادنــد .از طرفــی قیمــت دالر
هــم داشــت پاییــن میآمــد و بــه حــدود 11
هــزار و  500تومــان رســیدهبود .در واقــع،
اگــر پســته فندقــی را بــه عنــوان پایــه در نظــر
بگیریــم ،قیمــت ریالــی هــر کیلوگــرم پســته
بــه قیمــت  7.5دالر و بــا دالر  11هــزار و 500
تومانــی میشــد حــدود  86هــزار تومــان.
ایــن موضــوع بــرای چینیهــا هــم شــوکآور
بــود و انتظــار چنیــن قیمتهــاي پايينــي را
نداشــتند؛ چــون قیمــت هــر کیلوگــرم پســته
در ســالی کــه کمبــود پســته بــود ،بیــن  9تــا
 10دالر قــرار داشــت .البتــه قیمــت دالر هــم
نوســان داشــت و تــا  18هــزار تومــان رفــت،
امــا مجــددا ً بــه  14هــزار تومــان برگشــت.
امــا در شــرایطی کــه قیمــت دالر پاییــن آمــده
بــود و تجــار هــم قیمــت هــر تــن پســته را
 7هــزار و  500دالر پیشــنهاد داده بودنــد،
کشــاورزها شــاکی و ناراحــت شــدند و حــق
هــم داشــتند .حــرف کشــاورزها ایــن بــود کــه
چــرا بایــد پســته نســبت بــه شــرایط کمبــود،
حــدود  2هــزار دالر کاهــش قیمــت داشــته
باشــد.
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یعنــی قیمــت پیشــنهادی بــرای هــر تــن
از محصــول جدیــد  7هــزار و  500دالر
بــود؟
بلــه! برداشــت کــه شــروع شــد ،کمکــم
یکســری بــار از مشــهد بــا همیــن حــدود
قيمتهــا معاملــه شــد ،امــا در اســتان
کرمــان ســال عقــب بــود و برداشــت دیرتــر
از روال هميشــگي شــروع شــد و مــا تــا
بیســتم مهرمــاه آنچنــان پســتهای کــه بــه درد
صــادرات بخــورد در اســتان کرمــان نداشــتیم.
در حالیکــه ،پیشبینیمــان ایــن بــود
کــه تــا اواخــر شــهریور در کرمــان ،پســته
بــرای صــادرات داشتهباشــیم .میتوانــم
بگویــم ایــن مــورد هــم مقــدار زيــادي روی
قیمتهــا تأثیــر گذاشــت.
ایــن موضــوع چــه تأثیــری روی قیمتهــا
داشــت؟
ایــن تأخیــر باعــث شــد کــه چینیهــا
فکــر کننــد ایرانیهــا از قيمتهــا
ناراضــي هســتند و حاضــر نيســتند بــا ايــن
قيمتهــا فروشــي داشــته باشــند و واقعــ ًا
هــم کشــاورزها دوســت نداشــتند بــا ایــن
قیمتهــا پســته بفروشــند و حــق هــم
داشــتند .بنابرایــن ،قیمــت هــر تــن پســته از
 7هــزار و  500دالر شــروع بــه بــاال رفتــن
كــرد و بــا نزدیــک شــدن بــه عیــد چینیهــا
و کریســمس ،قیمــت پســته بــه مقصــد چیــن
بــه حــدود  8هــزار و  600دالر رســید .ايــن
تجربــه بــه مــا نشــان ميدهــد اگــر بــه موقــع
ارائــه كنيــم خريــدار حاضــر اســت بــا همــان
قيمتهــاي باالتــر هــم خريــد كنــد .بــا ایــن
قیمــت ،پســتۀ نســبت ًا زیــادی فــروش رفــت،
امــا جــا داشــت كــه در همــان روزهــا شــايد
تــا  40هــزار تــن ديگــر صــادرات نمــود،
امــا نارضايتــي كشــاورزان از قيمتهــا بــود
كــه ايــن اتفــاق را رقــم نــزد .بــا رســیدن
بــه کریســمس ،سفارشــات از کشــورهای
مسیحینشــین کــم شــد .چینیهــا هــم بــه
علــت نزدیــک شــدن بــه عیدشــان و بــا
توجــه بــه تأخیــری کــه در کشــتیرانی بــود
و بیــن  45روز تــا  2مــاه طــول میکشــید

تــا بــار بــه آنجــا برســد ،از آذرمــاه  98تقریبـ ًا
خریدشــان را کــم کردنــد و پــس از مدتــی
ک ً
ال خریدشــان متوقــف شــد.
ً
یعنــی تقریبـا از همــان نیمههــای آذر پســتهای
معاملــه نمیشــد تــا وارد مــاه دی شــدیم .در
اوايــل دی مــاه تعطيــات کریســمس بــود و
پــس از دهــم دی مــاه ،مقــداری پســته خریــد
و فــروش شــد تــا اينكــه كمكــم خبــر شــروع
كورونــا در چيــن بــر ســر زبانهــا افتــاد و
بــازار پســته مثــل بســياري از كاالهــاي ديگــر
وارد بحــران جــدي شــد.
بعضیهــا میگوینــد کورونــا تأثیــری
روی مصــرف و قیمــت پســته نــدارد.
آن زمــان کــه کورونــا شــروع شــد ،خیلــی
جــدی گرفتــه نمیشــد و مــردم فکــر
نمیکردنــد کــه بــه اینصــورت باشــد.
فکــر میکردنــد در همــان شــهر «ووهــان»
چیــن باشــد ،امــا کمکــم کشــیده شــد بــه
کشــورهای دیگــر و گســترش پیــدا کــرد.
اثــر کورونــا بــه ایــن صــورت بــود کــه بعــد
از جشــن کریســمس کــه مــردم در کشــورهای
مسیحینشــین کار خــود را شــروع کردنــد،
سفارشــات زیــادی بــرای پســته آمــد و بــرای
ســه مــاه آیندهشــان ســفارش دادنــد .بارهــای
درخواســتی آمــاده و حمــل ميشــد .دقیقــ ًا
روزهــای اول و دوم اســفند بــود کــه کورونــا
در ایــران اعــام شــد و بالفاصلــه مــرز ترکیــه
بســته شــد و كليــه ســفارشهايي كــه بــا
كاميــون بــرای اروپــا در حــال حمــل بودنــد
و ســفارشهاي خیلــی زیــادی هــم بودنــد،
متوقــف شــدند.
بنابرایــن ،بارهــا بــه مقصــد اروپــا در تبریــز و
انبــار شــرکتها ماندنــد و ارســال نشــدند.
خیلیهــا بــه کشــتیرانیها مراجعــه کردنــد.

کشــتیرانیها هــم زمــان دو ماهــه اعــام کردنــد
و بعضیهــا شــروع بــه حمــل محمولههــای
پســته کردنــد .ایــن محمولههــا میبایســت
کراسســافت دبــی شــوند و مشــکالت خیلــی
خــاص و زیــادی وجــود داشــت .از طرفــي
تاريــخ قراردادهــا هــم در حــال گذشــتن بــود.
مقــدار محــدودی بــار بــه ایــن شــکل از طریق
راه دریایــی بــه اروپــا رفــت .شــما فکــر کنیــد
کــه قــرار بــود از ابتــدا تــا پايــان اســفند بارهــا
حمــل و تحویــل شــود ،امــا چنیــن نشــد.
پســتههایی کــه بــه خاطــر کورونــا نتوانســتند
ارســال شــوند ،روی هــم جمــع شــدند و
قراردادهــاي آنطــرف مانــده بــود .باالخــره
در پايــان فرورديــن و اوايــل ارديبهشــت
بــود كــه كمكــم بارهايــي كــه بــه مقصــد
اروپــا حمــل شــده بودنــد در حــال رســيدن
بودنــد ،امــا متأســفانه خريدارهــا رغبتــي بــه
تحويلگرفتــن بارهــا نداشــتند و همانطــور
كــه گفتــم گذشــتن تاريــخ قراردادهــا بــه
خريــداران ايــن حــق را مــيداد كــه قانونــ ًا
بتواننــد جنــس را تحويــل نگيرنــد .از طرفــي
در دنیــا فــورس مــاژور اعــام شــد و همــه
قراردادهــای تجــاری مخصوصــ ًا صــادرات
بــه اروپــا شــامل فــورس مــاژور شــدند.
بنابرایــن ،از کســی کــه بــاری را خریــده بــود،
خیلــی حمایــت میکردنــد ،در حالــی کــه
بارهــا را تحویــل هــم نمیگرفتنــد .در ایــن
شــرایط ،یکســری بارهــا کــه بــا كشــتي حمــل
شــده بودنــد و بــه مقصــد رســيده بودنــد
بــا اســتنكاف خريــداران از تحويــل كاال ،دو
طــرف وارد مذاكــره شــدند و در ایــن شــرایط
خريــداران درخواســت تخفيــف ميكردنــد .از
طرفــي قيمــت دالر در ايــران شــروع كــرده بود
بــه بــاال رفتــن و تخفيفــي را كــه خريــداران از
فروشــندگان ميخواســتند را جبــران ميكــرد.
دقيقـ ًا همیــن موضــوع بــاي جــان قيمتهــا

شــد و هــر روز كــه اجنــاس بــه بنــادر مختلف
ميرســيدند بهعنــوان يــك عــادت ،خريــداران
تخفيــف ميخواســتند و فروشــندگان راهــي
جــز ايــن را در جلــو راه خــود نميديدنــد.
ضمنـ ًا ادامــه رونــد صعــودي قيمــت دالر هــم
ضربــه ســهمگين را وارد كــرد .بهنحــوی كــه
فروشــندهها هــر قــدر تخفيــف ميدادنــد،
بــه ريالــي كــه در موقــع بســتن قــرارداد مــد
نظرشــان بــوده ،ميرســيدند .متأســفانه ايــن
داســتان ادامــه داشــت كــه بــه قيمتهــاي
وحشــتناك پاييــن رســيديم.
آن زمــان قیمــت دالر چنــد بــود و آیــا ایــن
تأخیــر اثــری روی قیمــت دالری پســته
داشــت؟
ایــن اتفــاق کــه افتــاد قیمــت دالر شــروع کــرد
بــه بــاال رفتــن و از  11هــزار و  500تومــان
شــروع شــد و تــا اردیبهشــت بــه حــدود 16
هــزار تومــان رســید.
تاجــر بــا یــوروی  14هــزار تومانــی معاملــه
کــرده بــود و بــار رســیده بــود بــه مقصــد و
یــورو شــده بــود  16هــزار تومــان و بــار هــم
بــا تأخیــر رســیده بــود و خریــدار میگفــت
بــه ایــن تاریــخ بایــد بــار میرســیده و
نرســیده ،االن مــن دیگــر بــار را نمیخواهــم.
بعــد از اینکــه راه بــاز شــد ،یکســری بــار
بــه روســیه رفــت و از روســیه بــه لیتوانــی
و از ایــن مســیرها وارد اروپــا شــد .مســیر
ترکیــه کــه بــاز شــد کلــی بــار رفــت ،امــا
خریدارهــای اروپایــی تــا نیمــه خــرداد ک ً
ال
تعطیــل بودنــد و مجــددا ً تــا آخــر خــرداد ایــن
تعطیلــی را بــه خاطــر کورونــا تمدیدکردنــد.
محمولههــای پســته بــه گمــرک آمــده بــود،
امــا مشــتریها تحویــل نمیگرفتنــد؛ بــه ایــن
دلیــل کــه خودشــان تعطیــل بودنــد و آنهــا هم
مشــتری بــرای پســته نداشــتند.
میشــود ماجــرای تخفیــف دادن تجــار

ایرانــی را بیشــتر بــاز کنیــد؟
تعــدادی از تجــار ایرانــی هــم شــروع کردنــد
بــه تخفیــف دادن تــا بتواننــد بــار را بفروشــند.
علــت تخفیفشــان هــم ایــن بــود ،چــون
آنموقــع قیمــت یــورو  14هــزار تومــان بــود
و حــاال  16هــزار تومــان شــده بــود ،اگــر 10
درصــد هــم تخفیــف میدادنــد بــاز هــم بــه آن
مبلــغ ریالــی کــه مدنظرشــان بــود میرســیدند.
ایــن تخفیــف دادن در تمــام دنیــا بــاب شــد و
خارجیهــا شــروع کردنــد از  10درصــد تــا
 20درصــد تخفیــف گرفتــن و تجــار ایرانــی
چــون ضــرر نمیکردنــد بــه راحتــی تخفیــف
میدادنــد تــا پولشــان را بگیرنــد و داســتان
تمــام شــود و بــار رد شــود .خارجیهــا
علــت را فهمیدهبودنــد کــه چــرا ایرانیهــا
اینقــدر راحــت بــه مــا تخفیــف میدهنــد و
میگفتنــد چــون کــه قیمــت یــورو و دالر دارد
بــاال مـیرود بایــد تخفیــف بدهنــد .از ایــن رو،
قیمــت هــر دالر  20هــزار تومــان و قیمــت هر
کیلــو پســته  5.5دالر شــد!
خریدارهــا در انبارهایشــان پســته داشــتند و
کشــاورزها بــرای فــروش فشــار آوردهبودنــد
و خریــداران خارجــی هــم چــون میدیدنــد
پــول ایــران دارد بــیارزش میشــود دنبــال
ایــن بودنــد کــه بــه قیمــت کــف بخرنــد و
متأســفانه تــا امــروز هــم ایــن قیمــت کــف بــه
وجــود نیامــده اســت.
چرا قیمت کف به وجود نیامده؟
مــن بــه ايــن اعتقــاد هســتم كــه قطعــ ًا
قيمتهــا از ایــن پايينتــر نخواهــد آمــد و
رونــد بــاال رفتــن قيمــت كــه كليــد بخــورد
خريــداران باتوجــه بــه صعــودي شــدن
قيمتهــا حتمــ ًا شــروع بــه خريــد بيشــتر
خواهنــد كــرد و ايــن باعــث هــر چــه باالتــر
رفتــن قيمتهــا خواهــد شــد.
امــا برگرديــم بــه پاســخ ســوال شــما؛ علــت
ايــن بــود كــه بــاال رفتــن قيمــت هــر روزه دالر
باعــث ميشــد كــه جــای تخفیــف دادن بــاز
شــود.
شــما تصــور كنيــد ،قیمــت هــر کیلــو پســته
فندقــی حــدود 92هزارتومــان بــوده ،امــروز
هــم همــان اســت .علتــش ايــن اســت كــه
تجــار مجبــور ميشــدند تخفيــف دهنــد تــا
بلكــه بتواننــد جنسشــان را بفروشــند ،امــا ايــن
موضــوع نــه تنهــا باعــث ايــن نميشــد كــه
بتواننــد فــروش بهتــري داشــته باشــند ،بلكــه
برعکــس مشــتری هــم میترســد و منتظــر
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كــف بــازار ميشــد و خريــد نميكــرد و
بــا خــودش میگفــت امــروز دالر شــد 21
هــزار تومــان و دارنــد پســته را بــه مــن  5دالر
میفروشــند ،چــه معلــوم ،شــاید فــردا قيمــت
دالر بشــود  25هــزار تومــان و بــه مــن قيمــت
دالري را  4دالر پیشــنهاد بدهنــد! پــس چــرا
صبــر نکنــم کــهفــردا بخــرم؟! کل مســائلی
را کــه گفتــم باعــث شــده تــا امــروز بــه ایــن
نقطــه برســيم.
آن طــور کــه شــما گفتیــد ،دیــر آمــدن
محصــول بــه بــازار ،نوســانات و افزایــش
قیمــت ارز و نفروختــن باغــداران ،کاهــش
تقاضــای مشــتریها بهخاطــر پایــان
مناســبتها و جشــنها و همهگیــر
شــدن کورونــا مجموعــه مســائلی بودنــد
کــه روی تجــارت و قیمــت پســته مــا
تأثیــر گذاشــتهاند .امــا شــاید باغــدار
روی کاهــش قیمــت دالری پســته بــه دلیــل
افزایــش نــرخ ارز در ایــران قانــع نشــود؛
چــون تاجــر عــاوه بــر تبدیــل ارزهــای
خارجــی بــه ریــال و دادن آن بــه باغــدار
بایــد تعهــد ارزی را هــم عمــل کنــد و
خــودش هــم ســود کنــد و یــک ســرمایه
در گــردش داشــته باشــد تــا بتوانــد پســته
بخــرد؛ چطــور میتوانــد پســته را اینقــدر
بــه قیمــت پاییــن بفروشــد؟!
موضــوع صادرکننــدهای اســت کــه نــه جنــس
در راه دارد و نــه جنــس تحویــل شــده!
امــروز دارنــد پســته را بــه او  90هــزار تومــان
میفروشــند و یــک مــاه تــا  40روز بــه او
موعــد میدهنــد .کشــاورزها دارنــد بــه او
میفروشــند ،چــون بنــدگان خــدا چــارهای
ندارنــد .تاجــر بــه ایــن موضــوع کار نــدارد که
ارزش پــول دارد میافتــد .میگویــد امــروز
دارنــد پســته بــه مــن میدهنــد کیلویــی 90
هــزار تومــان ،مــن  45روزه آن را میخــرم،
هــر تنــش بــرای مــن  5هــزار دالر میشــود و
میفروشــم  5هــزار و  300دالر!
متأســفانه صادرکنندههــای مــا بــا ایــن
دیــد رفتنــد قیمــت دادنــد و پــدر پســته را
درآوردنــد.
آقــای صالحــی! وضعیــت آینــده را چطــور
میبینیــد؟
ً
وضعیــت مــا در آینــده قطعــا بســتگی بــه
قیمــت دالر و همزمــان مقــدار عرضــه دارد.
مــن میتوانــم بگویــم مقــدار زيــادي بســتگی
بــه وضعیــت دالر دارد کــه مــن هیــچ ایــدهای
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روی آن نــدارم و نمیتوانــم بگویــم چــه
اتفاقــی بــرای آن میافتــد ،چــون اصـ ً
ا بحــث
تجــاری نیســت تــا یکســری اِلِمانهــا را
کنــار هــم بگذاریــم و یــک قیمتــی بــه دســت
بیاوریــم .موضــوع دالر در کشــور مــا یــک
موضــوع سیاســی -اقتصــادی اســت کــه مــا
ا بــه آن دسترســی نداریــم .مث ـ ً
اص ـ ً
ا همیــن
امــروز در خبرهــا بــود کــه رئیــس جمهــور
میگویــد آمریــکا و عربســتان و اســرائیل
دارنــد در بــازار طــا و ارز مــا اغتشــاش
ایجــاد میکننــد! ایــن یعنــی ،موضــوع
سیاســی اســت و مــن کــه یــک آدم اقتصــادی
هســتم نمیتوانــم بفهمــم دالری کــه دیــروز
 21تومــان بــوده و امــروز  22تومــان اســت،
فــردا چــه قیمتــی خواهدداشــت .بنابرایــن،
نمیدانــم و نمیتوانــم بــرای آینــده پســته
نظــری بدهــم.
پس چه باید کرد؟
فقــط ایــن را میدانــم کــه همــه مــا بایــد
تــاش کنیــم تــا ایــن مقــدار پســتهای کــه
در کشــور موجــود اســت و مقــدارش زیــاد
نیســت و مشــتری خــودش را دارد ،صــادر
کنیــم .مــا در خــرداد مــاه  10هــزار تــن صــادر
کردیــم و در تيــر مــاه حــدود  15هــزار تــن.
مــا در بدتریــن شــرایط داریــم پســته را صــادر
میکنیــم.
اميــدوارم بانــك مركــزي درايــت بــه خــرج
دهــد و دوبــاره مثــل قبــل بــراي صــادرات
پســته مزاحمــت بهوجــود نيــاورد و بــه
مصوبــات جلســه  30ارديبهشــت پايبند باشــد.
در ســال آینــده وضعیــت صــادرات ماهانــه
را چگونــه پیشبینــی میکنیــد؟
در مجمــوع ســه مــاه مهــر ،آبــان و آذر بــرای
 70هــزار تــن محصــول مشــتری داریــم .بــرای
 9مــاه بعــد هــم حداقــل هــر مــاه بــرای 10
هــزار تــن مشــتری داریــم کــه جمعــ ًا 160
هــزار تــن میشــود .اگــر  40هــزار تــن هــم
بمانــد ،جمعـ ًا میشــود  200هــزار تــن کــه 10
تــا  20درصــدش بــه مصــرف داخــل میرســد
و مقــداری بــه ســال بعــد منتقــل میشــود.
مــا هیــچ نگرانــی در فــروش محصــول نداریــم
و فقــط بایــد خــوب مدیریتــش کنیــم .فقــط
بایــد قــدری روی قیمتهایمــان ثبــات باشــد
کــه خریــدار راحــت جــرأت کنــد و بخــرد.
متأســفانه االن ثبــات وجــود نــدارد .انشــاءاهلل
تــا آن روز بــه ثبــات برســیم و قیمــت دالر
ثابــت شــود.

