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سر مقاله

دوره  دو  و  ایران  پسته  انجمن  عمر  از  سال  هشت  گذشت  با 

فعالیت هیات امنا و هیات مدیره، در آستانه ی برگزاری انتخابات 

سومین دوره ی انجمن پسته ایران هستیم. این انتخابات می تواند 

نقطه عطفی برای همگرایی و رسیدن به بلوغ صنفی باشد چرا 

که اعضای انجمن با حضور خود در این همه پرسی صنفی، در 

تعیین سرنوشت و تصمیم های کالن این حوزه مشارکت خواهند 

کرد و با فعال نمودن بیش از پیش انجمن صدا و خواسته جمعی 

خود را در قالب تشکلی رسمی بهتر و رساتر منتقل می کنند. 

یادمان بماند تشکل ها، اعتبارشان را از اعضایشان می گیرند و هر 

چه مشارکت اعضا در این گونه تشکل ها بیش تر باشد، قدرت و 

نفوذ این تشکل ها باال می رود. 

به  را  مسیری  ساله ای،   8 نونهال  هر  مانند  ایران  پسته  انجمن 

یاری و به اتکای اعضای موثر خود طی کرده و در این راه تجارب 

با خال حضور فعاالنه ی  اندوخته است، هر چند که  ارزشمندی 

و  نگاه  از  و  بوده  مواجه  این صنعت  فعاالن  دیگر  و  اعضا  دیگر 

نظرات آنان محروم مانده است.   

ایران  پسته  انجمن  در  نارسایی هایی که  و  نواقص  برغم همه ی 

وجود دارد، این تشکل توانسته گام های موثری را بردارد. نمونه ی 

این تالش ها را می توان در جریان لغو مصوبه منع صادرات پسته، 

به  قانون  رسیدن  تصویب  به  از  جلوگیری  راستای  در  تالش 

تالش  و  کدکس  پیگیری  غیرمجاز،  چاه های  شناختن  رسمیت 

موفق برای افزایش حد مجاز آفالتوکسین در سطح جهانی و در 

اتحادیه اروپا، پیگیری مشکالت فعاالن در رابطه با اخذ مالیات بر 

ارزش افزوده از واحدهای فراوری و ... را می توان نام برد.

 با این وجودانجمن هنوز لیست بلند باالیی از راه های نرفته و 

اقدامات انجام نشده روی میز خود می بیند و حال که زمینه الزم 

فراهم شده  گسترده  و  سالم  پرشور،  رقابت  یک  برگزاری  برای 

است، هر یک از فعاالن صنعت پسته می توانند نقش اجتماعی 

موثر خود را ایفا کنند و کسانی که هم به لحاظ زمانی، هم به 

و  انجمن  از  حمایت  امکان  فکری  لحاظ  به  هم  و  مالی  لحاظ 

پیگیری مطالبات بر زمین مانده اعضا را دارند می توانند پا به 

عرصه رقابت بگذارند.  

و  امنا  هیات  کرسی  مقابل  در  پذیری  مسئولیت  و  صنفی  فکر 

هیات مدیره، در این دوره همچون ادوار گذشته، می تواند زمینه 

ساز اعتالی این تشکل صنفی باشد.

ایران  پسته  صنعت  فعاالن  میان  از  مقتدر  نمایندگانی  انتخاب 

و  این صنف  کار  و  راستای حل چالش های کسب  در  می تواند 

پیشبرد منافع تمامی فعاالن، بسیارنتیجه بخش باشد.

انتخابات؛ نقطه عطفی برای رسیدن به بلوغ صنفی

محسن جالل پور 
رییس هیات مدیره انجمن پسته ایران
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ماهنامه پسته –  بیست و ششم آذرماه سال جاری در 
همایش تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان، از برخی 
صادرکنندگان  عنوان  به  ایران  پسته  انجمن  اعضای  از 

نمونه بخش پسته تقدیر شد. 
در این آیین که با حضور رییس سازمان توسعه تجارت، 
رییس  کرمان،  سیرجان،  زرند،  نمایندگان  استاندار، 
بازرگانی  اتاق  محل  در  تجارت،  معدن  صنعت  سازمان 
گسترش  شرکت  امین جالل پور  آقایان  از  شد  تشکیل 
ایلیاگستر  پورجعفرآبادی شرکت  بازرگانی کرمان، علی 
و  کویر  سبز  مروارید  شرکت  حسام  حمید  سیرجان، 
عنوان  به  کمان سمنگان  رنگین  رضایی شرکت  حمید 

صادرکننده نمونه بخش پسته تجلیل شد. 
حرکت  ضرورت  بر  نشست  این  در  کرمان  استاندار 
گفت:  و  کرد  تاکید  نفت   به  وابستگی  قطع  سمت  به 
کار  و  نیست  کم  ایران  اقتصاد  در  سرگردان  پول های 
بزرگی است که صادرکنندگان و تولیدکنندگان ما این 

پول ها را به عرصه چرخه تولید بیاورند.
با  نشست  این  در  نیز  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس  نایب 
تولیدات  دنبال  باید  رکود  از  خروج  برای  که  این  بیان 
بلندمدت  امری  صادرات  گفت:   باشیم،  صادرات محور 
کنیم،  برنامه ریزی  آینده  های  دهه  برای  باید  و  است 
با  باید  که  می خواهیم  صادراتی  جامع  برنامه  حتما  لذا 
نگاه کامل به همه جوانب از جمله آمایش سرزمینی و 

وضعیت ما در منطقه و دنیا باشد. 

باید  برنامه  این  در  کرد:  خاطرنشان  پور  محسن جالل   
ظرفیت های اصلی کشور از جمله محیط زیست، آب و ... 

در امر تولید دیده شود.
با  نیز  کرمان  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  مدیرکل 
توسعه  برای  دولت  که  حوزه ای   14 در  که  این  بیان 
... به  برنامه ششم و  با لحاظ  برنامه ریزی دارد  صادرات 
بیش از 120 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی نیاز داریم، 
به  کرمان  استان  صادرات  می کنیم  پیش بینی  گفت: 
هشت تا 10 میلیارد دالر  برسد. سلطانی زاده  گفت: در 
حوزه صادرات در سال جاری به لحاظ ارزشی 73 درصد 
و به لحاظ وزنی 27 درصد افزایش و 714 میلیون دالر 

در هشت ماه 93 عرضه صادرات داشتیم.

 443 سال جاری  ماه  هشت  در  کرمان  استان  واردات   
میلیون دالر بوده که در مقایسه با سال قبل 100 درصد 
داشته  ارزشی رشد  نظر  از  و 150 درصد  وزنی  نظر  از 

است.
این نشست خطاب  در  نیز  پور   محمد حسین کریمی 
ها  بانک  کنارگذاشتن  خواستار  که  کرمان  استاندار  به 
رزم  اقای  گفت:  بود  شده  استان  صادرات  چرخه ی  از 

حسینی نگویید از بانک ها چشم پوشی کنید.
 10 قرن است که مفهموم بانک و نظام تامین اعتبار در 
اروپا  بانکی  است. سابقه  به رسمیت شناخته شده  دنیا 
و 200 سال سابقه ی مفاهیم بانکی در ایران را نادیده 

نگیرید.

اعضای انجمن پسته در جمع صادرکنندگان نمونه

سفیر سابق ایران در فائو با بیان اینکه بحران آب، تمدن 
ایرانی ـ اسالمی ما را تهدید و اگر بحران خشکی دریاچه 
ارومیه مهار نشود به تخلیه ارومیه و تبریز منجر خواهد 
شد گفت: متاسفانه معیار تولید در هکتار معیاری است 
تعیین  ایران  برای  کم  زمین  با  پرآب  اروپایی های  که 
کردند. به گزارش فارس، محمدسعید نوری نایینی گفت: 
آمایش سرزمینی ما بر اساس آب شکل گرفته است، هر 
اگر  و  اند  و رشد کرده  بوده شهرها تشکیل  جا که آب 
بحرانی در آب ایجاد می شد، بحران در زیربناهای تمدنی 

ما به وجود می آمد.
روستاها  وجود  شاید  اینکه  بر  تاکید  با  نائینی  نوری 

چندان اهمیتی نداشته باشد اما از لحاظ شرایط سیاسی 
مقاومت  پایگاه  یک  به  که همواره  روستاها هستند  این 
تبدیل می شوند، ادامه داد: در گذشته ایران در دانش آب 
پیشرو بود و دو تکنولوژی چرخ ایرانی و قنات را به جهان 
نیز در کتب معتبر خارجی هر  اکنون  معرفی کرد، هم 
وقت صحبت از این دو تکنولوژی می شود نام ایران نیز 
ذکر می شود.  نوری نائینی با تاکید بر اینکه با گذشت 
آب  از  برداری  بهره  برای  روز  های  تکنولوژی  از  زمان، 
به نوعی چشم بسته استفاده کردیم تصریح کرد:از تنها 
تکنولوژی که به خوبی استفاده کردیم، و موجب تخریب 
سفره های زیرزمینی شد، موتور پمپ بود که سفره های 

زیرزمینی را تخریب و از بین برد.
بهره  "میزان  اینکه  بیان  با  فائو  در  ایران  سابق  نماینده 
بود"،  تعادل  در  بارندگی  میزان  با  قنات  از  آب  برداری 
آبهای  از  رویه  بی  برداشت  با  را  تعادل  این  ما  گفت: 
کشور  جای  جای  در  آنرا  نتیجه  و  شکستیم  زیرزمینی 

می بینیم.
وی افزود: معیار تولید در هکتار معیاری است که برای 
ایران  در  اما  است  مناسب  کم  زمین  و  پرآب  اروپای 
با  تولید  میزان  باید  زمین  فراوانی  و  آبی  کم  دلیل  به 
 مصرف هر مترمکعب آب مالک سنجش و ارزیابی قرار 

می گرفت که متاسفانه اینطور نشد. 

سفیر سابق ایران در فائو:

 الگوبرداری ایران از کشاورزی اروپا اشتباه بود

بر اساس مصوبه دولت، اسناد رسمی اراضی کشاورزی و منازل روستایی به عنوان وثیقه 
وام توسط بانک ها پذیرفته می شود. به گزارش فارس ، دومین جلسه فوق العاده هیات 
ریاست حسن  به  بودجه سال 1394 کل کشور  تبصره های  بررسی  به منظور  دولت 

روحانی رییس جمهوری، برگزار شد. در این جلسه تعدادی دیگری از تبصره های الیحه 
بودجه پس از بحث و بررسی، به تصویب اعضای دولت رسید. بر این اساس اسناد رسمی 
اراضی کشاورزی و منازل روستایی به عنوان وثیقه وام توسط بانک ها پذیرفته می شود.

پذیرش اسناد رسمی اراضی کشاورزی به عنوان وثیقه وام 
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معاون تولیدات گیاهی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه 
دنیا  در  حالیکه  در  است، گفت:  فرابخشی  امر  یک  آب 
انتقال آب بین حوضه ای منسوخ شده هنوز در ایران این 

کار پیگیری می شود.
به گزارش فارس، عباس کشاورز افزود: در حالیکه دنیا 
های  دانشکده  در  را   IWRM نظریه  پیش  سالها  خیلی 
این  کشور  در  هنوز  است  کرده  تدریس  و  مطرح  خود 
نظریه بسیار ناشناخته است و من ندیده ام که در کالس 
درسی و در نشستی، آب را از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، 

زیست محیطی و سیاسی  بررسی کنند.
است  وابسته  آب  به  ما  کشور  پایداری  داد:  ادامه  وی 
هنوز  و  جامانده  متاسفانه  آب  اقتصادی  آثار  بررسی  و 
بسیاری از مسئوالن نمی دانند که مفهوم تجلی اجتماعی 
مسائلی  چنین  هم  دولت  در  چیست،  آب  اقتصادی  و 

مطرح نمی شود و کسی هم پیگیر آن نیست.
طرح  با  کشاورزی  جهاد  وزیر  گیاهی  تولیدات  معاون 
این سوال که "چقدر ما پروژه ها را پیش از اجرا ارزیابی 
پروژه  اجرای یک  با  متاسفانه  تاکید کرد:  می کنیم؟"، 
هزینه هایی را به کشور تحمیل می کنیم که شاید بسیار 

بیش از ارزش اقتصادی آن پروژه باشد.
اینکه: وقتی حقابه کرخه بسته شد، به آن  بیان  با  وی 
اعتراض جهانی شد، افزود 300 هزار هکتار زمینی که 
در کرخه فکر می کردیم برای کشاورزی ایجاد می شود 
اما مشکالت زیست محیطی را ندیدیم. فکر می کردیم 
300 هزارهکتار زمین درکرخه برای کشاورزی ایجاد می 

شود، اما مشکالت زیست محیطی ر ا ندیدیم.
برای  ریزگردها  چقدر  که  سئوال  این  طرح  با  کشاورز 
کشور و برای مردم مشکالت اجتماعی و اقتصادی ایجاد 
کرد؟ گفت: اگر کشاورزی در حوضه ارومیه یک میلیارد 
دریاچه  برای  که  مشکلی  آیا  باشد،  داشته  تولید  دالر 
ارومیه و این حوضه آبریز به وجود آمده با 400 میلیارد 

دالر قابل حل است؟
رسیم  می  جایی  به  گاهی  حتی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
که با هیچ هزینه و سرمایه ای مشکالت زیست محیطی 
منابع  از  برداشت آب  اگر  تاکید کرد:  نیست،  قابل حل 
زیرزمینی را به همین منوال ادامه دهیم اول سطح آب 
پایین می رود، بعد منابع آبی شور می شود و بعد از آن 

به کوچ جمعیت می رسیم. 
ادامه داد:  تولیدات گیاهی وزیر جهاد کشاورزی  معاون 
شرب  آب  درصد   85 و  کشاورزی  تولیدات  درصد   55
کشور از آب زیرزمینی تأمین می شود،حال تصور کنید 
اگر در یک پروسه 40 ساله این منابع را از دست بدهیم 
و نتوانیم بهره برداری کنیم، تأمین معیشت این تعداد 
کشاورز چقدر هزینه دارد؟ مگر جامعه توان پاسخگویی 

به این هزینه را دارد؟
کنترل  و  تدبیر  مدیریت  ما  اینکه  بر  تاکید  با  کشاورز 
هزینه  افزود:  هستیم  بحران  مدیریت  بلکه  نیستیم 
آوریم؟  می  حساب هایمان  در  چقدر  را  اجتماعی  های 
در برخی نقاط که واحدهای پتروشیمی احداث کردیم 
مثل همدان، بحران آب را تشدید کردیم. آیا هزینه های 

اقتصادی و اجتماعی آب دیده شده است؟
وی با بیان اینکه در بسیاری از نقاط دنیا با مقادیر آب 
کمتر از ایران، بدون مشکل زندگی می کنندگفت: اما اگر 
ما اندازه بحران را خوب ترسیم کنیم و دقیق به آن نگاه 
کنیم، راه حل هایی از دل آن بیرون می آید و می توانیم با 

به کاربردن این راه حل ها مشکالت را حل کنیم.
وی گفت: حل مشکالت آب و اجرای راه حل های عملی 
و ممکن  اساسی می طلبد  آبی، دگرگونی  بحران  برای 
است فضای کسب و کار، رفتارهای سیاسی، آرمان های 
از نظر منافع ملی و برخی قول ها را بر هم  غیرمنطقی 

بزند که اشکالی ندارد.
معاون تولیدات گیاهی وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: 
باید بر اساس تفاهم های ملی و بر اساس IWRM عمل 
 IWRM که  چرا  بخشی؛  تفاهم های  اساس  بر  نه   کنیم 

می گوید آب باید حوضه ای مدیریت شود.
وی تصریح کرد: ما آمدیم توافق کردیم که آب استانی 
آب  شرکت  که  شد  موجب  ما  اقدام  شود،این  مدیریت 
به  کارون  آب  باشد  داشته  انتظار  اصفهان  ای  منطقه 
اعتراض می  و چون خوزستانی ها  منتقل شود  اصفهان 
بندند  می  را  کارون  آب  حوضه  از  بخشی  شبانه  کنند 
و این نگاه استانی معضلی است که منابع آبی ما با آن 
بین  آب  انتقال  گوید  می  دنیا  افزود:  وی  است.  مواجه 
عددسازی  مسئله  این  روی  و  است  منسوخ  ای  حوضه 
 کرد که اگر این کار را 50 درصد انجام دهیم پشیمان 

می شویم اما هنوز در ایران این کار پیگیری می شود.

معاون تولیدات گیاهی وزیر جهاد کشاورزی

هزینه های بحران آب در محاسبات مدیران نمی آید
انتقال آب بین استان ها در دنیا منسوخ است

در حالیکه رئیس اتحادیه واردکنندگان سم ایران عرضه 
کود  غیرمجاز  فروشگاه  هزار   4 در  تقلبی  آفت کش های 
نباتات  حفظ  سازمان  رئیس  می کند،  تایید  را  سم  و 
از  را  نیازشان  مورد  سموم  کرد  توصیه  کشاورزان  به 

فروشگاه های مجاز خریداری کنند.
سازمان  رئیس  باغستانی  محمد علی  فارس،  گزارش  به 
حفظ نباتات با حضور در برنامه حرف حساب شبکه یک 
سیما گفت: بطور متوسط آفات در دنیا حدود 42 درصد 
بر تولید محصوالت کشاورزی آسیب می زنند و در کشور 

ما هم این صدمات در حدود 30 تا 32 درصد است.
باغستانی در پاسخ به این سؤال که چرا مصرف کنندگان 
سموم آفت کش از تقلبی بودن سموم مصرفی شکایت 
دارند، گفت: برای اطمینان از تقلبی نبودن سموم باید 

آن را از فروشگاه های مجاز خریداری کرد.
وی با بیان اینکه ادعای خوب بودن تمامی سموم موجود 

در کشور درست نیست، اظهار داشت:  اگر سموم  از مراکز 
مجاز توسط کشاورزان تهیه شود مشکلی پیش نمی آید.

با مواردی از خرید سم  وی بیان داشت: اگر کشاورزان 
بخشی  و  قوطی  است  مشکل  دچار  که  کردند  برخورد 
یا  استان  نباتات  حفظ  مدیریت  به  را  سم  محتوای  از 
بررسی های  سازمان  توسط  تا  دهند  تحویل  شهرستان 

الزم بر روی آن انجام شود.
رئیس  یزدی  مهدی حسینی  سید  برنامه  این  ادامه  در 
با تایید این مطلب که  ایران  اتحادیه واردکنندگان سم 
برخی سموم موجود در کشور تقلبی است، گفت: سموم 
موجود در کشور از سه طریق تأمین می شود، بخشی از 
حفظ  سازمان  نظر  زیر  که  می شود  وارد  انجمن  طریق 
سموم  از  بخش  این  که  می گیرد  ورود  پروانه  نباتات 

هیچ گونه مشکلی ندارد و تقلبی نیست.
وی افزود: بخشی دیگری از سموم از طریق تولید کنندگان 

مجاز تولید می شود که این قسمت هم زیر نظر سازمان 
هم  تولیدی  سموم  این  بنابراین  و  است  نباتات  حفظ 

مشکلی ندارد.
اما  داشت:  اظهار  سموم  کنندگان  وارد  اتحادیه  رئیس 
بخشی از سموم موجود در کشور از طریق تولید کنندگان 
تأمین  واردات غیر مجاز  از طریق  یا  و  تولید  غیر مجاز 

می شود که غالبا تقلبی و دارای مشکل هستند.
بر عهده  واردات  بر  نظارت  یزدی گفت: بخش  حسینی 
و  نظارت  و  نیست  نباتات  حفظ  سازمان  یا  و  اتحادیه 

کنترل واردات قاچاق و یا تولید قاچاق هم کم است.
وی افزود: در کنار 3 هزار فروشگاه مجاز فروش سم، 4 
وجود  کشور  در  پروانه  بدون  و  غیرمجاز  فروشگاه  هزار 
همین  به  و  می کنند  سم  فروش  به  مبادرت  که  دارد 
دلیل بخشی از سم یا آفت کش هایی که کشاورزان از آن 

استفاده می کنند تقلبی و یا بی اثر است .

وجود ۴ هزار فروشگاه غیرمجاز کود و سم در کشور
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علنی  نشست  در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
احکام  دائمی شدن  طرح  بررسی  ادامه  در  و  پارلمان 
بودجه های سنواتی، با الحاق یک عبارت به بند )ز( ماده 

یک موافقت کردند.
چاه های  مجلس،  مصوبه  طبق  فارس،  گزارش  به   

کشاورزی از پرداخت عوارض برق معاف هستند و وزارت 
نیرو موظف است در قبوض برق آن را اعمال کند. 

در  مجلس  رئیسه  هیأت  عضو  فرهنگی  محمدحسین 
تشریح دالیل الحاق عبارت فوق، اظهار داشت: کامران در 
آغاز بررسی این طرح پیشنهاد الحاق این عبارت را مطرح 

این موضوع  اعالم شد که  آن  بررسی  زمان  کرد که در 
اما  می خواهد  رأی  دوسوم  و  بوده  پنجم  برنامه  خالف 
بعد از آن طی بررسی ها متوجه شدیم که این پیشنهاد 
از 50  اینکه بیش  با توجه به  با قانون ندارد و  مغایرتی 

درصد رأی آورده است، تصویب شد.

طبق مصوبه مجلس
چاه های کشاورزی از پرداخت عوارض برق معاف شدند

با تصویب هیئت وزیران، مهلت بازپرداخت وام خشکسالی 
و حوادث غیرمترقبه کشاورزان 3 سال تمدید شد.

اجرایی  نامه  آیین  وزیران  هیئت  فارس،  گزارش  به 
بند)د( تبصره)11( قانون بودجه سال 1393 کل کشور 
مهلت  تمدید  به  مربوط  نامه  آیین  این  کرد.  تصویب  را 
یا  بازپرداخت وام کشاورزانی است که دچار خشکسالی 
سرمازدگی یا آفات و بیماری های همه گیر و یا حوادث 

غیرمترقبه و یا آتش سوزی غیرعمدی شده باشند.
سال  بودجه  قانون  واحده  ماده  تبصره)11(  بند)د(  در 
1393 کل کشور آمده است: »کلیه بانکهای کشور اعم از 
دولتی، غیردولتی ومؤسسات مالی و صندوق های حمایتی 

نموده اند،  پرداخت  تسهیالتی  کشاورزی  بخش  به  که 
موظفند بازپرداخت وام های اشخاص حقیقی و حقوقی 
غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا 
آفات و بیماری های همه گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا 
آتش سوزی غیرعمدی شده باشند را با تأیید کارگروهی 
بانک  شهرستان،  جهادکشاورزی  نمایندگان  از  متشکل 
مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان 
و فرمانداری شهرستان، مشروط به تأمین بارمالی اضافی 
از محل اعتبارات ماده)12( قانون مدیریت بحران کشور 
مصوب 1387/2/31 کمیسیون اجتماعی مجلس شورای 
اسالمی و اعتبارات پیش بینی نشده قانون بودجه به مدت 

سه سال امهال نمایند.«
قانون  تبصره)11(  بند)د(  اجرایی  نامه  آیین   4 ماده  در 
بودجه سال 1393 کل کشور آمده است: بانک مرکزی 
بانک  طریق  از  است  موظف  ایران  اسالمی  جمهوری 
شده  سررسید  تسهیالت  امهال  به  نسبت  عامل  های 
سال 1393 ذی نفعان مشمول این آیین نامه در بخش 

کشاورزی به مدت حداکثر تا سه سال اقدام نماید.
 1393/9/9 تاریخ  در  را  مصوبه  این  جهانگیری  اسحاق 
امور  جهادکشاورزی،  های  وزارتخانه  به  اجرا  برای 
اقتصادی و دارایی، کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت 

راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی ابالغ کرد.

با تصویب هیئت دولت

مهلت بازپرداخت وام خشکسالی کشاورزان 3 سال تمدید شد

ملی  دولت؛بانک  به  خاک«  »الیحه  گزارش  ارایه  با 
اطالعات خاک کشور ایجاد می شود.

دولت،کمیسیون  هیئت  جلسه  در  فارس،  گزارش  به 
در  نیز گزارشی  و محیط زیست  زیربنایی، صنعت  امور 

خصوص »الیحه خاک« به هیأت دولت ارایه داد.
جهاد  وزارتخانه های  وظایف  تبیین  به  الیحه  این  در 

برای  زیست  سازمان حفاظت محیط  و  نیرو  کشاورزی، 
مدیریت پایدار منابع خاک از قبیل تهیه نقشه های خاک 
پنج  و  بیست  یک  مقیاس  در  اراضی  طبقه بندی های  و 
الزم  اقدامات  و  باغی  و  زراعی  خاک های  برای  هزارم 
برای کنترل کیفیت مطالعات خاک شناسی و جلوگیری 
بانک  ایجاد  و  زمینه  این  در  موازی  مطالعات  انجام  از 

ملی اطالعات خاک کشور و پایش کمی و کیفی منابع 
خاک کشور و تهیه ضوابط ناظر به استفاده از انواع کود، 
آفت کش و سم اختصاص یافته است. همچنین وظایف 
سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص تکالیف آن 
سازمان برای جلوگیری از آلودگی خاک و تخریب خاک 

نیز از جمله مواد پیش بینی شده در این الیحه است.

ارایه گزارش »الیحه خاک« به دولت؛

بانک ملی اطالعات خاک کشور ایجاد می شود

آمار گمرک در هشت ماه سال جاری 954  بر اساس 
میلیون دالر انواع پسته صادر شده که نسبت به مدت 

مشابه سال قبل رشد ۶7 درصدی دارد. 
از  شده  منتشر  آمارهای  براساس  فارس،  گزارش  به 

سال  ماه  هشت  در  ایران،  اسالمی  جمهوری  گمرک 
صادر  پسته  اقسام  و  انواع  دالر  میلیون   954 جاری 

شده است.
در هشت ماه سال 92 نیز بالغ بر 570.8 میلیون دالر 

انواع پسته صادر شده بود.
آمارها نشان می دهد، صادرات  این اساس مقایسه  بر   
به مدت مشابه سال قبل  پسته در سال جاری نسبت 

رشد ۶7.13 درصدی دارد.

