
1398205205-
139755 52 6 
13962352254 
139517015311 
1394220 210 5 
1393220 230 4 
1392190 170 12 
1391200 200 -
1390 187 160 17 
1389 210 216 3 
1388 190 184 3 
1387 100 90 11 
1386 270 267 1 
1385 195 211 8 
1384 170 176 3 
1383 120 134 10 
1382 200 173 16 
1381 250 256 2 

 به بعد 1387 از آقای آگاه و  از 1386 تا 1381پیش بینی بر اساس نظر سنجی های چهار ماه قبل از برداشت از سال . 1
تخمین انجمن پسته ایران بر اساس نظر سنجی های دو ماه پس از برداشت. 2

1398 تا 1381تخمین میزان تولید پسته خشک با پوست ایران و درصد خطا طی سالهای محصولی 

محصول
1پیش بینی تولید 

( هزار تن)
2تخمین تولید 

( هزار تن)
خطای پیش بینی نسبت به 

(%)تخمین نهایی 
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انجمن پسته ایران 
عضو شورای جهانی خشکبار 

و مرجع آمار و اطالعات پسته کشور





سپاهان رویش
®

کیفیت در دستان کشاورز

YaraTera® CALCINIT
یارا ترا کلسینیت

15.5% N, 26.3% CaO

نیترات کلسیم محلول در آب

YaraLiva® TROPICOTE
یارا لیوا تروپیُکت

15.5% N, 26.3% CaO

نیترات کلسیم گرانول

تلفن: 35007 )31(
www.srooyesh.com
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ماهنامه دنیای پسته    

صاحب امتیاز: انجمن پسته ایران  
مدیرمسئول: حجت حسنی سعدی

سردبیر: ابوالفضل زارع نظری
هیئت تحریریه:   سحر نخعي 

            حجت حسني سعدی
                           بهار زندرضوي 

سفارش آگهي ها: فاطمه السادات حسیني صفت

   
  صفحه آرا: نرگس بامری  

    چاپ: انجم شعاع             
    لیتو گرافی: کتیبه

کرمان/بلوار جمهوری اسالمی / خیابان شهید الری نجفی )20 متری نادر(
 کوچه شماره 2/ پالک12 / کدپستی: 7619643149

  تلفن: 32475749- 034 /  نمابر: 32478553- 034

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.

www.iranpistachio.org         
info@iranpistachio.org

سفیر جدید شورای جهانی خشکبار در ایران؛ بهروز آگاه عضو هیئت امنای انجمن پسته 
مصوبات جلسه ستاد عالی پسته کشور

پیش بینی تولید محصول سال 1399
برآورد تولید پسته در گذر زمان

لزوم اتکا به داده های علمی؛ نمایندگان انجمن پسته در ائتالف بهبود استانداردهای کدکس
گزارش فروش پسته آمریکا به نقل از پرایمکس؛ در 28 مرداد 99 منتشر شد

کاهش تقاضای آب؛ خالصه سیاستی برای مدیریت منابع آب کشور  )قسمت آخر(

فهرست

ن
انجم

ی
باغبان

ی
بازرگان

ب
آ
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هیئــت مدیــرۀ شــورای جهانــی خشــکبار در آخریــن جلســۀ خــود، 
ــه  ــران - را ب ــای انجمــن پســته ای ــت امن بهــروز آگاه - عضــو هیئ
ــر  ــن خب ــود. ای ــران انتخــاب نم ــد خــود در ای ــوان ســفیر جدی عن
ــل  ــق ایمی ــاه 1399 )17 جــوالی 2020( از طری ــخ 27 تیرم در تاری
توســط گورتــی گــواش، دبیــرکل ایــن شــورا، بــه ایشــان و دبیرخانه 

انجمــن اعــام شــد.
 )International Nut and Dried Fruit Council( شــورای جهانــی خشــکبار
ــرکت های  ــدادی از ش ــدن تع ــم آم ــرد ه ــا گ ــه INC ب ــروف ب مع
هــدف  بــا  آجیلــی  مغزجــات  صنعــت  در  فعــال  معتبــر 
ــع  ــاع از مناف ــاری و دف ــای تج ــعۀ فعالیت ه ــازی، توس استانداردس
ــه گــذاری شــد.  ــۀ ســال 1983 پای مشــترك ایــن صنعــت در ژانوی
ــس از گذشــت  ــی پ ــاد رســمی بین الملل ــن نه در حــال حاضــر، ای
37 ســال فعالیــت، 800 عضــو از 80 کشــور جهــان دارد. از جملــه 
ــج  ــه تروی ــوان ب ــی می ت ــورای جهان ــن ش ــی ای ــای اصل فعالیت ه
مصــرف مغزجــات، حمایــت از طرح هــای تحقیقاتــی، ارائــۀ 
اطاعــات آمــاری، نظــارت بــر مســائل روز امنیــت غذایــی، قوانیــن 
ــع تجــاری، همگن ســازی اســتانداردهای کیفــی در  گمرکــی و موان
چارچــوب نهادهــای ملــی و بین المللــی و مشــاوره و اطاع رســانی 

ــرد. ــه اعضــا اشــاره ک ــع و تحــوالت تجــاری ب ــن وقای آخری
ــال  ــه س ــکبار ب ــی خش ــورای جهان ــران در ش ــور ای ــابقۀ حض س
ــی  ــرکت تعاون ــاون از ش ــد مع ــه حمی ــی ک ــردد، زمان 1992 برمی گ
ــروه  ــخنگوی کارگ ــوان س ــه عن ــنجان، ب ــته رفس ــدگان پس تولیدکنن
پســتۀ ایــن شــورا انتخــاب شــد. همچنیــن، معــاون از ســال 1999 
تــا 2007، عضــو هیئــت مدیــره شــورای جهانــی خشــکبار بــود. از 
ســال 2007 نیــز، اســداهلل عســگراوالدی در مقــام عضــو هیئــت امنــا 
و ســفیر ایــن شــورا در ایــران باعــث تثبیــت و تحکیــم جایــگاه ایران 

ــا زمــان درگذشت شــان  ــد. ایشــان ت در ایــن نهــاد بین المللــی گردی
ــد. ــده بودن ــر ش ــمت های ذک ــده دار س ــال 2019، عه در س

انجمــن پســته ایــران از ســال 2013 عضــو شــورای جهانــی 
ــتۀ  ــه پس ــوط ب ــات مرب ــار و اطاع ــع آم ــت و مرج ــکبار اس خش
ــن  ــوت انجم ــه دع ــود. ب ــوب می ش ــورا محس ــن ش ــران در ای ای
پســته ایــران در ســال 1394، پینــو کالگانــی - عضــو هیئــت مدیــره 
و رئیــس کمیته هــای تحقیقــات و آمــار INC - ســخنران افتخــاری 
پنــل بازرگانــی گردهمایــی اعضــای انجمــن در جزیــره کیــش بــود. 
ــی  پــس از آن، در ســی و هفتمیــن اجــاس ســاالنۀ شــورای جهان
خشــکبار کــه در ســال 2018 در شــهر ِســویل اســپانیا برگــزار شــد، 
بهــروز آگاه بــه نمایندگــی از طــرف انجمــن، بــه عنــوان ســخنگوی 
ــن،  ــرد. همچنی ــرکت ک ــن اجــاس ش ــتۀ ای ــرد پس ــران در میزگ ای
ــدای  ــت فلوری ــه در ایال ــورا ک ــن ش ــال 2019 ای ــاس س در اج
ــی، نمایندگــی انجمــن پســته  ــد رمضان ــزار شــد، حام ــکا برگ آمری
ایــران را در پنــل جهانــی پســته ایــن اجــاس به عهــده داشــت. در 
خردادمــاه امســال هــم مجــدداً، شــورای جهانــی خشــکبار از بهــروز 
ــن شــورا، دعــوت  ــران در ای ــم انجمــن پســته ای ــده دائ آگاه، نماین
کــرد تــا مدیریــت میزگــرد مجــازی پســته اجــاس ســاالنه INC را 
بــه عهــده گیــرد کــه گــزارش مفصــل ایــن رویــداد در شــماره های 

قبــل ماهنامــه از نظــر مخاطبــان عزیــز گذشــت.
انجمــن پســته ایــران انتخــاب بهــروز آگاه بــه عنــوان ســفیر شــورای 
جهانــی خشــکبار در ایــران را بــه ایشــان، تمامــی اعضــای محتــرم و 
کلیــه فعــاالن صنعــت پســته کشــور تبریــک می گویــد. امیــد اســت 
ــر از  ــوان بیشــتر و بهت ــی، بت ــن موقعیــت بین الملل ــا اســتفاده از ای ب
قبــل در راســتای تأمیــن منافــع طوالنــی مــدت صنعــت پســته ایــران 

گام برداشــت.