مهــم نیســت آمریکاییهــا چقــدر پســته
دارنــد؟
مــا االن هیــچ پیشبینــی نمیتوانیــم
داشتهباشــیم ،امــا میتوانــم بگویــم مــا
مشــتری پســتهمان را داریــم .اگــر آمریــکا 800
هــزار تــن هــم داشتهباشــد مــا کاری بــه آنهــا
نداریــم .مــا  200هــزار تــن پســته داریــم کــه
مشــتریاش را داریــم و نبایــد نگــران باشــیم.
اینکــه قیمــت دالر دارد بــاال مـیرود ،ولــی
قیمــت دالری پســته دچــار اُفــت شــده بــه
دلیــل عرضــه زیــاد نیســت؟
عرضــه و تقاضــا را نمیتوانیــم کتمــان کنیــم.
در ســال  97مــا پســته نداشــتیم ،عرضــه کــم
بــود و تقاضــا زیــاد؛ پــس وقتــی قیمــت دالر
بــاال میرفــت ،قیمــت پســته هــم همــراه بــاال
رفتــن قیمــت دالر افزایــش مییافــت و قیمــت
پســته از  25هــزار تومــان بــه  125هــزار تومان
رســید .کمــا اینکــه قیمــت دالری پســته از 8
دالر شــد  9دالر ،چــون عرضــه کــم بــود.
متأســفانه امــروز عرضــه زیــاد و تقاضــا کــم
اســت .ایــن تقاضــای کــم باعــث میشــود کــه
قیمــت دالری پســته پاییــن بیاید .همیــن امروز
اگــر پســته در دنیــا کــم بــود ،مث ـ ً
ا میگفتنــد
ایــران  150هــزار تــن و آمریــکا  250هــزار تن
محصــول دارنــد ،مســلم ًا بــا تقاضــای موجــود،
قیمــت دالری رشــد میکــرد و بــا قیمــت
دالر  23هــزار تومــان هــر کیلــو پســته 180
هــزار تومــان قیمــت میخــورد .چــون امــروز
عرضــه بیــش از تقاضــا اســت ،قیمــت دالری
هــم دارد پاییــن میآیــد.
آقــای امی ـنزاده در خراســان گفتــه بودنــد
کــه ســال پیــش پســته را دالری از باغــدار
خریدیــم .فکــر میکنیــد چنیــن کاری
عملــی اســت و چــه اثــری دارد؟
ببینیــد! ایــن کار چــه ُحســنی دارد و چــه
اتفاقــی بــا ایــن تصمیــم میخواهــد بیفتــد؟!
کشــاورز منتقــد اســت و میگویــد در حــق
مــن دارد اجحــاف میشــود؛ اینطــور در
ریســک نوســانات دالر شــریک میشــود!
ایــن مــورد بــرای چــه زمــان خــوب بــود؟!
فــرض کنیــد در ســال گذشــته کــه دالر شــروع
کــرده بــود بــه بــاال رفتــن و کشــاورزها دســت
نگــه داشــتند و نمیفروختنــد ایــن کار خــوب
بودهاســت .تجــار آنموقــع میگفتنــد آقــای
کشــاورز پســتهات را بــه مــا بــده  8دالر و
روزی کــه خواســتیم بــا شــما تســویه کنیــم بــه
قیمــت روز بــه شــما ریــال میدهیــم .شــاید

آنموقــع بهخاطــر اینکــه عرضــه را زیــاد کننــد
چنیــن پیشــنهادی ســازنده بــود.
امــروز کــه عرضــه زیــاد اســت و مــن میبینــم
کــه دارنــد پســته را ریالــی بــه مــن میدهنــد
و  2مــاه دیگــر پولــش را میخواهنــد ،چــه
دلیلــی دارد کــه مــن بــه عنــوان خریــدار بیایــم
بگویــم دالری بــه مــن بدهیــد؟! خودشــان
دارنــد بــه مــن ریالــی میدهنــد.
فکــر میکنیــد در پاییــز و زمســتان مســئله
شــیوع کورونــا مجــدداً بتوانــد اثرگــذار
باشــد؟ اگــر مــوج بعــدی کورونــا بیایــد
چــه میشــود؟
اعتقــاد مــن بــر ایــن اســت کــه اگــر مــردم در
خانــه باشــند ،بیشــتر مــواد غذایــی مصــرف
میکننــد ،امیــدوارم خریــد پستهشــان هــم
بیشــتر شــود .البتــه در مهمانیهــا ،رســتورانها
و مراســمات مصــرف کاهــش مییابــد.
منظور من بسته شدن مرزها است.
بعیــد میدانــم کــه مرزهــا را ببندنــد .االن
پروتکلهــا را گذاشــتهاند و وقتــی راننــده
میخواهــد بــرود ،بایــد آزمایــش را داده باشــد
و از ســامتش اطمینــان داشتهباشــند .انشــاءاهلل
مــرزی بســته نشــود .بــا ایــن وضــع ،دنیــا
دارد تعطیــل میشــود؛ بنابرایــن مســئوالن در
همــه کشــورهای دنیــا میگوینــد اگــر مــردم
بیمــاری کورونــا بگیرنــد هــم اشــکال نــدارد،
البتــه کمکــم بگیرنــد و مصونیــت ایجــاد شــود
و توصیهشــان ایــن اســت کــه همــه یکدفعــه
نگیرنــد ،چــون امکانــات پزشــکی کــم اســت.
وضــع تولیــد و عرضــه آمریکاییهــا چگونــه
اســت؟ فکــر میکنیــد آمریکاییهــا در
بــازار چیــن و اروپــا کــه از بازارهــای بــزرگ
مــا هســتند جــای مــا را گرفتهانــد؟
میتوانــم بگویــم کار مــا را ســختتر
کردهانــد ،ولــی مــا جــای خودمــان را داریــم
و پســتهمان را میفروشــیم .فقــط نگرانــی از

یفروشــیم.
ایــن اســت کــه بــه چــه قیمتــی م 
در ســال آینــده حتمـ ًا مــا پســته را میفروشــیم
و نگرانــی بــرای فــروش وجــود نــدارد .امــا
آیــا مــا بــه قیمتــی میفروشــیم کــه پــول
خوبــی بــه دســت کشــاورز بدهیــم تــا
کشــاورز بتوانــد باغــش را تعمیــر کنــد و ســال
آینــده هــم بتوانــد پســته خوبــی بــردارد یــا
میخواهیــم همــان کیلویــی  80 ،70هــزار
تومــان از کشــاورز بخریــم؟!
پــس بــازی بــا قیمــت پســته مســتقیم ًا
متوجــه تجــار اســت؟
تاجــر چ ـهکار میتوانــد بکنــد؟! تاجــر پســته
در ســطح جهانــی در یک سیســتم اقتصــاد آزاد
فعالیــت میکنــد .همیــن امــروز مــن خــودم
دیــدم کــه مغــز پســتهای کــه  10.5دالر قیمــت
داشــت را  8.5دالر پیشــنهاد قیمــت دادنــد!
در ایــن شــرایط مــن یــا همــکاران مــن کــه
بــه قیمتهــای باالتــر اعتقــاد داریــم ،چ ـهکار
میتوانیــم بکنیــم؟! وقتــی خریــدار میگویــد
فالنــی دارد بــه مــن بــا ایــن قیمــت میدهــد
و پســتهاش هــم خــوب اســت ،چــرا مــن از
او نخــرم؟!
چطــور تجــار مغــز باکیفیــت را بــا ایــن
قیمــت میفروشــند و ضــرر نمیکننــد؟!
تاجــر پســته دهــن بســت را  80هــزار تومــان
میخــرد ،قیمــت مغــزش میشــود  160هــزار
تومــان ،حداکثــر  10هــزار تومــان برایــش
هزینــه دارد ،پــس قیمتــش میشــود  170هــزار
تومــان و کیفیــت مغــزش هــم عالــی اســت.
قیمــت دالر  21هــزار تومــان اســت ،پــس
حــدود  8دالر بــرای خــودش تمــام میشــود.
ایــن مغــز را بــه مشــتری میفروشــد کیلویــی
 8.5دالر و روی ایــن نــان هــم میخــورد.
در واقــع ،اينجــا كشــاورزها بايــد بــا عرضــۀ به
موقــع پســته و دولــت بــا ثبــات ارزي ،كنتــرل
بــازار را در دســت بگيرنــد .وگرنــه ،بيتعــارف
بگویــم ،تاجــر پســته را بــه هــر قيمتــي کــه بــه
دســتش بدهنــد ،بــا يــک ســود كــم يــا زيــاد
ميفروشــد.
پــس افزایــش قیمــت دالر باعــث شکســته
شــدن قیمــت دالری پســته شــده.
دقیقــ ًا! آنطــرف تقاضــا بــرای پســته مــا
خــوب اســت ،پروتکلهایــی بابــت ویــروس
کورونــا وضــع شــده کــه احتمــال نمیدهیــم
مرزهایمــان بســته شــوند و آمریــکا هــم
نتوانســته بازارهــای مــا را بگیــرد.
اساسـ ًا دغدغــه مــا افزایــش قیمــت دالر اســت

كــه دســت تاجــر را بــاز ميگــذارد كــه بــه
هــر قيمتــي كــه برایــش ســود داشتهباشــد
جنســش را ارائــه کنــد و اینجاســت کــه
تجــار قیمتهــای دالری را میشــکنند؛ نــه
تنهــا قیمــت آمریکاییهــا کــه حتــی قیمــت
خودمــان را هــم مــی شــکنیم .خودمــان داریــم
خودمــان را خــراب میکنیــم.
در پایان اگر صحبتی دارید بفرمائید.
اینکــه مــن میگویــم آمریــکا نمیتوانــد بــرای
مــا مزاحمــت ایجــاد کننــد ،اینطــور نیســت
کــه قطعــ ًا نتوانــد .ولــی مــا بــرای پســتهمان
مشــتری داریــم .ممکــن اســت آمریکاییهــا
نســبت بــه قبــل بــه انــدازه  10درصــد جــای
مــا را بگیرنــد و مــا برویــم ایــن  10درصــد
را در هنــد ،چیــن یــا عــراق بفروشــیم .در
هــر صــورت ،مــا حــدود  20کشــور مقصــد
صــادرات داریــم کــه واقعــ ًا خــوب پســته
مصــرف میکننــد.
اگــر مــا در ســه ماهــه اول ،در هــر مــاه حــدود
 20تــا  25هــزار تــن پســته بــرای مصــرف در
عیــد چینیهــا و کریســمس صــادر کنیــم ،در
مجمــوع  70 ،60هــزار تــن در ایــن  3مــاه
میفروشــیم .همیــن امســال هــم حــدود 40
هــزار تــن در ســه مــاه اول صــادر شــد .ولــی
عمدتــ ًا بهخاطــر اینکــه کشــاورزها فروشــنده
نبودنــد بــا کاهــش صــادرات مواجــه شــدیم،
وگرنــه مشــتریاش را داشــتیم .در ســال
پیــش رو ،حجــم زیــاد پســته آمریــکا کار را
ســختتر میکنــد .بایــد ببینیــم امســال
عکــس العملشــان چیســت کــه احتمــاالً
آمریکاییهــا قیمتشــان را خیلــی پاییــن
میآورنــد كــه شــايد علتــش پســته ايــران و
تركيــه باشــد و در ايــن صــورت كار را بــراي
مــا ســختتر میکننــد.
امــا مــن بــر ایــن بــاور هســتم کــه بــا تمــام
مزاحمتــی کــه آمریکاییهــا بــرای مــا ایجــاد
میکننــد ،بــه انــدازه ایــن  170 ،160هــزار
تنــی کــه پســته داریــم ،مشــتری هــم داریــم و
اص ـ ً
ا بــرای مــا نگرانــی نــدارد.
نگرانــی مــا آنجاســت کــه مــا چــه پولی دســت
کشــاورزمان میدهیــم و آیــا ایــن پــول خوبــی
اســت کــه کشــاورز بتوانــد خــرج زندگیــش را
دربیــاورد و بقی ـهاش را بــرای تعمیــر باغاتــش
بگــذارد؟ اگــر پــول خوبــی بدهیــم کــه خــوب
اســت ،اگــر ندهیــم نگرانــی از ایــن اســت
کــه  3ســال دیگــر کشــاورز چــه پســتهای
میخواهــد دســت مــا بدهــد.
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معمای سرمستی بورس و کسادی اقتصاد

دکتر مسعود نیلی
اقتصاددان

با تلخیص از روزنامه دنیای اقتصاد 4923

یکــی از پدیدههــای جالــب توجــه حــال حاضــر اقتصــاد

ایــران ،همزمانــی بیشفعالــی بــازار ســرمایه و رکــود عمیــق
(شــاید یکــی از عمیقترینهــا) آن اســت .مدتــی اســت کــه دو

تصویــر متضــاد در قــاب اقتصــاد ایــران جلوهنمایــی میکنــد.
در حالیکــه بنگاههــای اقتصــادی در تقــای حیــات و ممــات،
فشــارهای کمرشــکنی را تحمــل میکننــد و آینــده روشــنی بــرای

خــود نمیبیننــد ،ارزش ســهام آنهــا بــه صــورت جهشــی افزایــش
پیــدا میکنــد .در یــک طــرف رشــدهای «ســاالنه» صفــر یــا منفــی

تولیــد و رشــدهای منفــی بــزرگ ســرمایهگذاری قــرار دارد و در
طــرف دیگــر رشــدهای «روزانــه» بــاال و مثبــت ارزش ســهام آنهــا!

داســتان چیســت؟ چــرا مــزاج بنگاههــا بلغمــی اســت و مــزاج

بــورس صفــراوی؟

گروهــی خوشــحالند بــه خاطــر اینکــه تصــور میکننــد نهتنهــا
غــول ســرکش نقدینگــی بــه زنجیــر کشــیده شــده ،بلکــه حتــی

عرصــه هدایــت بــه پــول هــم تســری پیــدا کــرده و آن نیــز ســر
بــه راه شــده اســت .براســاس ایــن نــوع نــگاه ،بــازار ســرمایه
میتوانــد «منزلــگاه» مطلــوب نقدینگــی باشــد ،بــا ایــن امیــد کــه

بتوانــد تولیــد را از تلــه کمبــود منابــع مالــی خــارج کنــد .ســالها

اســت ایــن اشــتباه بــزرگ ترویــج میشــود کــه خلــق نقدینگــی
در مقیاســی فراتــر از رشــد طبیعــی اقتصــاد ،یعنــی کمــک بــه

تامیــن مالــی تولیــد و ســرمایهگذاری .ایــن برداشــت نادرســت،
ضعــف را فقــط در هدایــت نقدینگــی میبینــد .تصــور میشــود

راهــی وجــود دارد کــه بتــوان منزلــگاه نقدینگــی را از مصــرف
بــه تولیــد تغییــر داد .در ایــن تصــور متوهمانــه ،هــم مشــکل تــورم

حــل میشــود ،هــم مشــکل کمبــود منابــع مالــی بنگاههــای

اقتصــادی .در نوشــته حاضــر ،بــه ایــن مطلــب پرداختــه میشــود
کــه آیــا بــازار ســرمایه «منزلــی» بــرای اســتقرار نقدینگــی اســت

یــا «پلــی» بــرای عبــور بــه تــورم؟

قبــل از ورود بــه موضــوع اصلــی ،توجــه بــه چنــد عــدد مهــم
مفیــد خواهــد بــود .حجــم نقدینگــی در حالیکــه در پایــان ســال
 ،۱۳۹۶حــدود یــک میلیــون و  500هــزار میلیــارد تومــان بــوده،

در خوشبینانهتریــن حالــت ،تــا قبــل از پایــان ســال  ۱۳۹۹بــه

بیــش از  ۳میلیــون میلیــارد تومــان خواهــد رســید .معنــی ایــن

عبــارت آن اســت کــه هــر مقــدار کــه از ابتــدای رایــج شــدن
پــول در اقتصــاد ایــران تــا پایــان ســال  ۱۳۹۶بــه حجــم پــول
اضافــه شــده ،از ابتــدای ســال  ۱۳۹۷تــا حــدود پاییــز امســال،
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بــه همــان میــزان بــه آن اضافــه خواهــد شــد .طــی دو ســال
 ۱۳۹۷و  ،۱۳۹۸بیــش از  ۹۰۰هــزار میلیــارد تومــان بــه حجــم
نقدینگــی اضافــه شــده کــه بیــش از  ۶۰۰هــزار میلیــارد تومــان

آن ،تنهــا در ســال  ۱۳۹۸اتفــاق افتــاده اســت .بدیهــی اســت در

هیــچ ســناریویی میــزان افزایــش نقدینگــی در ســال  ۱۳۹۹کمتــر

از  ۶۰۰هــزار میلیــارد تومــان نخواهــد بــود .توجــه داشــته باشــید

کــه بــرای ایــن میــزان افزایــش در حجــم نقدینگــی ،بــرای آنکــه
تــورم شــتاب نگیــرد ،الزم بــوده اســت کــه تولیــد از رشــد بســیار

باالیــی برخــوردار باشــد .امــا همــه میدانیــم کــه ظــرف دو

ســال گذشــته تولیــد ناخالــص داخلــی -برحســب منابــع مختلــف
آمــاری -بــه انــدازه  10.5تــا  11.5درصــد کوچکتــر هــم شــده

اســت .معنــی ملموستــر ایــن کوچکتــر شــدن آن اســت کــه
اگــر از کل تولیــد ناخالــص داخلــی ســال  ،۱۳۹۶ارزش افــزوده

دو بخــش کشــاورزی و ســاختمان را بــه طــور کامــل حــذف
کنیــم ،بــه میــزان تولیــد ناخالــص داخلــی پایــان  ۱۳۹۸میرســیم!

پــس مــا بــا یــک نامعادلــه بــزرگ مواجــه هســتیم .در حالیکــه

تولیــد حــدود  ۱۱درصــد کاهــش پیــدا کــرده ،نقدینگــی با شــدتی

بــاال و فزاینــده افزایــش پیــدا کــرده اســت .ایــن نامعادلــه فقــط

بــا افزایــش قابــل توجــه ســطح عمومــی قیمتهــا بــه تعــادل
میرســد .ماننــد ایــن اســت کــه مــا  ۱۰هــزار تومــان داشــتهایم

و  ۵عــدد ســیب .حــاال  ۲۰هــزار تومــان داریــم و  ۴عــدد ســیب.

بدیهــی اســت در نتیجــه ایــن دو تغییــر ،قیمــت هــر عــدد ســیب

از  ۲هــزار تومــان بــه  ۵هــزار تومــان افزایــش پیــدا خواهــد کــرد.
پــس در یــک طــرف رشــد بــاالی نقدینگــی قــرار دارد و در

طــرف دیگــر حجــم کاهنــده کاال و خدمــات .وقتــی چنیــن درکــی
در صاحبــان نقدینگــی شــکل میگیــرد ،طبیعــی اســت واکنــش

آنهــا در نقطــه ابتــدا ایــن نخواهــد بــود کــه بــه مغــازه مراجعــه
کننــد و ماســت و شــیر و تخممــرغ بیشــتر بخرنــد ،بلکــه آنهــا

در تــاش خواهنــد بــود کــه در گام اول ،از ارزش داراییهایشــان
در مقابــل تــورم مــورد انتظــار محافظــت کننــد .پــس ســراغ
بــازار دارایــی میرونــد .بــازار دارایــی بــا هجــوم نقدینگــی

مواجــه میشــود و جهشهــا در ایــن بــازار شــکل میگیــرد.

بــا افزایــش بیشــتر قیمــت انــواع دارایــی ،پساندازهــای پولــی

مدتــی زمــان الزم اســت تــا ســرعت بیشــتر افزایــش قیمتهــا

وقتــی قیمــت انــواع دارایــی افزایــش پیــدا میکنــد ،در گام

تــورم جدیــد بــه وجــود میآینــد .ایــن پیشقراولهــا براســاس

کوچــک و ترســان هــم بــه ایــن ســمت ســرازیر میشــوند.
بعــدی ،صاحبــان کوچــک و بــزرگ ایــن داراییهــای قیمتــی ،بــه

فکــر میافتنــد کــه بخشــی از ایــن منابــع افزایشیافتــه را تبدیــل

بــه کاالهــای مصرفــی زندگــی خــود کننــد .بنابرایــن ،بخشــی از
ایــن داراییهــا را میفروشــند و ســراغ کاالهــای مصرفــی بــا

در مبــادالت شــکل بگیــرد .بنابرایــن ،پیشقراولهایــی بــرای
مبانــی علــم اقتصــاد ،بــازار دارایــی هســتند کــه برخــاف کاال

و خدمــات ،هیــچ محدودیتــی در جهــش قیمــت ندارنــد .وقتــی
نقدینگــی جدیــد وارد اقتصــاد میشــود در حالیکــه هنــوز ســطح

قیمتهــا افزایــش متناســب پیــدا نکــرده اســت ،ایــن میــزان

دوام و کــمدوام میرونــد .پــس جهشهــای قیمتــی در بــازار

نقدینگــی جدیــد بــه شــکل افزایــش قــدرت خریــد جدیــد ظاهــر

بــه معنــی تــورم ،در بــازار کاال و خدمــات شــکل میگیــرد.

و خدمــات بــهکار گرفتــه شــود یــا در فعالیتهــای ســوداگرانه.

دارایــی ،افزایــش جهشــی پیــدا میکنــد .ایــن باعــث میشــود

اخیــر اقتصــاد مــا) ،حجــم نقدینگــی جدیــد ،بــرای دســتیابی بــه

بــا ســطح درآمــد آن فــرد ،افزایــش پیــدا کنــد .او بــه فکــر میافتــد

میتواننــد ســهام ،ارز ،طــا ،مســکن و کاالهــای بــادوام ماننــد

دارایــی تعدیــل میشــود و در مقابــل ،افزایــش جدیــد قیمتهــا

بهعنــوان مثــال ،در یــک مرحلــه قیمــت پرایــد بهعنــوان یــک
ارزش پرایــد دســت دوم کســی کــه مالــک آن اســت در مقایســه
کــه بخشــی از ایــن ارزش جدیــد را تبدیــل بــه منابــع مالــی کند و

کاال و خدمــات مــورد نیــاز خــود را فراهــم کنــد .چراکــه او دیگــر
پرایــد بــا قیمــت جدیــد را نامتناســب بــا ســطح زندگــی جدیــد

خــود مییابــد .پــس ایــن پرایــد دســت دوم را میفروشــد و بــه
جــای آن یــک موتورســیکلت میخــرد تــا بتوانــد مابهالتفــاوت
را صــرف رفــع نیازهــای غذایــی روزانــه خــود و خانــواده کنــد.
اینجاســت کــه افزایــش قیمــت دارایــی بــه افزایــش قیمــت

کاال و خدمــات تبدیــل میشــود .مشــاهده میکنیــم کــه
نقدینگــی ابتــدا قیمــت پرایــد را بهعنــوان دارایــی زیــاد کــرد و
بعــد تبدیــل بــه تــورم شــد .همیــن ســازوکار در مــورد قیمــت
ســهام هــم برقــرار اســت .ایــن البتــه یکــی از دو کانــال تبدیــل

نقدینگــی بــه تــورم در شــرایط حاضــر اقتصــاد ایــران اســت کــه از

مســیر بــازار دارایــی عبــور میکنــد .منزلــگاه نهایــی نقدینگــی در

هــر صــورت ،کاالهــا و خدمــات مصرفــی و تــورم اســت .بــازار
دارایــی «پلــی» اســت بــرای عبــور ایــن نقدینگــی بــرای رســیدن

بــه مقصــد نهایــی.