در 8 ماه امسال انجام شد
صادرات ۹۵۴ میلیون دالر پسته
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معاون برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که در 
الیحه بودجه 13 هزار میلیارد ریال برای توسعه ابیاری نوین 
اختصاص می یابد، از رشد 23 درصدی کل اعتبارات بخش 

کشاورزی در سال آینده خبرداد.
به گزارش فارس، عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه ریزی و امور 
اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی گفت: اعتبارات تملک دارایی های 
سرمایه ای کل کشور شامل ملی و استانی در الیحه بودجه سال 
94 برابر 477 هزار میلیارد ریال است که نسبت به قانون بودجه 
سال 93 معادل 412 هزار میلیارد ریال برابر 15.8 درصد رشد 

داشته است.
وی افزود: اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی وزارت 
جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه در الیحه بودجه 94 در 
قالب 7 فصل، 29 برنامه و 115 طرح با اعتبار 14 هزار میلیارد 
ریال پیش بینی شده که نسبت به اعتبار مشابه قانون بودجه 
سال 93 برابر 11 هزار میلیارد ریال و رشدی معادل 23 درصد 

داشته است.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی بیان 
فصل  ملی  سرمایه ای  دارایی های  تملک  اعتبارات  داشت: 
کشاورزی و منابع طبیعی در الیحه بودجه سال 94 در قالب 22 
برنامه و 82 طرح با اعتبار 10534.9 میلیارد ریال پیش بینی 
شده که نسبت به اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای ملی فصل 
کشاورزی و منابع طبیعی قانون بودجه سال 1393 معادل 

7870.8 میلیارد ریال برابر 33.8 درصد رشد داشته است.
بخشنده اظهار داشت: همچنین به منظور اجرای عملیات 
توسعه روش های نوین آبیاری مبلغی بین 1250 تا 1300  
میلیارد تومان در الیحه بودجه سال 93 پیش بینی شده است 
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی اظهار 
داشت: همچنین 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی در 
سال 94 جهت سپرده گذاری نزد بانک های دولتی و خصوصی 
داخلی به منظور پرداخت تسهیالت به بخش  غیر دولتی به 
صورت ریالی در بخش آب و کشاورزی از جمله صنایع تبدیلی، 
صنایع تکمیلی و منابع طبیعی و همچنین محیط زیست در 
قالب جزء )د( تبصره 5 الیحه بودجه سال 1394 اختصاص 
یافته است. معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: با توجه 
به جهت گیری های الیحه بودجه سال 94 اعتبار دستگاه ها و 
طرح های حاکمیتی نظیر سازمان حفظ نباتات در طرح های 
مبارزه تلفیقی علیه آفات و توسعه و تجهیز قرنطینه نباتی کشور 
183 درصد رشد و اعتبار سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور در طرح های آبخیزداری 10۶ درصد رشد و مقابله با 
بیابان زایی 54 درصد رشد داشته است. بخشنده اعتبار مبلغ 
150 میلیارد ریال با عنوان ارتقای ضریب خود اتکایی در تولید 
به محصوالت راهبردی کشاورزی عنوان کرد و گفت: مبلغ 300 
میلیارد ریال )100 میلیارد ریال هزینه ای و 200 میلیارد ریال 
تملک دارایی( در قالب جزء 133 ردیف متفرقه 530 هزار با 
عنوان موضوع درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و 

سبزیجات و سموم کشاورزی برای اولین بار به سازمان حفظ 
نباتات کشور یافت. معاون وزیر جهاد کشاورزی از اختصاص 
مبلغ ۶00 میلیارد ریال با عنوان اعتبار موضوع ماده 5 قانون 
حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات و هزینه های سنددار کردن 
اراضی کشاورزی خبر داد و گفت: مبلغ 2500 میلیارد ریال 
بابت فروش ساختمان ها و تأسیسات دولتی به نام وزارت جهاد 

کشاورزی در بودجه سال 94 منظور شده است.
وی در خصوص اعتبارات هزینه ای گفت: اعتبارات هزینه ای کل 
کشور در الیحه بودجه سال 94 برابر با 20 درصد رشد دارد و 
اعتبارات هزینه ای وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه 
ملی در الیحه بودجه سال 94 نسبت به اعتبار مشابه قانون 

بودجه سال 93 معادل 23 درصد رشد را نشان می دهد.
بخشنده اظهار داشت: در الیحه بودجه سال 94 مبلغ 1200 
میلیارد ریال بابت جذب مهندسان ناظر تولیدات کشاورزی به 
اعتبارات هزینه ای سازمان جهاد کشاورزی استان ها اضافه شده 

است.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی، اظهار 
داشت: هزینه مربوط به اعتبار اخذ مابه التفاوت از کاالهای 
وارداتی از مبلغ 200 میلیارد ریال در قانون بودجه سال 93 به 
مبلغ 3 هزار میلیارد ریال در الیحه بودجه سال 94 کل کشور 

افزایش یافته است.
بخشنده اظهار داشت: همچنین 50 هزار میلیارد ریال به عنوان 
یارانه خرید تضمینی گندم )یارانه نان( در الیحه بودجه سال 94 

اختصاص یافته است.
وی در مورد تأمین اعتبار طرح های آب و خاک وزارت جهاد 
کشاورزی گفت: از محل مازاد درآمدهای نفت و میعانات گازی 
در الیحه بودجه سال 94 تا 85 درصد از هزینه های اجرای 
عملیات آب و خاک، کشاورزی به عنوان سهم دولت به صورت 

بالعوض پرداخت می شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: همچنین در مناطق 
محروم و بهره بردارانی که در احداث شبکه های اصلی آبیاری و 
زهکشی مشارکت کرده باشند، از پرداخت سهم نقدی مشارکت 
در احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی معافند. بخشنده 
اظهار داشت: 140 هزار میلیارد ریال تسهیالت برای خرید 
تضمینی گندم، جو، ذرت و دانه های روغنی تولیدی داخلی در 
قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در 

وزارت جهاد کشاورزی در بودجه سال 94 منظور شده است.
بخشنده اظهار داشت: در الیحه بودجه سال 94 منظور شده 
تا کشاورزانی که در اثر حوادث غیر مترقبه از جمله خشکسالی 
خسارت دیده اند و قادر به پرداخت حق بیمه اجتماعی در مورد 
مقرر نشده اند، از پرداخت جریمه برای مدت معذوریت معاف 

شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: در بودجه سال 94 
کلیه بانک های کشور اعم از دولتی و غیر دولتی و مؤسسات 
مالی و صندوق های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیالتی 

پرداخت کرده اند، موظفند با پرداخت وام های اشخاص حقیقی 
و حقوقی غیر دولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی 
و یا آفات و بیماری های همه گیر و یا حوادث غیر مترقبه و یا 
آتش سوزی غیر عمدی شده باشند، را با تأیید کارگروه متشکل 
از نمایندگان جهاد کشاورزی، بانک مربوط در شهرستان و 
صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری مربوطه مشروط 
به تأمین بار مالی اضافی از محل اعتبارات به مدت 3 سال 

مهلت دهد.
وی اظهار داشت: پیش بینی خرید و تجهیزات امداد هوایی 
و ناوگان اطفای حریق جنگل ها در ماده 19 بودجه سال 93 
تصویب شده که این هلیکوپترها چند منظوره است و بین 
وزارت جهاد کشاورزی، هالل احمر و سازمان امداد و نجات 

مشترک است.
وی همچنین اظهار داشت: دولت برای سال 94 در اجرای قانون 
هدفمندی یارانه ها مبلغ 52 هزار میلیارد ریال یارانه برای کمک 
به بخش تولید پیش بینی کرده که سهم هر بخش را هیأت 

وزیران تعیین خواهد کرد.
وی افزود: این مبلغ برای سال 93 معادل 4 هزار و 800 میلیارد 
تومان بوده که هزار میلیارد تومان آن امسال به بخش کشاورزی 

تعلق می گیرد.
بخشنده در بخش دیگری از سخنانش گفت: در سال 93 چند 
اعتبار خارج از بودجه به بخش کشارزی تعلق گرفت که یکی 
از آنها رقمی معادل 1.5 میلیارد دالر از محل صندوق توسعه 
ملی برای تسطیح و یکپارچه سازی 550 هزار هکتار از اراضی 

کشاورزی خوزستان و ایالم بود.
وی اظهار داشت: مبلغ 500 میلیون دالر معادل 1400 میلیارد 
تومان برای نوسازی 4۶ هزار هکتار از دشت های زابل خارج از 

بودجه 93 به بخش کشاورزی تعلق گرفت.
وی افزود: در خارج از بودجه سال 93 رقمی دیگر به وزارت 
جهاد کشاورزی اختصاص یافت که آن مبلغ 8 میلیارد دالر 
معادل 20 هزار میلیارد تومان است که این رقم بین 2 وزارتخانه 
جهاد کشاورزی و وزارت نیرو برای تأمین آب، شبکه های یک 
و 2 و شبکه های 3 و 4 آبیاری و تجهیز و نوسازی سیستم های 

آبیاری مشترک است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: در مجموع مبلغ 
10 میلیارد دالر دولت تعهد کرده که بعد از 2 سال تنفس 
در ۶ قسط مساوی و در طی ۶ سال به صندوق توسعه ملی 
بازگردانده شود. وی گفت: بودجه تبدیل سیستم های آبیاری 
سنتی به تحت فشار در حاشیه دریاچه ارومیه به وزارت جهاد 
کشاورزی واگذار شده و اعتباراتی در قالب تسهیالت و تأسیس 
گلخانه هم در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است 
که این اعتبار هم خارج از بودجه سال 94 است. وی افزود: برای 
عملیاتی کردن طرح های آب و خاک حوزه دریاچه ارومیه و 
سیستم های گلخانه ای مبلغ 338 میلیارد تومان برای سال 93 

ابالغ شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی خبرداد

رشد ۲3 درصدی اعتبارات کشاورزی در الیحه بودجه۹۴
 اختصاص ۱3۰۰ میلیارد تومان برای توسعه آبیاری نوین
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عضو  صادرکنندگان  عمومی  نشست  پسته-   ماهنامه 
از  برخی  و  مدیره   هیات  با حضور  ایران  پسته  انجمن 
محل  در  جاری  سال  آذرماه  پنجم  امنا  هیات  اعضای 
اتاق بازرگانی کرمان با هدف بررسی وضعیت بازار چین 

برگزار شد. 
این نشست  در  ایران  پسته  انجمن  رییس هیات مدیره 
پسته  قیمت صادراتی  افت  با  به شدت  متاسفانه  گفت: 
درکشورها خصوصاً در چین مواجه هستیم که موجبات 
نگرانی باغداران، تولیدکنندگان، دست اندرکاران صنعت 

پسته و مدیران استان وکشور را فراهم کرده است.
محسن جالل پور با بیان این که محصولی که حدود 140 
تا 150 هزار تن آن قرار است صادر شود به ازای هر یک 
ارز  میلیون دالر  تا 50  قیمت، حدود 40  در  افت  دالر 
کشور را کم می کند، افزود: تقریباً از ابتدای محصول تا 
به امروز به طور متوسط در انواع پسته ها، قیمت حدود 
1500 دالر در تن افت کرده و اگر این عدد را در 140 
هزار تن پسته ای که صادر می شود ضرب کنیم، حدود 
210میلیون دالر از ثروت و سرمایه کشور از بین می رود.  
جالل پور خاطر نشان کرد: در حالی که آمریکایی ها نه 
تنها قیمت شان را پایین نیاوردند بلکه ُمصر هستند که 
تا پایان فصل همین قیمت را حفظ کنند. تا به اینجا هم 
قیمت  همان  با  رفته  فروش  که  محصولشان  از  بخشی 
ها اعالمی بوده و رقیب دیگری هم ما نداریم که بتواند 

جدی باشد و باعث این افت قیمت باشد.
شدیم  جدی  افت  دچار  ما  هم  کیفیت  در  افزود:  او 
مختلف  خریداران  از  فراوانی  شکایات  که  طوری  به 
به  صادرات  میزان  تناسب  به  بنا  مختلف  درکشورهای 
مجموعه دست اندرکار استان، کشور، اتحادیه، انجمن و 
بعضی از کسانی که مسوول هستند رسیده که آن هم 

جای تامل دارد.
رییس اتاق بازرگانی کرمان با بیان این که شاید کمتر 
غذایی،  مواد  در  صادراتی اش  محصوالت  در  کشوری 
استاندارد اجباری یا کنترل بهداشت اجباری دارد، ادامه 
این پرسش که  با  ما مواجه هستیم  به طور مرتب  داد: 
چرا کیفیت پسته ای که دارد از ایران می رود و به نام 
ایران صادر می شود، شان، مرتبه و جایگاه ایران راحفظ 
نمی کند و چرا دنیا دارد با این مساله مواجه می شود که 
اخالقیات  و  کشور  شانیت  تنها  نه  ایران  صادرکنندگان 
اولین  به  و  اولیه  سالمت  به  بلکه  نمی کنند،  حفظ  را 
مواد  آن هم  برای صادرات یک محصول،  که  چیزهایی 

غذایی، توجه ندارند.
او خاطر نشان کرد: حقیقتاً می توان گفت نه تنها ما به 
عنوان انجمن و اتحادیه و دست اندرکاران اتاق و بخش 
خصوصی این مطلب برایمان سنگین شده و تقریباً از این 
امنیتی  به ستوه آمده ایم که مسوولین سیاسی، و  بابت 

و نظارتی کشور و استان هم روی این مطلب نظر جدی 
دارند و اولتیماتوم های جدی دادند. 

جالل پور ادامه داد: قبل از اینکه اتفاق غیر قابل برگشتی 
بیافتد و گرفتاری های بعدی برای این محصول به وجود 
پسته،  نفع  به  نه  که  کنند  ورود  مجموعه هایی  و  بیاید 
نه به نفع تولید و نه به نفع صادرات است، خودمان به 
عنوان بخش خصوصی فکر بهتری کنیم و دقت بیشتری 
در صادرات کاالیمان داشته باشیم.   اگر واقعاً قرار بود ما 
مصرف کننده این محصول باشیم چه رویکردی به این 

محصول داشتیم. 
تجارت آزاد را دوست دارم

این  در  هم  ایران  پسته  انجمن  امنای  هیات  رییس 
جوانمردانه  می تواند  هم  تجارت  این که  بیان  با  نشست 
باشد، هم می تواند ناجوانمردانه باشد، گفت:  افرادی که 
که  هستند  کارآفرینانی  من  اعتقاد  به  می کنند  تجارت 
ابتدا قبل از هر چیزی منافع مملکت را در  بایستی در 
نظر بگیرند، بعد منافع گروهی و تشکل هایشان را، بعد 

منافع شخصی شان را.
به کشور  به سفراخیرش  اشاره  با  اسداله عسگراوالدی   
چین گفت:  آنچه که من در این سفر دیدم این بود که 
تعدادی از صادرکنندگان ما منافع شخصی خودشان را 
تداوم  دادند.  ترجیح  منافع کشور  به  انحرافی،  در جاده 

این برای ما پسته ای ها قابل تحمل نیست. 
از  کانتینر   20 از  بیش  من حداقل  افزود:  عسگراوالدی 
127 کانتینری که در چین بود را دیدم، 8 تا 9 ساعت 
تا هوا روشن بود در آنجا وقت صرف کردم، با خجالت از 
اسکله به شهر آمدم. آمدم گالیه کنم که چرا امسال این 
نعمت خدادادی را ارزان بفروشیم که بعد نتوانیم تهیه 

کنیم و برویم کیفیت را پایین بیاوریم. 
خشکبار  صادرکنندگان  اتحادیه  رییسه  هیات  عضو 
کاالیی  کیلوی  آخرین  تا  می بایست  این که  بیان  با 
همه  لیست  من  گفت:  باشید،  ضامن  می فرستید،  که 
همه،  آبروی  به خاطر حفظ  ولی  دارم  را  صادرکننده ها 
این  یا  ندارم  بیشتر  راه  دو  من  نمی گویم.  هرگز چیزی 
تا همه  دادستانی  دهم  یا می  کنند  اصالح  برگردند  ها 
امام  نماینده  دارم من  را  اختیار  این  کنند،  بازداشت  را 
در اتاق هستم، حکم امام در جیبم هست. عسگراوالدی 
می دانم،  مقصر  را  پسته  انجمن  امروز  من  داد:  ادامه 
انجمن پسته نتوانسته هدایت الزم را در این امر داشته 

باشد، هیچ نوع کنترلی ندارد. 
پسته  قیمت  ایران؛  می آید  چینی  خانم  یک  افزود:  او 
ناگهان 10  9800 دالر، 9700 دالر، 9۶00 دالر است 
درصد کم می شود. همه شما هم پسته تان را می دهید. 
چرا می دهید؟  این سرمایه گذاری که می کنید، بانک ها 
23 درصد تا 25 درصد به شما سود می دهند. اما شما 5 

میلیارد تومان می دهید 10 کانتینر را می فرستید. این 
5 میلیارد تومان را به بانک بدهید، یک میلیارد تومان به 
شما می دهد، پیش هم می دهد. شما چطوری 25 درصد 
اینطوری  نمی توانید  و  درصد   2 به  کنید  می  تبدیل  را 

جبران کنید. 
صدمه  باغدارمان  به  داریم  ما  داد:  ادامه  عسگراوالدی 
تو  تا  فروختم  من  که  می گوییم  باغدارمان  به  می زنیم 
مجبور شوی دو هزار تومان پایین بیاوری به من بدهی. 
پس ما حفظ باغدار نکردیم. یکسال خدا به شما تولید 
داده، سه چهار سال دچار اشکال بودیم. امسال این تولید 
را داده فکر سال دیگر نیستید؟ نباید فکر باغدار باشیم 
سال دیگر حساب اش کنیم که باید تولید  کند یا اینکه 

رها کند باغ اش را بفروشد. 
اول  هست.  شما  کار  در  اشکال  سه  دو،  کرد:  تاکید  او 
ارزان فروختید، به باغدار صدمه زدید به امید اینکه ارزان 
می شود می خرید، دوباره ترقی می کنید. دوم وقتی دیدید 
که نمی توانید بدهید، آشغال زدید که خیلی کیفیت بد 
گله دارم، جداً  بود. من که دیدم خجالت کشیدم. جداً 
برای اصالح این کار تقاضا دارم. اگر این سرایت کند به 
اروپا، اروپایی ها بی رحم تر از آن ها هستند. وای اگر یک 

چنین جنسی برود اروپا. آن ها نظم دارند. 
عسگراوالدی با بیان اینکه امسال 220   یا 230 هزار تن 
تا االن چهل درصد محصول مان   پسته داشتیم، گفت:  
رفته، از چه چیز نگران هستید؟ غیر از مصرف داخلی، ما 
70 هزار تن صادرات در آخر شهریور داشتیم، 30 هزار 
تن در مهر رفته،  32 هزار تن در آبان رفته؛ از چه چیز 

نگران هستید؟ 
باقیمانده محصول  برای  نگرانی  که هیچ  این  بیان  با  او 
ارزان  می کنم  خواهش  شما  از  من  گفت:  ندارد،  وجود 
فروشی و آشغال فروشی را متوقف کنید. خدا روزیمان 
را می دهد.  من  یک کانتینر می فروشم درآمد من از ده 
اینکه  برای  است،  بیشتر  کانتینری که شما می فروشید 
کانتینر می دهم 500 دالر می گیریم شما 10  من یک 
از  امروز  همین  می گیرید.  دالر   50 می دهید  کانتینر 
کرمان من جنس یازده دالری به چین فروختم بعد شما 

می روید هشت هزار و چهارصد دالر می فروشید. چرا؟
 140 رفته،  که  کانتینری  تعداد  از  امسال  داد:  ادامه  او 
کانتینر زمین است ۶0 کانتینر مصرف شده است. آن ها 
برای جنس منتظرند. چون عیدشان یک ماه و نیم دیگر 
است همه این جنس را می خواهند. االن جنس گیرشان 
نمی آید، می ترسند جنس بخرند. می ترسند که همین ها 
را دوباره بار کنند. این بایستی حل شود اگر انجمن این 
را حل نکند درش را می بندیم؛ یکی از وظائف انجمن 
این است. چه کار می خواهید بکنید؟ باغداری که یکسال 
پای جنس اش نشسته کجا باید حفاظت اش کنیم؟ مگر 

در نشست عمومی صادرکنندگان عضو انجمن پسته ایران مطرح شد

ارزان فروشی را متوقف کنید
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در انجمن یک سوم اعضا باغدارها نیستند این یک سوم 
را نبایستی حفاظت کرد؟ چگونه؟

او با بیان این که من تجارت آزاد را دوست دارم، اظهار 
داشت: من فرمول دارم که چطور جلوی همه را بگیرم 
دست  اگر  دارم.  دوست  را  آزاد  تجارت  نمی کنم.  اما 
سر  سوال،  زیر  ببریم  را  نفر  یک  نکرده  خدایی  بزنیم 
و صدایش چه می شود؟ نمی خواهم در پسته این سر و 

صدا دربیاید. ما را صاحب پسته می دانند.
اسم صادرکننده برایشان افتخار است

یکی  من  گفت:  نشست  این  در  نیز  فخرایی  زند  یداله 
نبودم. ولی این قدر می دانم که تا اتاق مساله منافع ملی 
را برای آقایون تشریح نکند، این مساله حل نمی شود. دو 
سال پیش در همین جا گفتم که جلویشان را بگیرید. 
آقای عسکراوالدی فرمودند که ما نمی توانیم جلویشان 
را بگیریم. یک ماده ای اضافه کنید جلویشان را بگیرید. 
صادرکننده  بنویسند  نیستند  بلد  را  خودشان  اسم 
می شوند، هنوز بلد نیستند با ماشین حساب کار کنند، 

می آیند قیمت می دهند. 
فخرایی افزود: ما اجازه دادیم یک عده آماتور، بی سواد 
وارد این کار شوند. تقصیر خودمان است، جلوی این ها 
را باید گرفت. یک نفر می خواهد برود یک آرایشگاه راه 

بیاندازد از او می پرسند، امتحان می گیرند. 
او با بیان این که اسم صادرکننده برای این افراد افتخار 
را  یقه اش  می کند  را  کار  این  که  کسی  گفت:  است، 
بگیرید جریمه اش کنید. از بازار خارج اش کنید. اگر ما 
به  بخواهیم  هزار  دو  بیاییم  کوتاه  االن جلوی چینی ها 
آن ها تخفیف دهیم، تا آخر سال بقیه صد هزار تن مان 
را هم باید در این شرایط بفروشیم. در اینجا باید محکم 
بایستیم یک ماه، پانزده روز دیگر چینی ها بیشتر وقت 
ندارند. همه این جنس ها را می برند به قیمت خوب هم 

می برند. تنها راه مان این است که مقاومت کنیم.
بگذارد.  مقررات  و  قانون  باید  اتاق  کرد:  تاکید  فخرایی 
سرزده  که  کنید  تعیین   را  گروهی  کند.  سخت گیری 
کدام  هر  کنند،  نگاه  را  اجناس  شوند  گمرک ها  وارد 
ما  نمی شود  اینطوری  برگردانند.  همانجا  بود  خراب 
می خرند،  ما  از  را  آشغال ها  می کنیم  پاک  را  جنس 
می برند می ریزند در پسته. این کار شد؟ اسممان  را هم 

گذاشتیم صادرکننده!
گواهی های استاندارد چگونه صادر می شود؟

علی قاسمعلی زاده نیز با طرح این سوال که برای صادر 
گفت:  دارد،  وجود  قوانینی  چه  بازرگانی  کارت  کردن 
یک  می تواند  تولیدکننده ها  طرف  از  صورت  هر  در 
یعنی  کنند.  بازرسی  را  کاالها  شود،  تشکیل  گروهی 
یک استانداردی برای خودشان مشخص کنند. هر باری 
کیفیت  یک  بگیرند.  را  جلویش  نداشت  مشخصات  که 
متوسط تعریف کنند، یک کیفیت خوب تعریف کنند. بر 

اساس آن ها نمونه برداری کنند.
استاندارد  گواهی های  این  که  نمی دانم  واقعاً  افزود:   او 
بتوانیم  ما  خود  شاید  حداقل  ولی  می شود  صادر  کجا 

جلوی این کار را بگیریم پیشنهاد من این است که یک 
گروه بازرسی درست شود در گمرکات بازرسی کنند.

بازرسی غیر دولتی باشد
دولتی  غیر  بازرسی  کرد:   تاکید  هم  نظری  محمدرضا 
باشد. از طریق انجمن کسی را برای گمرک رفسنجان، 
کرمان مشخص کنید که اجازه داشته باشد برود از بار 
نمونه برداری کند. اگر دولتی باشد هیچ فایده ای ندارد.

بازار کشش ندارد
این که اگر جنسی  بیان  با  این نشست  نیز در  صالحی 
هم ارزان داده می شود علت و ریشه هایش را هم بررسی 
ارزان  کنید، گفت:  هیچ کس نمی خواهد جنس اش را 
وارد  تن جنس  روزانه سیصد، چهارصد  وقتی  بفروشد. 
انبارتان می شود، نمی توانید جلویش را بگیرید، چه کار 
باید بکنیم. وقتی ما یک منبعی نداریم که برویم سرریز 

بازار خرید کنیم، همین می شود.  
گذاشته  تاجر  اختیار  در  سرمایه ای  که  این  بیان  با  او 
کرد:   نشان  خاطر  دارد،  نگه  را  پسته  بتواند  که  شود 
انبار است، خریدارش وجود ندارد،  2هزار تن پسته در 
که می گوید من 9800، 9700، 9۶00  صادرکننده ای 
دالر در همان روز فروختم، دارد پسته را 27 هزار تومان 
تومان  هزار   27 چرا  فروختی  مقدار  این  اگر  می خرد. 

می خری؟ 
صالحی افزود: کسی که دارد جنس را از کشاورز می خرد 
به دست صادرکننده می دهد وقتی می گویند که جنس 
باید  را 27 هزار تومان خریدی، همان 27 هزار تومان 
بدهی، چه کار باید بکند؟ یا بعضاً از 29 هزار و پانصد 
تومان خرید کردیم، شده 27 هزار تومان، حاال هم که 

می خواهیم بفروشیم 27 هزار تومان از ما نمی خرند.
وقتی  بگوید  بیاید  صادرکننده  داشت:  اظهار  صالحی 
دارد 9هزارو400 دالر 9هزارو500 دالر می فروشد، چرا 
اینقدر  چرا  بخرد؟  تومان  هزار   27 را  پسته  می خواهد 
تو سر پسته می زند؟ ما که نمی خواهیم به پسته لطمه 
بزنیم، ولی زمانی که چک کشاورز پشت باجه وایستاده، 

باید چه کار کرد؟ 
او ادامه داد: وقتی کشاورز مجبور است و هر روز دارد 
پانصد تومان قیمت اش را پایین تر می آورد، دارند از او 
می خرند، اگر جنسی را بفروشی و نقدی پول بگیری و 
بدهی که قیمت کمتر پایین بیاید، کسی خالف کرده؟ 
اگر  گفت:   ندارد،  کشش  بازار  که  این  بر  تاکید  با  او 
پسته  و  تعاونی وجود داشت که خرید می کرد  شرکت 
را در انبار می گذاشت، مساله این گونه نمی شد. صالحی 
باید جلویش  فرستاده  بد  اگر کسی جنس  کرد:  تاکید 

را بگیرند.
محمدرضا نظری نیز در ادامه گفت:  اینکه نقدینگی در 
بازار درست شود که جلوی پایین آمدن قیمت را بگیرد، 
حرفشان درست است. ولی اینکه کیفیت را داریم خراب 
می کنیم، این درست نیست. من به عنوان تولیدکننده 
دلیلی  چه  می زنیم.  ضربه  همه  به  داریم  که  می گویم 
دارد که ما این کار را بکنیم؟ اگر توان رسیدگی دارید 

از بخش خصوصی در گمرکات اجازه داشته باشند نمونه 
برداری کنند کیفیت کاال حفظ شود بسیار عالی است 
به  بهداشت  چه  استاندارد  چه  دولتی  های  بخش  در 
هیچ وجه شما نخواهید توانست این کار را انجام دهید. 
و  شد  خواهد  انجام  دانیم  می  همه  که  هایی  روش  با 
خصوصی  بخش  اینکه  مگر  شد،  خواهد  هم  آینده  در 
دلسوز باشد، بگذارید که کیفیت کار در بخش خصوصی 

بازرسی شود.
او ادامه داد: طرف هنوز کاال را ندیده جنس روی دریا 
کم  را  قیمت  پایین  آمده  بازار  گوید  می  رود  می  دارد 
کنید برای چی؟ برای اینکه آقایانی که قبل فرستادند 

آنها قیمت را پایین آوردند. 
مساله اصلی کمبود نقدینگی است

اصلی  مساله  این که  بیان  با  ادامه  در  نیز  آگاه  مهدی 
کمبود نقدینگی است، گفت: بانک ها به جای اینکه پول 
را به مردم بدهند، دارند پول را از بازار جمع می کنند. 
اگر این آقایان نقدینگی داشتند، مجبور نبودند که پسته 

را به هر قیمتی بفروشند.
حسین نجف آبادی اما در ادامه گفت: ما در هفت، هشت 
سال گذشته با مشارکت مردمی کار می کردیم، ولی االن 
صندوق های  از  درصد   28 درصد،   27 دارد  که  کسی 
قرض الحسنه سود می گیرد، حاضر نیست در این بخش 

پول بگذارد.
پسته کشاورز، زیر کلید بانک کشاورزی برود

راه  تنها  گفت:   نشست  این  در  نیز  رضامند  غالمرضا 
بانک  کلید  زیر  کشاورز،  پسته  که  است  این  حل 
کشاورزی برود. اگر هنگ کنگی آمد گفت من پسته ات 
بخوابم.  رویش  باشم  داشته  را  قدرتش  برمی گردانم،  را 
اینکه طلبکار پشت سرم  نباشد.  طلبکار پشت سر من 

باشد، حاضرم به خودم، به صنعت ملی هم لطمه بزنم.
از تولیدکنندگان بزرگ می گویند نقد  او افزود: خیلی 
پسته  بعد  می گیرند  پول  اول  یعنی  ببر.  را  پسته  بده 
نقدینگی  پسته  است.  مشکل  دچار  هم  آن  می دهند، 
زیادی می خواهد، بانک ها اعالم کردند که دو درصد پول 
به سیستم تزریق کردند. آن هم وام های سال گذشته 
را تمدید کردند، نه اینکه برای امسال پولی تزریق کرده 
همین  است.   نشده  تزریق  جدیدی  پول  هیچ  باشند. 
نقدینگی است که کشاورز گیر است می آید توی بازار 
زیر قیمت می دهد. همین کشاورز برود دو تن، سه تن، 
پنج تن زیر کلید بانک کشاورزی بگوید این ملک من 
را که بیمه کردی االن هم دو تن، ده تن، صد تن بار 
دارم زیر کلید تو، یک سوم پولش را به من بده تا من 

مشکالتم را حل کنم.
می خواهم،  ماهه  یک  گفت  اگر  صادرکننده  افزود:  او 
بیاید بدهد، دو ماهه خواست، بدهد. با این کار، قدرت 

من نوعی در تجارت با چینی ها باال می رود. 
رضامند خاطر نشان کرد: چند نفر از آقایانی که به چین 
صادر کردند، هنوز پسته به رؤیت چینی ها، نرسیده بود 
درست  این  کنید،  کم  را  قیمت  باید  که  کردند  اعالم 
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نیست. کسی که توان مالی نداشته باشد،  قیمت را  کم 
می کند. وقتی کم می کند، قیمت بقیه هم کم می شود. 