بهروز آگاه عضو هیئت امنای انجمن پسته 

سفیر جدید شورای جهانی خشکبار در ایران
سحر نخعی
مسئول روابط بین الملل انجمن پسته ایران
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جلســه ســتاد عالــی پســته جهــت بررســی 
ــا  ــه راهکاره ــته و ارائ ــکات پس ــائل و مش مس
ــاه امســال در  ــخ 5 مردادم ــنهادات در تاری و پیش
ــاورزی در  ــاد کش ــاختمان وزارت جه ــل س مح
ــد  ــه محم ــن جلس ــد. در ای ــزار ش ــران برگ ته
صالحــی رئیــس هیئــت مدیــره و حســین رضایی 
ــده  ــتند. عم ــن انجمــن حضــور داش ــرکل ای دبی
مدعویــن ایــن جلســه از مقامــات وزارت جهــاد 
کشــاورزی، نماینــدگان مجلــس، اســتانداری 
کرمــان، اتــاق بازرگانــی کرمــان، بانــک مرکــزی، 
ســازمان غــذا و دارو، ســازمان اســتاندارد و 

ــد. ــکبار بودن ــدگان خش ــه صادرکنن اتحادی
ــر  ــر کشــاورزی ب ــدا کاظــم خــاوازی وزی در ابت
ــره ارزش  ــادرات و ارزآوری و زنجی ــت ص اهمی
ــود و در  ــاره نم ــم اش ــرایط تحری ــته در ش پس
ادامــه، مشــکات پســته در بخش هــای دیگــر بــه 
غیــر از صــادرات، از جملــه مشــکل پدیده هــای 
نوظهــور بــه مــوازات مشــکات اقلیمــی، شــیوع 
ــن وی  ــمرد. همچنی ــا را برش ــات و بیماری ه آف
ــه گســترش  ــزی در زمین ــر ضــرورت برنامه ری ب
ــا  توســعه کشــت پســته در اســتان های کشــور ب
ــاز  ــت، نی ــوی کش ــای الگ ــاخص ه ــت ش رعای
ــت  ــا هــدف حمای ــه نقدینگــی و تســهیات ب ب
پســته،  صادرکننــدگان  و  تولیدکننــدگان  از 
ــوب  ــزی مطل ــط، برنامه ری ــع مرتب ــعه صنای توس
ــز  ــته و نی ــی پس ــی و صادرات ــازار داخل ــرای ب ب
لــزوم برگــزاری مــداوم ســتاد پســته تأکیــد 
کــرد. خــاوازی حمایــت از صادرکننــدگان و 
تولیدکننــدگان و پایــداری تولیــد پســته را جــزو 

ــود.  ــرح نم ــت مط ــداف دول ــن اه مهم تری
ــان  ــتاندار کرم ــی اس ــواد فدای ــه محمدج در ادام
ــد  ــد درص ــرداری از ص ــره ب ــزوم به ــر ل ــز ب نی
واردات  بــرای  صــادرات  از  حاصــل  ارز 
محصــوالت اشــاره نمــود و پیشــنهاد داد تــا 
جلســه ای بــا عبدالناصــر همتــی رئیــس کل 
ــوزه  ــکات ح ــع مش ــرای رف ــزی ب ــک مرک بان
ــس  ــردد. پ ــزار گ ــد و صــادرات پســته برگ تولی
ــد و  ــردم زرن ــده م ــریعتی نماین ــت ش از آن عف
کوهبنــان در مجلــس و شــهباز حســن پــور 
ــردم ســیرجان و بردســیر در مجلــس  ــده م نماین
شــورای اســامی در خصــوص تعییــن و تکلیف 
رفــع  پســته،  باغــداران  مالکیــت  وضعیــت 

مشــکات انتقــال آب چاه هــا، تأمیــن و اســتفاده 
از تســهیات کــم بهــره مطالبــی را ارائــه نمودند. 
ســپس، محمدرضــا فرشــچیان نماینــده اتحادیــه 
صادرکننــدگان خشــکبار و علــی شــریعتی مقــدم 
ــی  ــاق بازرگان ــاورزی ات ــیون کش ــس کمیس رئی
ایــران گزارشــی در خصــوص مشــکات حــوزه 
بــازار و صادرات پســته، مشــکات برگشــت ارز 
ــی  ــازه زمان حاصــل از صــادرات، درخواســت ب
بیشــتر برگشــت ارز، مشــکات کارت هــای 
ــتند. در  ــه داش ــرف را ارائ ــار مص ــی یکب بازرگان
ــا  ــعیدی و محمدرض ــاس س ــه، عب ــه جلس ادام
ــاد کشــاورزی در  ــی روســای ســازمان  جه اوران
اســتان های کرمــان و خراســان رضــوی، محمــود 
ــر صــادرات کشــاورزی و  ــرکل دفت ــازاری مدی ب

صنایــع تبدیلــی ســازمان توســعه تجــارت، 
جلیــل کاربخــش نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی 
ــور  ــر ام ــرکل دفت ــی مدی ــن فتح ــان، هوم کرم
ــمی  ــان قاس ــوع، ارس ــل وزارت متب ــن المل بی
رئیــس کمیســیون کشــاورزی و صنایــع غذایــی 
اتــاق تعــاون ایــران و نماینــدگان بانــک مرکــزی 
ــائل  ــان مس ــه بی ــز ب ــذا و دارو نی ــازمان غ و س
مرتبــط بــا دســتگاه ذیربــط خــود اشــاره نمودند.
ــور  ــر ام ــرکل دفت ــنی مدی ــن داراب حس همچنی
میــوه هــای سردســیری و خشــک معاونــت امــور 
باغبانــی و آرش علــوی نماینــده اتــاق بازرگانــی 
کرمــان گزارشــی را در خصــوص وضعیــت 
ســطح زیر کشــت، تولیــد، عملکــرد و صــادرات 
ــنهادات  ــان و پیش ــران و جه ــطح ای ــته در س پس
ــته  ــکات پس ــائل و مش ــع مس ــت رف الزم جه

ــد. ــه نمودن ارائ
در پایــان پــس از بحــث و تبــادل نظــر، مــواردی 
بــه عنــوان تصمیمــات جلســه اتخــاذ گردیدنــد 

ــت: ــدول آورده شده اس ــه در ج ک

مصوبات جلسه ستاد عالی پسته کشور
دبیرخانه انجمن پسته ایران

شرح تصمیمات جلسه

پیگیری کنندهزمانعنوانردیف

1
ــان  ــتانداران کرم ــی وزارت، اس ــام عال ــا حضــور مق جلســه ای ب
ــک  ــل بان ــی در مح ــای همت ــاب آق ــوی و جن ــان رض و خراس
مرکــزی در خصــوص رفــع مســائل و مشــکالت بانکــی و ارزی 

برگــزار شــود.

استانداری کرمانیک ماه

2
مکاتبــه بــا آقــای اکبــری و آقــای حــاج رســولی هــا در خصــوص 
انتقــال آب زیــر حــوزه ای چــاه ها)چــاه هــای دارای زمیــن هــای 

شــور و شــن زار( انجــام شــود.
معاونت امور باغبانییک ماه

3
کارگــروه هــای مرتبــط بــا صــادرات پســته و هــم افزایــی بیــن 
ــز  ــارت در می ــعه تج ــازمان توس ــاورزی و س ــاد کش وزارت جه
صــادرات پســته در خصــوص حــل مســائل و مشــکالت پســته 

فعــال شــوند.

یک ماه
ــع تبدیلــی  معاونــت توســعه صنای
و کســب و کارهــای کشــاورزی و 

ســازمان توســعه تجــارت

ــی 4 ــای صادرات ــه ه ــروج محمول ــان خ ــدت زم ــد م ــرر گردی مق
ــد. ــش یاب ــاه افزای ــه دو م ــاه ب ــک م ــته از ی معاونت امور باغبانییک هفتهپس

5
ــداران  ــردش باغ ــن ســرمایه در گ ــرر شــد در خصــوص تأمی مق
ــع  ــاون توســعه صنای ــا حضــور مع ــدگان جلســه ای ب و صادرکنن
ــک  ــدگان بان ــاورزی و نماین ــای کش ــب و کاره ــی و کس تبدیل

ــردد. ــزار گ ــی برگ ــعه مل ــدوق توس کشــاورزی و صن

یک هفته
ــع تبدیلــی  معاونــت توســعه صنای

و کســب و کارهــای کشــاورزی

6
ــته  ــداران پس ــت باغ ــت مالکی ــوص وضعی ــد در خص ــرر ش مق
اســتان کرمــان پیگیــری الزم از طریــق ســازمان امــور اراضــی و 

ــرد. ــان انجــام گی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان کرم
سازمان جهاد کشاورزی کرمانیک ماه

7
مقــرر شــد بــرای مرتفــع شــدن مشــکالت مربــوط بــه مســائل 
زیســت محیطــی باغــداران اســتان، جلســه ای بــا حضــور 
همــکاران ســازمان محیــط زیســت و ســازمان جهــاد کشــاورزی 

ــود. ــزار ش ــان رضــوی برگ ــتان خراس اس

 سازمان جهاد کشاورزی خراسانیک ماه
رضوی
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امســال به دلیــل شــیوع ویــروس کورونــا 
باغبانــی  کمیتــه  حضــوری  جلســه 
ــد و  ــزار نش ــران برگ ــته ای ــن پس انجم
دبیرخانــۀ کمیتــه باغبانــی در تاریــخ 
دهــم تیرمــاه اقــدام بــه جمع بنــدی 
آمــار و اطاعــات دریافتــی از کلیــه 