میشــود .ایــن قــدرت خریــد میتوانــد یــا در مبــادالت کاال

اگــر اقتصــاد در شــرایط رکــودی باشــد (ماننــد شــرایط دو ســال

بــازده بیشــتر ،در بــازار دارایــی فعــال میشــود .ایــن داراییهــا

خــودرو و لــوازم خانگــی باشــند .مهــم ایــن نیســت کــه نقدینگــی

بــه کــدام بــازار نــرود و بــه کــدام بــازار بــرود؛ چراکــه در نهایــت

بــه تــورم تبدیــل خواهــد شــد.

عملکــرد ســالهای اخیــر اقتصــاد ایــران نشــان میدهــد کــه دو

اتفــاق مهــم در آن شــکل گرفتــه اســت .اتفــاق اول ،افزایــش قابل

توجــه نــرخ رشــد نقدینگــی اســت .زمــان الزم بــرای دو برابــر
شــدن نقدینگــی از  3.5ســال بــه کمتــر از  2.5ســال کاهــش پیــدا

کــرده و چــه بســا بیشــتر هــم کاهــش پیــدا کنــد و اتفــاق دوم

آنکــه بــا کاهــش قابلتوجــه درآمدهــای ارزی نفتــی ،رابطــه بیــن
نقدینگــی و تــورم قویتــر و فاصلــه زمانــی آن ،کوتاهتــر شــده
اســت .عــدم توجــه بــه ایــن دو اتفــاق مهــم توســط سیاسـتگذار

در شــرایط موجــود میتوانــد خطرنــاک باشــد .بنابرایــن ،اگــر

بپذیریــم کــه ایــن دو اتفــاق ،خطــر جــدی تــورم بــاال را گوشــزد
میکننــد ،الزم خواهــد بــود کــه در مواجهــه بــا تبعــات نقدینگــی

موجــود بهعنــوان آب ریختــه دچــار خطــای سیاســتی نشــویم
و راه نبــرد مضــر را در پیــش نگیریــم ،ثانیــ ًا تمــام تــوان نظــام

وقتــی حجــم پــول در زمانــی کوتــاه ،بــه میــزان زیــادی افزایــش

سیاســی و سیاسـتگذاری را صــرف اهتمــام بــه هرچــه محدودتــر

از طریــق تزریــق بــا ســرعت بــاال از رگ بیمــار عبــور کنــد .اگــر

ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه در اقتصــاد ایــران ،مهمتریــن

پیــدا میکنــد ماننــد مقــدار زیــاد محلولــی اســت کــه میخواهــد

شــدت تزریــق زیــاد باشــد ،ایــن محلــول در بیــرون رگ و زیــر
پوســت او جمــع میشــود .دلیــل ایــن اتفــاق آن اســت کــه کشــش

کــردن عوامــل موثــر در خلــق نقدینگــی جدیــد کنیــم .توجــه بــه

و اصلیتریــن متغیــر اقتصــاد سیاســی ،نقدینگــی اســت .عامــل

اصلــی افزایــش نقدینگــی ،کســری بودجــه دولــت اســت کــه بــه

محلــول توســط رگ بــه زمــان بیشــتری نیــاز دارد .بــا تزریق حجم

نظــر نگارنــده ،نحــوه مدیریــت آن ،در ســال  ۱۳۹۹نــه تنهــا ماننــد

ایــن حجــم جدیــد شــکل بگیــرد ،مدتــی زمــان مــورد نیــاز اســت.

شــده اســت .حــل ایــن مشــکل ،هــم بعــد راهبــردی دارد هــم

عظیمــی از نقدینگــی بــه اقتصــاد ،بــرای آنکــه تــورم متناســب بــا

قیمــت کاال و خدمــات برخــاف قیمــت دارایــی ،کمتــر ماهیــت
جهشــی دارد .مــا وقتــی مشــاهده میکنیــم کــه تــورم یک مــاه از ۲

درصــد عبــور میکنــد ،نگــران میشــویم .در حالــی کــه افزایــش
روزی  ۲درصــد در بــازار دارایــی میتوانــد بارهــا اتفــاق بیفتــد.

همیشــه بــه عاملــی مهــم ،بلکــه بــه عاملــی سرنوشتســاز تبدیــل
بعــد سیاســتی کــه الزم اســت هــر دو مــورد توجــه جــدی قــرار

گیــرد .امــا گام اول ،بهدســت آوردن درکــی صحیــح از عوامــل

بهوجودآورنــده معمــای موجــود رونــق بــورس و رکــود اقتصــاد
اســت کــه یــک کانــال آن در ایــن نوشــته توضیــح داده شــد.
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توگو با محسن جالل پور
گف 

بورس پسته یک ذهنیت غلط ایجاد کرد
آقــای جاللپــور! بهطــور کلــی بــورس
ایــران را چطــور ارزیابــی میکنیــد؟
او ًال ،بــورس ایــران عمدتــ ًا بــورس انــرژی
اســت؛ یعنــی اگــر همیــن امــروز اعــام کننــد
قیمــت انــرژی واقعــی اســت ،ارزش ســهام همــۀ
شــرکتهای بــزرگ ریــزش میکنــد .همیــن
امــروز اگــر اعــام کننــد قیمــت انــرژی را بــه
قیمــت جهانــی میخواهیــم بدهیــم 90 ،درصــد
شــرکتهای پتروشــیمی ،ســیمان ،مجموعــه
فلــزات آهــن ،فــوالد و آلومینیــوم کــه یارانــه انرژی
بســیار زیــادی میگیرنــد ،ضــررده میشــوند.
یــادم هســت یــک زمانــی قیمــت هــر مترمکعــب
گاز طبیعــی بــه پتروشــیمیها  2.5ســنت بــود،
درحالیکــه همــان موقــع داشــتیم بــه ترکهــا بــه
قیمــت  45ســنت میفروختیــم! بنابرایــن ،اصلــش
ایــن اســت کــه اگــر ایــن یارانــه عظیــم برداشــته
شــود ،کل صنعــت ایــران دچــار اشــکال میشــود.
ثانیــ ًا ،مبنــای بــورس ایــران فقــط قیمــت ارز
اســت .شــما حســاب کنیــد در ســال  1390قیمــت
ارز هــزار تومــان بــوده ،امــروز قیمــت ارز  24هــزار
تومــان اســت ،شــاخص بورس هــم از ســال 1390
تــا االن  24برابــر شدهاســت .یــک زمانــی بــورس
جلــو افتــاده ،ارز عقــب بــوده و در دورهای دیگــر
ارز جلــو افتــاده و بــورس عقــب مانــده ،االن اینهــا
متــوازن بــا هــم دارنــد بــاال میآینــد .هرچنــد،
در دو ،ســه ســال اخیــر بــه دلیــل اینکــه مــا در
ســالهای قبــل در بــورس افزایــش نداشــتیم ،ولــی
در قیمــت ارز افزایــش داشــتیم ،جهــش در بــورس
بیشــتر از ارز شدهاســت .بنابرایــن ،عم ـ ً
ا بــورس
ایــران وابســته بــه انــرژی اســت و قیمتگــذاری
آن بــر اســاس قیمــت ارز اســت.
در مجمــوع در بــورس اتفــاق خــارق العــادهای
نمیافتــد .کل کشــور تحــت یــک شــرایط خــاص
دارد جلــو مـیرود .امــا آیــا در کشــور هــر آنچه که
دارد اتفــاق میافتــد یــک اقتصــاد واقعــی اســت؟!
خیــر .مــا یــک سیســتم اقتصــاد توزیعــی داریــم
کــه در پنجــاه ،شــصت ســال اخیــر مرتــب منابــع
کشــور اعــم از نفــت و گاز ،منابــع آبــی ،منابــع
طبیعــی و مراتــع و جنگلهــا را داریــم بــه شــدت
مصــرف میکنیــ م و کمکــم دســت انــدازی
کردیــم بــه بانکهــا و صندوقهــای بازنشســتگی
کــه االن همهشــان ورشکســته هســتند .امــروز
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قسمت دوم

هــم دســتاندازی میکنیــم بــه ســرمایهای کــه
ســالها در شــرکتها جمــع شــده و میآوریــم
در بــورس میفروشــیم ،پولــش را میگیریــم و
مدیریتــش را تحویــل نمیدهیــم؛ بنابرایــن بــا
همــان فرمــان داریــم جلــو میرویــم ،توکلــت
علــی اهلل! حــاال مــا تــا چــه زمانــی ایــن منابــع را
داشتهباشــیم ،خــدا میدانــد!
هــر وقــت کشــور یــک جهــش ،یــک چرخــش،
یــک تغییــر ریلــی از توزیــع بــه تولیــد بدهــد و
از دســتاندازی بــه منابــع و تقســیم کــردن
دســت برداریــم و بــه گرفتــن از مجموعــه فعالیــن
اقتصــادی و هزینــه کــردن رو بیاوریــم ،آنموقــع
شــاید بتوانیــم بگوییــم مــا یــک اقتصــاد ســالم
داریــم.
وقتــی کــه مــا بــه آنچــه کــه اســمش علــم
اقتصــاد اســت بــاور نداریــم و در قالــب آن
مکتــب اقتصــادی کــه بهتــر توانســته عمــل
کنــد و بــرای مردمــش رفــاه بــه ارمغان بیــاورد
نیســتیم ،هــر کاری هــم کــه در چنیــن بســتر
اقتصــادی تعریــف شــود ،مشــکالت مــا بیشــتر
میشــود؛ مثــ ً
ا بــورس ،درســت متوجــه
شــدم؟
بلــه! بــه هــر حــال شــما کلمــه بــورس را روی
بــازار معمولــی شــنیدهاید .بــورس در زبــان
فارســی دو اصطــاح دارد یکــی بــورس بــه معنای
بــازار ســرمایه و بــورس کاال و بــورس پســته
اســت .امــا یــک جایــی هــم شــما دیدهایــد کــه
فرضــ ًا وقتــی میخواهیــد یــک ماشــین بخریــد
دوســتتان میگویــد اینجــا را رهــا کــن و بــرو!
اینجــا بــورس بــازی اســت؛ یــا مث ـ ً
ا میخواهیــد
برویــد زمینــی بخریــد طــرف میگویــد االن زمیــن
افتــاده در بــورس بــازی فعـ ً
ا صبرکــن! بــورس بــه
معنــای دوم یعنــی یــک چیزهایــی را در آن تلقیــن
و تحمیــل میکننــد! مث ـ ً
ا امــروز ،یــک شــرکت،
ســهام خــودش را بــا نــام خــودش عرضــه میکنــد
و بــا نــام دیگــری ایــن ســهام را بــه قیمــت
باالتــری میخــرد! بــه هــر حــال کســی در بــورس
نمیتوانــد بگویــد چــرا داری ایــن ســهام را بــه
ایــن قیمــت میخــری.
بنابرایــن ،یــک جاهایــی هوشــیاری و دقــت
میخواهــد .بــه نظــر مــن ســاختار بروکراســی
بــورس ،سیســتم و ســاختار غلطــی نیســت و

خــاف بــورس دنیــا نیســت ،امــا کاال و ســهامی
کــه در آن دارد فــروش مـیرود بــه آن دلیلــی کــه
عــرض کــردم بــا شــرایط فعلــی اقتصــاد کشــور ما
هماهنــگ اســت ،نــه بــا شــرایط واقعــی و ســالم
اقتصــادی ،بلکه نشــأت گرفتــه از همیــن جریاناتی
اســت کــه مــا در کشــور داریــم!
طبــق آنچــه شــما فرمودیــد ،بــورس کــه در
بســتر اقتصادی-سیاســیِ غلــط در مملکــت
ایجــاد شــده منطقـ ًا نمیتوانــد درســت باشــد.
آیــا عرضه شــدن پســته در بــورس کاالی ایران
درســت اســت؟!
زمانــی کــه مــن رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران و
رئیــس انجمــن پســته ایــران بــودم ،دوســتان از
بــورس چندیــن بــار بــه کرمــان آمدنــد و جلســه
گذاشــتند .اتفاقــ ًا رئیــس بــورس کاال هــم یــک
کرمانــی بســیار کرماندوســت و عالقمنــد بــه نــام
آقــای ســلطانی هســتند .ایجــاد بــورس پســته هــم
ناشــی از نــگاه دلســوزانه بــه ایــن صنعــت اســت.
بــا ایــن فکــر کــه ســرانجام بــرای ایــن صنعــت
یــک بــازار درســت شــکل بگیــرد .عــدهای
فکــر میکننــد کــه شــرایط خریــد و فــروش
و واســطهگری کــه االن حاکــم اســت ،منطقــی
نیســت و اگــر پســته بــه بــورس بــرود و یــک
بــازار مشــخص ،مــدون ،مکتــوب و مســتندی
داشتهباشــد ،بهتــر اســت.
مــن همانجــا خدمــت دوســتان عــرض کــردم کــه
آمــدن پســته بــه بــورس خــوب اســت ،امــا راهکار
و چگونگــی آمــدن پســته در بورس خیلی ســخت
اســت .برایشــان توضیــح دادم کــه مشــکالت ورود
پســته بــه بــورس ایــن اســت کــه پســته کاالیــی
اســت بــا واریتههــای متنــوع و مصــارف مختلــف
کــه بــه کشــورهای مختلــف صــادر میشــود؛
پســتهای کــه در چیــن فــروش مــیرود از نظــر
کیفیــت ،از نظــر انــس و از نظــر قیمــت با پســتهای
کــه در اروپــا فــروش مــیرود کامــ ً
ا متفــاوت
اســت؛ ایــن پســته بــا پســتهای کــه در روســیه
فــروش مـیرود متفــاوت اســت و بــا پســتهای کــه
در کویــت فــروش م ـیرود هــم متفــاوت اســت؛
پســته جــزو معــدود محصوالتــی اســت کــه وقتــی
میخواهیــد بــه بعضــی از کشــورها صــادر کنیــد
بایــد چهــار گواهــی برایــش بگیریــد ،یــک گواهی
فیزیکــی بایــد بگیرید کــه از نظــر انــس و رؤیت و
عــدم وجــود کــرم زنــده مهــم اســت ،یــک گواهی
شــیمیایی بایــد بگیریــد که آفالتوکســین و مســائل
شــیمیایی داخــل پســته را تعییــن میکنــد ،یــک
گواهــی میکروبــی بایــد بگیریــد کــه نشــان دهــد
پســته آلــوده بــه ســالمونال و ایکــوالی نیســت و

اخیــرا ً عــدم وجــود باقیمانــده ســموم کــه یکــی
از اساســیترین مســائل اســت هــم گواهــی
میخواهــد.
بــه ایشــان توضیــح دادم ،فقــط در بحــث
افالتوکســین اگــر در یــک کانتینــر  25تنــی کــه
تقریبـ ًا شــامل  25میلیــون دانــه پســته اســت ،یــک
دانــه پســتۀ آلــوده باشــد و اتفاق ـ ًا ایــن یــک دانــه
پســته بــرود داخــل نمونــهای کــه بــرای آزمــون
افالتوکســین آســیاب میشــود ،کل محمولهتــان
بــا مشــکل مواجــه میشــود .اگــر شــما بخواهیــد
از نظــر آمــاری ثابــت کنیــد کــه محمولــه 25
تنیتــان آلــوده نیســت ،بایــد  22تــن از ایــن پســته
را آســیاب کنیــد!
بــاور کنیــد شــاید مــن در ایــن  30ســالی کــه
کار کــردهام بیشــترین ریجکتــی از مطمئنتریــن
محمولههایــم بــوده و خیلــی وقتهــا
محمولههایــی کــه بــا شــک و شــبه ،ولــی از روی
اجبــار بــار کــردم ،پــاس شدهاســت .یــک چنیــن
محصولــی را چطــوری بــه بــورس ببریــم؟!
طــرف میخواهــد پســته بــه اروپــا صــادر کنــد
و میخواهــد آلودگــی پســته اش را بدانــد ،اگــر
مــا در بــورس بگوییــم آلودگــی ایــن پســته صفــر
اســت ،امــا فــردا آن را بیــرون بیــاورد و آزمایــش
کنــد و آلودگیــش  50شــود ،در حالــی کــه نبایــد از
 4بیشــتر باشــد ،آن وقــت چــه بایــد کــرد؟!
عــرض کــردم کــه اگــر میخواهیــد شــروع کنیــد
بایــد از یــک مقطعــی ،در یــک نقطـهای و آن هــم
بــا یــک نمونــه آزمایشــی ،نــه در همــه کشــور و
خیلــی آرام آرام ایــن مراحــل و ایــن پیچهــا و ایــن
گرفتاریهــا را رفــع کنیــد و کمکــم جلــو برویــد.
خیلیهــا اعتقــاد دارنــد کــه بــورس پســته
ســال گذشــته بــه پســته صدمــه زد.
او ًال ،ســال عقــب بــود ،یعنــی بــه جــای اینکــه
در شــهریور پســته را برداشــت کنیــم در مهــر مــاه
آمــاده شــد.
دوم ـ ًا ،بــا مســائل کورونــا درگیــر شــدیم .شــاید
یزد.
اگــر کورونــا نبــود بــورس اینقــدر صدمــه نمـ 
ســوم ًا ،شــرایطی پیــش آمــد کــه آمریکاییهــا
موقعیــت بهتــری پیــدا کردنــد .بــا اینکــه دســت ما
در دعــوای چیــن و آمریــکا باالتــر بــود ،ولــی بــه
دلیــل اینکــه فضــای تبلیغاتــی بــورس بهوجــود
آمــد و پســته در آذر مــاه  112هــزار تومــان پیــش
فــروش شــد ،درحالیکــه قیمــت روز پســته
 98تومــان بــود ،عرضــه متوقــف شــد .همــه
تصورشــان ایــن بــود کــه بــورس اشــتباه نمیکنــد
و قیمــت ســیر صعــودی خواهدداشــت ،بنابرایــن
بــا خــود گفتنــد مــا پســته را نگــه میداریــم و

در چنــد مــاه آینــده میفروشــیم .ایــن موضــوع
باعــث شــد کــه بهتریــن زمــان کــه نــه خبــری از
کورونــا بــود و نــه چیــن میتوانســت بــا آمریــکا
کار کنــد و مــا میتوانســتیم بــازار را تغذیــه کنیــم،
پســتهای نداشــتیم.
درســت یــادم اســت کــه در آن روزهــا یکــی از
صادرکنندههــای پســته بــه مــن زنــگ زد و گفــت
 5کانتینــر پســته در اروپــا قــرارداد دارم و هیــچ کار
نمیتوانــم بکنــم و پســته گیــرم نمیآیــد ،شــما
پســته امانتــی کــه بــرای اروپــا مطمئــن باشــد
داریــد بــه مــا بدهیــد و هــر وقــت خواســتید پولی
میکنیــم و قیمــت میگذاریــم.
اینقــدر ایــن فضــا در ذهنهــا بــه وجــود آمــده بود
کــه قــرار اســت دالر فــان شــود و بــورس بهمــان
شــود و همــان موقــع ســیر صعــودی بورس ســهام
نیــز داشــت شــروع میشــد و بــاال میرفــت.
یــک عــدهای در بهتریــن زمــان پســته را
نفروختنــد .پــس ایــن موضــوع درســت اســت و
مــن هــم تأییــد میکنــم کــه بخشــی از مانــدن
پســته بــه ایــن دلیــل بــود کــه عــدهای بــه بــورس
خوشبیــن بودنــد و فکــر میکردنــد بــورس
قیمــت پســته را تــا  120هــزار تومــان میرســاند،
در حالــی کــه آن روزهــا قیمــت هــر کیلــو 98
هــزار تومــان بــود.
شــخص ًا از شــفافیتی کــه در بحــث بــورس اســت،
اســتقبال میکنــم ،امــا بایــد راهــکارش درســت
باشــد.
امــروز محصــول آمریــکا کــه باالی ســر ما نشســته
باالتــر از تولیــد مــا اســت ،میــزان برداشــتش در
هکتــار  4یــا  5برابــر و در بعضــی جاهــا  8برابــر ما
اســت ،سیاسـتهای صادراتیــش بســیار روانتــر از
ماســت ،نفــوذ جهانیــش بســیار بیشــتر از ما اســت،
امــکان حمــل و نقــل و همــه ظرفیتهایش بســیار
بــا مــا فاصلــه دارد و از مــا جلوتــر اســت .امــا مــا
بــا یــک محصــول  200هــزار تنــی و  150هــزار
باغــدار ســر و کار داریــم .میــزان برداشــت در
هکتارمــان رســیده بــه کمتــر از  600کیلوگــرم .بــا
ایــن شــرایط بدبختــی و گرفتــاری و اشــتغال و آب
و تجهیــزات خیلــی عقــب هســتیم.
بــورس ،کشــاورزان را در یــک فضایــی انداخــت
کــه عمــ ً
ا یــک موقعیــت موجــود را از آنهــا
گرفــت و جریــان روان صادراتــی و بــازار را ســلب
کــرد.
ســال  1384کــه انجمــن پســته را تشــکیل دادیــم،
در همــان ســالهای اول بــرآورد کردیــم کــه
ســرمایهگذاری در صنعــت پســته ایــران چقــدر
اســت .برآوردمــان ایــن بــود کــه در کل صنعــت