بازار روسیه بهتر از چین نیست
محمد حسن صداقت نیز در این نشست گفت: از چینی ها 
باید سوال کرد که چرا خریدهایشان را از شرکت هایی 
که به قراردادهایشان پایبند هستند و کیفیت را رعایت 
هفتاد،  این  درصد  چند  نمی دهند.   انجام  کنند،  می 

هشتاد هزار تن را از این شرکت ها خریدند؟ 
او هشدار داد:  بازار روسیه را هم دارند به همین مشکل 
دچار می کنند. با آب خندان هایی که دارد می رود، بازار 

روسیه هم خیلی بهتر از چین نیست.
ماهی دو درصد بهره دالری می دهیم

بهرام آگاه نیز در این نشست با تاکید بر این که آمریکا 
نیاورده  قیمت پسته و مغزش را در هنگ کنگ پایین 
ده  را  کانتینر  یک  شما  کنگ  هنگ  در  گفت:  است، 
با  آگاه  بخرید.  آمریکایی ها  از  نمی توانید  ارزان تر  سنت 
تن  هزار  پنجاه  تا  سی  حدود  آمریکایی ها  این که  بیان 
قدرت  آمریکا  در  افزود:   فروختند،  را  محصولشان  از 
برای  امضا  کنید،  را  کاغذی  یک  زیر  که  دارید  را  این 
پنج ماه قرارداد معتبر دارید، تحویل می دهید پولش را 
می توانند  آمریکایی  صادرکننده های  می گیرید.  تحویل 
یک معامله انجام دهند، بعد دو ماه بروند بنشینند ما را 

تماشا کنند. مجبور به معامله نیستند. 
که  زمانی  که  است  این  داریم  ما  که  افزود: مشکلی  او 
بین  نشستیم  که  لحظه ای  آن  از  نشستیم،  پسته  روی 
دو تا سه درصد در ماه برای ما هزینه برمی دارد. دولت 
محترم لطف کرده دالر را ثابت نگه داشته، برای همین 
بازاری  عماًل ماهی دو درصد بهره دالری می دهیم. در 
سه  آمریکایی  صادرکننده  که  می کنیم  رقابت  داریم 
بهره  درصد  دو  ماهی  ما  می دهد  بهره  سال  در  درصد 
صادرکننده  از  توانید  می  شما چطور  می دهیم.  دالری 
محال  نفروشد،  ولی  بخرد  را  پسته  که  بخواهید  ایرانی 
است. موقعیتی که ما هر بار در آن گیر می کنیم همین 

است.
دارد،  نقدینگی  به  احتیاج  ما  پسته  این که  بیان  با  اگاه 
خاطر نشان کرد: صادرکننده زمانی که پسته را می خرد 
گفتید  درست  ندارد.  انتخابی  بفروشد  که  است  مجبور 

چینی ها این را خوب می دانند. 
او با طرح این پرسش که چرا ما بانکی نداریم که برود 
پسته ها را در هنگ کنگ بخرد، گفت: مگر ضرر می کند؟ 
سی درصد زیر قیمت پسته آمریکا، پسته ما اینقدر ذلیل 
است؟ اگر خود بانک نمی خواهد این کار را بکند، هیچ 
مسئله ای نیست، من قسمتی از مسوولیت تجاری اش را 
قبول دارم، بانک ها وام دهند به سه، چهار شرکت این 
شرکت ها بروند این پسته ها را بخرند. یک بانکی را پیدا 

کنید که وام ارزی با نرخ های بین المللی بدهد. 
پول مان را جای دیگری هزینه می کنیم

محمدرضا نظری در ادامه گفت: تمام ما صادرکننده ها 
همیشه از پسته درآمد خودمان را داشتیم، اما هر ساله 

هزینه می کنیم. گالیه ی  دیگری  کار  در  را  درآمدمان 
جای  را  پولمان  باید  ما  همیشه  چرا  که  است  این  من 
دیگری هزینه کنیم؟ همه می دانیم که از پسته درآمد 
یا  یا ملکی در تهران است  داشتیم، رفته جای دیگری 
جای دیگر. اول فصل خرید که می شود مثل گداها پول 
کاله  می آیند  می دانند.  خوب  را  این  چینی ها  نداریم. 
سرمان می گذارند. پسته را دو، سه دالر ارزانتر می خرند 
و می برند. همیشه هم می گوییم که چرا دولت به ما پول 
ولی حاضر  درآمد خوردیم  هر سال  ما  نمی دهد؟ همه 
نیستیم پول درآمد پسته مان را نگه داریم، دوباره برای  

پسته از آن استفاده کنیم.
دست بگیریم به زانوی خودمان

این نشست گفت: من چندین  اکبر نشاط هم در  علی 
سال است که این مطالب را گفتم، باز هم تکرار می کنم: 
ندهید. کسی  بازرگانی  کارت  که می رسد  هر کسی  به 
می خواهد برود پنجرگیری کند می گویند که این کار را 
بلد هستی یا نه؟ اگر بلد بود، اجازه می دهند. می گویند 
بازرگانی  کارت  ساعته  دو  بدهید،  بازرگانی  کارت  که 
به  اشاره  با  نشاط  ما.  مساله ی  می شود  این  می دهند؛ 
هیچکس  می گوید:   پسته  صنعت  در  نقدینگی  مساله 
به فکر، صادرکننده و کشاورز نیست. ده سال است که 
بگیرم  وامی  یک  بتوانم  که  هستم  کار  این  دنبال  من 
که  می گویند  نیستند،  حاضر  باشد.  زیرکلید  پسته  که 

نمی شود.
او با بیان این که  باید دست بگیریم به زانوی خودمان 
صادرکننده  و  کشاورز  بین  داشت:  اظهار  شویم،  بلند 
اگر  بگیرد.  تدریج  به  را  پولش  کشاورز  که  تعامل شود 
نشان  خاطر  نشاط  می افتد.  راه  صادرات  شود  کار  این 
کرد: اتاق یا انجمن پسته ایران بر صادرات نظارت داشته 
باشند پسته را استاندارد بردند، گمرک بردند، هنوز هم 
باید  بوده،  علت اش چه  است.   رفته  به چین  بد  پسته 

مشخص شود. 
کف قیمت تعیین شود

یداله زند فخرایی در ادامه پیشنهاد تعیین کف قیمت با 
احتساب هزینه تمام شده هر کیلو پسته، توسط انجمن 
پسته ایران را مطرح کرد و گفت:  اگر از آن کف کمتر 
عمل  شده  هدایت  باید  شوند.  روبرو  جریمه  با  دادند 
توانست  بیشتر  هر کسی  بگذاریم  را  بیاییم کف  کنیم. 
بیایید  نفروشد. شما  از آن حداقل کمتر  بفروشد،  برود 
راهنمایی کنید، کالس بگذارید، من خودم هم شرکت 

می کنم، کالس بگذارید که نوع محاسبه چگونه است.
مقصریابی گرهی باز نمی کند

که  این  بر  تاکید  با  نشست  این  در  نیز  بازیان  مجید 
برگرداندن  باز نمی کند، گفت:  از کار  مقصریابی گرهی 
نیست.  کارگشا  ولی  باشد،  خوب  موقتاً  جنس می تواند 
نظر من این است که همه هم قسم شویم و یک قیمت 
جنس  که  بگوییم  یکصدا  همه  بگذاریم.  پایه  دالری 
موجودمان که در چین و هنگ کنگ هست امروز از این 
قیمت دالری کمتر نمی دهیم. او افزود: خواهش من این 

است که حداقل برای دو هفته حمل  کاالهایمان را عقب 
بیاندازیم. اصاًل سفارش جدید نگیریم و پیشنهاد قیمتی 
هم که از ایران می رود، اگر قیمت موجود آنجا را مثال  
ایران را اعالم کنیم  9 هزار دالر اعالم می کنیم قیمت 
9200 دالر؛ این باعث می شود که بازار آنجا از این قفل 

باز شود و حرکت کند.
مرجعی قیمت فروش را تعیین کند

تنبیه  راه  این که  بیان  با  این نشست  نیز در  زیدآبادی 
کارایی ندارد، گفت:  احتماالً راه تشویق کارایی اش بهتر 
کیفیت  و  کنید  معرفی  را  صادرکننده  بهترین  باشد. 
جنس اش را معرفی کنید که بقیه درس بگیرند و درس 
مشخصی  مرجع  یک  افزود:  او  شود.  بقیه  برای  عبرتی 
باشد اعالم قیمت فروش جنس را بکند؛ چه خود اتاق 
باشد یا انجمن پسته باشد. حداقل یک هماهنگی بین 
همه باشد. می گویند که اول سال قیمت پسته را شرکت 
یک  را  فروش  قیمت  نباید  چرا  می کرد،  تعیین  پسته 

مرجعی تعیین کند.
جنس امانت نفرستیم

عسکراوالدی در ادامه با بیان این که چین صد هزار تن 
و  دارد   عید  هم  دیگر  ماه  دو  می خواهد،  را  ما  پسته 
تمام پسته هایی که آنجا است احتیاج مبرم دارند، گفت: 
که  است  خیلی خوب  نمی دهند.  هم  برگشت  را  پسته 
جنس  و  می خواهند  چون  برنمی گردانند.  ولی  بگویید 

را نیاز دارند. 
او افزود: بیایید از اینجا قسم بخوریم و پیش وجدانمان 
نافروش  جنس  نفرستیم.  امانت  جنس  که  کنیم  تعهد 
نفرستیم. حداقل برای یکی، دو ماه جنس نفروخته را به 

هیچ عنوان به چین نفرستیم. 
عسکراوالدی اظهار داشت: االن با هم روی یک قیمتی 
قیمت  ندهیم.  کمتر  قیمت  این  از  که  کنیم  توافق 
و  هزار   8 ما  قیمت  است.  دالر  هزار  یازده  آمریکایی ها 

سیصد دالر شده، تفاوت خیلی وحشتناک است. 
او افزود: با هم تعهد کنیم از یک قیمتی پایین تر ندهیم. 
امروز نرخ واقعی برای جنس خوب 27هزار تومان یا 2۶ 
هزینه های  با  کنید  حساب  است،  تومان  پانصد  و  هزار 
دالر   9 حدود  بگذاریم  عددی  یک  داریم  که  سنگینی 

کمتر ندهیم. 
بگوییم  خواست  کس  هر  داشت:  اظهار  عسکراوالدی 
فقط 9 دالر مخصوصاً کسانی که آنجا جنس دارند اگر 
بلند  آنجا  از  آن جنس  ایستادید،  پایش  گفتید 9 دالر 
می شود اگر نه، می ماند. او به صراحت گفت: هیچ کس 
حق ندارد که بگوید آقای چینی از ایران نخر، من به تو 
می کنند؛  را  کار  فالن  دیگر  ماه  یک  که  می دهم  تعهد 

این خیانت است. 
امکان  گفت:  عسگراوالدی  به  خطاب  ادامه  در  بازیان 
این هست که با کمک شما یک انباری در هنگ کنگ 
بگیریم جنس هایی که به هر دلیلی تحویل نمی گیرند، 
از بازار خارج کنیم و بگذاریم در آن انبار، تا سر وقت اش 

ببرند؟ 
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عسکراوالدی پرسید: کسانی که پولشان را نیاز دارند چه 
کار کنیم؟ اگر طاقت خواباندن جنس را دارد می شود 

و امکانش هست.
بین  رقابت هایی  این که  به  اذعان  با  نیز  فرزادی  کامبیز 
خودمان وجود دارد که این رقابت ها، رقابت های درستی 
نیست، گفت: فکر می کنیم که اگر یک خانم یا آقایی را 
برداشتیم و بردیم در شرکت خودمان با 100 یا 200 
دالر پایین تر دادیم، ایشان دیگر از شرکت دیگری خرید 

نمی کند.
فخرایی در ادامه پسشنهاد داد: اتاق امکانات دارد لطف 
اختیار  در  کنید  درست  فرمی  قرارداد،  یک  که  کنید 
قرارداد  خواستند  آقایان  این  که  بگذارید  صادرکننده 
ببندند، با آن قرارداد جلو بروند. االن هر کاغذی جلوی 
آقایان می گذارند امضاء می کنند و اصاًل متوجه نیستند 
می آید.  سرشان  به  بالیی  چه  این  حقوقی  پشتوانه  که 
نظر  از  چونکه  است؟  ضررشان  به  یا  است  نفعشان  به 
حقوقی و زبان انگلیسی خیلی پیچیدگی ها وجود دارد. 

این لطف را در حق صادرکننده ها کنید.
بندرعباس  یا فوب  رضامند هم پیشنهاد داد:  خواهشاً 
بفروشید یا بازرسی کاالیتان را در بندرعباس بگذارید. 
به کسی که کاال را به او فروختید، بگویید این بازرسی 
را  پولش  می خواهی  شود.  انجام  بندرعباس  گمرک  در 
هم آنجا بدهی بده، ولی بازرسی اینجا است. قیمت هم 

همینجا تمام شود. 
اتاق ایران و چین ورود کند

با بیان این که  سیدمحمود ابطحی نیز در این نشست 
بیست  شما  وقتی  دارند  شیر  دل  صادرکننده  آقایان 
هم  مدارکی  می فرستید  را  مالتان  می گیرید  درصد 
می فرستید که برود ترخیص کند خوب مشخص است 
که چه اتفاقی می افتد، گفت: راه حل مقابل اش هم به 
را  مدارک  که  بگویید  شما  نیست  مشکل  خیلی  نظرم 

وقتی می دهیم که پول ما را داده باشید. 
ابطحی در ادامه خطاب به عسگراوالدی گفت: نمی شود 
و  ایران  اتاق  برای  را  مدارک اش  اینجا  از  صادرکننده 
این  داد،  دستور  صادرکننده  که  زمانی  بفرستد.  چین 
مدرک را به خریدار بدهند و  پولشان را هم بگیرند. به 

این طریق خیلی راحت می شود با چینی ها کار کنیم. 
عسکراوالدی هم در پاسخ گفت: اتاق ایران و چین بدون 
اجازه اتاق ایران حق کارهای اجرایی را ندارد. این یک 
کاری که شما  این  مالی هم هست.  است،  اجرایی  کار 
می گویید میسر است و چارچوب کار، عملی است. من 
بحث شما را در اتاق ایران مطرح می کنم. اگر اتاق ایران 
چنین مجوزی به ما بدهد این کار شما میسر است. ما 
امکانات کامل را در هنگ کنگ داریم. در گوانجو داریم. 
و  ایران  اتاق  شعبه  خودمان  شعبه  داریم.  جا  همه  در 

چین در شانگ های هم فعال است.
بازیان در واکنش گفت: مطلبی که آقای ابطحی گفتند 
ریلیس  شما  زمانی  تا  ندارد.  ایرادی  هیچ  دادن   اسناد 
صاحب  نزنی،  خریدار(  توسط  کاال  ترخیص  اجازه   (

جنس نیست. چه 90 درصد داده باشد چه 20 درصد 
اصل  نداریم،  مدارک  برای  مشکلی  ما  االن  باشد.  داده 
مدارک هم که بدهید تا زمانی که شما دستور ریلیس را 
به کشتیران ندهی، این کانتینر به نفع مشتری ترخیص 
اتاق  به  بخواهد  که  نمی کنم  فکر  بنابراین  نمی شود. 

کشیده شود.
نشست،  این  پایانی  بخش  در  هم  جالل پور  محسن 
گفت:  سیرجانی هایی که امروز پسته را صادر می کنند 
و بعضی از آن ها تخلف می کنند، می دانند که دارند متر 
مکعب آبی را که برداشت می کنند حداکثر صد تومان 
هزینه می کنند و خودشان هم می دانند که گل گهر در 
کنارشان حاضر است مترمکعبی هشت هزار تومان این 
هشتاد  یعنی  کند؛  تولید  فوالد  آن  با  که  بخرد  را  آب 

برابر. 
نشسته  اتاق  در  من  پیش  وقت  چند  شد:  یادآور  او 
می کند  بیداد  و  داد  در  پشت  دارد  کسی  دیدم  بودم 
که بیاید داخل. گفتم: بیایید داخل. گفت: شما رییس 
اتاق هستید؟ گفتم: بله؛ کارتن را نشان داد گفت: این 
و  کارتن هست  روی  استاندارد  مهر  نگاه کن  را  کارتن 
هیچ مشکلی ندارد گفتم: مشکلی ندارد. گفت کارتن را 
باز کن وقتی کارتن را باز  کردم بوی تعفن حال من را 
بهم زد. امروز کسی هم که این آشغال ها را صادر کرده 
نه زندگی دارد، نه خانواده دارد، نه سالمت دارد.  این 
هم نیست که شما فکر کنید پول هایی که به این طریق 

می آید جای خوبی هم می ماند. 
به جهت  بازار  این  در  باید  ما  این که  بیان  با  جالل پور 
مدیریت کیفیت و قیمت ورود کنیم، افزود:  بایستی در 
رفتار خودمان دقت داشته باشیم. سازمان های نظارتی 
با ما همکاری می کنند و حرف ما را هم قبول دارند. اگر 
و  آبروی  بنویسیم که  نامه  بازرگانی   اتاق  به عنوان  ما 
حیثیت کشور در خطر است، شما در مرزها و ورودی 
مطمئن  کنید.  کنترل  را  پسته  کشور،  خروجی های  و 
جایگاهی  کرمان  و  ایران  اتاق  هست.  اعتمادی  باشید 
دارد که این کار را بکنند. ولی ایا راه حل این است که 

ما بیاییم برای خودمان مامور و پلیس بگذاریم؟ 
او در خصوص بحث نقدینگی هم گفت بانک ها از این 
نوع تعاملی که ما با آن ها داریم نگران و گله مند هستند. 
می گویند برای صادرات پسته پول دادیم. ارزی هم بوده،  
طرف رفته در فالن جای کشور آپارتمان ساخته با آن 
کار ساخت و ساز کرده. حاال گیر کرده، هم ما را گیر 

انداخته، هم خودش گرفتار شده است. 
بانک گذاشتن پسته   جالل پور در خصوص زیر کلید 
به چین  دارید  وقتی شما  بانک ها می گویند  هم گفت: 
خودتان  صاحب اش  دانید  می  که  کنید  می  صادر 
هستید، می دانید که باید جنس برسد پولش را بگیرید 
چه  ما  کلید  زیر  می فرستید،  را  آشغالی  جنس  چنین 
می گذارید؟ مگر ما تخصص داریم؟ مگر به ما وحی می 
شود که بدانیم زیر کلید ما چی هست که بیاییم پول 
را  ارزی  وام  پیگیری  وعده  ادامه  در  جالل پور  بدهیم. 

متقابل  ما در بخش مسائل  به هر صورت  و گفت:  داد 
با دولت و با بانک هم بی مشکل نیستیم اینطور نیست 
پایان سال  بانک ها  بانک ها تقصیر دارند.  که فکر کنید 
که می شود باید تراز مالی شان را نشان دهند. بانک ملی 
سال گذشته حدود 50 هزار میلیارد ضرر انباشته داشت 
مرکزی  بانک  به  شبانه  سود  درصد   29/5 دارد  چون 
می گیرد  تسهیالت  درصد   24 دارد  شما  از  می دهد. 

29/5 درصد به بانک مرکزی می دهد. 
به  بخواهند  بانک ها  واقعاً  اگر  امروز  همین  افزود:  او 
را  تسویه حساب های خارجی شان  مبادله ای  ارز  قیمت 
هستند.  ورشکست  ایران  بانک های  تمام  دهند،  انجام 
هیچ بانکی نه خصوصی، نه دولتی، هیچکدام از بانک ها 
نمی توانند تسویه کنند. پس اینطور هم نیست که ما 
که  دارند  انباشته ای  زر  کیسه  یک  ها  بانک  کنیم  فکر 

نمی خواهند بدهند.   
نرخ 24  با  بانک کشاورزی  ما در  یادآور شد:  جالل پور 
درصد،100 میلیارد تومان به استان آوردیم. توزیع هم 
از بزرگان در صنعت پسته گرفتند. منتهی  شد. خیلی 
نرخ 24 درصد بود، بانک هم استدالل اش این است که 
من باید 29 درصد خودم به بانک بدهم. در مراسم تودیع 
آقای طالبی رییس کل بانک کشاورزی، آقای حجتی که 
بانک  بانک کشاورزی است، گفت:  رییس هیات مدیره 
کشاورزی به جهت دقت در بحث کشاورزی و به جهت 
سعی  سال ها  این  در  را  کشاورزی  وام های  سود  اینکه 
و  است  ورشکسته ای  بانک  االن  نبرد، همین  باال  کرده 

بدهی هایش بیشتر از دارایی هایش است. 
اینکه آمریکایی ها دارند  ادامه خاطر نشان کرد:  او در 
بیش از 11 دالر می فروشند، واقعیتی است. خود ما در 
غرفه  در  آمدند  داشتیم.  مذاکره  آمریکایی ها  با   INC
انجمن نشستند صحبت کردیم همانجا به جرات گفتند 
زیر  پسته  تن  یک  آینده  سال  محصول  تا  امروز  از  که 
تمام  که  هستیم  هم  مطمئن  و  نمی دهیم  قیمت  این 
که   INC همان  از  ما  ولی  می رود.  فروش  محصولمان 
آمدیم تا امروز یک و نیم دالر قیمتمان را پایین آوردیم. 
است  درست  آوردند.  چینی ها  نه  آوردیم  هم  خودمان 
که چینی ها زرنگ هستند، کاسب اند. همه دنیا همین 
است. ما باید دقت کنیم که  چی می فروشیم و چطور 
را  توان اش  باید  می کند  کار  هر  کسی  هر  می فروشیم. 

داشته باشد. 
بازار اندونزی را دریابیم

مشکالت  که  وقتی  گفت:  پایان  در  هم  آگاه  مهدی 
کرد  می شود  که  کاری  بهترین  شد،  برطرف  موقت 
بهترین  اندونزی  است  اندونزی  بازار  سمت  به  رفتن 
رقیب می تواند برای بازار چین باشد. 250 میلیون نفر 
اندونزیایی مسلمان که ثروتشان هر سال حدود هشت، 
نه درصد در حال افزایش است. او با بیان این که یکی از 
بزرگترین اقتصادهای دنیا اقتصاد اندونزی است، افزود: 
تاجر بسیار مهمی  هر کس آنجا پیش قدم شود حتماً 

در آینده خواهد شد. 
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اقتصادی  فعاالن  مشترک  نشست  پسته-  ماهنامه 
مدیران  و  ایران  ملی  بانک  مدیرعامل  با  کرمان  استان 
آبان  بانک های استان شنبه بیست و چهارم  امور شعب 
ماه سال جاری در محل اتاق بازرگانی کرمان برگزار شد.
نایب رییس اتاق بازرگانی کرمان در این نشست خطاب 
به مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: پرتنش ترین جلسات 
ما با فعاالن اقتصادی، مربوط به بانک ها است؛ یعنی یک 
بانک  هم  ناراضی  مشتری  هم  ناراضی،  سر  دو  معادله 

ناراضی.
سید مهدی طبیب زاده با بیان این که یکی از شاخصه های 
اصلی فضای کسب و کار، تامین مالی است، افزود: همه ی 
دولت ها، وزرا و همه ی مدیران همیشه در تالش بودند که 
این موضوع را حل کنند، اما نمی دانم که چرا این مشکل 
اصلی و تاثیرگذار در فضای کسب و کار و سرمایه گذاری، 

قرار نیست حل شود.
یا  بدهکار  اگر  که  شده  بخشنامه  داد:  ادامه  طبیب زاده 
پرداخت کرد، جرائمش  و  تقسیط  را  بدهی اش  ضامنی، 
را ببخشند. بانک وقت بخشودگی جرائم می گوید چون 
من در درآمدم پیش بینی کردم و در مجمع هم تصویب 
از   اقتصادی  فعال  یک  یعنی  ببخشم.  نمی توانم  کردم، 

حق مسلمی که به او داده شده محروم می شود.  
مواجه  جدی  رکود  با  مسکن  بخش  این که  بیان  با  او 
سرمایه گذاری  مسکن  بخش  فعاالن  شد:  یادآور  است، 
کردند، مگر بانک از بابت هر واحد مسکونی چقدر پول 
االن کسی  می دهد.  متقاضی  خود  را  بقیه اش  می  دهد؟ 
واحد مسکونی نمی خرد، از طرفی  چون آن شرکت در 
ثبت  هم  سیستم  در  چون  است،  بدهکار  مسکن  بانک 
شده هیچ بانک دیگری وام نمی دهد، همه بانک ها قفل 
کردند و تسهیالت نمی دهد. مشتری  به بانک می گوید 
که بیست درصد تعداد واحدها را بردارید، یا یک روشی 
در نظر بگیرید، بانک  می گوید هیچ امکانی ندارد و شما 

جریمه می شوید.
بانکی خیلی هوشمند  طبیب زاده اظهار داشت: سیستم 
است و فقط به نفع بانک عمل می کند اگر چکی از کسی 
برگه شد، فوری وارد سیستم بانک مرکزی می شود و او 
دیگر نمی تواند دسته چک بگیرد. اگر همان روز رفت و 
رفع کرد، این سیستم قفل می شود و بایستی آن فعال 
که  بگیرد  تاییدیه  مختلف  بانک های  در  برود  اقتصادی 
سیستمی  چه  این  کنید.  عمل  شما  و  شده  پاس  چک 
است که فوری به نفع بانک عمل می کند اما  وقتی پاک 

شد  و مساله حل شد، دیگر عمل نمی کند.
 او با بیان این که نباید بار تحریم روی دوش سرمایه گذار 
باشد، تاکید کرد: اگر تحریمی اتفاق افتاده، تحریم یک 
مشکل ملی است، اما واحدی یک زمانی گشایش اعتبار 

کرده، بعد از آن که در یک بانک گشایش اعتبار شده، ارز 
پیش پرداخت آن واحد صنعتی هم به نرخ روز، پرداخت 
پانزده درصد گشایش  ارز سهم  بانک،  شده، صرافی آن 
اعتبار را گرفته، اما آن بانک مورد تحریم واقع شده است 
و  نتوانسته فعالیت جدیدی انجام دهد. در نتیجه واحد 
مدت ها معطل شده LC فعال نشده حاال که گذشته و 
دیگر امکانش نیست، آن بانک عامل می گوید که با نرخ 

آن روز ریال حساب می کند!
رفتاری  نوع  چه  این  که  سوال  این  طرح  با  طبیب زاده 
است که با مشتری ها می شود و چگونه انتظار داریم که 
باشند،  داشته  رضایت  عملکرد  این  از  اقتصادی  فعاالن 
ادامه داد: در چنین فضایی مالیات هم می گوید چون نرخ 
باید 25 درصد مالیات  ارز تفاوت دارد،  امروز  آن روز و 

بدهید. 
است  طرفه  یک  کاماًل  بانک ها  رفتار  این که  بیان  با  او 
اظهار  می گیریم،  دستور  مرکز  از  ما  می گویند  البته  و 
داشت:  این چه مرکزی است که بدیهی ترین منطق های 

اقتصادی را قبول نمی کند؟ 
تامین  اگر  گفت:   صراحت  به  کرمان  اتاق  رییس  نایب 
نباشد،  عادالنه  و  منطقی  و  درست  روش های  با  مالی 
است  ممکن  باشید.  داشته  نمی توانید  انتظاری  هیچ 
اطالعاتی  دلیل  به  سرمایه گذاری در بخش های عمومی 
که شما دارید، انجام شود، اما در بخش خصوصی همه ی 

تامین مالی مشکل اصلی شان است.
تولید با نرخ باالی سود، شدنی نیست

نشست  این  در  نیز  استان  اقتصادی  فعاالن  از  یکی 
گفت: ارباب رجوع های بانک با بانک ها اختالف نظر پیدا 
می کنند و مشکالتی پیش می آید. هم حق با بانک است، 
هم حق با مشتری است و هیچ راه حلی نداریم. من فکر 
است  همه  دغدغه  که  سود،  نرخ  بودن  باال  که  می کنم 
عامل اصلی این بحث است و باید برای این بحث چاره 
اندیشی شود.  او افزود: بحث تولید با این نرخ باالی سود، 

اصاًل هیچ جا موفق نبوده است. 
بانک ها شفاف عمل کنند

یک کارشناس حوزه بانکداری نیز در این نشست با اشاره 
به عدم اطالع و آگاهی فعالین اقتصادی از قوانین بانکی 
گفت: سیستم بانکی در شفافیت را بسته و دسترسی به 
اطالعات، بخشنامه ها، رویه ها و حداقل چیزهایی که حق 
مشتری است،  را حتی یک آدم فنی هم نمی تواند از دل 

اطالعاتی که می دهند، استخراج کند.
که  ببیند  نمی تواند  بانک  افزود: مشتری  محمد صهبان 
فالن فرمول بانکی چطور محاسبه شده است و پایه این 
دارد.  نگه  را  تا حداقل حسابداری اش  محاسبه چیست، 
با  بانکی  سیستم  دوستان  که  است  این  من  خواهش 

کمک و حسن نیت، در سطوحی که امکان اش هست که 
اطالعات را در دسترس بگذارند، شاید بخش خصوصی 

هم بتواند کمک کند.
این دیوار بی اعتمادی بسیار  اعتقاد من  به  ادامه داد:  او 
ثروت  و  دستاورد  بزرگترین  منفی،   نگاه  این  و  بلند 
دارد  را  است  مردم  اعتماد  همان   که  بانکی  سیستم 

مخدوش می کند و از بین می برد.
 صهبان با بیان این که در شرایط رکود، ابزارهای شبه 
پول باید جایگزین پول شود، اظهار داشت: ابزاری مثل 
خرید دین را که خاص شرایط رکود است، رها کرده ایم.