مناطــق پســته خیز کشــور نمــود. 
ــن  ــه ای ــدی دبیرخان ــاس جمع بن ــر اس ب
کمیتــه انتظــار مــی رود میــزان تولیــد 
محصــول پســته خشــک کشــور در ســال 
ــد. ــن برس ــزار ت ــدد 180 ه ــه ع 1399 ب
 ســال محصولــی جــاری در حالــی 
ــوب  ــران محس ــته ای ــار پس ــال کم ب س
می رســد  به نظــر  کــه  می شــود 
ــران در ســایر  ــد پســته ای ــش تولی پراَکن
مناطــق و وجــود تنــوع در ارقــام پســته، 
ــار  ــار و پُرب ــن ســال های کم ب ــه بی فاصل

ــت.  ــش داده اس را کاه
دریافتــی،  اطاعــات  اســاس  بــر 
امســال بــرای کشــاورزان شهرســتان 
کننــده ای  امیــدوار  ســال  رفســنجان 
ــم  ــی ک ــال پیاپ ــس از دو س ــت و پ اس
محصــول یــا بی محصــول امیــد بــه 
ــته  ــی پس ــل قبول ــم قاب ــت حج برداش
کشــاورزاِن  همچنیــن،  وجــوددارد. 
ــی، مرکــزی،  اســتان های خراســان جنوب
ســمنان و تهــران نیــز امســال برداشــت 
انتظــار  را  خوبــی  محصــول  حجــم 
اســتان  در  اینکــه  علی رغــم  دارنــد. 
ــته ســال  خراســان رضــوی ســال گذش
پرمحصولــی بــوده، در ســال جــاری 
نیــز انتظــار برداشــت قابــل قبولــی 
ــه  ــی اســت ک ــن در حال وجــوددارد. ای
در ســایر مناطــق پســته کاری کشــور، بــا 

ــه برداشــت محصــول مناســب  توجــه ب
ــش  ــا کاه ــب ب ــته، اغل ــال گذش در س

ــتند.  ــه هس ــد مواج تولی
در مــورد وضعیــت آفــات می تــوان 
گفــت کــه امســال تــا ایــن مقطــع 
ــدی  ــت کلی ــان آف ــر طغی ــی از نظ زمان
ــوده، هــر  پســیل پســته وضعیــت آرام ب
چنــد گزارشــاتی مبنــی بــر طغیــان آفت 
ــته خیز  ــق پس ــیاری از مناط ــن در بس س
وجــوددارد. همچنــان امیدواریــم کــه تــا 
ــاری  ــال ج ــول س ــل، محص ــان فص پای
ــی در  ــای طبیع ــات و بای ــد آف از گزن
امــان باشــد و بــا همــت صادرکننــدگان 
در  رضایــت  لبخنــد  شــاهد  کشــور 
ــیم.  ــور باش ــته کش ــد پس ــش تولی بخ

ــی  ــزان پیش بین ــش رو می ــدول پی در ج
تولیــد پســته در ســال محصولــی 99 بــه 
ــف  ــق مختل ــتان ها و مناط ــک اس تفکی
ارائــه  کرمــان  اســتان  پســته خیز 

شده اســت.
در مــورد آمــار منتشــره توجــه بــه چنــد 

نکتــه ضــروری اســت:
 هــر ســاله مقــداری از پســته تــر، 
ــان  ــتان های خراس ــول اس ــًا محص عمدت
ــوری   ــرف تَرخ ــمنان، ص ــوی و س رض
ــازه می شــود کــه در  ــوه ت به صــورت می
مقادیــر منــدرج در جــدول فــوق منظور 

نشده اســت.
 بــرآورد فــوق صرفــًا نمایان گــر مقــدار 
پیش بینــی دبیرخانــه کمیتــه باغبانــی 
ــات  ــق گزارش ــران طب ــته ای ــن پس انجم
ــور  ــته خیز کش ــق پس ــی از مناط دریافت
ــدار  ــبت مق ــا نس ــال خط ــوده و احتم ب

ــوددارد. ــی وج واقع

پیش بینی تولید محصول سال 1399
دبیرخانه انجمن پسته ایران

پیش بینی تولید )تن(منطقه

60,000 رفسنجان

10،000انار

12,000سیرجان

5,500کرمان

4،500زرند
3،000شهربابک

1,500راور

1،000راین

500سایر

98,000جمع استان کرمان

28,000خراسان رضوی

13,000خراسان جنوبی

10,000یزد

7,500فارس

5,000مرکزی

5,000سمنان

4,500تهران

2،500اصفهان

2،500قم

2،000سیستان و بلوچستان

1,500قزوین

500سایر

82،000جمع سایر استان ها

180,000جمع کل کشور
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ــودم.  مــن در ســال 1365 کارمنــد شــرکت تعاونــی پســته رفســنجان ب
در آن زمــان آقــای حمیــد معــاون بــه عنــوان نماینــده فــروش شــرکت 
تعاونــی پســته رفســنجان در انگلیــس انتخــاب شــدند. ایشــان نماینــدۀ 
ایــران در شــورای جهانــی خشــکبار )INC( نیــز بودنــد. معــاون، 
ــم  ــی ک ــوِل خیل ــا محص ــا ب ــون آمریکایی ه ــود؛ چ ــته ب ــت پس پرزیدن
ــوز  ــال 1365 هن ــده بودند و در س ــازار ش ــازه وارد ب ــال 1355 ت از س
در بــازار خیلــی کوچــک بودنــد و همچنیــن تولیــد پســته در ایــران در 

ــود.  ــان خیلــی کــم ب خــارج از اســتان کرم
ــن  ــزارش از م ــک گ ــاون ی ــای مع ــال آق ــر س ــد، ه ــه بع ــال ب از آن س
ــران  ــته در ای ــدر پس ــال چق ــه امس ــوال ک ــن س ــا ای ــت، ب می خواس
موجودخواهدبــود؟ در این بــاره مــن از اشــخاص مختلــف اعــم از 
کشــاورزان و کارشناســان قــوی مثــل آقــای مهنــدس صامــت و آقــای 
ــی  ــردم. گاه ــوال می ک ــتند، س ــر داش ــه خب ــه از منطق ــورداری ک برخ
اوقــات آقــای مهــدی آگاه بــه تعاونــی می آمدنــد؛ از ایشــان نیــز 
می پرســیدم. مــن فکــر می کنــم آقــای آگاه خودشــان مســتقًا آن زمــان 
ــه  ــد. از آن ســال ها ب ــن خصــوص انجــام می دادن ــی در ای ــک کارهای ی
بعــد بــه واســطه بــرآورد تولیــد پســته یــک ارتبــاط بــا آقــای آگاه برقرار 

ــردم.  ــوال می ک ــان س ــال از ایش ــن هرس ــد و م ش
ــای  ــه آق ــی ک ــال 79، 80 شمس ــا س ــت ت ــه داش ــت ادام ــن وضعی ای
معــاون از شــورای جهانــی خشــکبار رفــت و مــن هــم در ســال 1382 
از شــرکت تعاونــی بیــرون آمــدم. از آن موقــع بــه بعــد ارتباطــم بــا آقــای 
آگاه روی بــرآورد مقــدار پســته بیشــتر و جدی تــر شــد. ضمــن اینکــه 
تولیــد پســتۀ باغ هــای جاهــای دیگــر مثــل خراســان هــم بــه بــازار آمــد. 
ــال  ــما دنب ــه ش ــد ک ــن می گفتن ــه م ــتر ب ــای آگاه بیش ــان آق ــن زم از ای
ایــن کار برویــد و مــن را در ایــن زمینــه راهنمایــی و کمــک می کردنــد.

ایــن قضیــه ادامــه داشــت تــا زمانــی کــه انجمــن تأســیس شــد و فکــر 
ــرآورد  ــن ب ــا ای ــد، م ــه بع ــن ب ــکیل انجم ــال دوم تش ــم از س می کن
محصــول را بــه شــکل یــک گــزارش ســاالنه منتشــر کردیــم. بعــد آقــای 
فرهــاد آگاه در قالــب کمیتــه باغبانــی انجمــن بــه کمــک مــا آمدنــد. از 
ــدم شــدند و مــن ســواالت  ــده پیــش ق ــای علیرضــا پناهن خراســان آق
خراســان را از آقــای پناهنــده می پرســیدم و بعــد کمیتــه باغبانــی انجمــن 

رأســاً عهــده دار ایــن کار شــد. 
مــن در رفســنجان ســعی می کــردم از 30 نفــر در مــورد بــرآورد مقــدار 
محصــول بپرســم، کمیتــه باغبانــی نیــز همیــن کار را در جاهــای دیگــر 
شــروع کــرد. االن حــدود پنــج، شــش ســال اســت کــه در رفســنجان 
یــک نیــروی جــوان و پــر انــرژی بــه اســم آقــای احمــد رضــوی ایــن 
ــم در  ــر می کن ــه فک ــیده ک ــی رس ــه جای ــد و کار ب ــال می کنن کار را دنب

سراســر ایــران شــاید در هــر بــار در ایــن زمینــه از چندصــد نفر پرســیده  
می شــود. بنابرایــن، مــا در تخمیــن مقــدار تولیــد، نمونــۀ آمــاری بزرگــی 
داریــم و اعدادمــان بــا افــرادی کــه نســبت بــه منطقــه دیــد دارنــد چــک 