خطر
لطفا بيرون بايستيد
پســته ایــران اعــم از باغهــا ،مراکــز فــراوری و
تجارتــش حــدود  6میلیــارد دالر ســرمایهگذاری
شدهاســت .هــر وقــت مــا در جلس ـهای صحبــت
میکردیــم مهــدی آقــای آگاه میگفتنــد ایــن 6
میلیــارد دالر ثــروت پســته نیســت ،اشــتباه نکنیــد،
ثــروت پســته آن  1.5میلیــارد دالر بــازارش اســت.
اگــر آن باشــد ایــن  6میلیــارد دالر ارزش دارد.
مــا  1.5میلیــارد دالر بــازار در دنیــا داشــتیم .حفــظ
ایــن بــرای مــا مهــم اســت ،امــا متأســفانه طــی
ســه ســال گذشــته بــا تصمیمــات و سیاسـتهای
غلــط ،بهــرهوری پاییــن باغهــا ،کمبــود آب و
تصمیماتــی مثــل بــورس کمکــم داریــم بازارمــان
را از دســت بدهیــم.
طبــق صحبتهــای شــما بــورس بــازی
بــرای پســته خطرنــاک اســت ،همــه پســته
مــا بورسپذیــر نیســت و فقــط ایــن مــدل را
بــرای بازارهــای خاصــی میتــوان پیــاده کــرد
و بــورس پســته از طریــق افزایــش انتظــارات
قیمتــی میتوانــد عرضــه را خیلــی کنــد
نمایــد .درســت اســت؟
بــورس لــوازم و بســتر الزم را بــرای انجــام ایــن
کار فراهــم نکردهاســت .آنچــه معقــول بــود ایــن
بــود کــه بــورس یــک پیشبینــی از مقــداری کــه
مــی خواهــد کار کنــد داشــته باشــد و شــرایط
مــورد نظــر پســته ،بــازار پســته ،بحــث آزمایــش
شــیمیایی ،آزمایــش فیزیکــی ،آزمایــش میکروبــی،
آزمایــش باقیمانــده ســموم و بحــث نگهــداری آن
را در نظــر بگیــرد و خیلــی آرام و بــدون اینکــه در
بــازار تنــش و هیجــان ایجــاد کنــد ،حرکــت کنــد.
اینکــه بــورس یــک تبلیغــات کالن کنــد و بــدون
بســتر الزم یــک ذهنیتــی در پســته ایجــاد کنــد،
اشــتباه اســت .مــن بارهــا خدمــت آقایــون عــرض
کــردم کــه برویــد و گــزارش دهیــد ،جلســه
بگذاریــد ،آگاهــی دهیــد و در صــدا و ســیما
واقعیتهــای بــورس را اطــاع دهیــد.
بورس پســته بســتر و شــرایط الزم و امکانــات الزم
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را نداشــت ،انبارهــای الزم را نداشــت ،تدابیــر الزم را نداشــت ،راهکارهای الزم
را نداشــت ،ولــی در قبــال آنچــه نداشــت ،نمایــش و تبلیغــات زیــادی داشــت
و یــک ذهنیــت غلــط را ایجــاد کردنــد.
ظرفیت انبارهای بورس چقدر است؟
آنچــه مــن خبــر دارم ،ســه یــا چهــار انبــار بیشــتر نیســت و فکــر نمیکنــم
بیــش از چهــار ،پنــج هــزار تــن ظرفیــت داشــته باشــند.
ایــن حجــم انبــار خیلــی کــم اســت .اگــر بــا ایــن حجــم انــدک،
پولهــای خیلــی بزرگــی وارد بــورس پســته شــود ،باعــث نمیشــود
قیمــت پســته خیلــی بــاال بــرود؟
اگــر جریــان درســت و شــرایط الزم فراهــم شــود شــاید در آینــده بــا همیــن
پیشبینــی کــه شــما میکنیــد پــول زیــادی بیایــد .مــا خودمــان هــم خوشــبین
بودیــم .حتــی مــن و علــی آقــای نظــری دنبــال ایــن بودیــم کــه صنــدوق
پســته را راهانــدازی کنیــم تــا پــول کالنــی در صنعــت تزریــق شــود و بحــث
نقدینگــی و مســئله صــادرات را کــه مــا گرفتــارش هســتیم ،حــل کنــد .امــا
همــه اینهــا مســتلزم زیــر ســاخت و بســتر الزم اســت.
فــرض کنیــم بــورس پســته محقــق شــده و بــا آمــدن پولهــای کالن
و بــورس بــازی قیمــت هــر کیلــو پســته فندقــی در صــف خریــد
 300هــزار تومــان باشــد .اگــر قیمــت دالر امــروز  23هــزار تومــان
باشــد ،قیمــت هــر کیلــو از ایــن پســته  13دالر میشــود! چــه کســی
میخواهــد ایــن پســته را بخــرد و بــه چیــن صــادر کنــد؟!
اگــر ســاز و کار درســت باشــد کار در مســیری کــه شــما میگوییــد پیــش
نمــیرود .اگــر ســاز و کار مثــل شــرایط امــروز باشــد ،همیــن مســیری
کــه شــما میگوییــد پیــش م ـیرود .ســاز و کار درســت ایــن اســت کــه
صادرکننــده نهایت ـ ًا در بــازار بــورس پســتهاش را تهیــهکنــد ،نــه در ایــن
بــورس بــازی کــه االن وجــود دارد.
مــا در دنیــا بــرای خیلــی از محصــوالت کشــاورزی مثــ ً
ا بــرای گنــدم
بــورس داریــم .مصــرف و تولیــدش هــم بیشــتر از پســته اســت .حتــی
در بعضــی ســالها تولیــد از مصــرف بیشــتر اســت کــه آن را بــه دریــا
میریزنــد!
عــرض مــن ایــن اســت کــه هــر چــه را کــه در دنیــا تجربــه شــده ،الزم
نیســت مــا دوبــاره خودمــان تجربــه کنیــم.
بــرای بــورس پســته بهتــر اســت که مــا برویــم بــورس کاالهای کشــاورزی
در دنیــا و نــوع و ســاز و کارش را ببینیــم و بعــد بیاییــم اینجا پیــاده کنیم.
در مورد گندم یک تجربه خوبی دارم که برایتان تعریف میکنم.
در ســال  2000مــا بــا یــک هیئــت کشــاورزی از ایــران بــرای خریــد گنــدم
بــه کانــادا رفتیــم .آنموقــع روابــط ایــران و کانــادا خیلــی خــوب بــود .فکر
میکنــم از ایالتهــای کِبِــک ،مونیتابــا ،اونتاریــور وآلبرتــا بــرای اولیــن
بــار بازدیــد کردیــم و چیزهایــی را آنجــا دیــدم کــه هیچوقــت از خاطــرم
نمــیرود .در آن ســال مــن  36ســاله بــودم و تــازه بــه اتــاق بازرگانــی
آمــده بــودم .یکــی از بهتریــن کارهــا کــه در زمینــه صــادرات آنجــا دیــدم
و یــاد گرفتــم ایــن بــود کــه آنهــا قبــل از اینکــه هــر قــراردادی ببندنــد و
قبــل از اینکــه هــر صحبتــی راجــع بــه محصولشــان بکننــد ،مــا را بردنــد و
از صفــر تــا صــد تولیــد و بســتهبندی گنــدم را کامــل بــه مــا نشــان دادنــد؛
اعــم از مزرعــه ،ماشــین آالت ،آزمایشــگاهها ،کارخانههــای بســتهبندی،
پورتهــا و بارگیریهــا را بــه مــا نشــان دادنــد ،بعــد رفتیــم ســر میــز
مذاکــره.
در کانــادا هــر ایالتــی بــرای خودش نخســت وزیــر و وزیر کشــاورزی دارد.
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در همــه ایــن ایالتهــا وزیــر کشاورزیشــان میآمــد و یــک صبحان ـهای
مــا را مهمــان میکــرد و بعــد میرفتیــم بازدیــد میکردیــم .یــک روز
بــه یــک ســاختمانی کــه فکــر میکنــم چهــارده طبقــه بــود ،رفتیــم .همــه
ایــن ســاختمان ،آزمایشــگاه کشــاورزی گنــدم بــود و از صفــر تــا صــد
ایــن گنــدم را داشــتند آزمایــش میکردنــد و شــاید چهــل ،پنجــاه نفــر
دکتــر مســئول ایــن کار بودنــد .اول فکــر کــردم ایــن ســاختمان دولتــی
اســت ،چــون بــر اســاس ایــران قضــاوت کــردم .گفتنــد نــه ،اصـ ً
ا اینجــا
ربطــی بــه دولــت نــدارد و مربــوط بــه انجمنــی اســت بــه نــام انجمــن
تولیدکننــدگان گنــدم و هــر تولیدکننــدهای در هر ســال نســبت بــه تولیدش
هزین ـهای بــرای نــوع بــذر ،کاشــت ،داشــت ،فــرآوری ،برداشــت و حتــی
بــازار میپــردازد .جالــب اینکــه ،اینهــا خودشــان خــارج از دولــت نماینــده
دارنــد و نماینــده را میفرســتند نــزد خریدارهــا تــا ببیننــد گندمــی کــه
طــرف خریــده مــورد تأییــدش بــوده و مشــکلی نداشــته! و اگــر مشــکلی
داشتهباشــد ،صادرکننــده را فرامیخواننــد و برایــش یکســری تنبیهــات
میگذارنــد.
در پســته مــا چــرا چنیــن اتفاقــی نمیافتــد ،چــون از اول تــا آخــرش یــا
وزیــر بایــد تصمیــم بگیــرد ،یــا معــاون وزیــر بایــد تصمیــم بگیــرد ،یــا
اســتاندار تصمیــم بگیــرد یــا رئیــس بهداشــت تصمیــم بگیــرد یــا رئیــس
اســتاندارد و نتیجــه میشــود آنچــه کــه امــروز میبینیــم.
اگــر کار در بســتر خــودش جلــو بــرود ،مســیر صحیحــی طــی میشــود.
همیــن انجمــن پســته را بــرای چــه شــکل دادیــم؟ یکــی از دیدگاههــای
مــن بــرای انجمــن پســته ایــن بــود کــه مــا تمــام ســاز و کارهــا و
تصمیمگیریهــای راجــع بــه پســته را بــه انجمــن بیاوریــم ،بــه همــان
شــکلی کــه قبــ ً
ا هــم در بخــش خصوصــی بودهاســت.
مگــر مــا در دوره کریــدور ســبز چــه کار کردیــم؟! در کریــدور ســبز ،اداره
اســتاندارد را گذاشــتیم کنــار ،اداره بهداشــت را گذاشــتیم کنــار و خــود
مجموعــۀ پســته بــازرس گذاشــت ،آزمایشــگاه گذاشــت و همــه کار را
خودمــان کردیــم 93 .درصــد از پســتههایی کــه مــا از طریــق کریــدور ســبز
بــه اروپــا فرســتادیم قبــول شــد .ولــی پســتههایی کــه از آزمایشــگاههای
اینجــا میرفــت تــا  60درصدشــان هــم ریجکــت میشــد.
بنابرایــن ،بــورس ســاز و کار دارد .مــن مطمئــن هســتم که اگر ســاز و کاری
کــه در بــورس گنــدم ،بــورس نخــود و در بــورس کاالهــای کشــاورزی
وجــود دارد را بیاوریــم و در پســته ایجــاد کنیــم ،همچنیــن شــرایط و امکان
و بســتر و زیــر ســاختش را آمــاده کنیــم ،کار خوبــی اســت .اصــ ً
ا در
درســتی ایــن موضــوع شــکی نیســت .منتهــی مــا مثــل همــه کارهــای
دیگرمــان از هــر چیــزی فقــط ظاهــر را حفــظ میکنیــم ،ولــی عمقــش را
نداریــم .جســمش هســت ،ولــی روح داســتان منتقــل نشدهاســت.

حمید حسنی ،صادرکننده و باغدار پسته

صادرکننده؛ سرباز انقالب یا قاچاقچی ارز؟
آقــای حســنی! االن وضــع بــازار چطور اســت و
ارزیابیتــان نســبت بــه گذشــته چگونــه اســت؟
االن در تجــارت پســته دســت خیلــی زیــاد
شدهاســت .امــا بهنظرمــن ،پســته صنعــت بــا
خیــر و برکتــی اســت و همــه نــان خوردنــد .همــه
اســتفاده کردنــد و از همیــن پســته بــزرگ شــدند.
وقتــی دالر  100تومــان بــود ،مــن بــه ایــن بــازار
آمــدم ،بــرای اینکــه پســته قــدری اســم و رســم
داشــت ،خیلیهــا عالقــه داشــتند کــه وارد ایــن کار
شــوند و هرکــس درســت کار کــرد ،ســود کــرد.
دقیق ـ ًا حضــور ذهــن نــدارم ،ولــی تــا آنجایــی کــه
یــادم هســت شــرکت هــای بســیار بــزرگ و معتبری
وجــود داشــتند کــه حجــم زیــادی از پســته را صادر
مــی کردنــد و اینقــدر مثــل امــروز دســت زیــاد
نبــود .اینهــا قدیمیهــا بودنــد کــه حجــم زیــادی
کار میکردنــد .کــم بودنــد ،ولــی خــوب کار
میکردنــد.
بــه نظرمــن ،االن هــم کشــاورزها و هــم تجــار
ناشــکری میکننــد .قطعــ ًا ایــن روزهــا یــک
عــدهای میآینــد وارد بــازار میشــوند و پســته را
بــه آنطــرف میفرســتند ،امــا تــوان مالــی ندارنــد،
کســی هــم حمایتشــان نمیکنــد ،مثــ ً
ا پســته را
مــدت میخرنــد  20روزه و مجبــور میشــوند آن
را ارزانتــر بفروشــند تــا اینطــرف بــه تعهدشــان
عمــل کننــد .هیچکــس دلــش نمیخواهــد
زندگ ـیاش را بــه آب و آتــش بزنــد ،ولــی مجبــور
میشــوند 300 ،200 ،دالر ارزانتــر بفروشــند .اینهــا
اشــتباه میکننــد کــه بیشــتر از ظرفیتشــان کار
میکننــد .بــازار اســت و بــازار بــاال و پاییــن دارد.
کشــاورز هــم حــق دارد .کشــاورز وقتی پســته را به
تاجــر میفروشــد روی پولــش حســاب میکنــد،
نهایتــ ًا  20روز میتوانــد صبــر کنــد ،بعــد از آن
تحملــش تمــام میشــود .مــا توقــع داریــم کشــاورز
بیشــتر صبــر کنــد ،امــا او بــه انــدازه خودش مســائل
و مشــکالت دارد .بــه نظرمــن ،ایــن توقــع اضافــی
تجــار اســت کــه میگوینــد کشــاورزها فشــار
میآورنــد و پولشــان را میخواهنــد و حقشــان
اســت.
شــما کــه صادرکننــده هســتی بــه انــدازه توانــت کار
کــن! یــک نفــر تاجــر بــه بــازار میآیــد کــه تــوان
مالیــش بــه انــدازه  4تــا کانتینــر پســته هــم نیســت،
امــا میخواهــد  10تــا کانتینــر پســته را صادرکنــد.
پســتهها را میبــرد آنطــرف ،ســر رســیدهایش
هــم میرســند .بــازار را خــراب میکنــد .نــه
اینکــه او عمــدا ً ایــن کار را بکنــد ،مجبــور اســت
بفروشــد و پــول مــردم را بدهــد .کســی کــه بــرای

خریــد پســته در خــارج از کشــور نشســته نیــز تاجر
اســت ،وقتــی میبینــد بــازار خــراب اســت و آقــای
فروشــنده گیــر اســت و هــر روز زنــگ میزنــد
و فشــار مــیآورد و پــول میخواهــد ،قیمــت را
پاییــن م ـیآورد.
اکثــر کشــاورزها از ایــن موضــوع نگــران
هســتند کــه چــرا تجــار دارنــد پســته را از
مــا ارزان میخرنــد و در بــازار خــارج ارزان
میفروشــند .یــا اینکــه شــاید از مــا ارزان
میخرنــد و آنطــرف گــران میفروشــند ،امــا
ســودی بــه مــا نمیرســد.
بهنظرمــن ،ایــن موضــوع مربــوط بــه عــدم
اطالعــات کشــاورزها اســت .اوالً ،االن مــا بــا
یــک بحــران اقتصــادی در ســطح دنیــا مواجــه
هســتیم .ثانیــ ًا ،کشــاورزها بایــد ایــن را بداننــد
کــه قیمــت دالری پســته هرقــدر شــود بــرای 5
درصــد جمعیــت دنیــا فرقــی نمیکنــد ،اینهــا
در هــر شــرایطی پستهشــان را میخورنــد .امــا
اگــر مــا بخواهیــم قیمــت را بــر اســاس مصــرف
 5درصــد جمعیــت دنیــا تنظیــم کنیــم ،پســته روی
دســتمان میمانــد .مــا بایــد پســته را بدهیــم بــه
قشــر متوســط جامعــه 95 .درصــد جامعــه ضعیــف
یــا متوســط هســتند ،چــه در ایــران نــگاه کنیــد و
چــه در خــارج از کشــور وضــع همیــن اســت .اگــر
بــه کشــورهای اروپایــی و آمریکایــی هــم برویــد،
اینطــور نیســت کــه بگوییــم  50درصــد ملــت
وضعشــان خــوب اســت .بــرای  5درصــد از جامعـ ۀ
آنهــا هــم اگــر قیمــت هــر کیلــو پســته  5دالر شــود
میخورنــد 10 ،دالر شــود میخورنــد 20 ،دالر
هــم شــود میخورنــد .پــس مــا روی بیــش از 5
درصــد جمعیــت دنیــا بــرای مصــرف کل پســته
تولیدشــده نمیتوانیــم حســاب کنیــم.
یعنــی حجــم پســتهای کــه در دنیــا تولیــد
میشــود بــه حــدی اســت کــه وقتــی تقاضــای
ایــن  5درصــد از جمعیــت دنیــا بــرآورده شــود،
بــاز مقــداری پســته روی دســت مــا باقیمیمانــد؟
اصــ ً
ا تقاضــای ایــن  5درصــد اثــری نمیکنــد5 .
درصــد آدمهایــی هســتند کــه در دنیــا پولدارنــد.
حتــی اینهــا هــر ماشــینی دلشــان بخواهــد ســوار
میشــوند و در هــر خانــهای دلشــان بخواهــد
مینشــینند .ولــی  95درصــد چــهکار میکننــد؟!
 95درصــد از قشــر ضعیــف یــا متوســط جامعــ ه
هســتند .ایــن اقشــار بــه جیبشــان نــگاه میکننــد.
وقتــی پســته ارزان باشــد ،بیشــتر میخرنــد .پســته
گــران باشــد ،نمیخرنــد.
مصــرف داخلــی خودمــان هــم همینطــور هســت.