تفسیرهای  به  اشاره  با  اتاق  بانکی  مسایل  مشاور  این 
متفاوت و سلیقه ای از مصوبات، بخش نامه ها و ... گفت: 
امهال،  تمدید،  مساله  از  مشترک  فهم  به  رسیدن  برای 
دارند،  واحد  حقوقی  مفاهیم  که   ... و  تجمیع  تقسیط، 
به  بانک ها  شورای  در  خصوصی  بخش   از  نماینده ای 
عنوان نماینده ثابت دعوت کنید و بگذارید نماینده مطلع 
و فنی بتواند بحث کارشناسی کند. تا وقتی یک بخشنامه 
در سطح استان می آید، این بخشنامه در شورای بانک ها 
به  هستند،  نظر  هم صاحب  بانک ها  مدیران  همه ی  که 

یک رویه اجرایی واحد تبدیل شود.
صهبان با بیان این که سرپرست بانک ها اختیارات کافی 
ندارند که این هم یکی از ایرادات است،  افزود: اختیارات 
سرپرست بانک ها با هم مساوی نیست. این هم مثل یک 

توسعه نامتوازن است که خودش عامل بازدارنده است.
منصفانه  نگاه  یک  که  دارم  استدعا  گفت:  ادامه  در  او   
هم داشته باشید که بانک ها از اول بنگاه دار نبودند. چه 
کسی این بانک ها را بنگاه دار کرد؟ منصفانه است که نگاه 
کنیم چه کسی این وضعیت رکود و بحران را ایجاد کرد؟ 
بانک ها به تنهایی خودشان نبودند، آن ها هم بنگاه های 
را  و تالش می کنند که رضایتمندی  اقتصادی هستند 
در مشتریانشان که باالترین ثروتشان است، حفظ کنند.

صهبان خاطر نشان کرد:  هر چند که بانک ها خصوصی 
شدند، اما نگاه تحکمی دولتی، رسوبش را در نگاهشان 
گذاشته چنان که فکر می کنند اگر سی برگ جلوی یک 
فرد گذاشتند، چشم بسته همه را امضا کند و هیچکس 
تعامل حل  و  با گفتگو  این مساله  البته  نکند که  سوال 

خواهد شد.
سهام پدیده مال کرمانی ها است

مدیر امور شعب بانک کشاورزی شمال استان کرمان نیز 
در این نشست در پاسخ به سوال کشاورزان جنوب که از 
عملکرد بانک های استان در خصوص اجرای برنامه پنجم 
توسعه، مبنی بر اعطای 25 درصد منابع بانک ها به بخش 
کشاورزی می پرسیدند، گفت: آمار را به همراه ندارم ولی 
مطمئناً هیچ وقت درخواستی را از جیرفت نداشتیم که 

در نشست فعاالن اقتصادی استان با مدیرعامل بانک ملی ایران مطرح شد

وام ارزی  نداریم بدهیم
شبکه غیر بانکی استان به کسی پاسخگو نیست
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بخواهد بدون جواب بماند. 
مهدی جهان نجاتی با بیان این که مشکل اصلی ما بحث 
مطالبات  نسبت  می کنم  فکر  افزود:   است،  مطالبات 

مصارف ما در حوزه جیرفت، سی درصد باشد.
او افزود: در سال جاری بانک کشاورزی استان تا امروز 
شمال  در   ریال  میلیارد  هزار  چهار  حدود  در  چیزی 
استان  جنوب  در  ریال  میلیارد   500 و  هزار  استان، 
پرداخت کرده  و دو ماهه اخیر هم 800 میلیارد ریال 
فقط برای صادرات پسته تسهیالت پرداخت کردیم، در 
صورتی که پرداختی های چهار ماهه آخر سال ما چه در 
جنوب و چه در شمال در پایان سال قبل نزدیک 8 هزار 

و700 میلیارد بوده است. 
درصد   97 کشاورزی  بانک  این که  بیان  با  جهان نجاتی 
افزود:  می پردازد،  کشاورزی  بخش  در  را  تسهیالت اش 
حائز  که  چیزی  است.  پاسخگو  بانکی  سیستم  همیشه 
اهمیت است وضعیت منابع و مصارف در استان کرمان 
از استان زیاد  یک روند بدی را دارد. ما خروج سرمایه 

داریم.
او با بیان این که همیشه سیستم بانکی را جدا از استان 
می دانند، افزود: چند بار دیگر هم گفتم استانی که دو 
و نیم درصد نقدینگی کشور را دارد چقدر می خواهیم 
بگوییم مصارف را انجام دادیم. اگر منابع مس و گل گهر 
را تکمیل کنیم، دو و نیم درصد به نزدیک یازده درصد 

نقدینگی کشور می رسد.
کرمان  استان  شمال  کشاورزی  بانک  شعب  امور  مدیر 
و  جنوب  منطقه  زلزله  مسائل  و  منابع  وضعیت  گفت: 
شمال، واقعاً دست و پای سیستم بانکی استان را بسته 
است. بیش از هزار و 200 میلیارد، فقط مطالبات بانک 
کشاورزی از بخش زلزله است که این 1200 میلیارد اگر 
آزاد شود و تعیین تکلیف شود کمک خیلی خوبی را می 

تواند انجام دهد.
داریم،  استان  از  پول  ما خیلی خروج  این که  بیان  با  او 
بانک  نظارت  تحت  مالی  سیستم های  کرد:  خاطرنشان 
 14 یا   12 نهایتاً  کشور  تمام  در  اگر  نیست.  مرکزی 
موسسه یا صندوق داریم، در استان کرمان از این حرف ها 
بیشتر است. شبکه غیر بانکی استان آزادی عمل دارند و  

هیچ جایی هم نباید پاسخگو باشند.
استان  بانکی  غیر  سیستم  داشت:  اظهار  جهان نجاتی 
را جمع می کند، پدیده  استان  ندارد پول  شفاف سازی 
ساخته می شود. قسمت عمده سهام پدیده مال کرمانی ها 
این  پول  که  باید جلوی صندوق هایی  است. یک جایی 
استان را جمع می کنند و از استان خارج می کنند، گرفته 

شود.  
گفت:  کنید،  کمک  را  بانکی  سیستم  این که  بیان  با  او 
کسی  هر  که  است  این  استان  بانکی  سیستم  دیدگاه 
بیاید در این استان آجر روی آجر بگذارد، دستش را می 

بوسند. شفاف هم هست. 
جهان نجاتی با تاکید بر این که بایستی فعالیت های مالی 
دوستان  خود  گفته  اساس  بر  افزود:  باشد،  استان  در 

بازار  از یک میلیارد دالر حداقل  در بخش پسته، بیش 
پسته است. این یک میلیارد دالر در کدام سیستم بانکی 
چرخش می کند؟ چرا این پول از استان خارج می شود؟ 

سقف اعتباری تعریف کنید
مدیر مجتمع الستیک بارز کرمان نیز در این نشست با 
بانک ها  اشاره به تمدید تسهیالت سرمایه در گردش در 
را  بهره  فقط  بانک ها  از  برخی  حاضر  حال  در  گفت: 
می کنند،  منتقل  بعد  سال  به  را  تسهیالت  و  می گیرند 
اما برخی از بانک ها می خواهند که تسویه حساب کامل 

صورت بگیرد و بعد مجددا تسهیالت بدهند. 
پول  گردش  در  سرمایه  عماًل  افزود:  مشرفی  اکبر  علی 
را  این  باشد.  نیست که در سیستم وجود داشته  نقدی 
تبدیل به سقف اعتباری برای بنگاه ها کنید. این سقف 
را  سقفی  یک  ها  بنگاه  و  هست  دنیا  تمام  در  اعتباری 
انجام  را  کارشان  و  می گیرند  اعتباری  سقف  عنوان  به 

می دهند.
او با بیان این که سیستم تضامنی بانک ها کار را دشوار 
مدیره شرکتی،  هیات  اگر یک عضو  گفت:  است،  کرده 
معوقه  که  باشد  هم  دیگری  شرکت  مدیره  هیات  عضو 
اقتصادی خوش حساب  بنگاه  اگر ان  بانکی دارد، حتی 
محروم  بانکی  سیستم  تسهیالت  دریافت  از  باشد  هم 

می شود، که الزم است برای آن چاره اندیشی شود. 
مدیر مجتمع الستیک بارز کرمان ادامه داد: تقاضای ما 
این است که حداقل در مورد جاهایی که اعضای هیات 
مدیره مشترک هستند، اگر یک عضو هیات مدیره معوقه 
بانکی دارد، یک شرکت را در بلک لیست نبرید که کارش 

را بخوابانید.
مشرفی افزود:  شما رکود را قبول دارید، تحریم را قبول 
دارید، تورم را قبول دارید، ظرفیت پایینی که ما داریم 
کار می کنیم قبول دارید، و ...  این ها همه فشار می آورد 
و از آن طرف هم بخش دولتی خیلی جاها به تعهداتش 

عمل نمی کند.
او اظهار داشت:  اگر شما همین االن از یک بخش دولتی 
و  معوقه  نام  به  ندهد چیزی  را  پولتان  باشید،  بستانکار 
غیره وجود ندارد، در بلک لیست نیست. به محض اینکه 
ما نتوانیم دو قسط بدهیم در  بلک لیست هستیم. اگر 
آنطرف معامله کاماًل درست است اشکال ندارد اینطرف 
هم درست کنید، اگر اینطرف اشکال دارد ما هم که سوار 
همین کشتی هستیم چرا برای ما قانون هایی می گذارید 

که از قانون های اروپایی خیلی سخت تر است؟
 او در ادامه با طرح این پرسش که نرخ تسهیالت بخش 
نمی دانیم  واقعاً  ما  تولید چقدر است، خاطر نشان کرد: 
مختلف  بانک های  است؟  درصد  چند  تولید  بخش  نرخ 
تایید  اعتبار  و  پول  اگر شورای  دارند  نرخ های مختلف 

می کند این را مشخص کنند.
بیست  زیر  تورم  نرخ  این که می گویند  بیان  با   مشرفی 
درصد آمده، افزود: یکی از بحث هایی که همیشه بانک ها 
بانکی  بهره  نرخ  بوده  این  هست  هم  درست  و   دارند 
نمی تواند پایین تر از نرخ تورم باشد و باید متناسب با آن 

باشد. االن دولت این ادعا را دارد که نرخ تورم زیر بیست 
بانکی باالی  درصد آمده است. ولی هنوز نرخ بهره های 

2۶یا 27 درصد است، چرا؟
 LC او در ادامه از این که بانک ها برای بخش خصوصی

باز نمی کنند، انتقاد کرد و دلیل این امر را جویا شد.
شرایط وثیقه تجاری تغییر کند

آیا  که  پرسش  این  طرح  با  دیگر  اقتصادی  فعال  یک 
مشکل بانک ملی با صندوق ضمانت صادرات حل شده 
است، از گریبان گیر شدن این مساله برای تجار سخن 

به میان آورد. 
غالمرضا رضامند در ادامه پرسید: سهم بخش صادرات از 
پرداخت تسهیالت در استان، چقدر است و چقدر از آن 
پرداخت شده است؟ آیا این رقم همان رقمی است که 
سال گذشته داده شده یعنی فقط وام ها جابه جا شده یا 

رقمی به آن اضافه شده است؟
بیان  با  خود  صحبت های  از  دیگری  بخش  در  رضامند 
به  است  تهران  به  مربوط  که  بخشنامه هایی  این که 
که  تجاری  ملک  یک  افزود:  انداخته اند،  شهرستان ها 
وثیقه   برای  دارد  ارزش  تومان  میلیارد  دو  کنید  فرض 
بیست درصداش مورد قبول واقع می شود یعنی چهارصد 
میلیون تومان که این خیلی ظلم است. در شهرستان ها 

سرقفلی که در تهران است، به آن شکل وجود ندارد.
 وام ارزی بدهید

گفت:  نشست  این  در  نیز  ایران  پسته  انجمن  نماینده 
مشکل مهمی که اعضای ما به طور خاص عنوان کردند 

عدم نقدینگی کافی برای خرید پسته است. 
نتیجه  این  به  ما  اعضای  این که  بیان  با  ارجمند  نوید 
گشای  مشکل  می تواند  ارزی  های  وام  که  رسیدند 
وضعیت فعلی باشد، افزود: عدم تامین نقدینگی، بی رونق 
و پایین بودن نرخ فروش پسته را در مقایسه با نرخی که 

پسته آمریکایی عرضه می شود، ایجاد کرده است. 
ارجمند یادآور شد: خواهشم این است که به این مطلب 
صادرات  برای  واقعاً  چون  شود  توجه  خاص  طور  به 
بزرگترین کاالی صادراتی ما بعد از نفت، محدود کننده 
است. جزئیات این که این وام ها به چه صورت پرداخت 

شود، مهم است. 
راهکار  است که  این  مهم  المللی، مطلب  بین  بازار  در   
می تواند وام های ارزی باشد. اگر این مطلب مورد قبول 
بانک ها منجمله بانک ملی باشد ممنون خواهیم شد که 

پاسخی در این خصوص داده شود. 
لوکوموتیو صادرات را راه بیندازیم

یک فعال صنعت فرش نیز در این نشست با بیان این که 
تنها سه درصد از مصارف بانک های استان  برای صادرات 
و واردات است، گفت: اگر در این عدد عدالت هم باشد 
-که بعید می دانم- فقط یک و نیم درصد سهم صادرات 

استان از تسهیالت سیستم بانکی استان است. 
بدون  ملی  بانک  که  این  بیان  با  نشست  این  در  هروی 
اینکه اسم صادرات پشت تابلواش باشد خیلی به صادرات 
گفت:   صادرات،  اهمیت  بر  تاکید  با  کرده،  کمک  فرش 
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اگر صادرات درست شود مشکل تولیدات حل می شود. 
ولی ما به صادرات هیچ اهمیتی ندادیم. مدیریت جهادی 
اقدامی  یک  که  است  این  جهادی  مدیریت  نیست.  این 
و  بچرخد  تولیدات  و چرخ  تولیدات شود  برای صادرات 

کار ایجاد شود.
او افزود:  من به پسته بسیار احترام می گذارم. همه هم 
ببینید که  ولی  و  زحمت کش هستند  اصیل  اشخاص 
سر  می آید.  دارد  چه  ما  زیرزمینی  آب  سفره های  سر 
... چه بالیی می آید.  و  با سم و کود  ما   محیط زیست 
فرش، دامپروری را رونق می دهد، اشتغال ایجاد می کند، 
کشاورزی را رونق می دهد، ببینید که به صادرات فرش 

کرمان چقدر اهمیت دادیم.
هروی یادآور شد:  به نظر من همه مشکالت کارخانه ها 
و تولیدات مال این است که کسی نیست که محصولشان 
را جابه جا کند. یک لوکوموتیو می خواهد که قطار به این 

زیبایی را بکشد از این کشور بیرون ببرد.
شکاف بین نرخ ها منطقی نیست 

گفت:  نشست  این  در  نیز  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 
چالش  یک  داریم؛  اقتصادی  حوزه  در  را  چالش  دو  ما 
نظام تامین مالی است، چالش دوم نرخ باالی تامین مالی 
مسائل  عمده ترین  که  مساله،  دو  این  اگر  یعنی  است. 
کشورمان در بحث تولید هستند را  بتوانیم برایش راهکار 
ارائه کنیم، شاید بتوانیم چرخه جریان تولید در کشور را 

با یک روغن کاری جدید به حرکت در بیاوریم. 
محمدرضا پورابراهیمی با بیان این که ساختار تامین مالی 
در کشور ما بانک محور بوده،  افزود: از قبل از انقالب تا 
االن برخالف خیلی از کشورهای توسعه یافته که در کنار 
بانک ها سایر مجموعه های دیگری بودند که نظام تامین 
این رویکرد وجود  ایران  را مدیریت می کردند، در  مالی 

نداشته است. 
پورابراهیمی افزود: در طول یک دهه گذشته رویکرد بازار 
سرمایه به این بحث اضافه شده و توانسته بخشی از آنچه 
را که بار سنگین برای بانک ها بوده را بر دوش بگیرد، اما 

هنوز بار غالب تامین مالی با رویکرد بانکی است. 
او ادامه داد: خواهش من این است که یکسری کارگاه های 
در  خصوصی  بخش  اقتصادی  مدیران  برای  آموزشی 
نیست  بانک  فقط  بدانند  آن ها  کرمان گذاشته شود که 
که تامین مالی می کند. از روش های دیگری هم می شود 

با کمترین محدودیت  و بهترین وجه تامین مالی کرد. 
پورابراهیمی خاطرنشان کرد:  به عنوان مثال هواپیمایی 
از  بار  اولین  برای  که  بوده  شرکت هایی  از  یکی  ماهان 
از طریق  ابزار اجاره صکوک در کشور که  انتشار  طریق 
بورس منتشر می شود 30 میلیارد تومان منابع مالی از 

بازار سرمایه اخذ کرد .
پذیرش  مالی  تامین  در  دوم  نکته  که  این  بیان  با  او 
شرکت های خود شما در بورس است، ادامه داد:   من به 
دو، سه مدیر از شرکت هایی که در اقتصاد کرمان فعال 
هستند گفتم که اگر شما 10 میلیارد تومان منابع نیاز 
 5 از  درصد  من 20  بگویید  که  است  کافی  فقط  دارید 

درصد سهام خودم را در فرابورس می آورم.
افزود:  در قدیم  بورس کشور   عالی  این عضو شورای   
برای پذیرش در بورس استانداردهایی الزم بود، ما االن 
سطح پذیرش را در حالت های مختلف قرار دادیم، حتی 
فرابورس  پایه  کردیم.  اعالم  فرابورس   پایه  را  آخرینش 
یعنی شرکتی که پروژه هست می تواند در تابلو فرابورس، 

عرضه شود. 
مالی  تامین  روش های  از  یکی  کرد:  تاکید  پورابراهیمی 
در بنگاه های اقتصادی برای شما این است که بتوانید به 

بازار سرمایه ورود پیدا کنید.
او ادامه داد: یکی از گلوگاه های توسعه اقتصادی کشور 
در  ثانویه  بازار  و  اولیه  بازار  ساختار  مدل  که  است  این 
تشکیل  اولیه  بازار  نیست.  فعال  کامل  ایران  اقتصاد 

می شود، اما ثانویه اش هم خودش است. 
برخی  پذیرفتن  با  خود  از سخنان  دیگری  بخش  در  او 
نقدهای مطرح شده در خصوص عملکرد بانک ها گفت: 
محتوا  است.  شکل  به  هم  و  محتوا  به  هم  فعاالن  ایراد 
به نظر من قانون است به عبارتی بانکداری اسالمی که 
تقریباً از سال ۶3 یا ۶4 اجرایی اش کردیم، نتوانست آنچه 
را که خواسته های اقتصادی کشور اسالمی است برطرف 

کند. 
پورابراهیمی با بیان این که رویکرد بانکداری اسالمی هم 
می کنند  فکر  بعضی ها  گفت:  نیست،  ما  کشور  در  فقط 
می گوییم:  و  آوردیم  ساختیم،  خودمان  چیزی  یک  ما 
از کشورهای اسالمی مثل  نه؛ خیلی  بانکداری اسالمی! 
مالزی، عربستان، پاکستان، اردن حتی کشورهای دیگری 
مثل کشور انگلیس یا ترکیه بانک اسالمی دارند.  خیلی 

از کشورها حتی پیشگام تر از ما هم هستند. 
او با تاکید بر این که رویکرد بانکداری اسالمی به شکل 
در  اراده ای  کرد:  نشان  خاطر  نکرده،  پیدا  تحقق  کامل 
از  بعد   13۶8 از  که  توسعه  اول  برنامه  از  چه  دولت ها 
که  اما همتی  بوده،  فعلی  دولت  تا  کردیم  جنگ شروع 

بایستند و کار عملیاتی کنند، نشده است. 
و  محتوا  روی  مجلس  در  ما  داد:  ادامه  پورابراهیمی 
با  توافقی که  با  بتوانیم  اگر  قانون ورود کردیم.  بندهای 
دولت انجام می دهیم، بخشی از آن را نهایی کنیم فکر 
می کنیم یک کار بزرگ که تغییر قوانین نظام بانکداری 

در کشور است را انجام دهیم. 
رویکرد  از  ترکیبی  بانکی،  قوانین  به صراحت گفت:   او 
بانکداری غربی و بانکداری اسالمی است. یکسری چیزها 
را هم خودمان اضافه کردیم. این مغلطه ای از تصمیمات 
شده که بعضی اوقات برای ما محدودیت ایجاد می کند و  

امکان اصالحش وجود دارد. 
باال در کشور هم گفت:  مالی  تامین  نرخ  به  اشاره  با  او 
کند؛  کار  نمی تواند  اقتصادی  واحد  قطعاً  نرخ ها   این  با 
این واقعیتی است که همه ی ما باید به آن اذعان کنیم.  
وقتی اقتصاد کشور به سمت افزایش نقدینگی می رود و 
آثار تورمی اش را در اقتصاد می گذارد، ناچاراً افزایش سود 

سپرده ها را به دنبال دارد.

نماینده مردم کرمان و راور ادامه داد:  شما نمی توانید در 
اقتصادی که سود سپرده هایش به عنوان مثال 20 درصد 
یا 22 درصد هست یا بعضی از موسسات مالی اعتباری 
 ، دارند  ما  اصلی  بانک های  با  ناصحیح  رقابت های  که 
ما  بدهید.   درصد،  نرخ 12  با  وام  یک  بگیرید،  تصمیم 
در اقتصاد به این مساله می گوییم قاعده آربیتراژ.  یعنی 
یک نفر با نرخ 15 درصد وام می گیرد، در بانک کناری 
با نرخ 20 درصد سپرده می کند. این قاعده در اقتصاد، 
نرخ ها  بین  شکاف  یعنی  ببرد.  جلو  را  اقتصاد  نمی تواند 

منطقی نیست.
او با بیان این که سال 1391 با یک شوک ارزی در اقتصاد 
سنگینی  تورمی  آثار  ارزی  شوک  گفت:  شدیم،  مواجه 
به  ارزی  شوک  این  تورمی  آثار  گذاشت.  ما  اقتصاد  در 
تدریج دارد از اقتصاد ما کمتر می شود. اما این واقعیت 
است وقتی نرخ تورم در اقتصاد کشور یک عدد می شود، 
نمی شود نرخ تامین مالی را جایی آورد که مبنای منطقی 
جذب  نمی تواند  کسی  بنابراین  پس  ندارد.   تورم  برای 

سپرده بکند و بانک ها در جذب سپرده می مانند.
او با بیان این که یک پارادوکس بین نرخ تامین مالی و 
نرخ ارائه تسهیالت است، خاطر نشان کرد:  خوشبختانه 
دولت جدید اقداماتی انجام داده که به یک ثبات نسبی 
نسبی در  ثبات  این  است.  اقتصاد کشور منجر شده  در 
می رسد  نظر  به  است.   بوده    ... و  تورم  نرخ  ارز،   نرخ 
هم  آینده  در سال های  که  است  نحوی  به  آن  مدیریت 

استمرار پیدا می کند.
نماینده مردم کرمان و راور ادامه داد:  من به عنوان عضو 
یک  به  باید  می کنم  عرض  کشور  اعتبار  و  پول  شورای 
کاهش  بانکی  سپرده های  سود  که  برسیم  قطعی  ثبات 
تامین  نرخ های  تناسب سود سپرده ها،  به  تا   کند  پیدا 

مالی هم کاهش پیدا کند.
قدرت وام دهی یک سوم شد 

چالش  گفت:  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  او 
بین منابع  توازن  ما فقدان منابع الزم و عدم  بانک های 
دیدیم.  را  اصلی  بانک های  ترازنامه  است.  مصارفشان  و 
نمونه اش،  دارد.  االن وجود  این مشکالت  به چند دلیل 
شوک ارزی باعث شد که قدرت وام دهی بانک های کشور 
نسبت به سال 90، به یک سوم کاهش پیدا کرده است. 
کرده  حفظ  را  قبلی شان  منابع  میزان  حتی  اگر  یعنی 
باشند، قدرت وام دهی آن ها به یک سوم کاهش پیدا کرد. 
تا  بانک ها  معوق  مطالبات  که  این  بیان  با  پورابراهیمی 
تابستان امسال84 هزار میلیارد تومان است گفت: تقریباً 
پرونده   500 به  متعلق  بانکی  مطالبات  این  درصد   70
 80 است،  ارزی  مطالبات  آن  درصد   20 حدود  است. 