ــد. ــا را کاهــش می ده ــال خط ــن احتم می شــوند و ای
جزئیات چگونگی برآورد مقدار تولید پسته

بایــد توجــه داشــت کــه در بحــث آمــار مربــوط بــه تولیــد و تجــارت 
ــتفاده از  ــا اس ــت. ب ــادرات اس ــار ص ــکا، آم ــل ات ــدد قاب ــا ع ــته تنه پس
آمــار صــادرات و تخمیــن میــزان مصــرف ســاالنه در داخــل کشــور و 
ــرآورد تولیــد به  صــورت ســاالنه چــک و کنتــرل  مانــده پایــان ســال، ب
ــن شــرح اســت: ــه ای ــرل ب ــرای کنت ــه اســتفاده شــده ب می شــود. معادل

موجودی اول دوره + برآورد تولید = صادرات + مصرف داخل + موجودی پایان دوره

در ایــن معادلــه عــدد مربــوط بــه صــادرات دقیــق اســت. مقــدار مصرف 
ــی  ــل قبول ــا تقریــب قاب ــز ب داخــل و موجــودی اول و آخــر دوره را نی
ــرآورد  ــرت ب ــی پَ ــد را خیل ــر تولی ــن، اگ ــود. بنابرای ــن زده می ش تخمی
کــرده باشــیم، معادلــه برقــرار نخواهــد شــد و متوجــه خطــای بــرآورد 

می شــویم.
راجــع بــه اینکــه در اول فصــل چه ســوالی از کشــاورزان بــرای پیش بینی 
اولیــه مقــدار محصــول بپرســیم، خیلــی بــا آقــای آگاه مشــورت کردیــم. 
مــا ایــن را می دانســتیم کــه اگــر از کشــاورز ســوال شــود کــه چقــدر 
پســته داری بــه مــا جــواب درســتی نخواهــد داد. در ایــن مــورد بــا آقای 
آگاه بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه در زمــان ســوال پرســیدن، یــک ســال 
را بــه عنــوان ســال مبنــا در نظــر بگیریــم؛ بنابرایــن ســال 1380 بــه دلیــل 
اینکــه مانــده پایــان دوره در ایــن ســال نزدیــک بــه صفــر بــود انتخــاب 
شــد. مقــرر شــد آن ســال را مبنــا بگیریــم و بعــد از کشــاورز بپرســیم 
ــه کشــاورز  ــر ب ــم اگ ــدر پســته داری. االن ه ــال چق ــه آن س نســبت ب
ــا پارســال چقــدر پســته  بگوییــم شــما امســال چقــدر پســته داری و ی

ــد.  ــد و خوشــش نمی آی ــده می ده داشــتی، جــواب پراکن
ــود کــه می دانســتیم اگــر از  ــه آن رســیدیم ایــن ب ــه دیگــری کــه ب نکت
کشــاورز بپرســیم امســال چقــدر پســته داری، بافاصلــه ســراغ توضیــح 
مقــدار تولیــد در منطقــه و در اســتان مــی رود. بنابرایــن، ســعی کردیــم 
ــته  ــد پس ــع تولی ــورد وض ــط در م ــه فق ــیم ک ــوری بپرس ــوال را ط س

ــد.  خــودش بگوی

برآورد تولید پسته در گذر زمان
سیدمحمود ابطحی 

فعال بازار پسته 
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همچنیــن بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه 
ــعی  ــیم و س ــاورز بپرس ــک کش ــال ها از ی س
ــا  ــوض نشــوند، کم ــم کشــاورزهای مان ع کنی
اینکــه در مــورد رفســنجان تقریبــاً در 20 ســال 
ــه طــور ثابــت  گذشــته کســانی هســتند کــه ب
از آنهــا می پرســیم. ســوال مــا ایــن اســت کــه 
شــما امســال نســبت بــه ســال گذشــته یا ســال 
ماقبــل آن چقــدر پســته داشــتید و جوابــی هــم 

ــت. ــت اس ــم درس ــه می گیری ک
آمریکایی ها در برآوردشــان دو، ســه بــار یک اصاح 
ــی  ــا اول پیش بین ــد. آمریکایی ه ــام دادن ــی انج کل
ــد؛  ــت درنیام ــان درس ــد. پیش بینی هایش می کردن
بــا وجــود اینکــه کســی را می فرســتادند 
ــی  ــه زن ــرد )گمان ــد می ک ــات را دی ــه باغ ک
می کــرد(. مــن اطاعــی نــدارم پیش بینــی 
تولیــد پســته آمریکایی هــا از چــه روشــی 
ــش  ــای فاح ــت خط ــد نوب ــی چن ــت؛ ول اس
داشــتند. ولــی آنهــا بعــد از برداشــت، آمارشــان 
قطعــی و دقیــق اســت. در حالــی کــه آمــار مــا 

ــت.  ــق نیس ــی و دقی ــت قطع هیچ وق
نکتــه دیگــر اینکــه، برآوردهایــی کــه موسســه 
تحقیقــات یــا اداره کشــاورزی در ایــران ارائــه 
ــا  ــون اوالً آنه ــد؛ چ ــت نبودن ــد، درس می دادن
ــد پســته  ــی تولی ــه نحــوی خودشــان را متول ب
ــه ای  ــتفاده از معادل ــا اس ــاً ب ــتند و ثانی می دانس
ــرآورد آنهــا منجــر  ــه شــد، ب ــر گفت کــه پیش ت

ــک  ــی از ی ــده انتقال ــداوم مان ــش م ــه افزای ب
ــه ســال بعــد می شــود کــه غیرواقعــی  ســال ب
اســت. چــون طبــق ایــن معادلــه و برآوردهــای 
ــن  ــون ت ــا االن می بایســت یــک میلی ــی م دولت

ــا داشــته باشــیم!   موجــودی پســته در انباره
در یــک دوره بــا آقــای مهــدی آگاه آمارمــان را 
ــا بــرآوردی کــه از مصــرف  چــک کردیــم و ب
ــه  ــن نتیج ــه ای ــتیم ب ــادرات داش ــل و ص داخ
ــم  ــام می دهی ــم انج ــه داری ــیدیم کاری ک رس
تــا حــد زیــادی درســت و قابــل قبــول 
ــی  ــای محل ــه( خبره ه ــد )گمان ــا دی ــت. م اس
ــد  ــدار تولی ــرآورد مق ــا در ب ــم. م را می گرفتی
پســته کشــور برخــاف آمریکایی هــا  خودمــان 
خیلــی دیــد نکردیــم، بلکــه از روی همیــن کار 
آمــاری و بــا پرســیدن از شــخِص کشــاورز بــه 

نتیجــه رســیدیم. 
کامــًا  کردیــم  انتخــاب  کــه  نمونه هایــی 
تصادفــی بودنــد و االن معلــوم شــده کــه نمونه 
ــز درســت  ــه  را نی انتخــاب شــده از هــر منطق
ــه  ــداد نمون ــم. در انتخــاب تع انتخــاب کرده ای
ــه  ــه اضاف ــود ب ــاری ســی می ش ــه لحــاظ آم ب
بی نهایــت؛ یعنــی اگــر ســی نمونــه را بــه 
صــورت تصادفــی انتخــاب کنیــم، کامــًا 
جــواب جامعــه آمــاری را می دهــد؛ مثــًا 
در رفســنجان گفتیــم چنــد تــا نمونــه از نــوق 
باشــد، چنــد نمونــه از انــار باشــد، چنــد تــا از 

کشــکوئیه، چنــد تــا از حومه شــرقی و غربی و 
چنــد تــا از کبوترخــان باشــد؟ و تعییــن تعــداد 
ــه محصــول  نمونه هــا از هــر منطقــه نســبت ب
و ســطح زیــر کشــت بــود. ایــن طــور نبــود که 

ــار باشــند.   ــه از ان ــر ســی نمون ــداد ه تع
بعــداً ترمینال دارهــا هــم بــه کمــک مــا آمدنــد، 
ــای  ــای بهــروز آگاه، آق ــه همه شــان. آق ــه ن البت
ــای امیــن زاده، آقــای هنــری  قاســم علیزاده، آق
و آقــای شــهریاری کمــک کردنــد. آمــار را تــا 
ــد  ــا درص ــه آی ــم ک ــک می کردی ــدودی چ ح
افزایــش یــا کاهــش محصــول نســبت بــه ســال 
قبــل را کــه بــه دســت آورده ایــم، ترمینال دارهــا 

هــم همیــن را می گوینــد یــا خیــر.
البتــه احتمــاالً بــرآورد آمریکایی هــا در مرحلــه 
پــس از برداشــت خیلــی دقیــق اســت؛ چــون 
چنــد ترمینــال مشــخص دارنــد و پســته را وزن 