شــما برویــد در بــازار تهــران و ببینیــد مث ـ ً
ا وقتــی
قیمــت هــر کیلــو پســته بیــش از  200هــزار
تومــان اســت کســی نمیخــرد ،فقــط کســانی کــه
وسعشــان میرســد میخرنــد ،ولــی اگــر قیمــت
کمتــر از  200هــزار تومــان باشــد همــه میخرنــد،
چــون مــردم از نظــر مالــی ضعیــف هســتند.
االن در ایــران تــورم اســت .قشــر متوســط و ضعیف
جامعــه دارنــد ضعیفتــر میشــوند .در دنیــا هــم
رکــود اســت؛ یعنــی االن همــه در دنیــا حســاب
جیبشــان را دارنــد و محافظــه کاری میکننــد.
اگــر کســی  3هــزار دالر در مــاه درآمــد داشــته
باشــد ،ترجیــح میدهــد پــس انــداز کوچکــی
داشتهباشــد .بــه نظــر مــن ،تــرس از کورونــا روی
اقتصــاد و زندگــی تمــام دنیــا اثــر کردهاســت .پســته
چیــزی نیســت کــه حتمــ ًا واجــب باشــد طــرف
بخــورد ،دارو هــم کــه نیســت ،یــک چیــز تجمالتی
اســت .نــه تنهــا مصــرف پســته ،مصــرف خیلــی
از کاالهــا در دنیــا اُفــت کــرده و خیلــی اوقــات
میبینیــم قیمتهایشــان هــم کاهــش یافتــه اســت.
االن در دنیــا مصــرف پســته دارد پاییــن میآیــد.
قیمتهــا را هــم بایــد پاییــن بیاورنــد تــا قشــر
متوســط بخرنــد.
کشــاورز در ایــران میگویــد مــن هزینــه تمــام
شــدهام بهخاطــر تــورم خیلــی بــاال اســت و
ایــن طــور ورشکســته میشــوم .پاســخ شــما
بــه آنهــا چیســت؟
بــه نظــر مــن ،پســتهای کــه بــا آب شــور ،خــاک
شــور ،گرمــای کویــر ،عــرق جبیــن ،ده ،پانــزده
ســال صبــر ایــوب و آبلــه کــف دســت ،بهدســت
میآیــد راه خــودش را هــم بــاز میکنــد.
اعتقــاد مــن ایــن اســت کــه ایــن رزق اســت.
منهــای تاجــر و کشــاورز ،هــر صنفــی کــه فکــر
کنیــد از پســته ذینفــع هســتند .از راننــده کامیــون و
از کارگــر گرفتــه تــا نانــوا و مغــازهدار همــه ذینفــع
هســتند .اتفاقــی نمیافتــد .پســته راه خــودش را بــاز
میکنــد و بــازار خــودش را هــم پیــدا میکنــد.
انشــاءاهلل خــوب میشــود و بــه نظــر مــن هیــچ
جــای نگرانــی نیســت .باالخــره مــا داریــم در ایــران
زندگــی میکنیــم و خیلــی چیزهــا را نمیتوانیــم
بــر اســاس آنچــه در دنیــا وجــود دارد مقایســه کنیم.
مــا بایــد در همیــن ایــران خودمــان مقایســه کنیــم.
صادرکنندههــا هــم تحــت فشــار هســتند .دولــت
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یکدفعــه میآیــد بــه صادرکنندههــا میگویــد
شــما ســربازان انقــاب هســتید و هــر کــس صــادر
کــرد  2درصــد بــه او تشــویقی میدهیــم .خــود مــا
یــک زمانــی تشــویقی میگرفتیــم .یــک وقــت هــم
میگویــد نــه ،اینهــا قاچاقچــی ارز هســتند!
دولــت هــم تقصیــری نــدارد .او هــم بــه جیبــش
نــگاه میکنــد ،وقتــی پولــدار اســت بــه مــا
تشــویقی میدهــد ،وقتــی کــه بیپــول اســت
میگویــد بایــد ارز بدهیــد.
بــه کشــاورز هــم حــق میدهیــم ،باالخــره دولــت
از روی یــک چیزهایــی مثــل ســم و کــود نبایــد
سوبســیدش را بــردارد ،چــون کشــاورز ضــرر کنــد.
باالخــره بــرای دولــت راههایــی هســت کــه بــه
ایــن قضیــه کمــک کنــد ،ولــی متأســفانه االن همــه
وضعشــان خــراب اســت.
اگــر وضــع طــوری بــود کــه میشــد از دولــت
انتظــار داشــت تــا کاری بکنــد ،شــرایط خوبــی بود،
ولــی متأســفانه امــروز از دولــت هــم نمیتــوان
انتظــار داشــت .ظاهــر قضیــه نشــان میدهــد کــه
دولــت هــم نمیتوانــد.
وقتــی کــه قیمــت پســته نســبت بــه یــک دوره
پاییــن میآیــد ایــن فکــر بــه ذهــن میزنــد
کــه برویــم یــک تشــکل مثــل شــرکت تعاونــی
درســت کنیــم .نظــر شــما در ایــن بــاره
چیســت؟
یــک حکایــت برایتــان تعریــف کنــم .یــک نفــر
شــب در خانــهاش خوابیــده بــود؛ دزد آمــد یــک
قالــی بــزرگ را لولــه کرد و گذاشــت روی شــانهاش
تــا ببــرد .صاحبخانــه از خــواب بیــدار شــد و
دیــد دارنــد قالـیاش را میبرنــد .ســرایدار را صــدا
کــرد کــه دارنــد قالــی را میبرنــد ،دزد را بگیــر!
ســرایدار هــم صــد متــر دنبــال دزد دویــد و دســت
خالــی برگشــت .صاحبخانــه بــه ســرایدار گفــت
دزد را گرفتــی؟ ســرایدار گفــت نــه؛ گفــت قالــی را
گرفتــی؟ گفــت نــه؛ گفــت پــس چــه کار کــردی؟
چــه شــد ،او بــا قالــی بــود ،امــا تو بــه او نرســیدی؟
ســرایدار پاســخ داد ،اربــاب! او بــرای خــودش
میدویــد ،امــا مــن بــرای شــما میدویــدم!
بــه نظــر مــن ،اگــر یــک تعاونــی یــا تشــکل
هــم ایجــاد شــود ،بــه انــدازهای کــه یــک تاجــر
دلــش میســوزد ،در آن مجموعــه کســی دل
نمیســوزاند .مــن امــروز همــه ســعی خــودم
را بــرای منافعــم ،بــرای بــازار پیــدا کردنــم و
بــرای ســود بردنــم بــه کار میگیــرم .ولــی
اگــر قــرار باشــد  10نفــر شــریکم باشــند،
یــک مقــداری سســت میشــوم .مخصوصــ ًا
در ایــران کار گروهــی پیــش نمــیرود .امــا
خیلیهــا اعتقــاد دارنــد اگــر مجموعــۀ بزرگــی
باشــد و بتوانــد پســته را جمــع کنــد ،بهتــر
اســت.
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به نظر شما ،چکار باید کرد؟
اگــر کشــاورزها حواسشــان را جمــع میکردنــد،
وضــع اینطــور نمیشــد .یــک عیبــی کشــاورزهای
مــا دارنــد کــه البتــه خــود مــن هــم ایــن عیــب را
دارم ،اینکــه مــن اگــر صبــح بدهــی داشــته باشــم
تــا صبــح پســتههایم را نمیفروشــم .وقتــی هــم
کــه میخواهــم بفروشــم بــازار پاییــن اســت .مــن
بــا کشــاورزها ســر و کار دارم ،میگوینــد مــا
وقتــی پســتههایمان را میفروشــیم ،بعــد از آن
بــازار خــوب میشــود و مــا در بدتریــن شــرایط
میفروشــیم .بهنظرمــن ،کشــاورز همیشــه بایــد
یکــی ،دو مــاه دســتش جلــو باشــد .مثــ ً
ا اگــر
کشــاورز دو مــاه آینــده بدهــی دارد ،نگویــد همــان
روز پســتهام را میفروشــم .بلکــه بایــد از دو مــاه
قبــل پیشبیــن کارش باشــد .وقتــی میگوییــم
نمیخریــم ،همــه فشــار میآورنــد و میخواهنــد
بفروشــند ،وقتــی میگوییــم میخواهیــم بخریــم،
هیچکــس نمیفروشــد.
مــن نمیخواهــم کســی را محکــوم کنــم ،امــا
بعضیهــا اطالعــات غلــط بــه کشــاورزها
میدهنــد .عــدهای شــاید واقعیتهــا را
نمینویســند .اگــر کشــاورز اطالعاتــش بیشــتر
باشــد ،بهتــر اســت .هیچکــس نمیخواهــد بــه
خــودش ضربــه بزنــد ،همــه دلشــان میخواهــد
منافــع داشتهباشــند و منافعشــان حفــظ شــود .بــه
نظــر مــن ،دلســوزتر از کشــاورز بــا خــودش ،کــس
دیگــری نداریــم .کشــاورز دلــش بــرای باغــش،
آبــش و زمینــش میســوزد.
نمیتوانــم بگوییــم کشــاورزها بیاینــد اتحادیــهای
تشــکیل دهنــد و پستهشــان را اینجــا بگذارنــد و
خودشــان مدیریــت کننــد ،خودشــان هــم بفروشــند.
چنیــن چیــزی امکانــش نیســت .امــا قطعـ ًا میدانــم
کــه در بخــش خصوصــی ،یــک شــرکت بیشــتر
دلــش بــه حــال منافــع خــودش و بــه حــال کار
خــودش میســوزد .مــا وقتــی میخواهیــم پســتهای
را بفروشــیم اینقــدر دقــت میکنیــم کــه پســتهای
بــه اروپــا مـیرود ،برگشــت نخــورد .وقتــی چنیــن
تشــکلهایی درســت شــود ،نمیدانــم چــه اتفاقــی
میافتــد.
بســیاری امــروز غبطــه شــرکت تعاونــی پســته
رفســنجان را میخورنــد کــه یــک زمانــی
بــازار را در دســت داشــت .نظــر شــما در مــورد
آن چیســت؟
شــرکت تعاونــی آن زمــان خــوب بــود ،ولــی قدرت
هــم داشــت .نمیدانــم چقــدر از قدرتــش سیاســی
بــود ،ولــی وقتــی  50هــزار تــن پســته را جمــع
میکــرد ،جــواب بدهیهایــش را هــم مــیداد .آن
ســالها ،ســالهای خوبــی بــرای شــرکت بــود.
دســت کــم بــود .مــا خودمــان پســته بــه شــرکت
میدادیــم ،تــا میرفتیــم پولــش را میگرفتیــم،

قیمتــش دو برابــر میشــد .ولــی امــروز کــه
میگوینــد پســته ارزان شــده ،بــا ایــن حــال
پولبــردار هــم هســت؛ 200تــن پســته میشــود
 8کانتینــر کــه  20میلیــارد تومــان ارزش دارد! یــک
روز داشــتم بــا پســرم میرفتــم رفســنجان ،گفتــم
ایــن شــرکت تعاونــی یــک زمانــی  3کیلومتــر صف
داشــت .امــروز شــما حســاب کنیــد ،ســه کیلومتــر
صــف چقــدر پــول میخواهــد!
االن دســت زیــاد شــده ،البتــه دنیــا هــم بــزرگ
شــده ،جمعیتــش هــم زیــاد شــده ،پســته خورهــا
هــم بیشــتر شــدهاند .انشــاءاهلل پســته م ـیرود بــه
هنــد و اگــر هندیهــا بــا ایــن جمعیــت پســته را
بشناســند ،مصــرف خیلــی بــاال خواهــد رفــت .اگــر
واقعبیــن باشــیم ،هنــوز آنقــدر پســته بــه چیــن بــا
آن جمعیــت نرفتــه .تــا آمــد بــرود ،کورونــا آمــد.
بهنظرمــن ،االن اظهــار نظــر کــردن دربــاره بــازار
و قیمــت واقعــی نیســت ،یــک مقــدار از کاهــش
مصــرف و قیمــت بــه خاطــر کورونــا اســت.
نظــر شــما دربــاره وضعیــت قیمــت دالری و
ریالــی از مهــر پارســال تــا االن چیســت؟
زمانــی دالر بــود  12هــزار تومــان ،پســته را
میخریدیــم  90تــا  100هــزار تومــان .االن دالر
شــده  23 ،22هــزار تومــان ،پســته همــان حــول و
حــوش  100هــزار تومــان ماندهاســت .اگــر دالر
بــاال نرفتــه بــود ،پســته االن روی  70 ،60هــزار
تومــان بــود.
چرا؟
چــون مصــرف پســته افتــاده .اگــر هــر کیلــو پســته
االن  6دالر باشــد و قیمــت دالر  12هــزار تومــان
میمانــد ،قیمــت ریالــی هــر کیلــو پســته حــدود 70
هــزار تومــان میشــد .تنهــا چیــزی کــه االن قیمــت
ریالــی پســته را نگــه داشــته ،قیمــت دالر اســت.
االن قیمــت پســته بــه دلیــل شــیوع کورونــا و رکــود
اقتصــادی در دنیــا پایینتــر از قبــل از عیــد اســت.
بــا ایــن حــال ،به نظــر مــن ،دوبــاره صــادرات رونق
پیــدا میکنــد و مشــتریها بیشــتر میخرنــد.
اخیــرا ً شــنیدهام ،پســته بــه عــراق و پاکســتان میرود
کــه بازارهــای جدیــدی هســتند .ایــن بهخاطــر
ارزانیــش اســت .فقــط پســته در دنیــا پاییــن نیامــده،
همــه چیــز در دنیــا پاییــن آمــده.
در ایــران کــه همــه چیــز دارد گــران میشــود.
ســهام بــورس در ایــران هــر روز دارد صعــود
میکنــد!
در دنیــا شــاید بعضــی بورسهــا تــا  80درصــد
اُفــت را تجربــه کردنــد .ولــی بــورس ایــران دو ،ســه
برابــر شدهاســت! در دنیــا همــه چیــز اُفــت کــرده،
امــا در ایــران همــه چیــز دارد بــاال مـیرود .دلیلــش
هــم ایــن اســت کــه اقتصادمــان بیمــار اســت .اگــر
اقتصــاد بیمــار نبــود ،اگــر دالر مــا ثابــت بــود،
اگــر همــه چیــز ســر جایــش بــود ،ایــن اتفاقــات

نمیافتــاد.
مــن خیلــی در مــورد مســائل جهانــی نمیتوانــم
صحبــت کنــم ،ولــی اطالعاتــی کــه از دوســتان و
اطرافیــان گرفتــم ،در بــازارِ دنیــا همــه چیــز اُفــت
کــرده ،بنابرایــن مصــرف و قیمــت پســته هــم
میافتــد.
قیمــت پســته آمریکایــی خیلــی اُفــت نــدارد،
درســت اســت؟
االن نمیتــوان پیشبینــی کــرد .ولــی فکــر
میکنــم احتمــاالً امســال بــا توجــه بــه وضعیــت
دنیــا آنهــا هــم در قیمتشــان تجدیدنظــر کننــد .آنهــا
معمــوالً در شــهریور قیمــت میزننــد.
شــاید امســال آمریــکا دو برابــر ما پســته داشتهباشــد.
قطع ـ ًا آمریــکا بــرای قیمتگــذاری پســته خــودش
بــه ایــن نــگاه نمیکنــد کــه ایــران بــه چــه قیمتــی
پســتهاش را میفروشــد .سیاســت پســته آمریــکا
بــر اســاس جنسهایــی کــه مــا میفروشــیم و
یــا بــازاری کــه مــا مشــخص میکنیــم ،تعییــن
نمیشــود .او بــه ایــن نــگاه میکنــد کــه وضعیــت
مصــرف در دنیــا چطــور اســت و چگونــه میتوانــد
پســتهاش را بفروشــد .آمریــکا بــر ایــن اســاس
پســتهاش را قیمــت میزنــد ،نــه بــر اســاس
تصمیمــات مــا.
فکــر میکنیــد در ســال پیــش رو تقاضــا روی
پســته ایــران بهتــر میشــود؟
قطعــ ًا بایــد بهتــر شــود .چــون قیمــت پاییــن
اســت .اصــوالً کســانی کــه پســته بــرای کریســمس
بخواهنــد از مــرداد و شــهریور شــروع میکننــد بــه
خریــد کــردن تــا آبــان و آذر جنسهایشــان برســد
و بتواننــد مصــرف کننــد .بــه نظرمــن ،امســال اگــر
یــک مقــدار مســئله کورونــا حــل شــود در شــهریور
و مهــر و آبــان پســته خیلــی صــادر میشــود.
امســال هیــچ پســتهای روی زمیــن نمیمانــد و
جــای نگرانــی هــم نــدارد .ولــی ممکــن اســت
قیمتــش پاییــن باشــد.
تجربــه ای کــه مــن دارم ایــن اســت کــه هــر وقــت
جنــس ارزان باشــد ،مشــتری زیــاد دارد ،وقتــی
گــران میشــود مشــتریش کــم میشــود.
ارزان! یعنــی چقــدر ارزان؟ آمریکاییهــا هــر
کیلــو پســته را تــا  12دالر هــم بردنــد.
همیشــه مــا یــک دالر تــا یــک و نیــم دالر زیــر
قیمــت پســته آمریــکا هســتیم.
به خاطر اُنسمان؟
نــه! بهخاطــر اینکــه آن پســته ،مــارک آمریــکا
اســت .شــما بــه پارچــه فروشــی میرویــد ،بــه
پارچــه ایرانــی کــه نــگاه میکنیــد ،لــذت میبریــد،
ولــی افــراد متقاضــی پارچه ترکیـهای هســتند ،چون
میگوینــد اســمش ترکــی اســت! آمریــکا در دنیــا
برنــد اســت .وقتــی طــرف میبینــد روی بســته
نوشــته پســته واندرفــول ،عالقــه دارد آن را بخــرد.

نمیشــود برویــم یکییکــی آدمهــای دنیــا را
جمــع کنیــم و بــه آنهــا بگوییــم کــه مــزۀ پســته مــا
بهتــر اســت.
بعضــی از کشــاورزها میگوینــد چــرا قیمــت
پســته در فروشــگاههای خــارج از کشــور
خیلــی بیشــتر از قیمــت پســتهای اســت کــه
تجــار از مــا میخرنــد؟! و آن را مــاک قــرار
میدهنــد و میگوینــد تجــار پســته مــا را ارزان
میخرنــد یــا در دنیــا ارزان میفروشــند.
خــود مــن پســته بــردم بــه کانــادا ،در آنجــا قیمــت
پســته در فروشــگاه کیلویــی  25تــا  30دالر بــود.
پســته را در فروشــگاههای کانــادا زیــر  25دالر
نمیتوانســتید بخریــد .مــن چنــد ســال آنجــا بــودم
و پســتهام را نمیتوانســتم بــه قیمــت  10دالر بــه
آنهــا بفروشــم .بــرای مــن ســوال بــود کــه چطــور
فروشــگاه دارد  2.5برابــر میفروشــد.
رفتــم بــه یــک مغــازهای کــه فروشــندهاش ایرانــی
بــود ،صحبــت کــردم و گفتــم من پســته را مـیآورم
اینجــا و  10تــا قفســه اجــاره میکنــم .بــا خــودم
گفتــم اگــر هفتــهای یــک تــن پســته هــم ببرنــد،
خــوب اســت .پیشــنهاد دادم کــه شــما بفروشــید،
ســود خودتــان را برداریــد و بعــد پــول مــن را
بدهیــد.
شــما فکــر میکنیــد یــک ســوپرمارکت در تورنتــو
روزی چقــدر پســته میفروشــد؟! وقتــی بــه مــن
گفــت تعجــب کــردم .گفــت مــن هفتـهای  20کیلــو
پســته میفروشــم .بنابرایــن ،کســی کــه پســته
را روزانــه صــد گــرم ،صــد گــرم میفروشــد،
نمیتوانــد بیشــتر از  10دالر بخــرد-آن هــم دالر
کانــادا نــه دالر آمریــکا -اگــر  10دالر کانادایــی را
بخواهیــم بــه آمریکایــی تبدیــل کنیــم ،میشــود 7
دالر.
اینکــه طــرف مــیرود بــه اروپــا یــا آمریــکا و از
بســتههای پســته عکــس میگیــرد و میگویــد
اینجــا دارنــد پســته را  20دالر میفروشــند و
تجــار دارنــد از مــا  7 ،6دالر میخرنــد ،واقعــ ًا
اینطــوری نیســت .مــا کــه نمیتوانیــم برویــم
پســته را بــه مغــازهدار بدهیــم ،مــا بایــد بــه تاجــر
بدهیــم .تاجــر هــم کلــی هزینــه میکنــد ،ســورت
میکنــد ،برشــته میکنــد ،بســتهبندی میکنــد .او
هــم نمیتوانــد بــه مغــازه بدهــد ،بایــد بــه عمــده
فــروش بدهــد .عمــده فــروش بایــد توزیــع کنــد و
ایــن پســته بایــد چنــد دســت بچرخــد و همــه اینهــا
هــم بایــد ســود کننــد.
هیــچ وقــت شــما رفتهایــد درب مغــازه و یــک
کیلــو گوجــه را پنــج هــزار تومــان بخریــد و بگویید
چقــدر از ایــن پــول گیــر کشــاورزش آمــده؟! واقعـ ًا
هــزار تومــان هــم گیــر کشــاورز نیامــده ،یعنــی یــک
پنجــم .اســتداللهایی کــه االن وجــود دارد و تجــار
را محکــوم میکننــد ،مســائل منفــی اســت.