درصد مطالبات ریالی است.
متورم  معوق  مطالبات  جریان  پروسه  این که  بیان  با  او 
تومان  میلیارد  هزار  افزود: سال 84، هشت  است،  شده 
مطالبات معوق بانک های ما بوده، االن 84 هزار میلیارد  

تومان است.
بدهکار  اولین  این که  بیان  با  بورس  عالی  شورای  عضو 
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اصلی بانک های ما به ویژه بانک های دولتی، خود دولت 
ملی  بانک  به  دولت  است  این  ما  برآورد  گفت:   است، 
حدود پانزده هزار میلیارد تومان بدهکار است. باید بیاید 
و تسویه کند تا زمانی که این بدهی تسویه نشود، این 
بانک جان ندارد که بیاید در عرصه اقتصاد کشور حرکتی 

ایجادکند. 
هزار   ۶0 باالی  تقریباً  هم  مطالبات  مجموع  افزود:  او 
میلیارد تومان برآورد می شود که بخشی از این مطالبات 
از سال 8۶ بابت رد دین دولت در قالب بنگاه ها واگذار 
شده است.  آماری که ما در جلسه شورای پول و اعتبار 
داشتیم، پنجاه درصد از بنگاه داری بانک های دولتی ما 
در ایران اختیاری نبوده است که به نظر من این اشتباه 
بوده است. ما به بانکی که نیازمند به نقدینگی است تا 
بتواند پاسخگوی منابع و مصارف اش باشد، یک دارایی 
بدهیم که اگر چیزی هم گیرش می آید باید بنگاه اش را 
نگاه دارد. مثل آدمی که پنج تا بچه در خانه اش بریزند و 
بگوید این ها را حفظ کن، نمی رسد که خانه و زندگی اش 

را اداره کند.
درآمد ملی ظرف سه سال 20 درصد افت کرد

مدیر عامل بانک ملی ایران نیز در این نشست  با اشاره 
سال  چند  در  گفت:  کشور  توسعه  در  بانک ها  نقش  به 
اش  نتیجه  که  آوردند  کشور  سر  به  شرایطی  گذشته 
مجموعه  از  باید  و  افتادیم  گیر  ما  همه  که  است  این 
روز  این  به  را  کشور  و  شد  اتخاذ  که  سیاست هایی 

انداخت، گله کنیم.
دکتر عبدالناصر همتي افزود: به هر حال 800 میلیارد 
دالر پول کشور ظرف هشت سال گذشته مشخص نیست 
که کجا رفت. این همه پول بانک ها برای طرح های زود 
اصاًل  طرح ها  این  از  خیلی  من  نظر  به  که  رفت  بازده 
بازدهی نداشته است. مقصر یا مدیران بانک ها بودند یا به 
زور بهشان می گفتند که ظرف 48 ساعت باید این طرح 
را مصوب کنید، پولش را هم به حسابش بریزید؛ خوب 

آخرش این می شود. 
اقتصادی  کمیسیون  در  پیش  روز  چند  داد:  ادامه  او 
مجلس گفتیم که مقصر اصلی وضعیت بانک ها خودتان 
هستید مصوباتی که به بانک ها تحمیل شد، بانک ها را 
به این روز انداخت. همتي خاطر نشان کرد: بانک باید 
مثل بنگاه اقتصادی اداره شود. دخل و خرج اش باید با 
هم بخواند. اعتبارسنجی باید بکند، به پروژه ای باید وام 

دهد که مطمئن است بازدهی دارد. 
همتي با بیان این که االن هزاران پرونده در دادگاه داریم 
که دنبال تعیین تکلیف آن هستیم، افزود: صدها پروژه 
است که االن بانک ملی با آن ها درگیر است که به زور 
و با تکلیف، با بخشنامه و دستور، بانک ملی وارد شده تا 
20،30 درصد جلو رفته، آنطرف قرار بوده که پول بیاورد 
بردارد  را  این ها  باید  یا  مانده  بانک  عماًل  نیاورده،  هیچ 
اگر هم تملک  ندارد،  را  اداره اش  تملک کند که قدرت 

نکند، معوق می شود. 
برای  پول  شده  تمام  قیمت  االن  که   این  بیان  با  او 

از  اظهار داشت: چگونه  باالی 20 درصد است،  بانک ها 
بانک انتظار داریم که سود تسهیالت اش را پایین بیاورد.
همتی با بیان این که زمانی 30 درصد منابع بانک ملی، 
منابع جاری بود و 20 درصد منابع قرض الحسنه، گفت:  
قرض الحسنه  بانک ها،  در  نیست  حاضر  هیچ کس  االن 
بگذارد، هیچکس حاضر نیست در بانک ها جاری بگذارد. 
وقتی  می گوید  هست.  هم  طبیعی  شدند،  کاسب  همه 

می توانم 25 درصد سود بگیرم، چرا جاری بگذارم. 
پایین  سپرده ها  نرخ  چرا  می گویند  این که  بیان  با  او 
و  دولت  همت  با  تورم  نرخ  االن  کرد:   تاکید  نمی آید، 
گذشته  یکسال  ظرف  که  سیاست هایی  و  پیگیری ها 
درصد   20 زیر  به  و   کرده  پیدا  کاهش  کردند،  اتخاذ 
رسیده، البته تورم نقطه به نقطه به نزدیک 14 درصد، 

رسیده است.  
همتی با بیان این که نرخ سپرده هم باید براساس تورم 
باید  انتظاری  تورم  داشت:  اظهار  شود،  تعیین  انتظاری 
بر  نمی توانیم  نشود  تثبیت  نرخ  این  اگر  شود.  تثبیت 
اساس آن نرخ سپرده را تعیین کنیم. چون نمی شود که 
هر روز هر شش ماه یکبار نرخ درست کنیم و بعد برای 
بانک ها تعهد ایجاد کنیم. هم بانک ها را گرفتار می کنیم، 

هم مردم را متضرر می کند.
همتی افزود: حتی اگر تورم 18 درصد شود، ما نمی توانیم 
نرخ سپرده را 18 درصد کنیم. کسی که بخواهد پولش 
از  باالتر  باید  درصدی  باالخره یک  بگذارد،  بانک  در  را 
بنابراین  ندارد.  فایده  برای کسی  باشد وگرنه  تورم  نرخ 
بتوانیم  ما  آینده  ماه  پنج، شش  در طول  بعید می دانم 
نرخ سپرده ها را خیلی پایین بیاوریم. خیلی بتوانیم زور 

بزنیم یک تا دو درصد پایین بیاوریم.
روی  سپرده  نرخ  می گوییم  ما  وقتی  می دهد:  ادامه  او 
قانونی می شود  نرخ سپرده  به  با توجه  آمد،  20 درصد 
می شود.  تمام  بانک  برای  درصد   23 یعنی  درصد؛   23
چون دیگر سپرده جاری نداریم اگر هم داریم یک درصد 
خیلی کم، حداکثر تا ده درصد است. پس اینکه بانک ها 
تسهیالتی زیر 25 درصد بدهند، باید پیشاپیش زیان را 

قبول کنند.
این که  97 درصد  بیان  با  ایران  بانک ملی  مدیر عامل 
است،  شده  داده  تسهیالت  بانکی  سیستم  کل  منابع 
گفت:  درآمد ملی ظرف سه سال 20 درصد افت کرده 
است.  معلوم است که احساس می کنیم تولید خوابیده 

است. 
فکر  است.  همین  نمایندگان  همه  با  ما  بحث  افزود:  او 
می کنند که ما پول داریم، نمی دهیم. مگر می شود که 
یک بانکی پول داشته باشد، وام ندهد؟ مشکل این است 
به بخشنامه  ندارند و هیچ ربطی  پول  بانک ها  اصاًل  که 

ندارد.
همتی به صراحت گفت: آقای پورابراهیمی می گویند که 
قاطعانه  من  است،  بانکی  معوقه های  میلیارد  هزار   87
می گویم 150هزار میلیارد معوقه بانکی داریم، به خاطر 
اینکه خیلی از این ها صوری تمدید شده است.   حدود 

70 هزار میلیارد بدهی دولت به سیستم بانکی است. این 
دو را که جمع کنیم می شود حدود 250 هزار میلیارد. 

او با بیان این که دست سیستم بانکی واقعاً بسته است، 
گفت: این بحث که مجلس تصویب کرده که ما اسنادی 
بعد  کنیم،   منتشر  اهلل  خلق  ارزی  بدهی های  پایه  بر 
سال  ده  که  بدهی  بگذاریم،  سرمایه  پشتوانه  را  این ها 
افزایش  صرف  که  کنم  وصول اش  چگونه  نداده،  است 

سرمایه بکنم؟
سرمایه گذاری  که  است  این  ما  مشکل  افزود:   همتی 
مباحث  تمام  در  باالخره  یعنی  شده  بسته  خارجی 
اقتصادی مهمترین عاملی که می تواند مشکالت سرمایه 
در گردش، مشکالت پروژه ها را حل کند منابعی است 

که از خارج باید داخل بیاید.
تبدیل  عمال  داخلی   LC این که  بیان  با  ادامه  در  او 
LCهای  مورد  در  شد:  یادآور  است،  می شده  دین  به 
داخلی، بخشنامه بانک مرکزی است که صد در صد باید 
بتواند صد در صد  باشد که  اگر کسی  بگیریم.  تضمین 
وثیقه دهد، این کار را می توانیم انجام دهیم. متاسفانه 
عملکرد LC در کشور این بوده که عماًل تبدیل به دین 
میشده،  وقتی LC تبدیل به دین می شود،  می گویند 
که این تسهیالت است. می گوییم: تسهیالت است وثیقه 
بگذار، تسهیالت بگیر. مگر اینکه شرکت هایی باشند که 
سهامی عام هستند و بورس شناخته شده اند در هستند 
او افزود: خرید دین، این هم از آن کارها است ما سه، 
به  ملی  بانک  بیایم  من  اینکه  از  قبل  است  سال  چهار 
بانک مرکزی می گفتیم که وقتی شما نرخ مبادله ای را 
به زور می گذارید 14 درصد، خرید دین هم در کشور از 
بین می رود چون خرید دین در کشور جز عقود مبادله 
ای است. حاال که 22 درصد شده به نظر من دیگر بانک 
ها باید شروع کنند نمی دانم محدودیت شان برای خرید 
دین چی هست االن دیگر نباید محدودیتی داشته باشند 

مگر اینکه بانک ها نخواهند 22 درصد هم بدهند. 
او در خصوص خرید دین هم گفت: بانک ملی آمادگی 
خرید دین را دارد  و  استقبال هم می کنیم.  ولی خرید 
دینی باشد که آن دین هم روی حساب و کتاب باشد.  
مشکل ما بعضی از چک هایی است که اعتبار ندارد. ولی 
اگر تولیدکننده ای است که چک داده و می خواهد این 
را عقب بیاندازد، به عنوان بانک ملی ما آمادگی داریم 
و در دستور کار می گذاریم و به فعالین اقتصادی استان 

اولویت می دهیم که کمکی شود.
او در خصوص  تمدید سرمایه در گردش بدون واریز، هم 
گفت: اگر چه  پیشنهاد خوبی است و  برای واحدهای 
واریز  یکی  وقتی  اما   موافقم،  شما  با  هم  من  تولیدی 
نمی کند، به سازمان بازرسی کل کشور می دهیم ، دیوان 
محاسبات سراغ ما می آید و می گویند: شما هنوز تسویه 
نکردید، وام جدید دادید! این جرم و خالف است.  االن 
دادگاه ها  در  ما  همکاران  برای  که  ها  پرونده  از  خیلی 

تشکیل شده، بابت همین است. 
تمدید  بازرگانی،  برای  کرد:  اضافه  هم  را  این  همتی 
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سرمایه در گردش بدون واریز را قبول نداریم.  فروشت 
را انجام دادی، باید بریزی، دوباره بگیری، بروی کارت را 
انجام دهی. ولی برای تولید این بحث درست است، در 

میان راه است و نمی توانند تسویه کنند. 
او در بخش دیگری از سخنان خود هم در مورد سیستم 
این  گفت:  هم  شرکت،  چند  در  مدیره  هیات  تضامنی 
فرد  آن  که  است  این  راهش  است.  مقررات  و  بخشنامه 
از هیات مدیره بیرون برود. این نیست که یک نفر 10 
ما حل  را  اش  بعد مشکل  باشد،  مدیره  هیات  جا عضو 
کنیم. اگر یک جا بدهکار است، بقیه اش بیاید بیرون که 
هیات  آنجا  در  دارد  اصرار  کند. چرا  پیدا  نجات  شرکت 

مدیره باشد.
همتی در خصوص عدم پذیرش تضمین صندوق ضمانت 
صادرات هم گفت:  ما کمی چشممان از تضمین دولت 
ترسیده است.  وقتی خود دولت پول اش را نمی دهد، از 
یک شرکت وابسته به دولت چطور جرات کنیم تضمین 
بگیریم. بنابراین ما فکر می کنیم که ریسک اش خیلی 

باال است االن بدهی دولت بیشترین ریسک را دارد.
سیستم های  در  ما  که  است  درست  گفت:  ادامه  در  او 
و  نمی گیریم  ذخیره  دولت  بدهی های  برای  بانکی 
می گوییم باالخره به چاه نفت وصل است، می دهد. ولی 
باالخره ممکن است به عمر من و شما کفاف ندهد. چون 
ما مجبوریم که اداره کنیم و سود و زیان را بدهیم. ولی 
باز به خاطر فرمایش دوستان در دستور کار هیات مدیره 
بانک هم می گذاریم تا برای موارد خاص حداقل این را 

بپذیریم.
همتی در خصوص جریمه ها هم گفت: واقعاً اگر بدهکاری 
بیاید بدهی اش را پرداخت کند، حتی جریمه ای هم که 
ببخشد.  باید  بانک  من  نظر  به  شده،  شناسایی  سود 
ما  است.  هم همین  ها  بانک  سایر  از  بنابراین خواهشم 
آمادگی داریم اگر هم الزم شد در شورای هماهنگی با 

دوستان مدیران بانک ها صحبت خواهیم کرد.
او با بیان این که خیلی هم بانک ها یک طرفه نیستند، 
گفت: بانک دچار مشکل شده است. مشتری ها یک طرفه 
می گویند اگر ما یک طرفه می گفتیم که االن 13 هزار 
مالی  گردش  نمی شد.  ملی  بانک  معوقه  تومان  میلیارد 
شرکتی که می خواهد صادرات کند باید در بانک بیاید .
ما  تجاری هم گفت: مشکل  وثیقه های  در خصوص   او 
کنید.  صلح  باید  را  تجاری  وثیقه های  که  است  اینجا 
باالخره  را واگذار می کنند.  این ها  می روند  بعداً  خیلی ها 
تجاری است تمام که می شود، به یک واحد دیگر واگذار 
می کنند. کاری هم نمی شود کرد، وثیقه پایداری نیست. 
به  هم  آن  آن.  از  درصدی  یک  گفتند  هم  همین  برای 
خاطر مالکیت اش است. یعنی بخش مربوط به خود ملک، 
آنرا وثیقه می گذارند اگر قانون اصالح شود، مشکل بانک 
که حل نمی شود. اگر واحد تجاری را فروخت، بانک چه 
کار می خواهد بکند؟به یکی دیگر واگذار کرد، یکی دیگر 
می توانیم  کار  ما چه  فعالیت شد،  مشغول  و  آنجا   آمد 

بکنیم؟
االن  را  امالک  اینکه  دلیل  به  گفت:  پاسخ  در  رضامند 

چه شما بخواهید اجاره کنید کد می خواهد اجباراً اداره 
ثبت می رود.

همتی پرسید: اگر بدون کد اجاره داد چه؟
کند.  واگذار  نمی تواند  کد  بدون  شد:  یادآور  رضامند  
معامله اش ارزش قانونی ندارد. چون ارزش ندارد، حاکم 
شما هستید. می توانید موقع رهن گذاشتن به اداره ثبت 
اعالم کنید که بدون اجازه بانک هیچگونه اقدامی نکنید.

همتی در ادامه وعده داد: ما با کارشناسان حقوقی این 
مورد را مطرح می کنیم، اگر از نظر آن ها قابل قبول باشد 

ما استقبال می کنیم.
هم  ارزی  وام  خصوص  در  ایران  ملی  بانک  مدیرعامل 
پول  بیاوریم  کجا  از  بدهیم.  نداریم  را  ارزی  وام  گفت: 
نداریم، ارز نداریم. بعد هم نمی توانیم ارز جابه جا کنیم. 
االن بانک ها چگونه می خواهند ارز را جابه جا کنند، به 
قفل  سیستم  برگردانید؟  چگونه  شما  دهند؟  وام  شما 
این  نمی توانیم  ما  نشود،  حل  سویفت   مشکل  تا  است 

کار را کنیم.
به  ریالی  معادل  می شود  آیا  پرسید:  ادامه  در  ارجمند 
توافق رسید؟ همتی پاسخ داد:  ما چگونه به ارز تبدیل 
کنیم. ما به شما ارز می دهیم، بعد خودمان باید بخریم 
و این یک پوزیشن منفی برای ما می شود و گرفتارمان 
می کند. خیلی پیچیده است. امیدوارم که مشکل سویفت 
حل شود چون سیستم بانکی از این نظر مشکل دارد که 
اگر این حل شود، خیلی از مشکالتی که مطرح می شود 

به طور جدی تر حل خواهد شد.

ماهنامه پسته- گزارش شرکت پرایمکس حاکی از آن 
است که مجموع بارگیری پسته ی آمریکا از 9 مهرماه تا 
9 آبان ماه سال جاری حدود 21 هزار 319 تن بوده که 
در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 22 درصد کاهش 
داشته است. بارگیری داخلی در این دوره با افزایش 2/5 
درصدی مواجه بوده و در حدود 181 تن گزارش شده 
است. این در حالی است که صادرات پسته به خارج از 

آمریکا کاهش 30/5 درصدی را تجربه کرده است.
از  بارگیری  میزان  پرایمکس،  گزارش شرکت  اساس  بر 
آبان ماه حدود  تا 9  ابتدای سال محصولی سال جاری 
34 هزارو473 تن بوده است که تقریباَ 11 هزار و 5۶۶ 
این  بارگیری  در  کاهش  درصد   25 عبارتی  به  یا  تن 
محصول نسبت به دوره مشابه سال گذشته محسوب می 
مانند سال گذشته  دوره  این  در  داخلی  بارگیری  شود. 
شده  مواجه  درصدی   35/5 کاهشی  با  صادرات  و  بوده 

است.
پرایمکس با اعالم کاهش  5هزارو89۶ تنی در بارگیری ها 

به سال  آبان ماه نسبت  تا 9  بازه زمانی 9 مهرماه   در 
گذشته، اذعان می کند که کاهش 20 درصدی صادرات 
ایجاد  باعث  آسیا،  به  درصدی   40 کاهش  و  اروپا  به 
صادرات  حجم  مجموع  در  درصد   30 معادل  کاهشی 

پسته شده است.
در این گزارش یکی از دالیل کاهش صادرات  پسته از 
آمریکا نسبت به سال گذشته، صادرات قوی در اکتبر و 
است؛  شده  ذکر  چین  مقصد  به  گذشته  سال  سپتامبر 
این در حالی است که سال نوی چینی امسال با تاخیر 
قیمت  و  دالر  ارزش  افزایش  همچنین  می شود.  شروع 

باالی پسته در شروع فصل، تقاضا را تحت تاثیر قرار داد.
کل محصول دریافتی امسال 235 هزار و 8۶8 تن است 
خندان  پسته ی  آن  از  تن   880 و  هزار   18۶ تنها  که 
تولیدی  پسته ی  مقدار  که  می شود  زده  تخمین  است. 
ایران بیش از 220 هزار تن باشد. این مقدار بیش از حد 
بازار چین   ایرانی خیلی در  بود و صادرکنندگان  انتظار 
فعال بوده اند. بازار چین در ابتدای اعالم قیمت ها بسیار 
فعال بود اما اکنون از میزان فعالیتش کاسته شده است.

در جدول ذیل قیمت هر کیلوگرم پسته ذکر شده است:

پرایمکس از وضعیت بازار می گوید

کاهش 3۰ درصدی صادرات آمریکا به اروپا و آسیا

تاازنوع پسته

18-20 Extra No.1 12/01 دالر11/79 دالرپسته ی خام

21-25 Extra No.1 11/57 دالر11/35 دالرپسته ی خام

10/14 دالر9/92 دالردهن بست

24/25 دالر23/70 دالرمغز 
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آموزشی  جامع  دوره  دومین  ایران-  پسته  ماهنامه 
پسته کشور از 10 تا 14 آذرماه سال جاری در مجتمع 
سعی  دوره  این  در  شد.  برگزار  کرمان  پیوند  پذیرایی 
ضروری  های  بخش  که  بود  براین  ایران  پسته  انجمن 
مربوط به باغداری پسته از مرحله احداث باغ تا نگهداری 

باغ را بطور جامع و کاربردی ارائه نماید.

 اهداف برگزاری دوره آموزشی:
و بخش  اجرایی  بین بخش  ادبیات  نمودن  1- مشترک 
علمی صنعت پسته کشور به نحوی که باغداران با مسائل 
و  محققان  همچنین  و  شوند  آشنا  کاربردی  علمی- 
کارشناسان بخش علمی بتوانند تجربیات و دغدغه های 

مشکالت  رفع  جهت  و  نموده  درک  را  باغداران  واقعی 
باغداران قدم بردارند.

تجربه  و  دانش  تبادل  نمودن محیطی جهت  فراهم   -2
بین باغداران و سایر ذی نفعان صنعت پسته کشور

3- ایجاد فرصت پاسخگویی به سواالت متعدد باغداران و 
امکان دسترسی سریع و یکجا به اطالعات فنی و علمی

اطالعات  از  کاملی  مجموعه ی  تهیه ی  و  گرداوری   -4
دی  سی  کتاب،  فیلم،  قالب  در  باغداری  مربوط  علمی 

حاوی مطالب ارائه شده.

نحوه انتخاب اساتید دوره آموزشی:
بین خیل  از  پسته کشور  آموزشی  دوره  دومین  اساتید 

باغداری  به  مربوط  تحقیقات  حوزه  در  که  کارشناسانی 
پسته مشغول به کار هستند انتخاب شدند. انتخاب این 
اساتید از طریق تحلیل نتایج نظرسنجی های اولین دوره 
بودن  ارائه و سطح کاربردی  بررسی نحوه ی  و  آموزشی 
و  سمینارها  همایش ها،  در  اساتید  از  یک  هر  مطالب 
کارگاه های آموزشی در طی یک دوره ی یک ساله از زمان 

برگزاری دوره قبل صورت گرفت.
تفاوت های دومین دوره با اولین دوره آموزشی

نظرسنجی های  نتایج  از  استفاده  با  ایران  پسته  انجمن 
اولین دوره آموزشی، تالش خود را در جهت بهبود این 
اجرایی  تفاوت های  از  برخی  ذیل  در  داد.   انجام  دوره 

دومین دوره آموزشی با اولین دوره بررسی شده است.

کرمان میزبان دومین دوره آموزش جامع پسته بود

افزایش 3۵ درصدی شرکت کنندگان دوره جامع پسته

دومین دورهاولین دوره
- مدت زمان مربوط به تدریس بخش های تغذیه و اصالح خاک و پرسش و پاسخ 

های  مربوطه جمعاً 3 ساعت 
- مدت زمان زمان تدریس بخش تغذیه و پرسش و پاسخ های مربوطه جمعاً 5 

ساعت

- ارائه ی بخش تغذیه و اصالح خاک بصورت مجزا و مدت زمان تدریس بخش -ارائه ی بخش تغذیه و اصالح خاک در قالب یک بخش 
اصالح خاک و سواالت مربوطه جمعاً 2 ساعت و نیم

- زمان اختصاص یافته به بخش مبارزه با آفات و سواالت مربوطه 
جمعاً 3 ساعت

- مدت زمان تدریس بخش مبارزه با آفات و سواالت مربوطه جمعاً 4 ساعت و 
نیم

-حداکثر زمان تدریس یک بخش 1 ساعت و 45 دقیقه- مدت زمان تدریس برخی بخش ها 3 ساعت بطور متوالی

-در نظر گرفتن زمانی مجزا برای پرسش و پاسخ در پایان هر بخش- پاسخ به پرسش های باغداران در حین تدریس  

- استفاده ازسیستم صوتی برای پرسش و انتقال تجربیات - عدم امکان طرح سوال و انتقال تجربیات باغداران از طریق سیستم صوتی

-  حذف بخش های غیرضروری و ارائه 10 بخش طی 3 روز - ارائه ی 17  بخش در حوزه باغداری در مدت زمان 3 روز 

- در نظر گرفتن زمانی مجزا برای استراحت و پذیرایی در فضایی خارج از کالس- پذیرایی همزمان با تدریس و در فضای کالس 
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های  سالن  اغلب  آموزشی  دوره  برگزاری  محل  انتخاب  برای 
اجتماعات شهر کرمان مورد بررسی قرار گرفتند، از آن جا که 
سالن های اجتماعات فاقد میز برای شرکت کنندگان هستند 
و امکان یادداشت برداری برای شرکت کنندگان وجود ندارد 
و  معموال مکانی برای پذیرایی در محل سالن های اجتماعات 

وجود ندارد،  نهایتا مجموعه پذیرایی پیوند  انتخاب شد. 
از  انتقادات  بیش ترین  سنجی  نظر  فرم های  در  حال  این  با 
سالن برگزاری و کیفیت سیستم صوتی بود. در مواردی هم بر 
برگزاری دوره در شهری غیر از کرمان تاکید شده بود. اضافه 
شدن روزهای دوره  با هدف کم شدن ساعات تدریس در هر 
روز،  کاربردی تر شدن مطالب تدریس شده، بازدید از یک باغ 
نتایج  تدریس  مدرسان،  حضور  با  دوره  برگزاری  حین  نمونه 
تحقیقات جدید، لزوم ساده صحبت کردن مدرسان  و پرهیز 

هر  مباحث  بندی  لزوم جمع  علمی،  اصطالحات  از  ازاستفاده 
بخش توسط مدرسان، از پیشنهادات مطرح شده توسط شرکت 

کنندگان در همایش بود. 
تعداد شرکت کنندگان در دوره آموزشی:

تمامی  بود که  به حدی  دوره  این  از  انجمن  اعضای  استقبال 
کننده  شرکت  نفر   100 برای  شده  بینی  پیش  ظرفیت های 
کنندگان  شرکت  تعداد  که  معناست  بدان  این  شد.  تکمیل 
نشان  را  افزایش  درصد   35 حدود  اول  ی  دوره  به  نسبت 

می دهد.  
ارزیابی کیفی بخش های آموزشی:

جدول ذیل با استفاده از نظرات مندرج در نظرسنجی ها تهیه 
شده است. در این جدول مجموع امتیازات خوب و عالی مربوط 
به سواالت نظرسنجی هر بخش ذکر شده است. اعداد موجود 

در جدول بیانگر درصدی از شرکت کنندگان است که  مجموع 
امتیازات خوب و عالی را به هر بخش داده اند. شایان ذکر است 
که کمترین امتیاز از مجموع امتیازات خوب وعالی مربوط به 
هر سوال با رنگ قرمز مشخص شده است. تحلیل نتایج حاکی 
از این است که به طور متوسط 94 درصد از شرکت کنندگان 
به بخش باقیمانده سموم امتیاز خوب و عالی داده اند و تعداد 
شرکت کنندگانی که به بخش های نیاز آبی و آبیاری قطره ای 
امتیاز خوب و عالی داده اند به ترتیب 93 و 90 درصد از کل 
شرکت کنندگان بوده اند. همچنین به طور متوسط بخش هایی 
که کمترین امتیاز خوب و عالی را کسب کردند، بخش اصالح 
خاک با 79 درصد، اقتصاد پسته با 81 درصد، مبارزه با آفات 
با 83 درصد، احداث باغ با 85 درصد و بیماری ها با 85 درصد 

بودند. 

          
خصوصیات 

درخت 
پسته

احداث باغ 
ارقام و پایه 

ها، هرس

اقتصاد 
پسته

نیاز آبی 
درخت 
پسته 

آبیاری قطره 
ای

اصالح خاکتغذیه 
مبارزه با 

آفات
کنترل 

بیماری ها
باقیمانده 

سموم

100%100%88%89%97%97%100%100%98%97%حضور به موقع مدرس

100%97%94%95%88%94%97%94%94%93%توانایی اداره جلسه

100%91%88%8۶%95%95%95%90%9۶%98%تسلط مدرس به مطالب آموزشی

95%84%7۶%73%94%93%88%78%81%84%فن بیان

100%91%8۶%87%93%95%9۶%84%80%8۶%تسلط در پاسخ به ابهامات

92%9۶%82%77%97%83%8۶%۶5%81%80%جلب مشارکت شرکت کنندگان

89%83%84%۶9%92%91%93%74%93%95%تناسب مطالب ارائه شده با عنوان

92%75%83%71%84%88%98%73%85%93%سطح مطالب ارائه شده

83%۶8%79%۶8%8۶%93%97%71%87%88%کاربردی بودن مطالب

94%91%70%7۶%81%90%95%79%89%85%به روز بودن مطالب

97%81%83%۶9%74%89%93%81%79%83%جمع بندی مطالب

97%9۶%90%91%81%93%93%77%91%91%نقش دوره در افزایش معلومات

89%59%85%84%45%74%81%95%54%87%رعایت نظم و ترنیب

88%7۶%73%۶۶%87%91%93%۶9%83%90%وقت اختصاص یافته
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شهری  گشت  و  گردشگری  برنامه  پسته-  ماهنامه 
در  که  ایران  پسته  انجمن  میهمانان  نفری   15 گروه 
دوره آموزشی پکیج کامل را انتخاب کرده بودند در شهر 

کرمان و حومه 11 الی 14 آذرماه 93 برگزار شد.    