می کننــد.
مصرف داخلی پسته

ــرف  ــورد مص ــته در م ــاد پس ــاب اقتص  در کت
داخلــی پســته توضیحــات مفصلــی داده ام. 
ــرف  ــدار مص ــاره مق ــار درب ــته دو ب در گذش
داخلــی اظهــار نظــر شــده اســت. در مــورد اول 
ــه  ــی ک ــدس عزم ــال 1340 مرحــوم مهن در س
فــرد دقیقــی بــوده اینــکار را بــر پایــه محاســبه 
و بــرآورد تولیــد پســته در ســال 1340 و مقدار 
صــادرات انجــام داده اســت. در مــورد دوم در 
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ــه و  ــازمان برنام ــان س ــال 1360، کارشناس س
بودجــه بــا توجــه بــه تخمیــن مطلعیــن محلــی 

ــد.  ــر نموده ان ــورد اظهارنظ ــن م در ای
مصــرف  مقــدار   1379 ســال  در  شــخصاً 
ــرخ  ــته، ن ــت پس ــاس، قیم ــر اس ــی را ب داخل
ــودم و  ــبه نم ــورم محاس ــت و ت ــد جمعی رش
ــن  ــن در تخمی ــزار ت ــدود 35 ه ــدد ح ــه ع ب
مصــرف داخــل رســیدم؛ ایــن یــک روش بــود.
ــم  ــود گفت ــا خ ــه ب ــود ک ــن ب ــر ای روش دیگ
چنــد درصــد از تولیــد می توانــد مصــرف 
ــی  ــه وقت ــتدالل ک ــن اس ــا ای ــد؟ ب ــل باش داخ
ــار صــادرات پســته  ــه آم ــک دوره ب ــن در ی م
ــم  ــم، می بین ــاب می کن ــم و حس ــگاه می کن ن
15 تــا 20 درصــد پســته بــه اروپــا رفتــه، 30 تا 
32 درصــد پســته رفتــه بــه خــاور دور و ایــن 
ــن،  ــال تکــرار شده اســت. بنابرای ــر س ــار ه آم
وقتــی دائــم می بینــم کــه ایــن درصدهــا 
کــه  بگویــم  می توانــم  می شــوند،  تکــرار 
ــه مصــرف داخــل  حــدود 20 درصــد پســته ب
می رســد. وقتــی درصــد صــادرات دارد از یــک 
عــددی تبعیــت می کنــد، البــد بــرای مصــرف 
داخــل هــم بایــد چنیــن مــوردی صــدق کنــد.
ــت  ــن صحب ــره انجم ــت مدی ــا هیئ ــراً  ب اخی
ــه  ــم ک ــدا کردی ــره ای پی ــردم و شــخص خب ک
ــبه  ــل را محاس ــرف داخ ــت مص ــر اس حاض
کنــد. البتــه هزینــه ایــن کار کــم نیســت. 
ــا را  ــن کاره ــد ای ــودش نمی توان ــن خ انجم
ــت  ــا صحب ــا آنه ــن ب ــه م ــرکتی ک ــد. ش بکن
ــد  ــاط دارن ــازه ارتب ــزار مغ ــج ه ــا پن ــرده ام ب ک
ــی  ــار واقع ــد آم ــا می دهن ــه آنه ــاری ک و آم
ــت؛  ــام نشده اس ــوز کاری انج ــا هن ــت. ام اس
چــون در موقعــی ایــن کار را بایــد بکنیــم کــه 
ــازار  ــی ب ــد. وقت ــات رسیده باش ــه ثب ــازار ب ب
ــه  ــم ب ــداً نمی توانی ــا بع ــد، م ــات نداشته باش ثب

ــم.  ــتناد کنی ــان اس اعدادم
اهمیت تخمین درست مقدار تولید

تولیدکننــده فقــط پســته را تولیــد می کنــد 
ــی رود  ــور م ــارج از کش ــه خ ــته ب ــن پس و ای
و رویــش کار می شــود تــا آمــاده مصــرف 
گــردد. کســی کــه می خواهــد روی پســته کار 
ــه   ــد و کارخان ــرمایه گذاری کن ــد س ــد بای کن
و نیــروی کار فراهــم کنــد؛ در واقــع کاالی 
مــا وقتــی از اینجــا مــی رود یــک مــاده اولیــه  

ــا  ــرای واحدهــای بســته بندی در سراســر دنی ب
اســت. بنابرایــن، آنهــا بایــد بداننــد محصولــی 
ــدارش  ــد مق ــته بندی کنن ــد بس ــه می خواهن ک
چقــدر اســت و اصــًا امســال موجــود هســت 
یــا نیســت؟ پــس بایــد توجــه داشــت کــه مــا 
فقــط تولیدکننــده پســته هســتیم و آمــاده کردن 
ــا  ــا را م ــع اش در دنی ــرف و توزی ــرای مص ب
ــه در  ــانی ک ــن، کس ــم. بنابرای ــام نمی دهی انج
ایــن زنجیــره فعــال هســتند بایــد بداننــد کــه 
ــد.  ــا چــه مقــدار محصــول ســر و کار دارن ب

از ایــن رو، در پیش بینــی و تخمیــن مقــدار 
تولیــد پســته بهتریــن فــرد خــود باغــدار اســت 
ــا  ــاع دارد. ام ــش اط ــه از باغ ــتر از هم و بیش
آدمیــزاد اصــوالً طبیعتــش این طــور اســت کــه 
خــودش را مرکــز عالــم می دانــد و وقتــی 
از او ســوال می پرســی شــروع می کنــد بــه 
توضیــح دادن در مــورد تولید پســته در شــیراز، 
ــد در ســوال کــردن  ــن، بای ــار! بنابرای ــزد و ان ی
ــیده  ــودش پرس ــاغ خ ــورد ب ــاورز در م از کش
ــم  ــردم و می گفت ــن کار را می ک ــن ای ــود. م ش
اگــر پارســال صــد َمــن پســته داشــتی امســال 

ــدر داری؟ چق
ــه  ــع ب ــما راج ــی ش ــه وقت ــر اینک ــه دیگ نکت
ــت  ــدار دوس ــد باغ ــوال می کنی ــور س کل کش
ــت  ــر اس ــال کمت ــال از پارس ــد امس دارد بگوی
و امســال پســته نیســت. تــه ذهنــش هــم ایــن 
اســت کــه اگــر بگویــم پســته نیســت، قیمــت 
بــاال مــی رود. تاجــر هــم ممکــن اســت بگویــد 
ــن  ــت را پایی ــا قیم ــت ت ــتر اس ــول بیش محص
بیــاورد، امــا هیچ کــدام از ایــن کارهــا درســت 
ــن دروغ را  ــار ای ــرات زیان ب ــا اث ــت. اینه نیس
نمی بیننــد و فکــر می کننــد ســود اســت. 
فکــر می کننــد اگــر بگوینــد تولیــد کــم اســت، 
دارنــد بــرای پســته خدمــت می کننــد و قیمــت 
ــت.  ــا نیس ــن حرف ه ــًا ای ــی رود. اص ــاال م ب
ــر  ــا ده نف ــر ی ــار نف ــه چه ــا اینک ــع، ب در واق
ــدا شــوند و بگوینــد محصــول کــم اســت،  پی
ــرد.  ــر بپذی ــته تأثی ــت پس ــت قیم ــرار نیس ق
ــته  ــت پس ــر قیم ــادی ب ــل زی ــن عوام در ضم
اثرگــذار اســت؛ اینکــه تقاضــا چقــدر باشــد؟ 
داشته باشــند؟  پســته  چقــدر  آمریکایی هــا 
نــرخ ارز چنــد باشــد؟ پســته چقــدر در 
دســترس مــردم باشــد؟ و االن بــه نوعــی 

می شــود گفــت کــه قیمــت پســته از نــرخ ارز 
هــم تبعیــت نمی کنــد. اخیــراً، قیمــت ارز بــاال 
ــن آمده اســت. ــی قیمــت پســته پایی ــه، ول رفت
عــده ای از مــا تفکرمــان ســنتی اســت و فکــر 
ــش  ــد، قیمت ــم باش ــر کاال ک ــه اگ ــم ک می کنی
ــاال مــی رود. می گوینــد بعــد از مــاه رمضــان  ب
قیمــت خــوب می شــود؛ چــه ربطــی بــه 
ــه  ــد از ده ــد بع ــان دارد؟! می گوین ــاه رمض م
ــل  ــاید در داخ ــود! ش ــوب می ش ــورا خ عاش
کمــی اثــر کنــد، ولــی در کل این طــور نیســت. 
در گذشــته کــه پســته کــم بــوده، ایــن اتفاقــات 
می  افتــاده؛ بــازار می ایســتاده و دوبــاره حرکــت 

می کرده اســت.
امــا امــروز هــر اتفاقــی منجــر بــه ایــن شــود کــه 
عرضــه پســته ُکنــد شــود بــه ضــرر پســته اســت 
ــور  ــرا این ط ــازار. چ ــه در ب ــی مداخل و آن کار یعن
اســت؟ بــه ایــن خاطــر کــه پســته کاالیــی نیســت 
کــه اگــر خریــدار بــرود در مرکــز خریــد و موجــود 
ــا یــک  ــر م ــردا بخــرد. اگ ــد و ف ــر کن نباشــد صب
ــاعت را از  ــک س ــیم، آن ی ــازار نباش ــاعت در ب س
ــیم ده روز را از  ــر ده روز نباش ــم، اگ ــت داده ای دس
ــر شــما  ــه اگ ــم. این طــور نیســت ک دســت داده ای
امــروز در بــازار نباشــید، فــردا دو برابــر آن را 
بفروشــید و جبــران کنیــد. مشــتری مــی رود بــادام 
ــتری در  ــرد. مش ــدی می خ ــادام هن ــا ب ــی ی زمین
ــه  ــم نیســت ک ــدر برایــش مه ــت دادن آنق ارجحی
بگویــد اال و بــاهلل مــن پســته می خواهــم! ممکــن 
اســت در هــر صــد مشــتری یــک نفــر هــم بــه این 
صــورت باشــد، ولــی عمومــاً وقتــی پســته نباشــد 