پس شما نسبت به آینده خیلی خوشبینهستید؟
مــن تجربــهای دارم از آن ســالی کــه آفالتوکســین
مطــرح شــد و اروپــا پســته ایــران را تحریــم کــرد.
مــا گفتیــم ای وای پســته را چــه کار کنیــم و همــه
نگــران بودنــد .آن ســال نمیدانــم چــه اتفاقــی افتــاد
کــه ترکهــا آمدنــد و تــه انبارهــا را جــارو کردنــد و
همــۀ پســته را بردنــد .مــن از همــان ســال میگویــم
ایــن رزق و روزی اســت .اص ـ ً
ا روی زمیــن نبایــد
بمانــد .اگــر برگردیــم بــه ســالی کــه اروپــا پســته
ایــران را تحریــم کــرد و ببینیــد چــه اتفاقــی ســر
پســته افتــاد ،آخــر ســال اصـ ً
ا پســته گیــر نمیآمــد؛
چــون بــازار چیــن بــاز شــد.
خیلیهــا شــاید مطالــب مــن را قبــول نداشــته
باشــند .مــن هــم از دیــد کشــاورزی صحبــت
میکنــم و هــم از دیــد تجاریــش ،همیــن قــدری
کــه در بــازار بــودم و کار کــردم.
تصمیمــات دولــت روی قیمــت پســته چقــدر
اثــر دارد؟
دولــت! نــه از آن هویجــی کــه نشــان صادرکننــده
میدهــد و نــه از آن چوبــی کــه رویــش میزنــد.
اگــر دولــت کاری میکــرد کــه دســت و بــال
صادرکننــده یــک مقــدار بازتــر باشــد و بابــت تعهــد
ارزی فشــار نم ـیآورد و روی کشــاورزها از بابــت
کــود شــیمیایی و ســم مشــکل ایجــاد نمیکــرد،
خیلــی بهتــر بــود.
بــه نظــر شــما چــه عواملــی بــر قیمــت پســته
موثــر اســت؟
مــن اعتقــاد دارم عرضــه و تقاضــا بــر قیمــت پســته
اثــر مــی گــذارد .اگــر هــر کــس ادعــا کنــد کــه مــن
قیمــت پســته را بــاال یــا پاییــن آوردم ،بــه نظــر مــن
کــذب اســت.
اگــر مشـ ِ
ـتری پســته در دنیــا زیاد شــود ،قیمت پســته
بــاال مـیرود .اگــر مشــتری کــم شــود ،قیمــت پایین
میآیــد .امــروز بــرای پســت ه تقاضــا کــم اســت ،امــا
از ایــن بــه بعــد تقاضــا بیشــتر میشــود .مــن حــس
میکنــم طــی بیســت روز گذشــته تقاضــا بیشــتر
شــده ،بــازار قویتــر اســت و خریــدار هــم بیشــتر
اســت .ایــن اتفــاق بهخاطــر عرضــه اســت و بــازار
دارد خــودش را باالنــس میکنــد.
بعضــی از تجــار میگوینــد پســته مــا بایــد
استانداردســازی شــود و مــا قیمتمــان را
بــه صــورت پل ـهای بــه قیمــت پســته آمریــکا
نزدیــک کنیــم .شــما فکــر میکنیــد چنیــن
چیــزی امکانپذیــر اســت؟
مــا میتوانیــم پســته بهتــری بفرســتیم .میتوانیــم
خیلــی جاهــا ادعــای کیفیــت بکنیــم ،ولــی اینکــه
بگوییــم مــا میخواهیــم بــا آمریــکا رقابــت کنیــم
و قیمتمــان را بــه قیمــت آنهــا برســانیم ،خیلــی
ســخت اســت .بهنظرمــن ،االن تجــار بهتــر شــدهاند
و مثــل قبــل نیســتند .اینکــه مــا پســت ه را تمیزتــر و
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پاکتــر کنیــم ،بلــه خیلــی جــا دارد.
متأســفانه ،در بعضــی از ســالها کــه تاجرهــای
چینــی از ایرانیهــا پســته میخرنــد ،نمیگوینــد
مــا ایــن پســته را بــا چــه کیفیــت و خصوصیــات
مشــخصی میخواهیــم ،بلکــه تاجــر چینــی فقــط
دنبــال ارزان خریــدن بــا هــر کیفیتــی اســت.
هیــچ پیشــنهادی در رابطــه بــا عرضــه یــا عــدم
عرضــه توســط باغدارهــا داریــد؟
اگــر باغــدار همــه پســتهاش را در اول فصــل
بفروشــد و یــا برعکــس همــه را نگــه دارد و
نفروشــد ،ممکــن اســت در طــول ســال بــازار بــاال
و پاییــن شــود ،آنموقــع آدم ناراحــت و دلخــور
میشــود و میگویــد کاشــکی نفروختــه بــودم یــا
کاشــکی فروختــه بــودم.
قدیمیهــا میگفتنــد مقــداری پســته در شــب
عیــد در انبــارت باشــد ،بعــد از عیــد یــا بــر صحــرا
میبــارد یــا بــر انبــارت میبــارد .اگــر ســرما یــا
گرمــا زد ،پســتهها گــران میشــود ،اگــر صحــرا
خــوب شــد ،مـیروی و پســتههایت را میفروشــی،
هــم صحــرا را داری و هــم پســتههایت را داری.
خــود مــن اگــر بخواهــم بــه یــک کشــاورز
توصیــه کنــم ،میگویــم پــس از برداشــت ،حــدود
 40درصــد پســتهتان را بفروشــید تــا ایــن 40
درصــد بــرای عیدهــای چینیهــا و اروپاییهــا و
کشــورهای دیگــر بــرود 30 .درصــد پســته را در
ماههــای دی ،بهمــن و اســفند بفروشــند 30 .درصــد
از پستهشــان را هــم در انبــار نگــه دارنــد و بعــد
از عیــد بفروشــند .اگــر کســی از مــن مشــورت
بخواهــد مــن توصیــهام ایــن اســت .خیراالمــور،
اوســطها.
فکــر میکنیــد آمریکاییهــا چقــدر پــا در
کفــش مــا کردهانــد؟
آنهــا بهدنبــال ایــن نیســتندکه بــازار پســته خــراب
شــود .اگــر آنهــا بخواهنــد از مــا بــازاری را بگیرنــد،
مــا میرویــم بــازاری را از آنهــا بگیریــم و زیــر
قیمــت آمریکایــی میدهیــم ،ولــی آنهــا نمیرونــد
بگوینــد مــا زیــر قیمــت پســته ایرانــی میدهیــم.
وقتــی بعضــی اوقــات مــا بــه تعهداتمــان خــوب
عمــل نمیکنیــم ،مشــتری از مــا راضــی نیســت،
جنــس بــد دادیــم ،بــه موقــع هــم ندادیم ،مشــتری را
از دســت میدهیــم .یکســری اشــکاالت در تجــارت
مــا وجــود دارد کــه در تجــارت آمریــکا نیســت.
اصــوالً آمریکاییهــا قــرارداد درازمــدت میبندنــد،
بــه تاریــخ و جنســی کــه فروختنــد متعهــد هســتند.
ـخ تحویــلِ جنــس بــه مشــتری یــک مقــدار
در تاریـ ِ
خودمــان مشــکل داریــم و بعضــی اوقــات وقتــی
میخواهیــم از بهداشــت جــواب یــک نمونــه را
بگیریــم ،دو هفتــه طــول میکشــد .یــک وقــت
میخواهیــم یــک کانتینــر بــرای یکــی از مقاصــد
صادراتــی بگیریــم هــزار مســئله و مشــکل داخلــی
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داریــم .کســی را میشناســم کــه قصدداشــت دو،
ســه تــا کانتینــر یخچــالدار بــه اروپــا بفرســتد و
االن دو مــاه اســت کــه گیــر اســت .اص ـ ً
ا کانتینــر
گیــرش نمیآیــد .حتــی حاضــر شــده دو  ،ســه
هــزار دالر هــم بیشــتر بدهــد.
مــا بــه خاطــر شــرایط خودمــان و شــرایط
داخلیمــان خیلــی اوقــات نمیتوانیــم بــه موقــع
تعهداتمــان را انجــام دهیــم و اینکــه ممکــن اســت
نتوانیــم توقــع مشــتری را هــم بــه جــا بیاوریــم .اگــر
بــه یــک مشــتری بتوانــی تعهــد کنــی کــه ســر
موقــع پســته اش را تحویــل بدهــی و قیمــت را هــم
بــاال و پاییــن نکنــی ،قطع ـ ًا از ایرانــی میخــرد تــا
آمریکایــی.
بعضــی از تجــار میگوینــد ،مشــتری خارجــی
بــه دلیــل افزایــش نــرخ دالر در ایــران ،قیمــت
دالری را پاییــن م ـیآورد.
مــن بــاز هــم میگویــم کــه عرضــه و تقاضــا بــر
قیمــت موثــر اســت .تاجــر ایرانــی هــم نــگاه بــه
قیمــت پســته میکنــد ،اگــر قیمــت را پاییــن بیــاورد
و برایــش مقــرون بــه صرفــه باشــد ،میفروشــد.
اگــر صــرف نکنــد ،نمیفروشــد.
باغــداران مدعــی هســتند کــه پســته از نظــر
کیفیــت تــا زمانــی کــه دســت مــا هســت،
کیفیتــش خــوب اســت .تجــار پســتهها را
قاطــی و خــراب میکننــد .ایــن حــرف چقــدر
درســت اســت؟
همــه تجــار اینطــور نیســتند .اگــر بگوییــم 50
درصــد تاجــر ایرانــی مقصــر هســتند 50 ،درصــد
هــم خریــدار مقصــر اســت کــه میگویــد مــن
جنــس بــه ایــن مبلــغ میخواهــم و کیفیــت و
اســتاندارد برایــش مهــم نیســت .بســیاری از تجــار
متعهدنــد و پســته را پــاک و تمیــز میکننــد .کســانی
کــه پســتۀ کــم کیفیــت صــادر میکننــد ،تعدادشــان
کــم اســت .گاهــ ًا شــاید ناچــار میشــوند ،شــاید
ضــرر میکننــد و یــا مشتریشــان بــر ایــن اســاس
میخواهــد .ایــن مــوارد وجــود دارد ،کاری هــم
نمیشــود کــرد .اگــر مــا بخواهیــم طبــق اســتاندارد
عمــل کنیــم ،اص ـ ً
ا شــدنی نیســت.
آیــا شــما بــه ورشکســته شــدن تولیدکننــده هــم
معتقــد هســتید یــا خیــر؟
خیــر .مــن میگویــم رزق اســت و هــر جــا باشــد
کار خــودش را میکنــد .مــن اعتقــادی بــه اینکــه
تولیدکننــده ورشکســت میشــود نــدارم و فکــر
نمیکنــم کســانی کــه  600 ،500کیلــو از هــر
هکتــار برمیدارنــد از بــازار حــذف شــوند.
چندیــن ســال پیــش یــک کشــاورز خُ ــرد کــه 5
هکتــار بــاغ داشــت ،از فــروش پســتهاش ماشــین و
خانــه میخریــد و بچههایــش ازدواج میکردنــد
و خیلــی وضعــش خــوب بــود .شــاید االن دیگــر
نتوانــد ایــن کارهــا را بکنــد ،ولــی ورشکســت

نمیشــود.
ولــی واقعــ ًا میطلبــد کــه دولــت کشــاورزی را
حمایــت کنــد .ســه میلیــون نفر فقــط از کشــاورزی
پســته دارنــد نــان میخورنــد.
شما با بحث تعهد ارزی مشکلی ندارید؟
مــا داریــم طبــق همــان سیســتمی کــه دولــت اعالم
کــرده رفــع تعهــد میکنیــم .یکــی از مشــکالت
اصلــی ایــن اســت کــه زمانــی کــه داشــتیم پســته را
بــا دالر  15 ،14تومانــی میخریدیــم ،میبایســت
دالر را  13 ،12تومــان بدهیــم بــه نیمــا یــا ســنا!
دولــت در اینجــا بایــد کمــک کنــد.
خدمتتــان عــرض کــردم یــک روز بــه مــا
میگوینــد ســربازان انقــاب و تشــویقی
هــم میدهنــد ،امــا روز دیگــر چیــز دیگــری
میگوینــد .بهنظــر مــن ،یــک مقــدار اقتصــاد
خودمــان بیمــار اســت و مســائل و مشــکالت از
خودمــان اســت.
امــا معتقــدم کــه تحریــم و مشــکالت ارزی نبایــد
بــه کشــاورزی ضربــه بزنــد و بــرق و آب و
خیلیچیزهــا را گــران کننــد .کشــاورزها زورشــان
نمیرســد.
در پایــان اگــر صحبتــی باقــی مانــده بفرماییــد
توضیــح دهیــد.
مــن اِرق ملــی دارم .شــاید خیلــی صحبتهایــم از
روی اِرق ملــی باشــد .شــهرم و کشــورم را دوســت
دارم .حاضــر نیســتم از آن بــد بگویــم .اگــر ایــن
معــادن و ایــن نفــت و ایــن گاز و ایــن تشــکیالتی
کــه در ایــران هســت ،هــر کجــای دنیــا بــود
مردمــش راحــت بودنــد؛ اصــ ً
ا غوغــا میکــرد.
امــروز بایــد بنشــینیم بگوییــم کشــاورز چــکار
بکنــد .قطعــ ًا فشــار روی کشــاورز اســت .اگــر
آمــار بگیریــد همیــن وامهــای میلیــاردی در
مملکــت متعلــق بــه  5درصــد مردمــی اســت کــه
وضعشــان خــوب اســت .ولــی اگــر یــک کشــاورز
بخواهــد  20میلیــون وام بگیــرد ،نمیتوانــد.
کشــاورزها زحمــت مــی کشــند ،یکســال انتظــار
میکشــند و همــه زندگیشــان همیــن اســت،
حقشــان هســت کــه توقعاتشــان بــه جــا آورده
شــود و کمکشــان کننــد .کشــاورزها هــم بایــد
بداننــد کــه اگــر کســی یــک کانتینــر پســته دارد
صــادر میکنــد ،او هــم دارد خدمــت میکنــد.
صادرکننــده هــم تــاش خــودش را میکنــد .همــه
مــا در یــک کشــتی هســتیم .کشــاورزی پســته و
صــادرات الزم و ملــزوم هــم هســتند .بایــد همــه
بــا هــم باشــیم .اگــر مشــکلی بــرای تاجــر پیــش
بیایــد ،بــرای کشــاورز هــم پیــش میآیــد .بــرای
کشــاورز مشــکلی پیــش بیایــد ،بــرای تاجــر هــم
پیــش میآیــد .اگــر همــه دســت بــه دســت هــم
بدهنــد ،باالخــره مشــکل حــل میشــود.

توگو با رامین یوسفی ،تاجر پسته مقیم چین
گف 

قیمت باال در گروی استانداردسازی پسته
آقــای یوســفی! امســال وضعیــت فــروش
پســته ایــران در چیــن چطــور بودهاســت؟
در ماههــای اســفند و فروردیــن تاجرهــای مــا
درگیــر بســتن حســابهای پایــان سالشــان بودند
و صادراتــی بــه اینجــا نداشــتند .مــا در ایــن زمان
پســته ایرانــی را بــه قیمــت خوبــی فروختیــم.
ولــی متأســفانه از زمانــی کــه بــازار ایــران شــروع
بــه کار کــرد ،تاجرهــای مــا قیمــت دالری پســته
را پاییــن آوردنــد و بــه قیمتهــای پاییــن
فروختنــد.
دلیل این موضوع را چه میدانید؟
مــن فکــر میکنــم یکســری رقابتهــای ناســالم
بهوجودآمــد و دلیــل دیگــر بــه شــرایط ویــروس
کورونــا در بــازار چیــن برمیگــردد .میشــود
گفــت کــه بــازار اینجــا یــک توقــف کلــی
کردهبــود و ایــن توقــف باعــث شــد یکســری از
کاالهــا قبــل از عیــد چینیهــا در انبارهــا بمانــد
و حتــی کســانی کــه جنسهایشــان را فــراوری
کردهبودنــد ،نتوانســتند در بــازار بفروشــند.
ســوپرمارکتها جنسهــای فروختــه نشــده را
عــودت دادنــد و روی کیفیتهــا خیلــی حســاس
شــدهبودند -چــه درمــورد پســته آمریکایــی و
چــه در مــورد پســته ایرانــی  -فقــط افــرادی کــه
بــا کیفیــت خــوب کار میکردنــد ،توانســتند بــه
کار خــود ادامــه دهنــد و فــروش داشتهباشــند.
خوشــبختانه ،در خــرداد مــاه ایــن بــازار شــروع
بــه حرکــت نمــود .مــا کــه مجبــور شــدهبودیم
تقریبــ ًا حــدود هــزار تــن پســته را در انبارهــا
نگهداریــم ،بــر طبــق تقاضــا خرخــرد پســته را
بــه بــازار ارائــه دادیــم .مســلم ًا بعــد از تعطیــات
عیــد نــوروز ،بــه لحــاظ قیمتهــای پایینــی کــه
بــر مبنــای اختــاف ارز پیشــنهاد داده شــد ،مــا
دچــار ضــرر و زیــا ن شــدیم؛ بــه ایــن علــت کــه
مــا پســته را از قبــل بــا ارز خارجــی خریدهبودیــم
و بــا آن نــرخ تبــادل ارز ،قیمــت بــرای مــا باالتــر
تمــام شــدهبود .ایــن موضــوع بــرای اغلــب
خریــداران چینــی هــم بهوجــود آمــد.
بــه هــر حــال ،ایــن مســئله گذشــت و مــا
پســتهمان را فروختیــم و الجــرم مجبــور بودیــم
قیمتهــا را تعدیــل کنیــم تــا هزینههــای ســربار
نداشتهباشــیم .تالشــی کــه مــا در آن مــدت
کردیــم ،ایــن بــود کــه یــک حرکتــی روی

کیفیــت پســته ایرانــی انجــام دهیــم و عمـ ً
ا ایــن
پیــام را بــه ایــران هــم رســاندیم ،کمــا اینکــه االن
میبینیــد مشــتریها خیلــی دنبــال خریــدن
پســتههای بــا کیفیــت باالتــر و پســتههای
درشــت و کشــیده هســتند.
نکتــه خیلــی مهــم اینجاســت ،مــن تــا بــه حــال
اینقــدر اختــاف بیــن قیمــت پســته ایرانــی و
آمریکایــی را در ســابقه کاری خــودم ندیــده بودم
و بــرای مــن خیلــی باعــث تعجــب و نگرانــی
اســت.
درســت اســت کــه انبارهایــی از پســته آمریکایــی
در هنگکنــگ بــود و بعضــی از صادرکنندههــا
یــا تولیدکنندههــای جــزء پســتۀ آمریکایــی یــک
تعدیــل در قیمتشــان انجــام دادنــد ،ولــی نــه
بــه آن مقــداری کــه ایرانیهــا قیمــت پســته تنــی
 8تــا  9هــزار دالر را بیاورنــد برســانند بــه  5تــا 6
هــزار دالر! در حــال حاضــر ،اطالعاتــی به دســتم
رســیده کــه شــاید ایــن عــدد بــر اســاس کیفیــت
پســته بــه زیــر  5دالرهــم برســد.
مــا بحثمــان در پســته ایــن اســت کــه دوســتان
صادرکننــده بایــد روی کیفیــت کار کننــد،
بهجــای اینکــه قیمــت را پاییــن بیاورنــد .بــا ایــن
وضــع ،هــم بــه منافــع خودشــان دارنــد لطمــه
میزننــد و هــم بــه منافــع کشــاورز.
تجــار چطــور بــه منافــع خودشــان لطمــه
میزننــد؟
بعضــی از ســالها بــار روی دوش کشــاورزها
و بعضــی از ســالها روی دوش صادرکنندههــا
اســت ،ولــی بهتــر آن اســت کــه مــا خودمــان
بــه عنــوان یــک مجموعــه تولیدکننــده و
صادرکننــده ایرانــی ،تمــام جوانــب را در نظــر
بگیریــم و حافــظ منافــع ملیمــان باشــیم .آنچــه
پیداســت ،بزرگتریــن بــازار دنیــا بــرای خشــکبار
و میــوه خشــک چیــن اســت .بــا توجــه بــه
سیاسـتهایی کــه وجــوددارد و بــا شــرایطی کــه
چیــن بــا آمریــکا پیــدا کــرده ،بــازار بســتر خوبــی
بــرای تولیــدات ایرانــی دارد و از طرفــی دولــت
چیــن بــه هیــچ عنــوان نمیخواهــد ارتباطــش
را بــا ایــران قطــع کنــد .حفــظ نکــردن کیفیــت
کاال ،نوســانات در قیمتگــذاری و عرضــه
پســته بــه بــازار چیــن و تأثیرپذیــری قیمــت
پســته از نوســانات نــرخ ارز بزرگتریــن لطمــه