سه شنبه 11 آذر ماه
کاروانسرا،  گنجعلیخان شامل حمام،  از مجموعه  گروه   
در  را  شام  و  کرد  بازدید  چارسوق  کرمان،  سنتی  بازار 

چایخانه سنتی کرمان صرف کرد. 
مجموعه گنجعلیخان در مرکز قدیمی شهر کرمان و در 
کنار بازار بزرگ کرمان قرار دارد. گنجعلیخان که از حکام 
تا 1034  از سال 1005  مشهور زمان شاه عباس است 
بناهای  و  آثار  و  روایی  فرمان  کرمان  بر  قمری  هجری 

زیادی بنا کرد و در آبادی این منطقه کوشش کرد.
مساحت مجموعه گنجعلیخان 11000 مترمربع و عناصر 
مجموعه و سال ساخت آنها عبارت اند از: میدان 1005 
هجری قمری، بازار 1005 هجری قمری، در ضلع جنوبی 
حمام 1020 هجری قمری، در ضلع شمالی ضرابخانه، 
در ضلع شرقی مدرسه 1007 هجری قمری و کاروانسرا 
 1021 انبار  آب  غربی  ضلع  در  قمری،  هجری   1021
هجری قمری. در سه سمت میدان، بازارهای گنجعلیخان 
را  اصلی  راسته  از  بخشی  و  مسگرها  بازار  که  دارد  قرار 
محمد  "استادسلطان  مجموعه  معمار  می دهد.  تشکیل 
بانی آن گنجعلیخان، حاکم کرمان در  و  معمار یزدی" 
سالهای 1005 تا 1029 هجری قمری بوده است. چهار 
مسجد در چهار سمت میدان قرار داشته که سه باب آن 
کنار  در  شرقی  ضلع  مسجد  آنها  زیباترین  و  باقی مانده 
به شمار  تزئینی  از هنرهای  کاروانسرا است که موزه ای 

می آید. سبک معماری این بنا به شیوه اصفهانی است.
چهارشنبه 12 آذر ماه 

و   ماهان   ولی  اهلل  نعمت  شاه  تاریخی  مقبره  از  گروه 
در  را  شام  و  کرد  بازدید   ماهان  شاهزاده  تاریخی  باغ 

شاه نشین باغ شاهزاده صرف شام نمود.
آرامگاه یا آستانه  شاه نعمت اهلل ولی در 30 کیلومتری 
جنوب شرقی شهر کرمان در شهر ماهان واقع شده است.
شاه نعمت اهلل ولی در سال 832 و به قولی 834 هجری 
میان  در  ماهان  در  و  درگذشت  کرمان  شهر  در  قمری 

باغی مدفون شد.
هسته اولیه این بنا گنبدی منفرد بود که در سال 840 
هجری قمری و به دستور »احمدشاه دکنی« ساخته شد 

و به تدریج گسترش یافت. 
چندین  از  و  دارد  مساحت  مترمربع   32000 بنا  این 
صحن تشکیل شده است شامل صحن های اتابکی، وکیل 

الملکی، حسینیه، میرداماد و بیگلربیگی.
صحن  به  که  است  شرق  سمت  از  آن  امروزی  ورودی 
اتابکی واز آنجا به صحن وکیل الملکی که به رواق های 

و صحن  عباسی  رواق شاه  و  گنبدخانه  و  قاجاریه  دوره 
حسینیه دسترسی دارد منتهی می گردد. آخرین صحن 
ختم  متولی باشی  خانه  به  که  است  بیگلربیگی  بنا  این 
تداوم  و  بنا شده  قرن  این مجموعه طی شش  می شود. 
معماری ایران را در شش قرن گذشته و به صورت زیبایی 

به تماشا گذارده است.
باغ  های  زیباترین  از  یکی  شازده  باغ  یا  شاهزاده  باغ 
 2 حدود  در  باغ  این  می شود.  محسوب  ایران  تاریخی 
کیلومتری شهر ماهان و حوالی شهر کرمان و در دامنه 
دوره  اواخر  به  مربوط  و  شده  واقع  تیگران  کوه های 

قاجاریه می باشد.
این باغ مساحتی قریب به 5/5 هکتار دارد. دو مجموعه 
آن  عمارت های  همان  یا  کوشک  دارد.  غربی  و  شرقی 
بسیار زیباست و به صورت دو آشکوبه ساخته شده است 
و سر در آن از معماری خیلی زیبایی برخوردار است که 
می سازد.  ممتاز  و  متمایز  ایرانی  باغ های  سایر  از  را  آن 
می دهد.  نوازش  را  بیننده ای  هر  چشم  آن  فواره های 
فواره های زیبای باغ شاهزاده بر اساس اختالف ارتفاع و 
نه هیچ نیروی دیگری فعال هستند که این خود دلیلی 
بر هوش و ذکاوت مردمان کرمان زمین است. طول باغ 
است.  متر   122 آن  عرض  و  407متر  کرمان  شاهزاده 
محسوب  ایرانی  تاریخی  باغ  زیباترین  و  بزرگترین  و 

می شود. 
این باغ ابتدا به دستور محمد حسن خان سردار ایروانی 
بعداً  آن  درون  بنای  و  شد  ساخته  کرمان  وقت  حاکم 
طی  کرمان  حاکم  ناصرالدوله  میرزا  عبدالحمید  توسط 
یازده سال حکمرانی وی )1298 ه . ق تا 1309 ه. ق( 
ساخته شد و با مرگ وی نیز بنای آن نیمه تمام رها شد. 
گفته می شود وقتی خبر مرگ ناگهانی حاکم را به ماهان 
بود  تکمیل سردر ساختمان  بّنایی که مشغول  می برند، 
تغار گچی را که در دست داشته محکم به دیوار کوبیده و 
کار را رها کرده و فرار نموده است. به همین علت جاهای 
تاریخ  دید.  می توان  ورودی  سردر  بر  را  کاشی ها  خالی 

بنای باغ 127۶خورشیدی است.
 جمعه 14 آذر

بازدید از  نبکاها  و کلوتهای شهداد، قنات و کاروانسرای 
شفیع آباد، رودخانه شور. برنامه گروه در روز جمعه بود.

دشت لوت دشتی بیابانی در منطقه جنوب شرقی ایران 
است. این دشت در شمال شرقی شهرستان کرمان قرار 

دارد و 25مین بیابان بزرگ جهان می باشد.
انگیزترین  شگفت  از  طبیعی  نمایشگاهی  لوت  دشت 
عوارض بیابانی دنیا است؛ نظیر: بزرگ ترین شهر کلوخی 
جهان. منطقه کلوتها از دور به خرابه های شهری بزرگ 
می ماند که توصیف های گوناگون از آن شده است نظیر: 
شهر خیالی و یا شهر لوت. مرتفع ترین هرمهای ماسه ای 
دنیا در لوت است. مرتفع ترین هرم های شناخته شده دنیا 
حداکثر 300 متر ارتفاع دارند )لیبی( اما در لوت ارتفاع 
برخی هرم ها گاه به 480 متر هم می رسد. 40 مخروط 

آتشفشان کواترنر در سطح دشت لوت وجود دارد.
قهوه ای  رنگی  طیف  با  ریگ  و  ماسه  وسیع  پهنه های 
روشن تا خاکستری و سیاه نظیر »گدار باروت« که چون 
خوانده  نام  این  به  است  باروت  شبیه  و  سیاه  آن  خاک 
چاله  چاله  بازالتی  گدازه های  از  دشت هایی  می شود. 
بزرگ ترین  مواج.   پهنه های شنی  بریان«.  نظیر »گندم 
نبکاهای جهان تپه های شنی پوشیده از گیاه )نبکاها( که 
یکی از شگفتی های همزیستی خاک و آب و گیاه است. 

این نبکاها به گلدان بیابان نیز نامیده شده اند.
نبکاها  مشابه  )ربدوها   )Rebdou( ربدوها  مرتفع ترین 
غربی  لوت  در  پیچیده تر  شکل های  بزرگ تر  ابعاد  با 
می باشند( پهنه هایی به شکل چندضلعی های متعدد که 
زمین  سطح  شدید  تبخیر  و  نمکی ضخیم  قشر  حاصل 
اینطور  زمین ها  نوع  این  سطح  پاشتری،  کویر  است. 
و  شده  خیس  زیاد  بارندگی  از  پس  که  می رسد  به نظر 
 Hammada تعدادی شتر روی آن راه رفته اند. هامادا
دشت هایی از ریگ، شن و پوشیده از خاک های ریگی که 

فاقد گیاه است.

گشت و گذار در دیار کریمان
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به  دارد.  قرار  تصمیم گیري  معرض  در  همواره  انسان    
طور کلي، شرایط تصمیم گیري را مي توان به دو حالت با 
قطعیت و بدون قطعیت تقسیم نمود. قطعیت به حالتي 
گفته مي شود که که پیامد تصمیمات اتخاذ شده به طور 
قطعیت  با  مثال،  براي  مي باشد.  بیني  پیش  قابل  دقیق 
شرایط  در  را  آب  دماي  که  صورتي  در  گفت،  مي توان 
معمولي به باالتر از 100 درجه سلسیوس افزایش دهیم، 
را  کار  این  بار  هزاران  اگر  مي شود.  تبدیل  بخار  به  آب 
خواهد  یکسان  نتیجه  دهیم،  انجام  مساوي  شرایط  با 
بود. تصمیم گیري در شرایط وجود قطعیت بسیار آسان 
با پیش بیني دقیق هزینه  مي باشد. در چنین شرایطي 
انتخاب  را  گزینه اي  فرد  مختلف،  گزینه هاي  منافع  و 
مي کند که بیشترین سود خالص را در بر داشته باشد. 
گیري  تصمیم  مواقع،  بیشتر  در  است،  حالي  در  این 
اکثر  گفت  بتوان  شاید  است.  قطعیت  عدم  شرایط  در 
عدم  شرایط  در  کشاورزي  بخش  در  تصمیم گیري ها 

قطعیت صورت مي گیرد. 
شرایط عدم قطعیت، شرایطي است که پیامد تصمیمات 
به  نیست.  پیش بیني  قابل  دقیق  طور  به  شده  اتخاذ 
به شرایط  عبارت دیگر، یک تصمیم ممکن است بسته 
پیامد متفاوتي داشته  نتیجه و  زماني و مکاني مختلف، 
باشد. براي مثال، اضافه نمودن یک دور آبیاري تابستانه 
به یک باغ پسته در دو شرایط هوایي متفاوت، مي تواند 
به  باشد.  داشته  باغ  نهایي  عملکرد  بر  متفاوت  تاثیر  دو 
عبارت دیگر، از آنجایي که از زمان تصمیم گیري تا زمان 
برداشت محصول )دیدن نتیجه تصمیم( فاصله مي باشد 
بر  که  دارند  وجود  متغیرهایي  زماني  فاصله  این  در  و 
فعالیت مورد نظر تاثیر مي گذارند و به طور دقیق قابل 
پیش بیني نمي باشند، لذا پیش بیني دقیق نتیجه تصمیم 
امکان پذیر نیست. هر چه فاصله زماني بین تصمیم گیري 
تا دیدن نتیجه تصمیم بیشتر بوده و شرایطي که فعالیت 
کمتري  پذیري  کنترل  از  است  انجام  حال  در  آن  در 
برخوردار باشد، عدم قطعیت بیشتري براي تصمیم گیري 

وجود خواهد داشت.
از  پسته  ویژه  به  کشاورزي  فعالیت هاي  که  آنجایي  از   
زمان تصمیم گیري براي کشت محصول تا زمان برداشت 
محصول فاصله زیادي وجود دارد، بنابراین تصمیم گیري 
در شرایط عدم قطعیت انجام مي گیرد. از طرف دیگر، از 
باز و تحت  آنجایي که فعالیت هاي کشاورزي در فضاي 
تاثیر شرایط آب و هوایي انجام مي گیرد، لذا عدم قطعیت 
در تصمیم گیري باال است. عالوه بر این، دو عامل دیگر 
نیز بر افزایش شرایط عدم قطعیت در بخش کشاورزي 
موثر است؛ یکي از این عوامل، سیاست هاي دولت است. 
تصمیمات دولتي و به ویژه تصمیمات خلق الساعه باعث 
افزایش عدم قطعیت در بخش کشاورزي مي شود. براي 
مثال تصمیم ناگهاني دولت براي ممنوع کردن صادرات 

این  تولید  براي  نامطمئن  شدت  به  فضاي  یک  پسته، 
سیاست هاي  همچنین  کرد.  خواهد  ایجاد  را  محصول 
متزلزل دولت در تعیین حقوق مالکیت آب و زمین نیز 
به افزایش شرایط عدم قطعیت کمک خواهد کرد. عامل 
دیگر نیز بازار مي باشد. نوسانات بازار نیز عدم قطعیت در 

تولید پسته را باال مي برد.  
شرایط عدم قطعیت، خود به دو حالت تقسیم مي شود. 
این دو حالت عبارت از ریسک و عدم حتمیت مي باشند.

 ریسک به شرایطي گفته مي شود که هر چند نتیجه یک 
تصمیم به طور دقیق قابل پیش بیني نمي باشد، احتمال 
وقوع حالت هاي مختلف یک تصمیم قابل تخمین است. 
مي توان  گذشته  سال هاي  تجربه  اساس  بر  مثال،  براي 
از  بهاره  احتمال حادث شدن سرماي  که  نتیجه گرفت 
این  مي رسد.  صفر  به  تقریبا  بعد  به  ماه  خرداد  ابتداي 
در حالي است که هر چه از ابتداي خردادماه به ابتداي 
وقوع سرماي  احتمال  مي شویم،  نزدیک تر  ماه  فروردین 
بهاره افزایش مي یابد. یا این که مي توان بر اساس تجربه 
سال  درصد  چند  احتمال  به  که  زد  تخمین  گذشته 
احتمال  به  این که  یا  مي افتد.  اتفاق  سرمازدگي  جاري 
چند درصد، 50 درصد از محصول از بین خواهد رفت. 
تصمیم گیري در شرایط وجود ریسک هر چند سخت 
و پیچیده مي باشد اما با استفاده از تکنیک هاي مناسب 
به  این شرایط، هر چند نمي توان  امکان پذیر است. در 
بر  و  کرده  بیني  پیش  را  تصمیمات  نتیجه  قطعي  طور 
اساس آن تصمیم گرفت، مي توان با پیش بیني احتمال 
که  نمود  تصمیم گیري  وقوع حالت هاي مختلف، طوري 

بیشترین احتمال کسب سود حادث شود. 
حتمیت  عدم  تصمیم گیري،  براي  شرایط  بدترین   
مي باشد. عدم حتمیت به شرایطي گفته مي شود که نه 
پیش بیني  قابل  دقیق  طور  به  تصمیم  یک  نتیجه  تنها 
یک  مختلف  حالت هاي  وقوع  احتمال  بلکه  نمي باشد 
هر  در  مثال،  براي  نمي باشد.  تخمین  قابل  نیز  تصمیم 
زمان از سال ممکن است به طور خلق الساعه سیاست 
دولت  توسط  پسته  صنعت  براي  تنبیهي  یا  و  تشویقي 
است  ممکن  الساعه  خلق  سیاست هاي  این  شود.  اتخاذ 
براي عده اي سود آور و براي عده اي زیانبار باشد. زمان 
نتیجه  تنها  نه  پسته  کشت  براي  کشاورز  تصمیم گیري 
چنین تصمیماتي قابل پیش بیني نیست بلکه نمي توان 
احتمال وقوع آن را نیز برآورد نمود. به طور کلي مي توان 
نه  قطعیت  وجود  شرایط  در  تصمیم گیري  که  گفت 
مي باشد.  معمولي  و  رایج  کار  نه  و  است  مشکلي  کار 
که  نمود  پیدا  مي توان  شرایطي  کمتر  دیگر،  عبارت  به 
شرایط قطعیت در آن وجود داشته باشد. این مساله در 
بخش کشاورزي و به ویژه در صنعت پسته تقریبا وجود 
حتمیت  عدم  شرایط  در  تصمیم گیري  همچنین  ندارد. 
نه  به عبارت دیگر زماني که  پذیر نمي باشد.  امکان  نیز 

نه احتمال وقوع حالت هاي  نتیجه کار مشخص است و 
علمي  روش  اصال  نمود،  بیني  پیش  مي توان  را  مختلف 
براي تصمیم گیري وجود دارد. در چنین شرایطي بهترین 
مي باشد.  فال گیري  حالت  بدترین  و  است  توکل  حالت 
مي توان  علمي  طور  به  که  عملي  شرایط  تنها  بنابراین 

تحت آن تصمیم گیري نمود شرایط ریسکي مي باشد. 
     براي تصمیم گیري علمي در شرایط ریسکي بایستي 
دیدگاه هاي  فاکتور،  نخستین  نمود؛  توجه  فاکتور  دو  به 
ریسکي تصمیم گیرنده مي باشد. افراد از نظر دیدگاه هاي 
ریسکي به سه گروه ریسک گریز، ریسک خنثي و ریسک 
پذیر تقسیم مي شوند. افراد ریسک گریز، کساني هستند 
با  گزینه  بین 2  از  افراد  این  فرار مي کنند.  از خطر  که 
میانگین سود مساوي، گزینه اي را انتخاب مي نمایند که 
داراي خطر و ریسک کمتري باشد. بیشتر افراد جامعه در 
این گروه قرار دارند. این افراد حتي در مواردي حاضرند 
ریسک کمتر را در ازاي از دست دادن مقداري از میانگین 
تنها در صورتي  افرادي  پذیرا شوند. چنین  درآمد خود 
حاضر به فعالیت در شرایط ریسکي مي باشند که پوششي 
براي خطر ایجاد شود. به عبارت دیگر، فعالیت این افراد 
در صنعت پسته که فعالیتي کامال ریسکي مي باشد، در 
توسط  محصول  عملکرد  که  است  پذیر  امکان  صورتي 
محصول  قیمت  و  شده  تضمین  بیمه  چون  سیستمي 
نیز تضمین گردد. گروه دوم افرادي هستند که ریسک 
خنثي مي باشند. فردي ریسک خنثي است که بین دو 
حالت همراه با ریسک و بدون ریسک تفاوتي قایل نیست. 
براي مثال، براي این فرد یک درآمد 100 میلیون توماني 
با  توماني  میلیون   100 درآمد  با  تضمین  صددرصد  با 
مقابل،  در  ندارد.  تفاوتي  هیچ  درصد خطر  احتمال 50 
افرادي ریسک پذیر مي باشند که فعالیت هاي با ریسک 
مي دهند.  ترجیح  پایین  باریسک  فعالیت هاي  بر  را  باال 
مرگ  دیوار  در  فعالیت  طریق  از  که  فردي  مثال  براي 
محسوب  پذیر  ریسک  افراد  جزء  مي کند  درآمد  کسب 
در  که  دارند  افراد وجود  از  بسیار کمي  مي گردد. سهم 
دو گروه ریسک خنثي و ریسک پذیر قرار مي گیرند. به 
گریز  ریسک  در گروه  افراد جامعه  بیشتر  دیگر،  عبارت 
تفاوت  ایجاد  اکثریت  گروه  این  بین  آن چه  دارند.  قرار 
مي نماید، درجه ریسک گریزي آنها مي باشد. افرادي که 
از ورود به فعالیت هاي  به شدت ریسک گریز مي باشند 
پر خطري چون کشت پسته امتناع مي نمایند. در عوض، 
تمایل  شود،  کمتر  افراد  گریزي  ریسک  درجه  هرچقدر 
مي یابد.  افزایش  پسته  صنعت  در  فعالیت  جهت  آن ها 
بنابراین، با توجه به ریسک باالي صنعت پسته، به افرادي 
که به شدت خطر گریز و محافظه کار مي باشند توصیه 

مي شود تا از ورود به این صنعت خودداري کنند. 
براي تشخیص درجه ریسک گریزي افراد، مي توان از دو 
اطمینان  معادل  با محاسبه  استفاده کرد. نخست  روش 

معیارهاي تصمیم گیري در صنعت پسته
محمد عبدالهي عزت آبادي، عضو هیات علمي موسسه تحقیقات پسته کشور
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فرد براي یک فعالیت ریسکي، مي توان این کار را انجام 
داد. براي مثال، مي توان یک فعالیت ریسکي مانند یک 
فعالیت  این  نمود.  توصیه  فرد  به  را  پسته  باغ  هکتار 
داشته  درصد   50 احتمال  با  حالت   2 مي تواند  ریسکي 
و  تولید  براي  تمام شرایط  این که  باشد. حالت نخست 
ساالنه  شرایطي  چنین  در  است.  مناسب  پسته  فروش 
خواهد  فعالیت  این  از  حاصل  سود  تومان  میلیون   20
و  مي باشد  بدبینانه  بسیار  شرایط  در  دوم  حالت  بود. 
شرایط  این  در  بود.  خواهد  صفر  فعالیت  ساالنه  سود 
به  مي شود.  داده  پوشش  تولید  جاري  هزینه هاي  تنها 
به  که  مي شود  پیشنهاد  فرد  به  فعالیتي  دیگر،  عبارت 
و  تومان  میلیون   20 سالیانه  سود  درصد   50 احتمال 
به احتمال 50 درصد سود سالیانه صفر خواهد داشت. 
این فعالیت و یک  تا بین  از فرد خواسته مي شود  حال 
انتخاب کند. به  با درآمد تضمین شده  فعالیت مطمئن 
ساالنه  دریافت  ازاي  در  است  حاضر  فرد  دیگر،  عبارت 
چه میزان سود تضمین شده، قید یک هکتار باغ پسته 
اطمینان  معادل  فرد،  توسط  انتخاب شده  عدد  بزند.  را 
فعالیت  که  آنجایي  از  مي باشد.  ریسکي  فعالیت  از  فرد 
تومان  میلیون   10 ساالنه  میانگین سود  داراي  ریسکي 
در سال است )20 بعالوه صفر تقسیم بر دو(، اگر معادل 
اطمینان انتخاب شده از 10 میلیون تومان کمتر باشد، 
انتخاب  با  فرد  به عبارت دیگر،  فرد ریسک گریز است. 
مبلغ سود کمتر ولي مطمئن، قید سود بیشتر ولي همراه 
با خطر را زده است. هر چه معادل اطمینان فرد از 10 
میلیون تومان کمتر باشد، درجه ریسک گریزي بیشتر 
مي شود. اگر معادل اطمینان انتخاب شده مساوي با 10 
از  اگر بیشتر  باشد، فرد ریسک خنثي و  میلیون تومان 

10 میلیون تومان باشد فرد ریسک پذیر است. 
     دومین روش براي تعیین درجه ریسک گریزي فرد، 
استفاده از شاخص هاي فردي مي باشد. براي مثال هرچه 
فرد مسن تر باشد، ریسک گریز تر مي باشد. زنان ریسک 
گریزتر از مردان مي باشند. افزایش ثروت باعث افزایش 
با  مي توان  ترتیب  بدین   ... و  مي گردد.  پذیري  ریسک 
اتخاذ  براي  را  فرد، وي  گریزي  ریسک  تشخیص درجه 

تصمیمات درست کمک نمود.
ریسک،  شرایط  در  گیري  تصمیم  در  فاکتور  دومین 
براي  مي باشد.  مختلف  فعالیت هاي  ریسک  میزان 
عالوه  سرمایه گذاري،  براي  مختلف  گزینه هاي  انتخاب 
ریسک  به  بایستي  فعالیت،  دریافتي  سود  میزان  بر 
براي  دیگر،  عبارت  به  نمود.  توجه  مختلف  فعالیت هاي 
و  سود  میانگین  فاکتور  دو  نظر  مورد  فعالیت هاي  تمام 
ریسک را محاسبه کرد. آنگاه از بین گزینه هاي مختلف 
فعالیتي را انتخاب کرد که سود بیشتر و ریسک کمتري 
داشته باشد. براي محاسبه ریسک مي توان از معیارهاي 
تغییرات  دامنه  معیار  ساده ترین  کرد.  استفاده  مختلف 
سود است. براي مثال، اگر میانگین سود 2 فعالیت برابر 
بوده و مساوي با 20 میلیون تومان باشد، براي انتخاب 
گزینه برتر، مي توان دامنه تغییرات این دو گزینه را با هم 

مقایسه نمود. اگر گزینه اول، دامنه سود از صفر تا صد 
داشته و دومي دامنه از 10 تا 50 داشته باشد، یک فرد 
ریسک گریز، گزینه دوم که پراکندگي و ریسک کمتري 

دارد را انتخاب خواهد کرد. 
1- تصمیم گیري هاي مهم در صنعت پسته

فروش  زمان  تا  پسته  باغ  احداث  به  اندیشیدن  زمان  از 
مهم  تصمیمات  اتخاذ  به  نیاز  تولیدي، همواره  محصول 

و حیاتي مي باشد.
اولین تصمیم: ورود به صنعت پسته

اولین  مي باشد.  پرخطر  و  بازده  دیر  سرمایه بر،  فعالیتي 
ریسک در تولید پسته، زمان رسیدن به بازده اقتصادي 
است. به طور متوسط زمان رسیدن یک باغ پسته به سن 
این  وجود،  این  با  مي باشد.  سال   10 اقتصادي  باردهي 
تاثیر عوامل مختلف قرار داشته و  دوره به شدت تحت 
داراي نوسان است. این دوره ممکن است تحت شرایطي 
دیگر، چنانچه  از طرف  برسد.  نیز  از 15 سال  باالتر  به 
قبال نیز اشاره شد، با افزایش فاصله زماني بین تصمیم 
احداث باغ تا برداشت محصول، ریسک فعالیت افزایش 
مي یابد. از آنجایي که پسته محصولي دیر بازده است لذا 
ریسک آن به شدت باالست. یعني این که شرایط زمان 
احداث باغ ممکن است با شرایط برداشت اولین محصول 

اقتصادي )10 سال بعد( کامال متفاوت باشد.
     چنانچه قبال نیز بیان شد، یکي از معیارهاي سنجش 
میزان ریسک، نوسانات و پراکنش مي باشد. تولید پسته 
از   یکي  دارد.  متغیري  کامال  شرایط  خصوص  این  در 
ایجاد ریسک تولید پسته، سال آورري مي باشد.  عوامل 
سال آوري باعث مي شود تا میزان تولید پسته در دو سال 
متوالي کامال متغیر باشد و در بعضي موارد به صفر برسد. 
هر چند که تغییرات ناشي از سال آوري، جزء تغییرات 
قابل پیش بیني و خوب مي باشد، با این وجود در نهایت 
باعث ایجاد نوسانات درآمد خواهد شد. نوسانات درآمدي 
ناشي از سال آوري نوساناتي است که تحت پوشش بیمه 
قرار  آور  فردي که در سال  بنابراین  نمي گیرد.  قرار  نیز 
دارد بایستي با درآمد آن براي دو سال )امسال و سال 
با  حال  نماید.  برنامه ریزي  است(  نیآور  سال  که  آینده 
توجه به سال آوري و نوسانات تولید ناشي از تغییرات آب 
و هوایي، مي توان گفت که در تولید پسته، تنها مي توان 
انتظار داشت که هر سه سال یک نوبت محصول خوبي 
تولید شود. با توجه به ریسک باالي تولید و عدم پوشش 
بسیاري از ریسک هاي تولید از جمله سال آوري، لذا در 
اتخاذ اولین تصمیم، فرد بایستي به دیدگاه هاي ریسکي 
و  به شدت ریسک گریز  فردي که  نماید.  مراجعه  خود 
محافظه کار مي باشد، از ورود به صنعت پسته خودداري 

نماید.
یا  اقتصادي  منافع  نمودن  حداکثر  دوم:  تصمیم 

تولید پایدار؟
آب  پسته  تولید  براي  استفاده  مورد  نهاده  مهمترین   
مي باشد.  پذیر  تجدید  طبیعي  منابع  جزء  آب  مي باشد. 
از  پس  که  مي شود  گفته  منبعي  به  پذیر  تجدید  منبع 

جایگزیني  این  البته  مي شود.  جایگزین  دوباره  مصرف 
منبع  از  برداشت  نرخ  که  مي گیرد  انجام  شرطي  به 
بنابراین  باشد.  منبع  به  ورودي  نرخ  با  برابر  یا  کمتر 
منبع  یک  از  بهینه  بهره برداري  نرخ  منابع،  اقتصاد  در 
تجدید پذیر مانند آب، نرخي است که کمتر یا برابر با 
نرخ ورودي به منبع باشد. بدین ترتیب، دومین تصمیم 
مي باشد.  آب  منابع  از  برداشت  پسته،میزان  صنعت  در 
براي تصمیم گیري در این زمینه دو معیار متفاوت وجود 
دارد. بر اساس معیار نخست، یعني حداکثر کردن منافع 
اقتصادي، برداشت آب بایستي به میزاني انجام شود که 
ارزش تولید نهایي آب با هزینه استحصال آب برابر گردد. 
تولید نهایي آب برابر با میزان پسته تولید شده ناشي از 
مصرف آخرین واحد آب مصرف شده مي باشد. اگر این 
مقدار تولید را در قیمت پسته ضرب نماییم ارزش تولید 
نهایي محاسبه مي گردد. براي مثال اگر با مصرف 8000 
متر مکعب اب در هر هکتار، 1000 کیلوگرم پسته تولید 
هکتار  هر  در  آب  مکعب  متر   8001 مصرف  با  و  شده 
1000/08 کیلوگرم پسته تولید شود، تولید نهایي یک 
متر مکعب آب 80 گرم مي باشد. اگر 80 گرم پسته را در 
قیمت پسته )25000 تومان(، ضرب نماییم ارزش تولید 
تومان خواهد  نهایي یک متر مکعب آب معادل 2000 
با هزینه استحصال  اقتصادي  این ارزش  با مقایسه  شد. 
یا خرید یک متر مکعب آب مي توان تصمیم به مصرف 
آب بیشتر گرفته یا این که از این کار صرفه نظر نمود. 
به طور کلي، تا زماني که ارزش تولید نهایي آب بیشتر 
از هزینه تامین آب باشد، از دید اقتصادي مصرف بیشتر 

آب توصیه مي شود. 
 دومین معیار براي تعیین میزان برداشت آب از منبع، بر 
اساس اصول توسعه پایدار مي باشد. بر اساس این معیار، 
یا  منبع  ورودي  میزان  به  آب  منبع  از  برداشت  مقدار 
براي همیشه  منبع  به طوري که  آن مي باشد.  از  کمتر 
داراي آب بوده و تولید پایدار بماند. در این معیار ممکن 
سود  به  نسبت  فعلي  زمان  در  شده  کسب  سود  است 
اقتصادي  منافع  کردن  حداکثر  حالت  در  آمده  بدست 
بلند مدت حداکثر مي شود. در  منافع  ولي  باشد،  کمتر 
دادن  از دست  به  توجه  با  بایستي  فرد  چنین شرایطي 
ریسکي  منافع  آوردن  بدست  و  فعلي  مطمین  منافع 
آینده تصمیم گیري نماید. با توجه به این که در صورت 
برداشت بیش از اندازه تعادلي منبع آب، باعث مي شود 
نمود،  استفاده  پسته  باغ  اقتصادي  عمر  از کل  نتوان  تا 
بنابراین توصیه مي شود تا برداشت از منبع آب بر اساس 
برداشت  با  دیگر  عبارت  به  باشد.  پایدار  توسعه  معیار 
کمتر، ممکن است سود فعلي کاهش یابد اما به علت این 
که عمر باغات پسته افزایش مي یابد لذا در مجموع سود 
حاصل شده از تولید پسته در بلند مدت افزایش مي یابد. 