ــد. ــری می خرن ــک کاالی دیگ ی
ــود.  ــورد ب ــن م ــه در ای ــن تجرب ــال 97 بهتری س
کمتریــن تولیــد را داشــتیم، امــا کمتریــن صــادرات 
ــتیم!  ــد را داش ــال بع ــه س ــی ب ــترین انتقال و بیش
چــرا؟ بــرای اینکــه مقــررات طــوری شــد کــه مــا 
ــده  ــرف کنن ــه مص ــم ب ــته را دائ ــتیم پس نتوانس

ــانیم. ــی برس نهای
ــد  ــث ُکن ــه باع ــی ک ــر حرکت ــن، ه بنابرای
ــته  ــرر پس ــه ض ــود ب ــرضه ش ــدن ع ش
اســت؛ خــواه بــورس باشــد، خــواه 
ــت و  ــم قیم ــواه توه ــررات ارزی، خ مق
خــواه برآوردهــای آمــاری دســتکاری 

ــده. ش
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ســال  زمســتان  در  ایــران  پســته  انجمــن 
بهبــود  »ائتــاف  در  پیشــنهاد عضویــت   96
اســتانداردهای کدکــس« )بخشــی از تشــکل 
را   )IAFN غذا-کشــاورزی  بین المللــی 
پذیرفــت. هــدف از تشــکیل ایــن ائتــاف، 
ــی  ــتانداردهای غذای ــر اس ــاء مؤث ــاح و ارتق اص
کدکــس جهــت تســهیل تولیــد و تجــارت پایــدار 
ــت.  ــوده اس ــی ب ــطح جهان ــی در س ــواد غذای م
ایــن ائتــاف، در تاریــخ 10 تیــر 1399 جلســه ای 
ــورهای  ــی کش ــتن برخ ــون پیوس ــازی پیرام مج
آمریــکای التیــن بــه ایــن ائتــاف برگــزار کــرد و 
از انجمــن پســته ایــران هــم دعــوت بــه حضــور 
در ایــن جلســه و اظهــار نظــر در خصــوص 

فعالیت هــای ایــن ائتــاف کــرد.
اظهــارات نماینــدگان انجمــن درخصــوص 
فعالیت هــای ائتــاف بهبــود اســتانداردهای 

ــس کدک
ــران یــک تشــکل غیرانتفاعــی  انجمــن پســته ای
ــاه ســال 1385  ــی اســت کــه از دی م ــر دولت غی
بــرای پیشــبرد منافــع صنعــت پســته ایــران آغــاز 

ــون  ــم اکن ــن ه ــن انجم ــرد. ای ــت ک ــه فعالی ب
حــدود 400 عضــو دارد کــه در بخش هــای 
مختلــف صنعــت )تولیــد، خدمــات و تجــارت( 
مشــغول بــه فعالیــت هســتند. بــه عنوان بخشــی 
از فعالیت هــای انجمــن پســته ایــران در حــوزۀ 
ــه  ــن انجمــن ســه ســال اســت ک ــل، ای بین المل
عضــو »ائتــاف بهبــود اســتانداردهای کدکــس« 
می باشــد و از ایــن تصمیــم راضــی اســت. 
گوناگــون  بخش هــای  در  کدکــس  ائتــاف 
از جملــه حمایــت از تقویــت و بهینه ســازی 
ــموم  ــدۀ س ــه باقیمان ــوط ب ــتانداردهای مرب اس
کدکــس و مواجهــه بهینــه بــا چالش هــای پیــش 
ــد. ــت می کن ــی فعالی ــواد غذای ــع م روی صنای

رویکــرد انجمــن پســته ایــران نســبت بــه 
امنیــت مــواد غذایــی مثــل ســایر اعضــای 
ــد  ــا در رون ــت: م ــخص اس ــاف مش ــن ائت ای
تدویــن اســتانداردها و تعییــن حــدود باقیمانــده 
ــه  ــکا ب ــزوم ات ــر ل ــی ب ــواد غذای ــموم در م س
داده هــای علمــی تأکیــد می کنیــم. مــا معتقدیــم 
ــده  ــدود باقیمان ــن ح ــرای تعیی ــری ب تصمیم گی

ســموم بایــد براســاس رویکــرد ریســک-محور 
ــال  ــدر احتم ــه چق ــی اینک ــی بررس ــد؛  یعن باش
دارد باقیمانــدۀ ترکیبــات یــک آفت کــش در 
مــادۀ غذایــی بــرای ســامت مصرف کننــده 
ریســک-محور،  رویکــرد  در  باشــد.  مضــر 
ــات  ــا ترکیب ــده ب ــۀ مصرف کنن ــزان مواجه می
علمــی  روش هــای  براســاس  آفت کــش 
اهمیــت پیــدا می کنــد، ســنجیده می شــود و 
ــاذ  ــای الزم اتخ ــاس تصمیم گیری ه ــر آن اس ب

می شــود.
امــا بعضــی از کشــورها از جملــه اتحادیــه 
ــش را  ــر آفت ک ــیمیایی ه ــات ش ــا، ترکیب اروپ
براســاس خصوصیــات ذاتــی آنهــا ارزیابــی 
می کننــد؛ بــرای مثــال براســاس جهــش زا و 
ــا  ــات، ی ــودن آن ترکیب ــا نب ــودن ی ــرطان زا ب س
ــه  ــه ورود ب ــاز ب ــًا مج ــش را اص ــک آفت ک ی
بــازار نمی داننــد، یــا بــرای اســتفاده از آن 
ــن  ــده تعیی ــدود باقیمان ــخت گیرانه ح ــیار س بس
می کننــد. مثــال جالبــی کــه بــرای واضــح شــدن 
ــًا  ــیر ذات ــت: ش ــن اس ــوان زد ای ــب می ت مطل
حیــوان خطرناکــی اســت، امــا وقتــی به درســتی 
ــی را در  ــود، کس ــداری ش ــش نگه ــاغ وح در ب

معــرض خطــر قــرار نمی دهــد.
بــه عقیــدۀ انجمــن پســته ایــران ائتــاف بهبــود 
ــارت  ــد و تج ــرای تولی ــس ب ــتاندارد کدک اس
پایــدار اهمیــت قائــل اســت و رویکــردی 
ــت  ــئلۀ امنی ــرای مس ــی ب ــی و علم ــًا منطق کام
ــت  ــا از آن حمای ــه م ــه ک ــه کار گرفت ــی ب غذای
می کنیــم. خاســتگاه ایــن رویکــرد منطقــی 
برایــن اســاس اســت: تأمیــن غــذا اصــل اولیــه 
اســت و موضــوع امنیــت غذایــی مکمــل ثانویــۀ 

ــت. آن اس

نمایندگان انجمن پسته در ائتالف بهبود استانداردهای کدکس

لزوم اتکا به داده های علمی
سحر نخعی
مسئول روابط بین الملل انجمن پسته ایران
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مصــرف داخلــی پســتۀ آمریــکا در مــاه 
جــوالی )10 تیــر تــا 10 مــرداد 99( 9 هــزار 
ــدی  ــی 2 درص ــن کاهش ــه مبی ــوده ک ــن  ب ت
نســبت بــه مــاه مشــابه ســال گذشــته اســت. 
ــه  ــبت ب ــوده و نس ــن ب ــزار ت ــادرات 7 ه ص
مــاه مشــابه ســال گذشــته، 65 درصــد کاهــش 
را تجربــه کرده اســت. بدیــن ترتیــب، کل 
ــن  ــزار ت ــاه جــوالی حــدود 16 ه ــروش م ف
کاهشــی  نشــان دهندۀ  کــه  اســت  بــوده 
ــال  ــابه س ــاه مش ــه م ــبت ب ــدی نس 45 درص

ــت. ــته اس گذش
ــدای  ــکا از ابت مصــرف پســته در داخــل آمری
ــوالی، 117  ــاه ج ــان م ــا پای ــاری ت ــال تج س
هــزار تــن گــزارش شــده کــه معــادل 2 
ــابه  ــدت مش ــه م ــبت ب ــش نس ــد افزای درص
ــا  ســال گذشــته اســت. صــادرات تجمعــی ت
ــن  ــزار ت ــاه جــوالی، حــدود 169 ه ــان م پای

بــوده کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال 
گذشــته بیانگــر کاهشــی 34 درصــدی اســت. 
ــکا از  ــروش پســته آمری ــن ترتیــب، کل ف بدی
ســپتامبر 2019 تــا جوالی 2020، حــدود 286 
هــزار تــن گــزارش شــده کــه بیانگــر کاهشــی 
23 درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 

گذشــته اســت.
ــت 80 درصــدی صــادرات  ــه اف ــا توجــه ب ب
بــه آســیا و خاورمیانــه و کاهــش 36 درصــدی 
صــادرات بــه اروپــا نســبت بــه مــاه جــوالی 
ســال گذشــته، انتظــار مــی رود مانــدۀ انتقالــی 
ــه 70  ــک ب ــد نزدی ــی جدی ــه ســال محصول ب

هــزار تــن باشــد.
ــزارش  ــوالی گ ــاه ج ــی در م ــروش چندان ف
ــری  ــم تغیی ــا ه ــت ه ــت و قیم ــده اس نش
نکرده انــد. در ایــن مــاه نســبت بــه مــاه ژوئــن 
ــت و در  ــده اس ــروش ش ــری بازف ــتۀ کمت پس

اروپــا هــم عرضــۀ مقطعــی محــدود گــزارش 
شــده اســت.