بــه تجــار و تولیدکننــده اســت .ولــی مشــکالتی
جلــوی پــای صادرکنندههــا در برگردانــدن و
دریافــت پولشــان بهوجودآمدهاســت .شــرایطی
کــه اخیــرا ً پیــش آمــده ایــن اســت کــه بعضــی
از صادرکنندههــا از کارتهــای متفرقــه اســتفاده
کردنــد یــا حتــی از کارتهــای بازرگانــی
خودشــان اســتفاده کردنــد ،ولــی بــه تعهــد ارزی
عمــل نکردنــد و االن هــم مــن زیــاد نمیدانــم
نتیجــه جلســاتی کــه در ایــن رابطــه گذاشــته
بودنــد بــه کجــا رسیدهاســت .ایــن مشــکالت
را صادرکنندههــا دارنــد و بهوجــود میآورنــد.
از طرفــی هــم تولیدکننــده محصوالتــی مثــل
کــود ،ســم و ادوات کشــاورزی را بایــد خریداری
کنــد کــه بعض ـ ًا اینهــا هــم وارداتــی هســتند یــا
بخشــی از آن وارداتــی اســت و از نــرخ ارز تأثیــر
میپذیرنــد.
در مجمــوع مــا میتوانیــم یکدســت باشــیم
و بــا یــک اســتاندارد ثابــت و قیمــت گــذاری
روبــه بــاال ،جــای پســته ایرانــی را بهعنــوان کاال
و ســرمایهگذاری قابــل اعتمــاد در کشــور چیــن
بــاز کنیــم.
در رابطــه بــا صحبتهــای شــما ســه ســوال
دارم -1 :چگونــه مــی تــوان بــرای پســته
ایرانــی یــک اســتاندارد مشــخص اعمــال
کــرد؟  -2وقتــی تعــداد تجــار زیــاد اســت،
چطــور میتــوان بــه همــه گفــت تــا بــه
قیمــت بــاال بفروشــند؟  -3ممکــن اســت
تاجــری مدعــی شــود کــه پــول پســته را
داده ام و آزادم کــه بــه هــر قیمتــی بفروشــم،
پاســخ شــما چیســت؟
جــواب مــن بــه ســوال اول ایــن اســت کــه
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وقتــی دولــت مــا بــرای صادرکنندههــا شــرایط
میگــذارد کــه بایــد دالرشــان را برگرداننــد،
پــس بایــد روی اســتاندارد کاال کنتــرل کامــل
داشتهباشــد .استانداردســازی کار خاصــی
نیســت .مــن خــودم االن یــک تولیدکننــده،
صادرکننــده و هــم فروشــنده کاال هســتم؛
یعنــی هــر ســه موقعیــت را دارم .وقتــی همــه
را در کنــار هــم میگــذارم ،میبینــم بــه عنــوان
یــک تولیدکننــده میتوانــم اســتاندارد را تعریــف
کنــم .اســتانداردهای بینالمللــی در رابطــه بــا
پســته کــه رقیــب مــا تعریــف کــرده و کاالیــش
را میفروشــد ،چــه هســتند؟! مــا هــم آن
اســتانداردها را دنبــال کنیــم و بــه همــان تناســب
قیمتمــان را اعــام نماییــم .بهتریــن فرصــت
اســت کــه بــا ایــن اختــاف قیمتــی کــه بیــن
پســته ایرانــی و آمریکایــی پیــش آمــده ،مــا روی
استانداردســازی پســته خودمــان کار کنیــم.
استانداردســازی تعریــف دارد .مــن اســتاندارد
فیزیکــی مــد نظــرم اســت .در واقــع اگــر مــا
بخواهیــم اســتاندارد شــیمیایی را روی پســته
مطــرح کنیــم ،بحــث افالتوکســین و صــادرات
بــه اروپــا میشــود کــه بحــث دیگــری اســت.
مــا بهصــورت کلــی میگوییــم پســته آجیلــیِ
صادراتــی ،ولــی اگــر وارد جزئیــات شــویم و
مقــدار گــرم مغــز پســته و درصــد طبیعــی خندان
بــودن آن را اعــام کنیــم ،فاکتــور خیلــی مهمــی
اســت کــه استانداردســازی مــا را بــاال میبــرد.
دوم اینکــه درصــد نخــودو و دهــن بســت را
مشــخص کنیــم .در واقــع مــا تعریــف یــک
اســتاندارد بســیار ســاده را خواهیــم داشــت کــه
تمــام دوســتان ایــن موضــوع را میداننــد.
پاســخ ســوال دوم ایــن اســت کــه مســلم ًا تمــام
صادرکنندههــای مــا مجبورنــد دالر را بــه هــر
شــکل بــه ایــران برگرداننــد .اینجــا یــک مشــکل
اســت .بعضــی از دوســتان تعهــد ارزی خودشــان
را عمــل نمیکننــد .ولــی عم ـ ً
ا دالرشــان را بــه
تومــان تبدیــل و وجــه کشــاورز را میپردازنــد.
مــا کشــاورزی نداریــم کــه بتوانــد بــا دالر پــول
کارگــر را بدهــد .پــس اگــر ایــن امــر از کانــال
مشــخص و واحــد صــورت گیــرد ،از آنطــرف
سیســتم صــادرات مــا دقیقــ ًا روی نظــم جلــو
م ـیرود.
دولــت یــک محبتــی داشــته و دارد و بــه صادرات
خیلــی کمــک میکــرده و موانــع را از جلــوی
ی برمیداشــته تــا کارشــان
پــای صادراتچــ 
ســریعتر انجــام شــود .در صورتــی کــه اگــر ایــن
کارهــا دقیــق و منظــم ،بــه شــکل فعلــی کــه روی
واردات دارنــد انجــام میدهنــد ،روی صــادرات
اعمــال و کنتــرل شــود ،بعض ـ ًا روی کیفیــت کاال
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تأثیرگــذار خواهــد بــود و روی قیمــت تمــام
شــده تأثیــر خواهــد گذاشــت .صادرکننــده بایــد
منافــع ببــرد ،تولیدکننــده بایــد منافــع ببــرد و یک
موازن ـهای بیــن اینهــا پیــش خواهدآمــد.
شــرایط فعلــی را نمیتــوان مبنــای کار صــادرات،
تولیــد و واردات بگذاریــم .یــک شــرایط ویــژه
تحــت تأثیــر نوســانات ارزی داریــم .در واقــع
قیمــت ارز وحشــتناک بــاال مــیرود و ناگهانــی
در مقطعــی پاییــن میآیــد؛ در ســال گذشــته
ســابقهاش را داشــتیم کــه قیمــت دالر بــه 18
هــزار تومــان رســید و دوبــاره پاییــن برگشــت.
اگــر ایــن کنترلهــا درســت و بــا برنامــه
انجــام شــود ،صادرکننــده هــای واقعــی از
کارت خودشــان اســتفاده میکننــد و متعاقبــ ًا
کارتشــان بــرای واردات اســتفاده میکننــد و
ُکتــاژ صادراتــی خودشــان را بــه واردکنندههــای
واقعــی میدهنــد .عمـ ً
ا ایــن چرخــه روی یــک
نظــام مشــخص میافتــد و صادرکننــدگان محتــرم
همــه ایــن مســائل را بــرای قیمتگــذاری در
نظــر میگیرنــد.
جــواب ســوال آخرتــان ایــن اســت کــه هیــچ
یــک از تاجرهــای مــا و هیــچ تاجــری در دنیــا
بــه ضــرر کار نمیکنــد و بــه دنبــال یــک راه
حلــی نمیگــردد کــه قیمتــش را پاییــن بیــاورد،
اگــر اینطــور باشــد هیچکســی نمیتوانــد دوام
بیــاورد .اگــر دریــا هــم کــه باشــد ،آبــش خشــک
میشــود!
پــس ایــن منطــق کــه مــن میخواهــم ضــرر
دهــم ،از نظــر مــن قابــل قبــول نیســت .شــاید
در مقطعــی برخــی افــراد تعهــدات مالــی
داشتهباشــند ،شــاید یــک معاملــه بهتــری در پیش
داشتهباشــند .بنابرایــن 10 ،درصــد از تراکنــش
شــامل ایــن قیمتهــای خــاص میشــود ،ولــی
بیشــتر از ایــن نخواهــد بــود و ایــن  10درصد در
بــازار هــم بــه چشــم نخواهــد آمــد و برای بــازار
مالکــی نخواهــد بــود .مثــ ً
ا مــن در شــرایطی
احتیــاج بــه پــول دارم ،بــه دوســتم یــا بــه
مشــتری ثابتــم زنــگ میزنــم و میگویــم ایــن
یــک کانتینــر را از مــن بــه ایــن مقــدار پایینتــر
بخــر و صدایــش را هــم درنیــاور! پــس اینطــور
نیســت کــه بگوییــم پســته متعلــق بــه خودمــان
هســت و میخواهیــم بــه هــر قیمتــی بفروشــیم.
هیچکــس بــه خــودش ضربــه نمیزنــد .تمــام
مجموعههــا دنبــال منافــع هســتند و بــا منافــع
زندهانــد ،چــون هزینــه دارنــد.
مــا در حــال حاضــر فقــط بــرای حمــل یــک
کانتینــر بایــد چیــزی حــول و حــوش  20تــا 30
میلیــون تومــان هزینــه کنیــم .وقتــی هزینههــا را
حســاب میکنیــم ،بــا ایــن تورمــی کــه بهوجــود

آمــده و بــا افزایــش نــرخ ارز ،هزینههــای کمــی
نیســت .مــا نبایــد خودمــان را گــول بزنیــم کــه
داریــم از اختــاف ارز یــک منافعــی میبریــم ،در
صورتــی کــه ایــن منافــع ،یــک منافــع تــو خالــی
اســت ،مثــل حبــاب اســت و بــا یــک نوســان
معکــوس از بیــن م ـیرود.
در شــرایط فعلــی دوســتان میگوینــد امســال
محصــول زیــاد اســت ،محصــول از گذشــته
داریــم و تــرس از ایــن دارنــد کــه پستهشــان
فــروش نــرود .مــن از بــازاری کــه ســالیان ســال
در آن کار میکنــم بــرای شــما صحبــت میکنــم.
بایــد توجــه کنیــم کــه ایــن بــازار جهتــش را بــه
ســمت پســته ایرانــی عــوض میکنــد .مــا بایــد از
ایــن فرصــت اســتفاده کنیــم و اســتاندارد ،کیفیت
و ســرویسمان را بــاال ببریــم .بــا ایــن اختــاف
قیمتــی کــه بــه وجــود آمــده ،جایــی بــاز کنیــم و
جنسمــان را هــم بــه قیمــت خــوب بفروشــیم.
چرا جهت بازار دارد عوض میشود؟
عــوض شــدن جهــت بــازار بــه دلیــل ایــن اســت
کــه  -1دولــت آمریــکا و دولــت چیــن بــا هــم
علنـ ًا جنــگ اقتصــادی دارنــد .دولــت چیــن برای
واردات پســته ایرانــی و واردات مــواد خــام اولیــه
سوبســید ویــژهای گذاشــته کــه آمریکاییهــا
بایــد حداقــل  4برابــرش را پرداخــت کننــد.
 -2صنعــت خشــکبار اینجــا احتیــاج بــه مــواد
خــام دارد ،نــه بــه مــواد برشــته شــده .بــازار
چیــن بیشــتر جهتــش بــه ســمت خریــد مــواد
خــام هســت -چــه پســته و چــه خشــکبار خــام
دیگــر -و پســته ایــران ایــن فرصــت را دارد.
پســته ایــران یــک تعرفــه خــاص دارد و از طرفــی
کنترلهــای شــدید دولــت چیــن بــرای واردات
و بســتن مبــادی ورودی غیرمتعــارف باعث شــده
کــه تمامــی واردکنندههــا بــه یــک ســمت و ســو
برونــد تــا بــه صــورت قانونــی کارشــان را انجــام
دهنــد.
ارزش مبــادالت تجــاری ســاالنه بیــن چیــن
و آمریــکا  700میلیــارد دالر اســت ،ولــی
بیــن ایــران و چیــن شــاید حــدود  14میلیــارد
دالر باشــد ،شــما فکــر میکنیــد کــه واقع ـ ًا
ایــن جنــگ تجــاری قــرار اســت بــه نفــع مــا
تمــام شــود؟
مــا اصـ ً
ا دنبــال ایــن نیســتیم کــه بفهمیــم جنــگ
تجــاری بــه نفــع مــا تمــام میشــود یــا بــه نفــع
مــا تمــام نمیشــود .مــا بــه چیــزی کــه محقــق
شــده و وجــود دارد توجــه میکنیــم .مــا بــه
ایــن موضــوع نــگاه میکنیــم کــه تعرفــه ورودی
پســته ایرانــی  5درصــد اســت ،ارزش افــزوده
بــرای همــه نــوع پســت ه خــام  9درصــد اســت.
دوم بــه ایــن نــگاه میکنیــم کــه سیاســتهای

کنترلــی دولــت چیــن نــه تنهــا بــرای پســته،
بلکــه بــرای کلیــه کاالهــای وارداتــی ایــن بــوده
کــه جلــوی مبــادی غیرمتعــارف و غیرقانونــی را
بگیرنــد .کمــا اینکــه تعــدادی از تجــارِ مــا ضربــه
ایــن موضــوع را خوردنــد؛ بــه دوســتان چینــی
اعتمــاد کردنــد ،جنــس فروختنــد و ایــن دوســتان
بعــدا ً مشــکل قانونــی در کشــور خودشــان پیــدا
کردنــد و ایــن دوســتان ایرانــی مــا دچــار ضــرر و
زیــان شــدند و مطالباتشــان را نتوانســتند بگیرنــد،
چــون کســی وجــود نداشــته کــه از او بگیرنــد.
االن میبینیــم کــه روی واردات کنتــرل و
ســختگیری هســت .اداره مالیــات چیــن تمــام
مبــادی ورودی را کنتــرل میکنــد .پرداخــت پــول
دیگــر مثــل قدیــم نیســت .شــما اگــر بخواهیــد
پولــی از چیــن بــه بیــرون حوالــه کنیــد ،بایــد از
طریــق سیســتم بانکــی ایــن کار را انجــام بدهید و
تراکنــش حســابهای شــخصی هــم مقــدارش
محدودشــده و همــه تحــت کنتــرل اســت.
شــما گفتیــد محصولــی کــه مربــوط بــه ســال
تجــاری امســال بــوده را در یــک مقطعــی
توانســتید بــا قیمــت باالیــی بفروشــید .اوج
قیمــت در چیــن چقــدر بــوده؟ و در مــورد
چــه نــوع پســتهای بــوده؟
ایــن بحــث خیلــی وارد جزئیــات شــدن اســت،
امــا مــن بهطورکلــی میتوانــم بــه شــما جــواب
بدهــم .مــا هــر تــن پســته ایرانــی را تــا پیــک
 9هــزار دالر ،بیــن  8هــزار و  200تــا  9هــزار
و  200دالر ،قبــل از عیــد چینیهــا بســته بــه
ریــزی و درشــتی و اســتانداردی کــه داشــته،
فروختیــم .شــرایط کورونــا کــه در همــه جــای
دنیــا پیــش آمــد مــا فکــر میکردیــم کــه اُفــت
حداقــل هــزار دالری خواهیــم داشــت ،ولــی نــه
افتــی کــه پســته ایرانــی بخواهــد بیایــد روی مــرز
 5دالر معاملــه شــود!
چطــور صادرکننــده میتوانــد پســته را تــا
ایــن حــد ارزان بدهــد؟
ایــن موضــوع بــرای خــود مــن هــم ســوال
بزرگــی اســت! شــاید شــما بــاور نکنیــد ،از 28
فروردیــن تــا اوایــل خــرداد مــن خیلــی عــذاب
کشــیدم تــا قبــول کنــم اینقــدر بتوانــم پســتهها

را ارزان بفروشــم .قراردادهایــی بــا چشــمم
دیــدم کــه خیلــی تعجــب برانگیــز بودنــد.
مشــتری چینــی لیســت قیمــت همــه دوســتان
را میگــذارد جلــوی مــا و قیمتهایــی کــه
پیشــنهاد داده میشــود را میبینیــم.
متأســفانه صادرکننــده بــه امیــد اینکه قیمــت دالر
بــاال مـیرود ،راضــی میشــود ایــن کار را انجــام
دهــد و چنــد هــزار تومانــی بــه ازی هــر کیلــو
پســته بــه دلیــل صعــود قیمــت ارز منافــع ببــرد!
مــا متوجــه نیســتیم چــه بالیــی دارد ســرمان
میآیــد.
شــنیدم کیفیــت پســته عرضــه شــده بــا ایــن
قیمــت خیلــی هــم بــد نبــوده اســت.
کیفیتهــا نســبت بــه کیفیتــی کــه خــودم اینجــا
فروختــم و حتــی بعضــی از دوســتان برایــم
فرســتادهاند ،بــاال نبودهاســت .کیفیــت خــوب را
واقعــ ًا نمیتواننــد پایینتــر بفروشــند.
مگــر کیفیــت پســته صادراتــی بــه چیــن بــر
اســاس تقاضــای مشــتری چینــی نیســت؟
از نظــر مــن در هــر صنــف خریــدار از فروشــنده
یــا تأمیــن کننــده کاال ،کیفیــت و اســتاندارد
تقاضــا میکنــد و بعض ـ ًا بــرای تأمینکننــده نــوع
کیفیــت و اســتاندارد را مشــخص میکنــد .آن یــک
بحــث جدایــی اســت ،ولــی بحــث قیمتگــذاری و
پاییــن آوردن قیمــت یــک بحــث دیگــر اســت.
عرضــه و تقاضــا حاکــم اســت .اگــر مبنــا را بــر
اســاس کیفیــت پســتۀ خــوب بگذاریــم و قیمتمــان
را روی کیفیــت خــوب و اســتاندارد ثابــت نگــه
داریــم ،بهتــر میتوانیــم پســته را بفروشــیم.
بــه علــت تعــدد صادرکننــدگان پســته ایرانــی
و پیشــنهادات قیمتــی متفــاوت بــه خریــداران
چینی-بــه طــور مثــال بــا ارســال یــک پیــام ،بــا
یــک تمــاس تلفنــی ،بــا ده درصــد بیعانــه ،بعضـ ًا
بــدون بیعانــه و ارائــه قیمــت کــه بــر مبنــای
اســتادارد مشــخص نیســت -صادرکننــدگان در
پاییــن آوردن قیمــت رقابــت میکننــد .در حــال
حاضــر ،حرفــی کــه تجــار چینــی عنــوان میکنند
ایــن اســت کــه قیمــت پســته ایــران رو بــه پاییــن
اســت ،مــا صبــر میکنیــم بیایــد پاییــن و بــه
کــف برســد .آقایــون چینــی تحمــل میکننــد و

استاندارد

خردخــرد بارشــان را جمــع میکننــد ،مقــداری
خریــد انجــام میدهنــد ،دوبــاره صبــر میکننــد،
قیمــت پایینتــر میآیــد ،دوبــاره میخرنــد.
مــا اگــر یــک مــاه ،پانــزده روز از ایــران بارگیــری
نداشــته باشــیم ،بــه شــما قــول میدهــم حداقــل
پســته ایرانــی تنــی دویســت دالر قیمتــش بــاال
بــرود.
مــن نــه میتوانــم قانــون تعییــن کنــم ،نــه
میتوانــم بــه آقایــون حرفــی بزنــم و اگــر ایــن
صحبتهــا را میکنــم دارم صرفــ ًا گزارشــی را
بــه صادرکننــدگان و تولیدکننــدگان از بــازاری
کــه خــودم در آن بــازار هســتم و ســالیان ســال
بــا آن کار میکنــم و بــر خــاف یکســری از
دوســتان هیچگونــه ارق مالکیتــی بــه ایــن بــازار
نــدارم ،میدهــم .چــون هیچکــس ایــن بــازار را
بــه تنهایــی نمیتوانــد تأمیــن کنــد و مــن فقــط
شــرایط را توضیــح میدهــم.
خیلــی ســاده بگویــم ،در شــرایط فعلــی مــا
خیلــی جــا داریــم کــه اســتانداردمان را بــاال
ببریــم ،کیفیتمــان را خــوب کنیــم و بــه کیفیــت
پســته آمریکایــی نزدیــک کنیــم و همقیمــت
پســته آمریکایــی ،پســته ایرانــی را بفروشــیم.
مــا هــم میتوانیــم پســته ایرانــی را در
قیمتهــای باالتــر بفروشــیم .پســته ایرانــی
مــزهاش بهتــر اســت ،پســته ایرانــی راحتتــر
برشــته میشــود و مــواد معدنیــش بیشــتر اســت.
اگــر روی کیفیــت کار کنیــم ،رنــگ و زیبایـیاش
هــم بهتــر میشــود.
تــا زمانــی کــه قیمــت دالری پســته پاییــن
نیامــده بــود ،خیلــی بحــث تعهــد ارزی داغ
بــود و انگشــت اتهــام بــه ســمت دولــت و
تعهــد ارزی بــود.
تعهــد ارزی ســر جــای خــودش باقــی
اســت .اگــر شــما فکــر کنیــد تعهــد ارزی ســر
جــای خــودش نباشــد ،اصــ ً
ا منطقــش جــور
درنمیآیــد .دولــت از صادرکننــده مالیــات
نمیگیــرد ،ولــی در قبالــش میگویــد دالرت را
برگــردان .مــا هــم بایــد دالر را برگردانیــم! در واقــع،
دولــت مبــادی ورودی کاال را بــا برگشــت ایــن دالر
میتوانــد کنتــرل کنــد .مــن ایــن موضــوع را حــق
میدهــم .مــا یــا بایــد توانایــی ایــن را داشتهباشــیم
کــه ارزمــان را بــه واردکنندههــا بدهیــم ،یــا یــک
شــرکت واردکننــده باشــیم کــه کاال بیاوریــم ،یــا بایــد
در یکســری از ایــن ســایتها یــا مراکــز ،دالرمــان را
عرضــه کنیــم و بفروشــیم.
پــس الجــرم بایــد ایــن را در نظــر بگیریــم کــه
مــا بایــد قیمــت پســتهمان را بــر مبنــای ارزی
کــه برمیگردانیــم و قیمتــی کــه گذاشــته شــده
تنظیــم کنیــم.
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تیتــروار عواملــی کــه روی قیمــت ریالــی
پســته ایــران اثــر میگــذارد را میگوییــد؟
 -1عرضــه و تقاضــا  -2تعهــدات ارزی کــه برای
صادرکننــده میگذارنــد  -3شــرایط برگشــت
پــول  -4وضعیــت حمــل و نقــل پســته از ایــران
بــه مقاصــد مختلــف  -5قیمتگــذاری دالری
پســته در بــازار هــدف
نوســانات نــرخ ارز روی تصمیــم باغدارهــا
بــرای فــروش پســته چــه اثــری دارد؟
یــک زمانــی نــرخ ارز باعــث شــده کــه قیمــت
پســته یکدفعــه جهشــی شــود .از آنطــرف هــم
میدانیــم کــه خیلــی هزینههــا بــرای باغدارهــا
مرتبــط بــا نــرخ ارز اســت ،ولــی بحــث اینجــا
اســت کــه قیمــت ارز نمیتوانــد در طوالنــی
مــدت روی ایــن عــدد بمانــد و حتمـ ًا قیمــت ارز
ریــزش خواهــد کــرد.
حــرف کشــاورزها ایــن اســت کــه قیمــت
پســته در فروشــگاههای خــارج از کشــور
خیلــی بــاال اســت ،چــرا تجــار دارنــد پســته
را از مــا بــه ایــن قیمــت میخرنــد.
هزینههایــی کــه پســته برســد بــه قفســههای
ســوپرمارکتها ،حداقــل حــول و حــوش  80تــا
 100درصــد قیمتــی اســت کــه عرضــه میشــود.
ریس ـکهای ســرمایهگذاری و شــرایط برگشــت
کاال را هــم در نظــر بگیریــد ،پســته شــور شــده
دیگــر بــه درد کســی نمیخــورد و بــه هــر
شــکل بایــد فروختــه شــود ،بــا پســته خــام
همــه کار میشــود کــرد و در ســردخانه نگــه
داشــت تــا قیمــت بــاال بــرود و در هــر شــرایطی
امــکان فروشــش خیلــی زیــاد اســت .هزینههــای
ترخیــص ،برشــته کــردن ،بســته بنــدی ،پخــش،
کارگــری بــه عــاوه هزینــه تبلیغــات را هــم در
نظــر بگیریــد کــه بــرای ســوپرمارکتها خیلــی
هزینــه دارد.
آن قیمــت را نمیشــود مــاک قــرار داد ،ولــی
میشــود قیمــت فــروش پســته خــام رقبــای
دیگــر را مــاک قــرار داد.
االن خبرهایــی وجــود دارد مبنــی بــر ایــن
کــه شــرکت گلرنــگ در ایــران میخواهــد
بــه بحــث خریــد و تجــارت پســته ورود کنــد
و از آنطــرف واردات انجــام دهــد شــما ایــن
خبــر را شــنیدهاید؟
نــه مــن خبــر نــدارم ،ولــی ایــن را میدانــم
کــه هــر کســی بتوانــد بــا ایــن شــکل کــه
میفرماییــد وارد ایــن صنعــت شــود و پســته را
بگیــرد و استانداردســازی کنــد و قیمتــش را بــه
ثبــات برســاند ،مــن خوشــحال میشــوم.
پــس االن نظرتــان در مــورد بــورس پســته
ایــران بایــد مثبــت باشــد.
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مــن نــه در ایــران و نــه در خــارج از ایــران
بــا ایــن بخــش اقتصــادی آشــنایی نــدارم و
نمیدانــم بــورس پســته ایــران بــه چــه جهتــی
م ـیرود .امــا بــه نظرمــن ،در حــال حاضــر اگــر
پســته وارد بــورس ایــران کــه رو بــه باالســت
و خیلــی از آقایــون هــم در آن ســرمایهگذاری
کردهانــد بشــود ،واقعــ ًا فاتحــه پســته را بایــد
خوانــد.
مگــر در بــورس چــه اتفاقــی دارد میافتــد
کــه فاتحــه پســته را بایــد خوانــد؟
از نظــر مــن بــاال رفتــن بــورس بــه ایــن شــکل
در ایــران توجیــه اقتصــادی نــدارد .اگــر بــه
بــورس جهانــی نــگاه کنیــم ،چنیــن چیــزی کــه
در شــرایط فعلــی در بــورس ایــران پیــش آمــده
را نمیبینیــم .بــا اقتصــاد ضعیــف ممکلــت،
بــورس هــم جوابگــو نیســت .ایــن مثــل یــک
حبــاب اســت.
بحــث بــورس در پســته اگــر جهتــش درســت
باشــد بــرای استانداردســازی خــوب اســت.
ولــی اگــر پســته ایــران وارد بــورس شــود کــه
وســیلهای شــود بــرای افــرادی کــه ســرمایههای
ســاکن دارنــد و میخواهنــد از سرمایههایشــان
اســتفاده کننــد و در تجــارت ایــن کار نیســتند،
امــروز بخرنــد و فــردا یــک قیمتــی بگذارنــد و
دوبــاره آن را بفروشــند ،ایــن کار پســته ایــران را
نابــود خواهــد کــرد و اجــازه صــادرات بــه پســته
ایــران نخواهــد داد.
بــه اضافــه اینکــه پســته یــک کاالیــی اســت
کــه تاریــخ مصــرف دارد .پســته امــروز نســبت
بــه دیــروز اُفــت وزن دارد ،جابــه جاییــش اُفــت
وزن دارد ،گذشــت زمــان بــر روی مولکولهــای
چربــی پســته تأثیــر میگــذارد ،نگهــداری پســته
کار ســادهای نیســت.
ایــن یــک بحثــی اســت کــه اگــر بــه منظــور
استانداردســازی باشــد ،تعرفــه مشــخص
داشتهباشــد ،زمــان نگــه داشــتن پســته در انبــار
ثابــت و مشــخص باشــد ،از بحــث بروکراســی
خــارج شــود ،بــا کاغــذ معاملــه نشــود و بــرای
پســته در انبــار زمــان بگذارنــد ،ایــن بــورس کار
همــه را راحــت میکنــد .کشــاورز تکلیفــش
روشــن اســت ،صادرکننــده تکلیفــش روشــن
اســت ،خریــدار تکلیفــش روشــن اســت.
تجــار ایرانــی میگوینــد مشــتری اروپایــی
یــا چینــی میگویــد قیمــت دالر در ایــران
دارد بــاال مــیرود .بنابرایــن ،بایــد بــه مــا
تخفیــف بدهیــد.
ایــن حــرف اصـ ً
ا توجیــه نــدارد .پــس چــرا ارز
ایــران را در ایــن صنعــت رایــج نمیکننــد؟! چــرا
تجــار چینــی کــه میتواننــد در ایــران حســاب