تصمیم سوم: تعیین نسبت بهینه آب به زمین
بر  که  دسترس  در  آب  مقدار  شدن  مشخص  از  پس   
به  نوبت  مي شود،  تعیین  پایدار  توسعه  معیار  اساس 
تصمیم گیري در خصوص تعیین سطح باغ پسته بهینه 
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که  نکته اي  اولین  است.  دسترس  در  آب  به  نسبت 
بایستي مورد توجه قرار داد این است که جهت تعیین 
میزان بهینه باغ پسته با داشتن مقدار ثابت آب، بایستي 
اگر  دیگر،  عبارت  به  نظر گرفت.  در  را  مثمر  پسته  باغ 
آب،  ثابت  مقدار  براي  مناسب  باغ  میزان  تعیین  براي 
از نیاز آبي نهال پسته استفاده شود و باغ ایجاد گردد، 
پس رسیدن سن درختان به سن بارور و باال رفتن نیاز 
طور  به  مي شود.  مواجه  آب  کمبود  با  باغ  درخت،  آبي 
تازه  باغ  به یک  باغ مثمر نسبت  آبي یک  نیاز  متوسط 
احداث شده 5 برابر مي باشد. بدین ترتیب در سال هاي 
نخست بایستي مقدار زیادي از آب موجود بال استفاده 
بماند تا بتوان در زماني که باغ به سن ثمر دهي مي رسد، 
با مشکل مواجه نشود. براي تعیین نسبت بهینه آب به 
زمین در یک باغ مثمر، در دو حالت مختلف بایستي از 
هنوز  که  شرایطي  در  کرد.  استفاده  متفاوت  روش  دو 
را  آب  منبع  مي توان  است،  نشده  احداث  پسته اي  باغ 
نظر  در  محدود  را  پسته  باغ  و  نموده  فرض  محدود  نا 
گرفت. این فرض، منطقي به نظر مي رسد زیرا مقدار باغ 
نا محدود است.  به صفر  و مقدار آب نسبت  بوده  صفر 
بهینه آب مورد  تعیین مقدار  براي  در چنین شرایطي، 
مي شود.  عمل  زیر  صورت  به  مثمر  پسته  باغ  یک  نیاز 
باغ پسته مثمر را در نظر مي گیریم. میزان  یک هکتار 
آب مصرفي را از مقدار کم شروع کرده و آن را افزایش 
مي دهیم. این کار را تا جایي ادامه مي دهیم که ارزش 
اضافه شده  آب  هزینه  از  بیشتر  اضافه شده  آب  نهایي 
بهینه آب  مقدار  این دو مساوي شدن  وقتي که  باشد. 
آب  با  و  رفسنجان  شرایط  در  مي آید.  بدست  مصرفي 
سانتیمتر،  بر  موس  میکرو   ۶500 متوسط  شوري  با 
مقدار بهینه 19200 متر مکعب در هکتار در سال در 
سیستم آبیاري غرقابي محاسبه مي شود. با توجه به این 
که بازده آبیاري غرقابي 30 درصد مي باشد، بنابراین در 
سیستم آبیاري تحت فشار مقدار بهینه مصرف آب در 
متر مکعب )19200  معادل 57۶0  در سال  هر هکتار 
ضربدر 0/30( مي باشد. حال فرض کنید که در سیستم 
بهینه  برداشت  میزان  چاه،  یک  از  پایدار  برداري  بهره 
ثانیه  در  لیتر   30 دبي  با  سال  طول  در  ساعت   5000
در سطح  چاه  از  شده  برداشت  آب  کل  بنابراین  باشد. 
در سال مي باشد.  متر مکعب  معادل 540000  تعادلي 
اگر بخواهیم سیستم غرقابي استفاده نماییم مقدار باغي 
با 28 هکتار )540 هزار  برابر  بایستي احداث نمود  که 
مقدار  این  از  بیشتر  اگر  باشد.  بر 19200( مي  تقسیم 
باغ پسته احداث شود در نهایت با کم آبي مواجه شده و 
عملکرد را کاهش مي دهد. در صورتي که سیستم آبیاري 
باغ  بهینه  مقدار  گیرد،  قرار  استفاده  مورد  فشار  تحت 

معادل 94 هکتار مي باشد. 
احداث  قبل  از  پسته  باغ  است که  حالت دوم شرایطي 
اندازه بهینه است.  از  باغ مورد نظر بیش  شده و مقدار 
این شرایط در اکثر مناطق پسته کاري فعلي وجود دارد. 
در این مناطق بر اساس تصورات نادرست و تصمیمات 

توسعه  معیار  اساس  بر  گیري  تصمیم  جاي  به  اشتباه، 
اقتصادي  منافع  کردن  حداکثر  معیار  اساس  بر  پایدار، 
اساس  بر  فوق  چاه  کنید  فرض  است.  گرفته  صورت 
حداکثر کردن منافع اقتصادي تا کنون 45 لیتر در ثانیه 
به  است.  مي نموده  برداشت  سال  در  ساعت   8400 در 
عبارت دیگر، میزان کل برداشت آب، سالیانه 13۶0000 
برداشت  میزان  که،  این  یعني  است.  بوده  مکعب  متر 
واقعي بیش از 2/5 برابر میزان برداشت در سطح توسعه 
پایدار بوده است. حال، یا این که به علت کم آبي امکان 
برداشت به میزان گذشته وجود ندارد و یا این که مالکان 
سطح  تا  را  برداشت  مقدار  تا  اند  گرفته  تصمیم  چاه 
متر مکعب در سال کاهش دهند. همچنین   540000
پسته  باغ  هکتار   140 مالک  چاه  این  که  کنید  فرض 
مي باشد. اگر بخواهیم با 540000 متر مکعب آب،140 
هکتار باغ پسته را آبیاري نماییم، سهم هر هکتار 3800 
متر مکعب در سال خواهد بود. این مقدار بسیار پایین 
باغ پسته، حتي در سیستم  نیاز  از میزان آب مورد  تر 
تحت فشار )57۶0( مي باشد. بنابراین امکان بقاي تمام 
باغات پسته نبوده و بایستي سطحي از باغات را حذف 
نمود. براي این کار بایستي مقدار بهینه آب به زمین را 
مقدار  شرایطي  چنین  در  نمود.  تعیین  شرایط  این  در 
آب را ثابت در نظر گرفته شروع به اضافه نمودن باغات 
پسته مي نماییم. در اینجا بر خالف حالت قبل به جاي 
محاسبه بازده آب در هکتار، بازده زمین بر متر مکعب 
آب محاسبه مي شود. در ازاي اضافه نمودن هر مقدار 
زمین )باغ مثمر پسته( به ازاي یک متر مکعب آب بازده 
مشخصي حاصل مي شود. اضافه نمودن باغ، باعث اضافه 
نمودن به هزینه جاري باغ نیز مي شود. این کار تا جایي 
ازاي  در  شده  اضافه  باغ  واحد  یک  که  مي دهیم  ادامه 
ایجاد  به هزینه  ثابت آب، منافع بیشتري نسبت  مقدار 
متوسط  با شوري  آب  با  و  رفسنجان  در شرایط  نماید. 
 8400 بهینه  مقدار  سانتیمتر،  بر  موس  میکرو   ۶500
متر مکعب در هکتار در سال در سیستم آبیاري غرقابي 
محاسبه مي شود. بنابراین با تعیین مقدار بهینه 8400 
به جاي 19200 متر مکعب در هکتار، در کوتاه مدت 
سعي مي شود تا از بیشترین سطح باغ موجود استفاده 
شود. در بلند مدت سعي خواهد شد تا سیستم آبیاري 
باغات از غرقابي به تحت فشار تبدیل شود و بتوان بازده 
به عبارت  داد.  افزایش  بهینه  تاسطح  را  از آب  استفاده 
دیگر، در بلند مدت استفاده از نسبت بهینه 8400 به 
جاي 19200 در سیستم غرقابي باعث افت محصول و 

کاهش کارآیي آب خواهد شد.
تصمیم چهارم: زمان مصرف نهاده ها

به زمان شامل آب، کود و سم  نهاده مهم حساس  سه 
زمان مصرف آب مسائلي  براي  کلي  به طور  مي باشند. 
چون زمان هایي از سال که نیاز به آبیاري سنگین است،

زمان هایي از سال که نیاز به آبیاري سبک است،
زمان  و  نیست،  آبیاري  به  نیاز  که  سال  از  هایي  زمان 
هایي از سال که بایستي دور آبیاري کاهش یابد، مطرح 

مي باشند. براي این که بتوان به تمام موارد فوق دست 
یافت نیاز به سرمایه گذاري در احداث استخرها و ایجاد 
در  است.  پسته  باغات  سطح  در  آب  توزیع  شبکه هاي 
تصمیم گیري  گزینه  دو  بین  بایستي  کشاورز  اینجا 
و  کمتر  آب  مصرف  و  بیشتر  گذاري  سرمایه  کند. 
گزینه  در  بیشتر.  آب  مصرف  و  کمتر  سرمایه گذاري 
نخست منافع ناشي از مصرف آب افزایش مي یابد و در 
عوض هزینه هاي تولید نیز باالتر خواهد رفت. بنابراین 
بر اساس سود خالص ایجاد شده بایستي تصمیم گیري 
نمود. در تعیین زمان بهینه مصرف کود و سم، کشاورز 
بایستي دانش خود را افزایش دهد. تعیین زمان دقیق 
مصرف این دو نهاده بر اساس عالیم کمبود و زیاد بود 
مصرف، دوره زندگي گیاه و آفت، و ... مي باشد. براي این 
در  ببرد.  باال  را  خود  اطالعات  بایستي  کشاورز  منظور 
کنار این گزینه )افزایش دانش و مصرف به موقع کود و 
سم(، گزینه دومي نیز وجود دارد. مصرف بیشتر کود و 
سم در زمان هاي مختلف به طوري که بتواند زمان هاي 
به جاي  مثال کشاورز  براي  پوشش دهد.  را  نظر  مورد 
این که زمان دقیق مبارزه با پسیل را بداند، مي تواند در 
تابستان به صورت هفته اي یک نوبت سمپاشي کند. این 
مسئله باعث مي شود که آفت کنترل شود ولي دو مساله 
افزایش هزینه سم پاشي و ریسک افزایش آلودگي زیست 
محیطي را به دنبال خواهد داشت. براي تصمیم گیري در 
این مورد، بایستي هزینه کسب دانش با هزینه سمپاشي 
بیشتر و آلودگي محیط زیست مقایسه شود. با توجه به 
بنابراین  مي باشد،  پایین تر  دانش  کسب  هزینه  که  این 
را جایگزین  تا کشاورزان کسب دانش  توصیه مي گردد 

استفاده از سایر نهاده هاي پر خطر نمایند. 
2- نمونه هایي از اظهار پشیماني پسته کاراني که دچار 

اشتباه در تصمیم گیري شده اند
جعفر، پسته کاري است 75 ساله که از پشیماني خود 
چنین مي گوید. باغ پسته اي دارم که تا کنون سه نوبت 
خودم  به  دوباره  آنها  و  کرده ام  تقسیم  فرزندانم  بین 
فروخته اند. باغات پسته اي که قرار بود مایه فخر و افتخار 
من شوند، مایه رنج و بي آبرویي من گردیده اند. ثروتي 
فرزندانم شود، حکم  آینده  بود تضمین کننده  قرار  که 
کفش هاي میرزا نوروز را پیدا کرده اند. به هر طرف که 

پرت مي کنم به خودم بر مي گردند. 
 اکبر، پسته کار 74 ساله اي است که مي گوید، به طور 
نا خواسته جمالت زیر را از فرزندانش شنیده است. "این 
بود که  این چه بالیي  به ما رسید.  بود که  چه میراثي 
پدرشان  مال  مي گویند  بفروشیم  اگر  شدیم.  دچارش 
را  پدرشان  مال  مي گویند  کنیم  رها  اگر  فروخته اند.  را 
رها کرده اند. اگر نگه شان بداریم، دخلشان به خرجشان 
نمي ارزد." او مي گوید: از روزي که این جمالت را شنیده 
فرزندانش مي سوزد و خیلي خودش  براي  خیلي دلش 
برداشت  کمتري  آب  که  کاش  اي  مي کند.  سرزنش  را 
کرده بودم و باغ پسته کمتري احداث کرده بودم و امروز 

فرزندانم را به چنین سرنوشتي دچار نمي کردم. 
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برای  ایران  پسته  انجمن  سعدی-  حسنی  حجت 
نخستین بار با هدف اعالم حضور و معرفی و شناساندن 
نهمین  در  بین المللی،  نمایشگاه های  در  ایران  پسته 
دوره ي نمایشگاه بین المللیFOODTEC هند که به صورت 
هیات  ترکیب  یافت.  حضور  می شود،  برگزار  ساالنه  دو 
آقایان  فارس  استان  از  را  ایران  انجمن پسته  از  اعزامی 
مجتبی  االسالمی،  شیخ  باقر  محمد  و  حسین  محمد 
قم  استان  از  فروغان،  امیر  و  فریدونی  نظام  بلوچی، 
حسین  سید  سیرجان  شهرستان  از  فراهانی،  محسن 
حسینی، حسین نجف آبادی پور و عبدالحسین خراسانی، 
از رفسنجان حمید رضا توکلی نیا و محراب صفری زاده 
و از شهرستان شهر بابک محمد علی سفالیی شهر بابک 

تشکیل می داد.
سفر گروه اعزامی به کشور هندوستان، کشور هزار رنگ، 
بامداد  اولیه  ساعات  از  و سرزمین جشن ها  ملت  هفتاد 
جمعه بیست و سوم آبان ماه سال جاری پس از انجام 
تشریفات فرودگاهی با پرواز شماره 810 هواپیمایی ایران 
ایر در ساعت 7:15 دقیقه آغاز شد. این سفر گروه رأس 
ساعت 12 ظهر به وقت محلی وارد فرودگاه بین المللی 
و  استقبال  با  و  شد  بمبئی  شهر  شیواجی  چاتراپاتی 
 ITC Marathaهتل محل  به  محلی  راهنمای  همراهی 

که  جهان  پرجمعیت  کشور  دومین  هند  کرد.  عزیمت 
را در خود جای داده  حدود یک ششم جمعیت جهان 
است. مقصد گروه، شهر بمبئی پایتخت اقتصادی کشور 
این  به  ورود  بدو  در  که  نکته ای  اولین  بود  هندوستان 
شهر نظر هر بیننده ای را به خود جلب می کرد، اختالف 

طبقاتی فاحش بین غنی و فقیر در این شهر بود. 
از  بازدید  به  سفر  دوم  روز  شده  اعالم  برنامه  طبق 
 2014 FOODTEC نمایشگاه اختصاص داشت. نمایشگاه
نهمین دوره نمایشگاه بین المللیFOODTEC هند بود که 
به صورت دو ساالنه برگزار می شود. این دوره از نمایشگاه 
با مدیریت و سازماندهی شرکت Koelnmesse آلمان 

در شهر بمبئی برگزار  شد.
در این نمایشگاه پاویونهای بین المللی از چین، اتحادیه 
اروپا، فرانسه، ایتالیا، کره جنوبی، هلند و ترکیه شرکت 
شرکت   4۶۶ حضور  با  نمایشگاه  از  دوره  این  داشتند. 
زمینه های  در  کشور   30 از  غذایی  صنایع  با  مرتبط 
تکنولوژی صنایع غذایی، نوشیدنی و صنایع بسته بندی 
نمایشگاه،  این  برگزاری  روز  سه  طی  در  شد.  برگزار 
کردند.  بازدید  نمایشگاه  این  از  نفر  12هزار  به  نزدیک 
و  بسته بندی  زمینه ي  در  معتبر  شرکت های  حضور 
 ، آلمان  کشورهای  از  کشاورزی  محصوالت  فرآوری 

قابل  نکات  از  فرانسه  و  ایتالیا  بلژیک،   ، هلند   ، آمریکا 
توجه در نمایشگاه بود.

روز سوم سفر به بازدید از  اماکن تاریخی شهر بمبئی 
نظیر  مکان هایی  از  تور  این  در   . داشت  اختصاص 
دریای عمان  کنار  در  )یک گذرگاه ساحلی  مارین درایو 
 Queens_ملکه گردنبند  جاده  این  استعمار  دوره  در  که 
Necklace_ نامیده می شد چرا که در شب وقتی چراغ  ها 

با  مزین  جاده شکل یک سینه  ریز  این  می  شود،  روشن 
)فضای  دهابی  بزرگ  رختشوی خانه  دارد(،  را  جواهر 
وسیع و حوضچه  های بخش بندی شده که  کارگران در 
این  هر حوضچه مشغول شست وشوی لباس  ها هستند. 
محل  توسط دولت استعمارگر بریتانیا برای شست وشوی 
متمرکز لباس های مردم شهر در یک مکان خاص ایجاد 
اصلی  کارکرد  از  زمان  مرور  به  امروزه  که  بود  شده 
خود دور شده و تنها مکانی توریستی برای شهر ایجاد 
به  متعلق  که  )خانه  ای  گاندی  موزه  خانه   است.(،  کرده 
و  آزادیخواه  این  عمر  از  و 17 سال  بود  گاندی  دوست 
یا  معلق  باغ  آن سپری شد(،  در  استقالل طلب هندی 
باغ فیروز  شاه و همچنین بازدید از نمای بیرونی دانشگاه 
بمبئی و برج ساعت زیبا و دیدنی این دانشگاه، ساختمان 
از  نشانه ای  که  بمبئی  چاپاتراشیواجی  راه آهن  ایستگاه 

حضور انجمن پسته ایران در نمایشگاه بین المللی تکنولوژی غذایی هند

هشت روز مهمان هفتاد ملت
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داشت،  همراه  به  هند  استعمار  دوران  معماری  سبک 
دروازه هند، هتل کاخ تاج محل  بازدید بعمل آمد.

اعضای  با  دیدار  بر  تمرکز  سفر  چهارم  روز  برنامه 
به  مستقیماً  گروه  داشت.  بمبئی  خشکبار  نمایندگان 
جلسه  ابتدای  در  کرد.  عزیمت  جلسه  برگزاری  محل 
یکدیگر  به  طرفین  مهمانان،  به  خوشامد گویی  ضمن 
برای  ایران  پسته  معرفی  فیلم  سپس  شدند.  معرفی 
انجمن  معرفی  ضمن  ادامه  در  گردید.  پخش  حضار 
تبادل  و  بحث  به  تا  شد  خواسته  حضار  از  ایران  پسته 
نظر در خصوص مسائل و مشکالت تجاری بپردازند. در 
افزایش مناسبات تجاری تاکید و  این جلسه طرفین بر 
خواستار تسهیل در اعطای روادید تجاری شدند. شایان 
با  تجارت  مسائل  اصلی ترین  از  هندی  است طرف  ذکر 
ایران تحریم های بانکی و بیمه ای نام برد، جلسه بازدید با 
اعضای نمایندگان خشکبار شهر بمبئی پس از برگزاری 
ضیافت ناهار ترتیب داده شده توسط انجمن پسته ایران 
گروه  از  هندی  طرف  برنامه،  ادامه  در  رسید.  پایان  به 
برای بازدید از کارگاه فرآوری ، سورتینگ و بسته بندی 
مغز پسته واقع در شهر بمبئی دعوت به عمل آورد. در 
این  کار  مختلف  مراحل  با  گروه  کارگاه  این  از  بازدید 

شرکت آشنا شد.
برنامه روز پنجم با پرواز به مقصد اورنگ آباد شروع  شد. 
ساعت ۶.5 صبح پس از پرواز نیم ساعته به فرودگاه شهر 
 Ambassador آورنگ آباد رسیدیم و بالفاصله به هتل
این شهر عزیمت کردیم. در بدو ورود با استقبال سنتی 
و جالب کادر هتل مواجه شدیم. پس از تحویل گرفتن 
غارهای  از  بازدید  برای  گروه  استراحت  کمی  و  اتاق ها 
با  زیبای آجانتا عزیمت کرد. رسیدن به غار های آجانتا 
از شهر و خرابی جاده  فاصله 105 کیلومتری  به  توجه 
طول  به  ساعت  چهار  حدود  هند  در  دسترسی  های 
تماماً  که  غار   30 بر  مشتمل  آجانتا  غارهای  انجامید. 
معابدی  اصل  در  غارها  این  شده  اند.  حفر  دست  توسط 

برای بودائیان محسوب می شوند. حفر این غارها در طول 
سالیان درازی صورت گرفته و تقریبا مبنای حفر تمامی 
غارها یکسان و به تناسب هر دوره ای تزئینات، نقاشی ها 
و مجسمه های مختلفی از بودا در آن ها تعبیه شده است. 
با قدمت 2 قرن  بودایی  آیین  به  غارهای آجانتا مربوط 
توسط  شدن  پوشیده  به  توجه  با  مسیح  میالد  از  قبل 
درختان جنگلی درسال 1819 توسط یک افسر انگلیسی 
از  بازدید  از  در هنگام شکار کشف گردیدند. گروه پس 

این میراث جهانی یونسکو به هتل عزیمت کرد.
 Jain روز ششم به بازدید از مجموعه صنعتی- کشاورزی
اختصاص داشت.گروه صنعتی- کشاورزی JAIN با تقریباً 
28 واحد تولیدی محصوالتی نظیر سیستم های آبیاری 
و همچنین  آن ها  به  مربوط  اجزاء  و  پاش  آب  قطره ای، 
سیستم های اتوماسیون جهت آبیاری، لوله هایpvc، پلی 
اتیلن، تاسیسات گلخانه ای و واحدهای فراوری صنایع 
غذایی یکی از بزرگ ترین و معتبرترین واحدهای تولیدی 
از شرکت  بازدید  برای  نوع خود در جهان می باشد.  در 
از  کیلومتری   180 طوالنی  مسافت  می بایست   JAIN

اورنگ آباد تا شهر جالگائون را طی کنیم. به همین جهت 
گروه ساعت 8 صبح هتل را به مقصد شهر جالگائون ترک 
کرد و حدود ساعت 13 به شهر جالگائون رسید. در بدو 
ورود گروه مورد استقبال مسوولین شرکت قرار گرفت. 
گروه پس از استراحتی کوتاه و پذیرایی برای بازدید از 
موزه گاندی هدایت شد. پس از بازدید از موزه گروه برای 
پس  شد.  راهنمایی  مجموعه  رستوران  به  ناهار  صرف 
این شرکت  نمایشگاه محصوالت  به  نهار گروه  از صرف 
خاص  مورد  چند  عالقمندی  براساس  تا  شد  راهنمایی 
را برای بازدید از واحد تولیدی انتخاب کنیم. در جنب 
نمایشگاه ماکتی از انواع سیستم های آبیاری برای بازدید 
عموم تعبیه شده بود که امکان راه اندازی آن نیز برای 
بازدید کنندگان فراهم بود. با توجه به محدودیت زمانی 
و فاصله برخی از واحدها از واحد مرکزی که نمایشگاه 

در آن واقع شده بود گروه تنها به بازدید از واحد تولیدی 
و  خورشیدی  های  آبگرمکن  و  خورشیدی  سلول های 
مجموعه  داخل  در  کشاورزی  الگویی  واحدهای  برخی 
با  همزمان   jain کارخانه  از  بازدید  کرد.  بسنده  اصلی 
غروب آفتاب به پایان رسید و گروه برای برگشت به هتل 

عازم اورنگ آباد شد.
بازدید  به  اختصاص  آباد  اورنگ  در  حضور  روز  آخرین 
از  آباد داشت. پس  اورنگ  توریستی شهر  از جاذبه های 
صرف صبحانه گروه عازم بازدید از غارهای الورا گشت. 
در مسیر حرکت منظره قلعه ملک آباد و برج و باروهای 
سنگی آن نظر هر بیننده ای را به خود جلب می کرد. 
اورنگ آباد  الورا در 30 کیلومتری شهر  تاریخی  غارهای 
واقع شده اند. این مجموعه شامل 12 غار بودایی متعلق 
به قرن های ششم و هشتم میالدی، 17 غار هندو متعلق 
به قرن های ششم و نهم، و 5 غار برهما- بودایی متعلق 
این  مجاورت  که  است  میالدی  دهم  و  هشتم  قرن  به 
تعداد غار از آیین های مختلف در مجاورت هم نشان از 
هند  تاریخ  از  دوره  این  در  رایج  مذهبی  هماهنگی های 
می باشد. پان چاکی )آسیاب های آبی قرن دوازدهم( نیز 
شده  برنامه ریزی  گروه  برای  بازدید  برنامه های  دیگر  از 

بود.
بازدید از مقبره بی بی  کا،  آرامگاه دلرس  بانو بیگم همسر 
اورنگ زیب ششمین پادشاه گورکانی، که در اواخر سده 
هفدهم میالدی شبیه به تاج محل در آگرا و به تقلید از 
ابعادی کوچکترساخته شده است  با مرمر سفید در  آن 
و معروف به تاج محل فقیر است، برنامه بعدی تور بود.  
تور هند با پرواز 7 صبح از اورنگ آباد به سمت بمبئی  به 
انتهای خود نزدیک می شد. پس از 8 روز اعضای گروه با 
تحمل رنج سفر و شیرینی ها و تلخی های خاص هر سفر، 
عزیمت  تهران  به سمت  ایر  ایران  شماره 811  پرواز  با 
فرودگاه  به  ورود  با  جمعه  عصر   1۶:50 ساعت  کردندو 

امام خمینی تهران به پایان رسید.  
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آب«  »پلیس  ابتدا  در  را  طرح  نام  پسته-  ماهنامه 
گذاشتند. رحمانی فضلی، وزیر کشور اما، وقتی نام طرح 
را شنید، به استاندار کرمان گفت: بهتر است نام طرح را 
تغییر دهید. شاید به خاطر هم نامی این طرح با »سازمان 
پلیس مسلح آب« کشور که در قالب »قانون ملی شدن 
منابع آب« در سال 1348 مصوب شده بود و بی آن که 