ــاد  پراکندگــی گلدهــی کــه امســال اتفــاق افت
باعــث شــده کــه محصــول در برخــی مناطــق 
هنــوز مغــز پــر نکنــد. امســال برداشــت یــک 
هفتــه عقــب افتــاده اســت و مــوج هــوای گرم 
فعلــی هــم اصــًا کمکــی بــه ایــن وضعیــت 
در  پوکــی  می شــود  پیش بینــی  نمی کنــد. 
ایالــت کالیفرنیــا 10 درصــد بیشــتر از همیشــه 
باشــد. در حــال حاضــر میــزان محصــول 
ــرآورد  ــن ب ســال 2020، حــدود 400 هــزار ت
گمانه زنی هــا  برخــی  هرچنــد  می شــود، 
ــته  ــول پس ــن محص ــزار ت ــی از 450 ه حاک
در ســال جدیــد اســت. قیمــت هــر کیلوگــرم 
پســته درجــه یــک اُنــس 20-18، از 9.15 
تــا 9.30 دالر بــوده و پســته درجــه یــک 
ــت  ــا 8.80 دالر قیم ــس 25-21 از 8.70 ت اُن
داشــته اســت. همچنیــن، هــر کیلوگــرم پســته 
ــل  ــز کام ــا  6.80 دالر و مغ ــدان 6.70 ت ناخن

ــت. ــورده اس ــت خ ــا 16 دالر قیم 15.5 ت

در 28 مرداد 99 منتشر شد

گزارش فروش پسته آمریکا به نقل از پرایمکس 
سحر نخعی 
دبیر کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران

 مقایسه وضعیت فروش پسته آمریکا از ابتدای سال محصولی 2020-2019 تا پایان ماه جوالی )11 ماهه(
نسبت به سال گذشته

معادل خشک در پوست به تن

سهم درصدی مقاصددرصد تغییرتجمعیدرصد تغییرماهانهمقاصد

41%1,80-%1,60116,834-%9,253مصرف داخل آمریکا

24%45-%8468,927-%1,723آسیا

23%19-%3665,522-%3,920اروپا

7%39-%8218,465-%404خاورمیانه و آفریقا

4%3%012,190%1,023آمریکای شمالی 

1%26-%183,971%255سایر

100%21-%31285,910-%16,551مجموع
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بنــای  ســنگ  جامعــه،  آگاهــی 
اصالحــات آبــی

تدابیــر مطــرح شــده بــرای مواجهــه بــا کمبــود 
ــا یــک چالــش جــدی روبــه رو  آب، همگــی ب
ــوان در  ــش را می ت ــن چال ــتند. ای ــوده و هس ب
ــده تشــریح  ــازی ش ــال ساده س ــک مث ــب ی قال
کــرد. فــرض کنیــد در یــک جمــع کــه همگــی 
ــوب در  ــته های نامطل ــات و خواس ــا تعلق آنه
ــد،  ــوص دارن ــوع به خص ــک موض ــتای ی راس
تصمیــم بگیریــم تــا بــرای آن تدبیــری در 
ــرای  ــیم. ب ــت بیاندیش ــاح وضعی ــت اص جه
ــا  ــرده ت ــئول ک ــردی را مس ــور ف ــن منظ همی
تغییــرات الزم را اعمــال کنــد. امــا عمــًا 
ــی  ــته همگ ــات را داش ــه آن تعلق ــرادی ک اف
ایــن  بــرای  قصــدی  هیــچ  کمافی الســابق 
از  تغییــر  ایــن  ندارنــد، چراکــه  تغییــرات 
بیــرون بــر آنهــا تحمیــل شــده و خودشــان بــه 
ایــن جمع بنــدی نرســیده اند کــه تغییــرات 
ضــرورت دارد. بــه عبــارت دیگــر، زمانــی کــه 

ــرات آن،  ــئله و اث ــتقل از مس ــِت مس ــک اقلی ی
بخواهنــد بــرای اکثریــت، تصمیمــات اثرگــذار 
بــر منافــع اتخــاذ کننــد، نتیجــه از پیــش معلــوم 
اســت. تجربیــات مــا بــرای بازگردانــدن تعــادل 
بیــن منابــع و مصــارف شــباهت بســیار زیــادی 

ــد. ــال دارن ــن مث ــا ای ب
کاهــش تقاضــای آب یعنــی تحــول نظــام 
اقتصــادی از اقتصــاد وابســته بــه آب، بــه 
آب!  از  وابســته(  )کمتــر  مســتقل  اقتصــاد 
کاهــش تقاضــا یعنــی اطمینــان و اعتمــاد 
ــدام  ــن اق ــرای ای ــی و اج ــئوالن طراح ــه مس ب
)اقتــدار مســئوالن(! کاهــش تقاضــا یعنــی 
داشــتن درك اولیــه عمــوم جامعــه از چیســتی 
ــی  ــع آب و اثربخش ــت مناب ــئله ی محدودی مس
اقدامــات مختلــف بــه منظــور درك درســت از 

ــا!  ــش تقاض ــی کاه چرای
ــا توجــه بــه چالش هــای فــوق و گســتردگی  ب
آنهــا، بایــد بــرای اصــاح سیاســت در راســتای 
ــدی- ــا کلی ــن آنه ــش تقاضــای آب، از بی کاه

ــرد  ــاب ک ــورد را انتخ ــن م ــن و بنیادی تری تری
ــرای آن  ــتری ب ــت بیش ــه موفقی ــد ب ــه امی ک
وجــود داشــته باشــد. بــه نظــر می رســد، 
ــد  ــا امی ــوان ب ــه می ت ــی ک ــن چالش اصلی تری
ــر روی آن متمرکــز شــد،  ــت بیشــتری ب موفقی
ارتقــای درك عمومــی جامعــه از چیســتی 
مســئلۀ محدودیــت منابــع آب باشــد. چیســتی 
مســئلۀ محدودیــت منابــع آب بــه مفهــوم درك 
چرخــۀ آب در طبیعــت و مشــخص شــدن 
وضعیــت فعلــی آن در اذهــان عمومــی اســت. 
از ســوی دیگــر، ایجــاد تصویــر واقعــی از 
ــر  ــه ه ــی ک ــا و راهکارهای ــی راهبرده اثربخش
روز از طریــق رســانه های رســمی و غیررســمی 
ــاد  ــر ابع ــدون ذک ــه و ب ــکلی متوهمان ــه ش ب
ــرات جانبــی منتشــر می شــوند،  اثربخشــی و اث
ــر و  ــرای تغیی ــه را ب ــت جامع ــد ذهنی می-توان
ــا ســازد.  ــرای کاهــش تقاضــا مهی همســویی ب
ــاد  ــد بارندگــی زی ــد از فــردی کــه نمی دان نبای
ــع آب  در یــک ســال چقــدر در وضعیــت مناب
زیرزمینــی کشــور اثــر دارد، انتظــار داشــت کــه 
ــد از  ــد. نبای مصــرف آب خــود را کاهــش ده
ــره خــود  ــی روزم ــه صرفه جوی ــهروندانی ک ش
را بــه دلیــل انــدك بــودن ســهم بخــش شــرب 
از مصــارف آب، بی فایــده می داننــد خــرده 
گرفــت. نبایــد از کشــاورزی کــه شــاهد انتقــال 
آب بــرای شــهر اســت، در حالــی کــه خــودش 
ــتی  ــائل معیش ــا مس ــی ب ــم آب ــر ک ــه خاط ب

خالصه سیاستی برای مدیریت منابع آب کشور:

 کاهش تقاضای آب
 )قسمت آخر(

سروش طالبی اسکندری

پژوهشگر اندیشکده تدبیر آب ایران
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ــت  ــهر دس ــی آب ش ــر از قطع ــیار جدی ت بس
ــه از  ــار داشــت ک ــد، انتظ ــرم می کن و پنجــه ن
ــد از  ــد. نبای ــر آب بکش ــش کمت ــاه بی جان چ
کشــاورزانی کــه یــک روز بــه آنهــا می گوینــد 
آبیــاری قطــره ای حــال مشــکل آب شماســت 
ــت،  ــور نیس ــه اینط ــد ن ــر می گوین و روز دیگ
انتظــار داشــت کــه بــه ســایر حرف هــای 

ــد. ــرا دهن ــوش ف ــئولین گ مس
ــه  ــل جامع ــدرت تحلی ــد ق ــن ادراك می توان ای
ــا داده  ــط او می گــذرد ارتق را از آنچــه در محی
ــه  ــه ســوی مطالبه گــری معقوالن و جامعــه را ب
ــه از  ــد. ایجــاد مطالبه گــری معقوالن ســوق ده
طریــق ارتقــای ادراك جامعــه، خــود راهکاری 
ــتای  ــت در راس ــاد ظرفی ــرای ایج ــن ب بنیادی
همینطــور  و  اقتصــادی  اصاحــات  انجــام 
اصــاح ســاختار حکمرانــی بــا هــدف ارتقــای 
اقتــدار در جهــت کاهــش تقاضــا خواهــد بــود.