ک
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بــاز کننــد بــا ارز مــا معاملــه نمیکننــد؟ اگــر
تخفیــف میخواهنــد از مــا بــا تومــان بخرنــد
و خودشــان برونــد چنــج کننــد .ریســک چنــج
کــردن و همــه ایــن مســائل را مــا نداشــته باشــیم،
جنســمان را هــم ارزان ندهیــم.
بــرای محصــول جدیــد وضعیــت بــازار را
چطــور میبینیــد؟
مــا بایــد روی کیفیــت کار کنیــم و قیمتمــان
را پاییــن نیاوریــم .درســت اســت کــه بهخاطــر
ویــروس کورونــا اقتصــاد لطمــه خــورده
و ضعیــف شــده و وضــع اقتصــادی مثــل
ســالهای گذشــته نیســت ،ولــی کشــوری کــه
در شــرایط فعلــی بــه ســرعت دارد خــودش را
ریــکاور میکنــد ،کشــور چیــن اســت.
مــن افــق تاریــک آنچنانــی نمیبینــم .احســاس
مــن بــر ایــن اســت کــه اگــر مــا در شــرایط
فعلــی همصــدا و یکدســت باشــیم ،میتوانیــم
یــک بســتر خیلــی خــوب بــرای پســته ایرانــی
داشتهباشــیم و در فصــل جدیــد کــه مقــدار
محصــول خوبــی هــم داریــم حداقــل نصــف
پســتهمان را بــه راحتــی صــادر کنیــم.
در پایان اگر صحبت دیگری دارید بفرمایید.
بــه عنــوان یــک واحــد تولیــدی کــه بــه مشــتریان
و تجــار ســرویس میدهــم و بــه عنــوان یــک
صادرکننــده کوچــک ،مــن ایــن انعطــاف را بیــن
خودمــان میبینــم و اطمینــان دارم کــه میتــوان
یــک قانــون متشــکل و مصــوب در مقابــل
خریدارهــا بگذاریــم.
اگــر پســته آمریکایــی را  6هــزار و  500دالر
میفروشــند ،مــا ایرانیهــا  6هــزار و  300دالر
میفروشــیم .وقتــی دیدیــم انبارهایمــان رو بــه
خالــی شــدن اســت ،قیمــت را  6هــزار و 500
دالر میزنیــم .اجــازه بدهیــم آمریکاییهــا
پشــت چــراغ قرمــز مــا بماننــد ،نــه اینکــه
بگوییــم بایــد  5هــزار و  500دالر بفروشــیم
و آمریکاییهــا همــان  6هــزار و  500دالر
بفروشــند.

توگو با محسن جالل پور
گف 

قسمت سوم

تشکیل کنسرسیوم و وفاق در پسته

وقتــی کــه قیمــت پســته کاهشــی میشــود ســه راه حــل تــا االن
مطــرح شــده ،یکــی بحــث تشــکیل کنسرســیومهای صادراتــی اســت،
یکــی اینکــه تولیدکنندههــا برونــد شــرکت تعاونــی راه بیاندازنــد و
دیگــری اینکــه پســته وارد بــور 
س شــود .بهنظــر میرســد منشــأ
همــه اینهــا ایــن موضــوع اســت کــه کشــاورز حــس میکنــد در
حقــش اجحــاف شــده ،آیــا اینطــور اســت؟
متأســفانه ایــن موضــوع هــم مثــل خیلــی از مســائل دیگــر در کشــور مــا
یــک ســوء تفاهــم و ســوء برداشــت اســت .مــن اگــر از ســال  1360کــه
بــا مرحــوم پــدرم کار میکــردم حســاب کنــم ،االن نزدیــک بــه  40ســال
اســت کــه کار پســته میکنــم .بــه جــرأت بــه شــما میگویــم طــی 40
ســال گذشــته ،مگــر در مقاطعــی کوتــاه کــه یــک جهــش در یــک شــرایط
خــاص در جریانــات اقتصــادی کشــور اتفــاق افتــاده -مثــ ً
ا ارز 300
تومانــی ،ظــرف یــک مــاه شــده  700تومــان یــا ارز هــزار و  200تومانــی
در ســال  91ظــرف  2مــاه شــده  3هــزار تومــان  -درآمــد صادرکننــده
بیــش از آن چیــزی بــوده کــه بــه باغــدار دادهاســت .بنــده بــه عنــوان یــک
تولیدکننــده ،صادرکننــده و یــک آدم منصــف عــرض میکنــم کــه در بقیــه
مــوارد همیشــه اینطــور بــوده کــه قیمــت پســته در اینجــا و در خــارج
از کشــور کام ـ ً
ا تــوازن داشــته و بــرای صادرکننــده بیــش از همــان 3 ،2
درصــد منافعــی کــه در صنعــت پســته عــرف اســت باقــی نماندهاســت.
هیــچ زمانــی نبــوده کــه در یــک دوره طوالنــی مــدت یــک صادرکننــده 10
یــا  15درصــد روی پســته منافــع داشتهباشــد ،درحالیکــه در محصــوالت
دیگــر ایــن ســودها وجــود دارد.
همیــن امســال در اواخــر آبــان مــن بــه منطقــه ارزوئیــه رفتــم و از باغــات
پرتقــال بازدیــد داشــتم .بــاور کنیــد در خــود بــاغ قیمــت هــر کیلــو پرتقــال
 80تومــان بــود و اصــ ً
ا بــاور نکردنــی بــود! همیــن پرتقــال در میــدان
تهــران در همــان روز کیلویــی حــدود  12هــزار تومــان فــروش میرفــت.
حســاب کنیــد  80تومــان تــا  12هــزار تومــان چنــد برابــر میشــود؟! 150
برابــر!
ولــی هیــچ زمانــی نبــوده کــه قیمــت پســته از باغــدار تــا مصــرف کننــده
بیــش از  2برابــر باشــد .تقریب ـ ًا قیمتــی کــه مــا بــه عنــوان صادرکننــده در
بازارهــای جهانــی میفروشــیم نصــف قیمتــی اســت کــه در ســوپرمارکت
فــروش مـیرود؛ چــون ایــن پســته بایــد فــرآوری شــود ،بســتهبندی شــود،
حمــل و نقــل شــود و درآمــد ســوپرمارکتها هــم در نظــر گرفتــه شــود.
مث ـ ً
ا وقتــی مــا پســته را  9دالر میفروشــیم و در ســوپرمارکت قیمــت آن
 18دالر اســت ،ایــن  9دالر کام ـ ً
ا منطــق دارد .منطقــش ایــن اســت کــه
شــما وقتــی از اینجــا پســته را مــی فرســتی ،آنجــا مشــتری  50کیلو از شــما
میخــرد و از داخــل آن  5کیلــو بــه عنــوان آشــغال ،جنــس بــد و نادرســت
جــدا میکنــد ،بعــد میبــرد ســورت میکنــد ،بعــد برشــته میکنــد ،بعــد
بســتهبندی کوچــک میکنــد و ســپس بــا خرجهــا و قیمتهــا و پــول
کارگــری آنجــا ،توزیــع میکنــد .شــاید ایــن پســته یــک مــاه ،دو مــاه در
ســوپرمارکت بمانــد و برخــی از اینهــا تاریخــش میگــذرد ،برمیگــردد و

معــدوم میشــود .بنابرایــن ،قیمتــی کــه صادرکننــده در خــارج میفروختــه
هیــچ وقــت قیمتــی نبــوده کــه در طــول ســال بــه طــور عمومــی نســبت بــه
باغــدار اجحافــی شدهباشــد ،امــا ایــن ذهنیــت بــرای باغــدار بــه وجــود
آمــده؛ چــون فقــط قیمــت ســوپرمارکت و قیمــت خــودش را دیــده و آنچه
در ایــن بیــن وجــود داشــته از چشــم افتادهاســت.
پس بحث درست کردن تشک 
ل برای صادرات پسته چیست؟
ایــن مطلبــی کــه شــما میگوییــد درســت اســت ،امــا نــه بــه دلیــل اینکــه
باغــدار فکــر میکنــد در حقــش اجحــاف میشــود ،بلکــه بــه ایــن دلیــل
کــه امــروز صادرکننــده مــا بــه  2علــت نمیتوانــد بــا دنیــا رقابــت کنــد؛
یکــی اینکــه ،محصــول یــک جــا تجمــع یافتــهای نــدارد ،درحالیکــه
آمریکاییهــا  60درصــد محصولشــان متعلــق بــه یــک شــرکت اســت و
 40درصــدش را هــم پنــج شــرکت در اختیــار دارد .مــا اینجــا محصولمــان
دســت  200هــزار نفــر تولیدکننــده ،فرآوریکننــده و بــازرگان و تاجــر
اســت .دوم اینکــه ،مــا متوســط مالکیتمــان کمتــر از  2هکتــار اســت ،آنهــا
متوســط مالکیــت باغاتشــان بــاالی  100هکتــار اســت ،مــا تولیدمــان در
مقایســه بــه آنهــا یــک هشــتم در هکتــار و نســبت بــه آب اســت.
وقتــی همــه اینهــا را کــه نــگاه کنیــم ،نیــاز اســت کــه مــا یــک مجموعـهای
بــه اســم کنسرســیوم یــا شــرکت تعاونــی یــا هــر چیــزی کــه اســمش را
بگذاریــد ،داشتهباشــیم تــا بیایــد و در زمــان عرضــه کــه معمــوالً اول
فصــل اســت مقــدار زیــادی از ایــن محصــول را جمــع و دپــو کنــد و
در انبارهایــی کــه خــودش تعبیــه میکنــد بــا رعایــت کامــل موازیــن
بهداشــتی ،نگهــداری نمایــد .ســپس ،در طــول مــدت ســال  -چــون عمدتـ ًا
عرضــه یــک مــاه و تقاضــا  12مــاه اســت -عرضــه نمایــد .در یــک مــاه
اول ،خصوص ـ ًا خــرده مالکهــا اگــر همــه پستهشــان را نفروشــند ،حتم ـ ًا
 50درصــد از آن را میخواهنــد بفروشــند و ایــن هجومــی کــه بــه بــازار
میآیــد و بیپولــی و عــدم امــکان صــادرات بــرای ایــن حجــم پســته،
باعــث میشــود کــه بــازار بشــکند .بنابرایــن ،اگــر مــا بتوانیــم در ایــن
زمــان همــان کاری را کــه شــرکت تعاونــی در ســالهای اول میکــرد،
انجــام دهیــم ،کار بســیار درســتی اســت .اگــر همــان روال ادامــه یافتهبــود،
هــم بــه نفــع صنعــت پســته بــود ،هــم بــه نفــع تعاونــی بــود ،هــم بــه نفــع
باغــدار بــود ،هــم بــه نفــع خریــدار بــود ،منتهــی از یــک جایــی مســیر
غلــط شــد و تعاونــی وارد کار صــادرات شــد و انحصــار پیــش آورد و شــد
چیــزی کــه االن هســت!
االن آنچــه نیــاز اساســی پســته اســت ایــن اســت کــه چنیــن بنــگاه یــا
کنسرســیومی بتوانــد اول فصــل پســتههای خــرد را بگیــرد ،انبــار کنــد و بــا
صادرکننــده قــرارداد ببنــدد .صادرکننــده بــر ایــن اســاس مـیرود در خــارج
و پســته را میفروشــد و دســتش بــاز اســت تــا  10محمولــه را در  10مــاه
بفروشــد .االن مــا نمیتوانیــم ایــن کار بکنیــم ،چــون نمیدانیــم مــاه آینــده
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میتوانیــم پســته بخریــم یــا نمیتوانیــم .یــا ایــن مجموعــه میتوانــد یــک
نقدینگــی از منابــع بانکــی و یــا ســرمایههای مــردم جــذب و ســپس بــه
کشــاورز تزریــق کنــد تــا مدتــی کــه صادرکننــده پولــش برمیگــردد،
کشــاورز بتوانــد از پــس هزینــه هــای زندگــی و کارش برآیــد.
آیــا ایــن کنسرســیوم افزایــش قیمــت پســته بــه دلیــل افزایــش دالر
را هــم در نظــر میگیــرد؟
خیلــی میتوانــد کمــک کنــد .کشــاورز میتوانــد قــرارداد پســته را بــا
خریــدار بــه صــورت ارزی توافــق کنــد .اگــر قیمــت دالر نوســان کنــد،
هــم صادرکننــده و باغــدار را «هــج» میکنــد ،یــک جایــی ممکــن اســت
صادرکننــده روی نوســان دالر ضــرر کنــد و یــک جایــی هــم باغــدار.
یــادم هســت در همایــش مشــهد کــه انجمــن پســته برگــزار کــرد ،مــن
هــم ســخنران بــودم .آن روز قیمــت دالر  14هــزار و  200تومــان بــود و
مــن توضیــح دادم کــه دالر در چنــد مــاه آینــده چنــدان افزایــش قیمتــی
نخواهدداشــت .یکــی از بزرگوارانــی کــه در پنــل نشســته بــود یــک
کاغــذی بــه عنــوان یادداشــت بــرای مــن نوشــت کــه آقــای جــال پور!
ارز تــا آخــر خــرداد بــه  17هــزار تومــان میرســد .مــن هــم ایــن کاغــذ
را گذاشــتم در جیبــم و از آن جلســه بیــرون آمدیــم .آخــر خــرداد قیمــت
ارز شــد  12هــزار تومــان و تــا آخــر شــهریور بــه  11هــزار تومــان
رســید .آن صادرکننــدهای کــه فکــر میکــرد قیمــت دالر  17هــزار
تومــان خواهدبــود ،روی  14هــزار تومــان داشــت پســته میخریــد.
یکــی از عیوبــی کــه بــر کار شــرکت تعاونــی پســته رفســنجان
توگــو بــا بعضــی از بزرگــواران شــنیدم
میگیرنــد و مــن در گف 
ایــن اســت کــه شــرکت تعاونــی دلــش بــرای پســته نســوخته بــود
و ســاختار انبــارداری پســته در شــرکت خیلــی مســئله دار بــود و
همچنیــن بــه هــر تاجــری کــه دلش مــی خواســت پســته مـیداد و
بــه بعضیهــا اصــ ً
ا پســته نمیفروخــت .آیــا کنسرســیومی کــه
شــما میفرماییــد نمیتوانــد بــه ایــن آفــات دچــار شــود؟
بــه نظــر مــن بهتریــن کاری کــه میشــود کــرد ایــن اســت کــه یــک
کنسرســیوم از تولیدکنندههــا تشــکیل شــود و عمـ ً
ا تولیدکنندههــا پســته
را در یــک مجموعــه بهصــورت امانــی بــرای خودشــان بگذارنــد ،ولــی
اجــازه فــروش بــه کنسرســیوم بدهنــد .کنسرســیوم هــم از پســتههای
مالــکان نگهــداری میکنــد و هزینــ ه انبــارداری و کار را از آنهــا
میگیــرد .ســپس ،بــا توجــه بــه اینکــه کنسرســیوم میتوانــد پســته
را زیــر کلیــد بانکهــا بگــذارد و بــا آنهــا قــرارداد ببنــدد ،درصــدی از
بیپولــی کشــاورز را حــل کنــد تــا خــرج اولی ـهاش بگــذرد .پســته در
مجموعــه دپــو میشــود و از هجــوم اول فصــل جلوگیــری میشــود و
تــوازن ارزی ،ریالــی و وزنــی را در بــازار ایجــاد میکنــد .ســپس ،ایــن
کنسرســیوم بــه موقــع پســته را در بــازار بــه صادرکننــده میفروشــد.
امــا ،یکــی از آفــات اصلــی ایــن کنسرســیوم مــی توانــد ایــن باشــد کــه
خــودش بــه صــادرات ورود کنــد.
ایــن کنسرســیوم چــه تفاوتــی بــا شــرکت تعاونــی پســته رفســنجان
دارد؟
آنچــه مــن میگویــم شــرکت تعاونــی دهــه  60اســت ،نــه شــرکت
تعاونــی دهــه  !70شــرکت تعاونــی از اواخــر دهــه  60فیلــش یــاد
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هندوســتان کــرد کــه خــودش بــرود صادرکننــده شــود .از آنجــا راه را
اشــتباه رفــت.
اگــر صادرکننــدهای همــان موقــع پــول بدهــد ،مســلم اســت و شــکی در
بــازار رقابتــی نیســت کــه بهتــر میتوانــد نســبت بــه کســی کــه دو مــاه
میخــرد ،نیــازش را تأمیــن کنــد .اینهــا واقعیتهــای بــازار اســت و
کســی انکارشــان نمیکنــد .امــا اگــر خــود تعاونــی یــا کنسرســیوم بیایــد
رقابــت کنــد و بخواهــد صــادر کنــد و بگویــد جنــس مــال خودم اســت
و خــودم هــم صــادر میکنــم و آنجــا دســتم بازتــر اســت و از ایــن
صادرکنندههــا ارزانتــر میدهــم یــا بــه مشــتری آنهــا میفروشــم ،ایــن
میشــود آنچــه بعدهــا در شــرکت تعاونــی پیــش آمــد .اشــکال شــرکت
تعاونــی در ایــن بــود کــه خــودش رفــت در انحصــار و میخواســت
خــودش کل کار را بکنــد.
یعنــی بــا وجــود کنسرســیوم اینطــرف کشــاورز میتوانــد بــا
خیــال راحــت پســتهاش را عرضــه کنــد و از آنطــرف یــک جریــان
تســهیل شــده صادراتــی بــا احجــام مختلــف بــرای تأمیــن بــازار و
پاســخ بــه تقاضــا وجــود خواهدداشــت.
لطف ًا اگر صحبتی باقی مانده بفرمایید توضیح دهید.
مــن فقــط یــک کالم میخواهــم بگویــم و آن اینکــه در صنعــت پســته
بــه انــدازه کافــی مشــکل وجــود دارد .خصوصــ ًا در یکــی ،دو ســال
پیــش رو واقعـ ًا مشــکل داریــم .تنهــا چیــزی کــه ممکــن اســت در ایــن
صنعــت بــه مــا یــک آرامــش بدهــد تــا بتوانیــم جریــان را مدیریــت
کنیــم ،اعتمــاد بــه بــزرگان ایــن صنعــت و پرهیــز از شــایعه ،ســوء ظــن
و ســوء تفاهــم و خدایــی ناکــرده همانــدازی و زیــر پــا خالــی کــردن و
تخریــب دیگــران اســت.
اگــر یــک توافــق ،تعامــل ،دوســتی و دلســوزی در مجموعــه باشــد مــا
حتمـ ًا میتوانیــم از ایــن گردنــه عبــور کنیــم .ولــی اگــر هــر کســی بــه
نفــع خــودش ،بــرای خــودش ،از ظــن خــودش و از فکر خــودش بعضی
از دیدگاههــای نادرســت را در بــازار القــاء کنــد ،گرفتاریهایمــان روز
بــه روز بیشــتر میشــود .امــروز صنعــت پســته بیــش از هــر چیــز نیــاز
بــه یــک وفــاق و اعتمــاد بــه یــک مجموعــه دلســوز دارد کــه بتوانــد این
مســیر را همــوار کنــد و بقیــه پشــت او حرکــت کننــد .وگرنــه ،تفرقــه،
تــک تــک رفتــن ،حــرف و حدیــث درســت کــردن ،حاشــیه درســت
کــردن ،زیــر پــای هــم را خالــی کــردن ،تهدیــد و تنبیــه کــردن مزیــد
بــر علــت میشــود و مــا گرفتــار یــک فضایــی میشــویم کــه متأســفانه
آینــده خوبــی برایمــان نــدارد.
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