ــه از  ــوم جامع ــه عم ــای درك اولی ــرای ارتق ب
آب  منابــع  مســئله ی محدودیــت  چیســتی 
و اثربخشــی اقدامــات مختلــف چــه بایــد 
کــرد؟ در مجمــوع می تــوان بــه ســه دســته از 
راهکارهــای مختلــف اشــاره کــرد کــه همگــی 
بــا محوریــت بــاال بــردن ادراك جامعــه انجــام 
ــل  ــی قاب ــطوح متفاوت ــا در س ــوند، ام می-ش
ــال  ــی را دنب ــداف مختلف ــتند و اه ــرا هس اج

می کننــد.
ــی:  ــدف تربیت ــا ه ــی ب ــای آموزش  راهکاره
نقــش آمــوزش در ســطح پایــه ای و تخصصــی 
ــر  ــذاری ب ــرای اثرگ ــگاه( ب ــدارس و دانش )م
جامعــه بســیار باالســت. اگــر افــرادی کــه در 
تخصص هــای مختلــف تحصیــل می کننــد 
بــا مفاهیــم اولیــه و کاربــردی از علــم آب 
ــار داشــت  ــوان انتظ ــگاه می ت ــوند، آن ــنا ش آش
کــه ایــن افــراد در ســطوح مختلــف مدیریتــی 
و اجرایــی خــود ممکــن اســت احتمــاالً 
ــند.  ــته باش ــی داش ــل توجه ــی قاب ــش آفرین نق
ــه  ــت ک ــانی اس ــد مدرس ــکار نیازمن ــه این البت
بتواننــد عــاوه بــر آمــوزش اطاعــات اولیــه، 
دغدغه منــدی و پرسشــگری را در مخاطبــان 
ــری  ــت باالت ــا جدی ــا ب ــد ت ــاد کنن ــود ایج خ
ایــن چالــش جــدی کشــور  بــه  نســبت 

نــگاه کننــد. می تــوان بــه جرئــت گفــت 
ــی از  ــل توجه ــش قاب ــی بخ ــون حت ــم اکن ه
مرتبــط  تخصص هــای  فارغ التحصیــان 
ــی از  ــل کاف ــدرت تحلی ــور، ق ــا آب در کش ب
ــات  ــذاری اقدام ــع آب و اثرگ ــت مناب وضعی
ــور  ــل آب کش ــل معض ــرای ح ــف را ب مختل
ندارنــد. ایــن ناشــی از ضعــف نظــام آموزشــی 
و غفلــت بســیار بزرگــی اســت کــه تــا کنــون 
در امــر آمــوزش صــورت گرفتــه اســت. 
همینطــور بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت 
ــه  ــوری ک ــان آب در کش ــش متخصص ــه نق ک
بــا چالــش جــدی آب روبــرو هســتند، بســیار 
ــوی  ــه نح ــا ب ــوزش آنه ــت و آم ــر اس خطی
ــبی  ــی مناس ــای ارتباط ــده مهارت ه ــه در آین ک

ــرورت دارد. ــیار ض ــز بس ــند نی ــته باش داش
ــا هــدف  ــانه ای ب ــای ارتباطــی رس  راهکاره
ــرای  ــی ب ــئله ی عموم ــر مس ــازی: ه گفتمان س
حــل شــدن خــود، نیازمنــد گفتمــان متناســب 
اســت. گفتمــان بــه معنــای ادبیــات و الگــوی 
تحلیلــی مشــترك اســت. در حقیقــت بــا 
ایجــاد و گســترش مبســوط یــک گفتمــان 
بــرای تغییــر می تــوان ذهنیــت جامعــه را 
بــرای اجــرای یــک تصمیــم کــه نیازمنــد 
ــم  ــت فراه ــه اس ــی جامع ــارکت و همراه مش
کــرد. ایــن راهــکار نــه تنهــا بــرای پراهمیــت 
نمــودن مســئله در اذهــان، بلکــه بــا هــدف بــه 
ــای  ــاد راهکاره ــدن و انتق ــیده  ش ــث کش بح
ــرد. الزم  ــورت پذی ــد ص ــد بای ــم و جدی قدی
ــای  ــایی گفتمان ه ــه شناس ــت ک ــر اس ــه ذک ب
ــرای حــل مســئله و شــفاف کــردن  عمومــی ب
ابعــاد اثربخشــی و اثــرات جانبــی آنهــا بســیار 
ضــرورت دارد. بــرای مثــال، گفتمان هایــی 
کــه تحــت موضــوع »تولیــد آب« )مهــار 
ابرهــا(  بارورســازی  و  شــوری زدایی  آب ، 
ــار،  ــت فش ــاری تح ــره وری آب« )آبی ــا »به ی
ــد  ــوند بای ــرح می ش ــر آب( مط ــش تبخی کاه
بــه موضــوع گفتگوهــای گروهــی جامعــه 
مبــدل شــود و ارتبــاط آنهــا بــا گفتمــان 
قــرار  شناســایی  مــورد  تقاضــا«  »کاهــش 
ــرد. همینطــور موضــوع رســانه ای دیگــری  گی
ــگاه ملــی  کــه بســیار اهمیــت دارد، ایجــاد پای

ــت  ــت و صح ــا دق ــه ب ــت ک ــی اس اطاعات
ــرد  ــرار گی ــار عمــوم جامعــه ق کافــی، در اختی
تــا از طریــق آن بتواننــد بــه رصــد منابــع 
آب منطقــه ی خــود و ارزیابــی تصمیمــات 
ــترهایی  ــن بس ــد. از چنی ــا بپردازن و راهکاره
می تــوان بــرای تعامــل جامعــه بــا متخصصــان 
آب نیــز اســتفاده کــرد. ایــن فعالیت هــا، طبیعتــًا 
ــه  ــه جامع ــری عاقان ــت مطالبه گ ــرای تقوی ب

ــود. ــد ب ــر خواه ــیار مؤث بس
ــدف  ــا ه ــاری ب ــاد رفت ــای اقتص  راهکاره
تغییــر رفتــار: بخــش دیگــری از فعالیت هایــی 
درك  ارتقــای  طریــق  از  می توانــد  کــه 
البتــه بــه شــکل  جامعــه انجــام شــود و 
ــد  ــذار باش ــه تأثیرگ ــار جامع ــر رفت ــتقیم ب مس
ــاد  ــی اقتص ــه تخصص ــت در عرص را می بایس
رفتــاری جســتجو کــرد. شناســایی نکاتــی 
کــه می توانــد درك آنهــا در انجــام نشــدن 
ــذار  ــوص تأثیرگ ــل بخص ــک عم ــدن ی ــا ش ی
ــاری  ــق روش هــای اقتصــاد رفت باشــد، از طری
ــا  ــوع راهکاره ــن ن ــًا ای ــال می شــود. طبیعت دنب
در مواقعــی کاربــردی هســتند کــه یــک اقــدام 
مطلــوب بخصــوص شناســایی شــده باشــد و 
ــرای  ــه ب ــک جامع ــش جــدی، تحری ــا چال تنه

ــد. ــوص باش ــدام بخص ــه اق ــال ب اقب
در پایــان، نکتــه ی بســیار مهمــی کــه در 
ایــن خاصــه سیاســتی مســتتر اســت و ذکــر 
صریــح آن در اینجــا ضــرورت دارد این اســت 
کــه انتظــار حــل مســئلۀ آب در کوتــاه مــدت 
منطقــی نیســت. در ایــن شــرایط، بهتــر اســت 
بــرای حــل ایــن معضــل ملــی راهــکاری 
بنیــادی اندیشــید و از اجــرای تصمیمــات 
رضایت هــای  ایجــاد  بــرای  لحظــه ای 
ــوق  ــز نمــود. راهکارهــای ف ــه پرهی کوته نگران
هیــچ یــک نمی تواننــد فی نفســه اثربخــش 
باشــند، مگــر اینکــه بــا انجــام مطالعــات 
متناســب بــا هــر منطقــه و هــر جامعــه انجــام 
ــه  ــن نکت ــر ای ــت ب ــن، الزم اس ــوند. بنابرای ش
تأکیــد کــرد اگــر چــه زمــان بســیار زیــادی را 
ــد  ــن نبای ــا ای ــم، ام ــون از دســت داده ای ــا کن ت
ــل  ــرای ح ــتابزده ب ــه ش ــود ک ــب آن ش موج

ــم. ــدام کنی ــل اق ــن معض ای
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