تشکیل شود، در سال ۶1  حذف شده بود.
در  طرح  این  جاری  سال  تیرماه  روزهای  واپسین  در 
معاونین  استاندار،  حضور  با  که  استان  آب  شورای 
استاندار، شرکت آب منطقه ای، سازمان جهاد کشاورزی 
شمال و جنوب استان، توزیع نیروی برق شمال و جنوب 
استان، آب و فاضالب شهری و روستایی، محیط زیست، 
ائمه  تجارت،  و  معدن  صنعت،  سازمان  طبیعی،  منابع 
محترم جمعه، قوه قضاییه، صداو سیما، نیروی انتظامی، 
اندیشکده تدبیر آب ایران، اتاق بازرگانی و خانه کشاورز 
مجددا  بعدها  البته  رسید.  تصویب  به  می شود،  تشکیل 
این طرح در جلسه ای به رای گذاشته شد و به تصویب 
حاضران رسید. طرح همیاران آب 5 ساله و  مشتمل بر 
17 مصوبه است که پیش از این هم به نحوی در قانون 

پیش بینی شده اما اجرا نشده است. 
جزییات  از  ایران  پسته  انجمن  اعضای  اطالع  هدف  با 
طرح همیاران آب، گزارش مصوبات 17 گانه شورای آب 
استان منتشر می شود، تا باب گفت وگو در این خصوص 

گشوده شود. 
آب  شورای  به  واصله  پیشنهادات  تعداد  گزارش  این 
اعالم  مورد   33 را  آب  توسعه  سند  درخصوص  استان 
کرده است. بر این اساس، تقویت و توسعه مطالبه گری 
برنامه  تنظیم  آب،  با  مرتبط  دستگاه های  از  استانداری 
زمانبندی جهت مدیریت مصرف آب، کنترل حجم وسیع 

ابزارهای حاکمیتی،  برداشت بی رویه آب با استفاده از 
آب  از  بهره برداری  برای  آموزشی  روش های  از  استفاده 
استحصال شده بصورت علمی و صحیح، مدیریت مصرف 
از  جلوگیری  صیفی کاری،  و  زراعی  بخش های  در  آب 
آبیاری زمین های کشاورزی بصورت غرق آبی و هدایت 
کشاورزان و تأمین اعتبار برای آبیاری مکانیزه قطره ای، 
برای  آب  شرکت  توسط  افتخاری  ناظرهای  تعیین 
با  قاطع  برخورد  پرمصرف،  کنندگان  مصرف  شناسایی 
از منابع آب، خریداری  متخلفان بهره برداری غیر مجاز 
ایجاد  جهت  زیاد  آب  دبی  با  چاه های  نمودن  پلمپ  و 
شبکه های مناسب آبیاری برای کشاورزان و فروش آب به 
آن ها، تعیین تکلیف چاه های غیرمجاز در کمیسیون های 
مربوطه شرکت آب منطقه ای و مسلوب المنفعه نمودن 

چاه هایی که ثبت نام نکرده اند، پیشنهاد شده است.
برداری  بهره  و  مناسب کشت  الگوی  تعیین  همچنین  
برای  مناسب  گونه های  تعیین  و  آب  منابع  از  صحیح 
کشت که قابلیت مقاومت در برابر کم آبی دارند، توسعه 
مجتمع های  و  گلخانه ها  احداث  و  مدرن  کشاورزی 
منابع  از  بهینه  استفاده  جهت  دامپروری  و  کشاورزی 
جلوگیری  برای  مجاز  پروانه دار  چاه های  مدیریت  آب، 
اتخاذ  بهره برداری،  پروانه  قانونی  آب  مازاد  مصرف  از 
تصمیم جدی جهت پلمپ چاه های غیر مجاز،  استفاده 
از روش های نوین برای تصفیه فاضالب و ایجاد سدهای 
زیرزمینی برای جلوگیری از فرار آب از ذخایر زیرزمینی، 
یا نمایندگان خانه کشاورز در تدوین  حضور کشاورزان 
نظرات  نقطه  از  استفاده  استان،  آب  توسعه  سند 
کشاورزان و بهره برداران چاه های کشاورزی برای تدوین 
سند آب، اصالح قیمت برق هر کیلو وات آب کشاورزی 
برای استفاده از آب بصورت بهینه، لغو و متوقف نمودن 

کشاورزی  های  چاه  کردن  سنددار  قانون  و  طرح  روند 
قبل از سال 1385، شروع صرفه جویی از ادارات از دیگر 

راهکارها و نظرات پیشنهادی اعالم شده است. 
کار  و  پژوهش  و  تحقیق  استان  آب  شورای  دبیرخانه 
تحقیق  اجرایی،  دستگاه های  در  راهبردی  و  کاربردی 
و  شستشو  آب  و  آشامیدنی  آب  تفکیک  نحوه  برای 
کاربردی نمودن آن، مصرف بهینه آب در بخش معادن 
و جلوگیری از اتالف آب در این بخش و استفاده مجدد 
از پسابهای صنعتی برای صنایع، استفاده از نقطه نظرات 
کشاورزان و بهره برداران چاه های کشاورزی برای تدوین 
یک  زیرزمینی  سفره های  از  آب  انتقال  عدم  آب،  سند 
منطقه جهت انتقال به منطقه دیگر جهت آبیاری باغات 
علیرغم نیاز مبرم به آب در نطقه مورد وقوع سفره آب 
زیرزمینی را از دیگر پیشنهادات واصله اعالم کرده است.

رعایت  و  قنوات  مرمت  برای  الزم  اعتبارات  تخصیص 
کنتور  نصب  برای  کارشناسی  کار  انجام  قنات ها،  حریم 
جهت موتور پمپ های آب و تعیین هزینه برای برداشت 
به  حوضه  آب  انتقال  چاه،  بهره برداری  پروانه  بر  مازاد 
غیر  چاه های  پلمپ  تصمیم جدی جهت  اتخاذ  حوضه، 
برای جلوگیری  مجاز، مدیریت چاه های پروانه دار مجاز 
از مصرف مازاد آب قانونی پروانه بهره برداری، استفاده از 
سدهای  ایجاد  و  فاضالب  تصفیه  برای  نوین  روش های 
زیرزمینی برای جلوگیری از فرار آب از ذخایر زیرزمینی 
و  اجرای طرح های تحقیقاتی برای استفاده از شوراب ها 
واصله  پیشنهادات  دیگر  از  مدرن  کشاورزی  توسعه  در 

اعالم شده است.
منفی  استان  ساالنه  آب  بیالن  گزارش،  این  پایه  بر 
از منابع  900 میلیون مترمکعب است که برداشت آب 
زیرزمینی ذخایر روان آب ۶/2۶ میلیارد مترمکعب است. 

با تصویب طرح 5 ساله همیاران آب وعده داده شد

۱۹۴۴ میلیون متر مکعب صرفه جویی آب در بخش کشاورزی

هزینه هر متر مکعب صرفه جویی آب کشاورزی 140 تومان است
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نفوذ به سفره زیرزمینی و روان آب قابل استحصال 5/۶ 
میلیارد مترمکعب، معادل 23درصداست.  تبخیر 18/8 
میلیارد مترمکعب، معادل 77درصددرصد است. این در 
حالی است که  متوسط بارش ساالنه 129 میلیمتر)24/5 

میلیارد مترمکعب( است. 
این گزارش تعداد چاه های کشاورزی را  32هزارو153 
مجاز  چاه  22هزارو10  تعداد  این  از  که  می کند  اعالم 
قنات ها   تعداد  است.  مجاز  غیر  چاه  هزارو143  و 

2هزارو355 و تعداد بند و چشمه هزارو5۶7 است.
برداشت  متعدد  مصارف  مجموع  گزارش،  این  پایه  بر 
5هزارو910  که  است  مترمکعب  میلیون  ۶هزارو2۶2 
به  مربوط  95درصد  معادل  آن   مترمکعب  میلیون 
معادل  آن  مترمکعب  میلیون   282 کشاورزی،  مصارف 
آن  مترمکعب  میلیون   70 و  شرب  به  4درصدمربوط 
معادل 1درصدمربوط به صنعت است. این در حالی است 
که توزیع مصرف آب در صنعت در کرمان 1 درصد، در 
ایران 2 درصد، در برزیل 19 درصد، در ژاپن 33 درصد، 
در آمریکا 45 درصد و در روسیه ۶0 درصد است. توزیع 
مصرف آب در کشاورزی هم در کرمان 95 درصد،  ایران 
94 درصد،  برزیل 59 درصد،  ژاپن 50 درصد،  آمریکا 
42 درصد و روسیه 23 درصد است. توزیع مصرف آب 
برای شرب هم در کرمان 4 درصد، در ایران ۶ درصد، در 
برزیل 22 درصد، در ژاپن 17 درصد، در آمریکا 13درصد 

و در روسیه 17درصداست.
و  شهری  شرب  آب  وضعیت  خصوص  در  گزارش  این 
 282 استان  آب شرب  کل  می افزاید:   استان  روستایی 
تامین  چاه  حلقه   817 از  که  است  مترمکعب  میلیون 
مربوط  آن  مترمکعب)%۶7(  میلیون   189 شود.   می 
میلیون   93 و  است  شهری  و  روستایی  آب  فروش  به 
به  آب  هدررفت  میزان  به  مربوط  آن  مترمکعب)%33( 

علت فرسودگی شبکه است.
این گزارش با بیان این که 941 روستا در سطح استان 
نشان می کند:   آبرسانی می شوند، خاطر  تانکر  با  کرمان 
شهرهای  تعداد  شهر،   ۶8 شبکه  دارای  شهرهای  تعداد 
بحرانی 20 شهر که 30 درصد شهرهای استان محسوب 
2هزارو۶4  شبکه  داری  روستاهای  تعداد  می شوند.  
که  روستا    514 بحرانی  روستاهای  تعداد  روستا، 

25درصد روستاهای استان محسوب می شوند.
در این گزارش آمده است: حداکثر EC مجاز برای آب 
نخیالت   ،2500 زراعی   ،2500 مرکبات   ،1000 شرب 

4000 و پسته 8000 است. 
آموزش بهره برداران

نوین  دانش  انتقال  برداران  بهره  »آموزش  اول  مصوبه 
آن سازمان جهاد کشاورزی  براساس  که  است  آبیاری« 
یک  سیما  و  صدا  همکاری  با  استان  جنوب  و  شمال 
میلیون و 502 هزار شرکت کننده )نفر روز( در  برنامه 
آموزشی جهاد کشاورزی شمال طی 5 سال و 493هزارو 
برنامه آموزشی جهاد  )نفر روز( در  ۶00 شرکت کننده 

کشاورزی جنوب استان طی 5 سال شرکت می کنند.  

تومان  میلیارد   2 اهداف  تحقق  جهت  نیاز  مورد  اعتبار 
شده  پیش بینی  کشاورزی  جهاد  وزارت  منابع  محل  از 
ارتقای  آب،  صرفه جویی  در  اقدام   این  تاثیر   است. 
راندمان آبیاری به میزان 45 درصد، افزایش طول عمر 
درصد،    10 میزان  به  فشار  تحت  آبیاری  سیستم های 
بهبود شرایط نگهداری سیستم ها توسط بهره برداران به 

میزان 50 درصد برآورد شده است. 
مصرف  مدیریت  »بهبود  مذکور  آموزشی  دوره های  نام 
کشاورزی«،  محصوالت  تولید  فرآیند  در  آب  بهینه 
»مدیریت  فشار«،  تحت  آبیاری  روشهای  انواع  »معرفی 
با  »آشنایی  آبیاری«،  نوین  از سیستمهای  برداری  بهره 
نحوه اجرای سیستمهای نوین آبیاری«، »بهبود مدیریت 
مصرف بهینه آب در فرآیند تولید محصوالت کشاورزی«، 
» آشنایی با نحوه نگهداری از سیستمهای نوین آبیاری«، 
برنامه  »مدیریت  آب«،  انتقال  های  پروژه  با  »آشنایی 
فشار«،  تحت  آبیاری  سیستمهای  بر  نظارت  و  ریزی 
»آشنایی با نحوه استفاده از تسهیالت بانکی در اجرای 
روشهای  از  »استفاده  فشار«،  تحت  آبیاری  طرحهای 
به زراعی جهت صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی« 
اراضی جهت  نوسازی  و  تجهیز  با طرح های  و »آشنایی 
و  شده   عنوان  کشاورزی«  آب  مصرف  در  صرفه جویی 
اهداف آن استفاده بهینه از آب و صرفه جویی در مصرف 
کمی  افزایش  آبیاری،  راندمان  افزایش  و  کشاورزی  آب 
آبزی  و  طیور  دامی،  باغی،  زراعی،  محصوالت  کیفی  و 
کشاورزی  محصوالت  تولید  هزینه های  کاهش  پروری، 
و  تهیه  و  روستایی  خانوارهای  درآمد  سطح  افزایش  و 
و  شنیداری  دیداری،  نوشتاری،  رساله های  انواع  توزیع 
الکترونیک و ... در زمینه مدیریت مصرف بهینه آب در 

کشاورزی مطرح شده است. 
2 همایش استانی

مصوبه  دوم همسو کردن نهادهای اجرایی)فرمانداری ها(، 
قضایی و انتظامی در انسداد چاه های غیر مجاز است و 
در این چارچوب برگزاری دو همایش استانی که دستگاه 
همکار  دستگاه های  و  منطقه ای  آب  شرکت  آن  متولی 
نیروی انتظامی، قوه قضائیه، فرمانداران، جهاد کشاورزی 
و شرکت های توزیع نیروی برق خواهند بود، پیش بینی 
شده است. منبع تامین اعتبار شرکت آب منطقه ای از 
پیش  است.  شده  اعالم  آب،  بخشی  تعادل  طرح  محل 
افزایش  باعث  همایش  دو  این  برگزاری  می شود،  بینی 
عملکرد در جلوگیری از تخلفات شود. بر پایه این گزارش 
شهریور93 همایش استانی بحران آب برگزار شده است. 

تشکیل شورای حفاظت منابع آب شهرستان ها
آب  منابع  حفاظت  شورای  تشکیل  سوم  مصوبه 
شهرستان ها و ارائه گزارش ماهیانه به شورای آب استان 
است. دستگاه متولی این مصوبه فرماندار ی ها به عنوان 
که  بود  دبیر خواهد  عنوان  به  آبیاری   ادارات  و  رییس 
آب  مدیریت  دستگاه ها جهت  بین  هماهنگی  آن  هدف 
افزایش عملکرد در  باعث  و  بود  در شهرستان ها خواهد 

برخورد با تخلفات خواهد شد. 
استفاده از سیستم نوین آبیاری 

مصوبه چهارم استفاده از سیستم نوین آبیاری در مزارع 
و باغات با حفظ سطح زیر کشت موجود توسط سازمان 
نیاز  اعتبار مورد  جهاد کشاورزی شمال و جنوب است. 
جهت تحقق اهداف 2 هزارو 550 میلیارد تومان متوسط 
منبع  است.  شده  محاسبه  تومان  میلیون   9 هکتار  هر 
و  بالعوض  دولتی  درصداعتبارات   85 هم  اعتبار  تامین 

15درصدخصوصی پیش بینی شده است. 
 آن طور که در این مصوبه آمده است کل سطح زیر کشت 
اجرا  کشت  زیر  سطح  هکتار،   8۶3 و  809هزار  استان 
شده آبیاری مدرن در استان  92هزارو900 هکتار، سطح 
زیر کشت با قابلیت آبیاری مدرن در استان طی برنامه 
5 ساله 283هزارو280 هکتار، مصرف کل آب در روش 
آبیاری مدرن در سطح برنامه ریزی شده 202۶/2 میلیون 
آبیاری  روش  در  آب  کل  مصرف  سال،  در  مترمکعب 
سنتی در سطح برنامه ریزی شده 291۶/۶۶ میلیون متر 
مکعب در سال و  مقدار صرفه جویی 890/4۶ میلیون 

متر مکعب اعالم شده است. 
کشت  زیر  سطح  کل  از  هم  استان  شمال  سهم 
533هزارو54۶ هکتار، سطح زیر کشت اجرا شده آبیاری 
قابلیت  کشت  زیر  سطح  هکتار،  49هزارو۶۶0  مدرن 
آبیاری مدرن طی برنامه 5 ساله 134هزارو280 هکتار، 
مصرف کل آب در روش آبیاری مدرن در سطح برنامه 
ریزی شده 1227/2۶ میلیون مترمکعب در سال، مصرف 
ریزی  برنامه  در سطح  آبیاری سنتی  روش  در  آب  کل 
مقدار  و  سال  در  مکعب  متر  میلیون   1۶33/93 شده 
شده  عنوان  مکعب  متر  میلیون   40۶/۶7 جویی  صرفه 

است. 
کشت  زیر  سطح  کل  از  هم  استان  جنوب  سهم 
27۶هزارو317 هکتار، سطح زیر کشت اجرا شده آبیاری 
قابلیت  کشت  زیر  سطح  هکتار،  43هزارو240  مدرن 
آبیاری مدرن طی برنامه 5 ساله 149هزار هکتار، مصرف 
کل آب در روش آبیاری مدرن در سطح برنامه ریزی شده 
798/94 میلیون مترمکعب در سال، مصرف کل آب در 
روش آبیاری سنتی در سطح برنامه ریزی شده 1282/73 
میلیون متر مکعب در سال و مقدار صرفه جویی 483/79 

میلیون متر مکعب اعالم شده است. 
در چارچوب این مصوبه در شهرستان کرمان کل سطح 
اجرا  کشت  زیر  سطح  هکتار،  هزارو45   71 کشت  زیر 
با  کشت  زیر  سطح  هکتار،   8754 مدرن  آبیاری  شده 
ساله 28هزارو880   5 برنامه  مدرن طی  آبیاری  قابلیت 
هکتار، مصرف کل آب در روش آبیاری مدرن در سطح 
برنامه ریزی شده 210 میلیون مترمکعب در سال، مصرف 
کل آب در روش آبیاری سنتی در سطح برنامه ریزی شده 
271/2 میلیون متر مکعب در سال و مقدار صرفه جویی 

۶1/2 میلیون متر مکعب اعالم شده است. 
انار  و  رفسنجان  شهرستان  کشت  زیر  سطح  کل 
10۶هزارو21۶ هکتار، سطح زیر کشت اجرا شده آبیاری 
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مدرن ۶هزارو870 هکتار، سطح زیر کشت قابلیت آبیاری 
مدرن طی برنامه 5 ساله 7هزارو140 هکتار، مصرف کل 
برنامه ریزی شده  آبیاری مدرن در سطح  آب در روش 
120/3 میلیون مترمکعب در سال، مصرف کل آب در 
 1۶۶ شده  ریزی  برنامه  سطح  در  سنتی  آبیاری  روش 
میلیون متر مکعب در سال و مقدار صرفه جویی 45/7 

میلیون متر مکعب عنوان شده است.
سیرجان  شهرستان  کشت  زیر  سطح  کل  همچنین 
72هزارو4۶3 هکتار، سطح زیر کشت اجرا شده آبیاری 
آبیاری  قابلیت  زیر کشت  مدرن ۶هزارو5 هکتار، سطح 
مصرف  هکتار،  24هزارو۶40  ساله   5 برنامه  مدرن طی 
کل آب در روش آبیاری مدرن در سطح برنامه ریزی شده 
148 میلیون مترمکعب در سال، مصرف کل آب در روش 
میلیون  برنامه ریزی شده 203  در سطح  آبیاری سنتی 
متر مکعب در سال و مقدار صرفه جویی 55 میلیون متر 

مکعب اظهار شده است. 
در  شهرستان زرند نیز کل سطح زیر کشت 41هزارو773 
مدرن  آبیاری  شده  اجرا  کشت  زیر  سطح  هکتار، 
هزارو740 هکتار، سطح زیر کشت قابلیت آبیاری مدرن 
طی برنامه 5 ساله 7هزارو900 هکتار، مصرف کل آب در 
برنامه ریزی شده 44/98  در سطح  مدرن  آبیاری  روش 
روش  در  آب  کل  مصرف  سال،  در  مترمکعب  میلیون 
آبیاری سنتی در سطح برنامه ریزی شده ۶1 میلیون متر 
مکعب در سال و مقدار صرفه جویی 1۶/02 میلیون متر 

مکعب مطرح شده است.
زیر کشت  در شهرستان شهربابک کل سطح  همچنین 
2۶هزارو3۶1 هکتار، سطح زیر کشت اجرا شده آبیاری 
مدرن 8هزارو754 هکتار، سطح زیر کشت قابلیت آبیاری 
مدرن طی برنامه 5 ساله 8هزارو420 هکتار، مصرف کل 
برنامه ریزی شده  آبیاری مدرن در سطح  آب در روش 
در  آب  کل  مصرف  سال،  در  مترمکعب  میلیون   73/7
روش آبیاری سنتی در سطح برنامه ریزی شده 98/9۶ 
میلیون متر مکعب در سال و مقدار صرفه جویی 25/2۶ 

میلیون متر مکعب اعالم شده است. 
در شهرستان راور نیز کل سطح زیر کشت 15هزارو291 
 810 مدرن  آبیاری  شده  اجرا  کشت  زیر  سطح  هکتار، 
هکتار، سطح زیر کشت قابلیت آبیاری مدرن طی برنامه 
روش  در  آب  کل  مصرف  هکتار،  3هزارو790  ساله   5
برنامه ریزی شده 21/4 میلیون  آبیاری مدرن در سطح 
آبیاری  روش  در  آب  کل  مصرف  سال،  در  مترمکعب 
متر  میلیون   30/3 شده  ریزی  برنامه  سطح  در  سنتی 
متر  میلیون   8/9 صرفه جویی  مقدار  و  سال  در  مکعب 

مکعب اعالم شده است. 
کل  ارزوئیه  شهرستان  پسته  مورد  در  گزارش  این  در   
سطح زیر کشت 290 هکتار، سطح زیر کشت اجرا شده 
آبیاری مدرن 20هکتار، سطح زیر کشت با قابلیت آبیاری 
مدرن طی برنامه 5 ساله 50 هکتار، مصرف خالص آب بر 
اساس نیاز محصول و سند ملی 4هزارو750 متر مکعب 
هکتار در سال، راندمان آبیاری مدرن 85 درصد، مصرف 

ناخالص آب در آبیاری مدرن 5هزارو588 متر مکعب در 
آبیاری مدرن  هکتار در سال، مصرف کل آب در روش 
در  مکعب  متر  میلیون   2/2 برنامه ریزی شده  در سطح 
آبیاری سنتی در سطح  اب در روش  سال، مصرف کل 
برنامه ریزی شده 2/8 میلیون متر مکعب درسال و  مقدار 

صرفه جویی 0/۶ میلیون متر مکعب اعالم شده است.
کشت  زیر  سطح  کل  بافت  شهرستان  پسته  مورد  در 
مدرن  آبیاری  شده  اجرا  کشت  زیر  سطح  هکتار،   290
20هکتار، سطح زیر کشت با قابلیت آبیاری مدرن طی 
اساس  بر  آب  هکتار، مصرف خالص  ساله 50  برنامه 5 
نیاز محصول و سند ملی 4هزارو30 متر مکعب هکتار در 
سال، راندمان آبیاری مدرن 85 درصد، مصرف ناخالص 
آب در آبیاری مدرن 4هزارو740 متر مکعب در هکتار 
در سال، مصرف کل آب در روش آبیاری مدرن در سطح 
سال،  در  مکعب  متر  میلیون   0/23 شده  ریزی  برنامه 
مصرف کل اب در روش آبیاری سنتی در سطح برنامه 
مقدار  و  درسال  مکعب  متر  میلیون   0/35 شده  ریزی 

صرفه جویی 0/12 میلیون متر مکعب اعالم شده است.
در مورد محصول پسته شهرستان بردسیرکل سطح زیر 
شده  اجرا  کشت  زیر  سطح  هکتار،  ۶هزارو91۶  کشت 
آبیاری مدرن 340 هکتار، سطح زیر کشت قابلیت آبیاری 
برنامه 5 ساله 1350 هکتار، مصرف خالص  مدرن طی 
آب بر اساس نیاز محصول و سند ملی 3هزارو970 متر 
مکعب هکتار در سال، راندمان آبیاری مدرن 85 درصد، 
متر  4هزارو۶70  مدرن  آبیاری  در  آب  ناخالص  مصرف 
مکعب در هکتار در سال، مصرف کل آب در روش آبیاری 
مدرن در سطح برنامه ریزی شده ۶/3 میلیون متر مکعب 
در سال، مصرف کل اب در روش آبیاری سنتی در سطح 
برنامه ریزی شده 9/4 میلیون متر مکعب درسال، مقدار 

صرفه جویی 3/1 میلیون متر مکعب اعالم شده است. 
زیر  کل سطح  نرماشیر  و  بم  شهرستان  پسته  مورد  در 
کشت 1700 هکتار، سطح زیر کشت اجرا شده آبیاری 
مدرن صفر هکتار، سطح زیر کشت قابلیت آبیاری مدرن 

طی برنامه 5 ساله صفر هکتار اعالم شده است. 
کشت  زیر  سطح  کل  راور  شهرستان  پسته  مورد  در 
11هزارو858 هکتار، سطح زیر کشت اجرا شده آبیاری 
مدرن 710 هکتار، سطح زیر کشت قابلیت آبیاری مدرن 
خالص  مصرف  هکتار،  3هزارو500  ساله   5 برنامه  طی 
4هزارو270  ملی  سند  و  محصول  نیاز  اساس  بر  آب 
 85 مدرن  آبیاری  راندمان  سال،  در  هکتار  مکعب  متر 
درصد، مصرف ناخالص آب در آبیاری مدرن 5هزارو23 
متر مکعب در هکتار در سال، مصرف کل آب در روش 
آبیاری مدرن در سطح برنامه ریزی شده 17/۶ میلیون 
آبیاری  روش  در  اب  کل  مصرف  سال،  در  مکعب  متر 
متر  میلیون   24/5 شده  ریزی  برنامه  سطح  در  سنتی 
متر  میلیون   ۶/9 جویی  صرفه  مقدار  و  درسال  مکعب 

مکعب اعالم شده است. 
در مورد پسته شهرستان رفسنجان و انار کل سطح زیر 
کشت 104هزارو214 هکتار، سطح زیر کشت اجرا شده 

آبیاری مدرن ۶هزارو780 هکتار، سطح زیر کشت قابلیت 
هکتار،  ۶هزارو780  ساله   5 برنامه  طی  مدرن  آبیاری 
ملی  سند  و  محصول  نیاز  اساس  بر  آب  خالص  مصرف 
4هزارو390 متر مکعب هکتار در سال، راندمان آبیاری 
مدرن 85 درصد، مصرف ناخالص آب در آبیاری مدرن 
5هزارو 1۶5 متر مکعب در هکتار در سال، مصرف کل 
برنامه ریزی شده  آبیاری مدرن در سطح  آب در روش 
در  اب  کل  مصرف  سال،  در  مکعب  متر  میلیون   11۶
 157 شده  ریزی  برنامه  سطح  در  سنتی  آبیاری  روش 
 41 جویی  صرفه  مقدار  و  درسال  مکعب  متر  میلیون 

میلیون متر مکعب اعالم شده است.
کل سطح زیر کشت پسته شهرستان زرند 37هزارو۶40 
مدرن  آبیاری  شده  اجرا  کشت  زیر  سطح  هکتار، 
هزارو۶۶0 هکتار، سطح زیر کشت قابلیت آبیاری مدرن 
خالص  مصرف  هکتار،  7هزارو300  ساله   5 برنامه  طی 
آب بر اساس نیاز محصول و سند ملی 4هزارو270 متر 
مکعب هکتار در سال، راندمان آبیاری مدرن 85 درصد، 
متر  5هزارو23  مدرن  آبیاری  در  آب  ناخالص  مصرف 
مکعب در هکتار در سال، مصرف کل آب در روش آبیاری 
مدرن در سطح برنامه ریزی شده 37 میلیون متر مکعب 
در سال، مصرف کل اب در روش آبیاری سنتی در سطح 
برنامه ریزی شده 47 میلیون متر مکعب درسال و مقدار 

صرفه جویی 10 میلیون مترمکعب اظهار شده است. 
در مورد پسته شهرستان سیرجان کل سطح زیر کشت 
5۶هزارو 800 هکتار، سطح زیر کشت اجرا شده آبیاری 
قابلیت  کشت  زیر  سطح  هکتار،  5هزارو120  مدرن 
هکتار،  21هزارو500  ساله   5 برنامه  طی  مدرن  آبیاری 
ملی  سند  و  محصول  نیاز  اساس  بر  آب  خالص  مصرف 
4هزارو400 متر مکعب هکتار در سال، راندمان آبیاری 
مدرن 85 درصد، مصرف ناخالص آب در آبیاری مدرن 
آب  کل  مصرف  سال،  در  هکتار  در  مکعب  متر   517۶
در روش آبیاری مدرن در سطح برنامه ریزی شده 111 
روش  در  اب  کل  مصرف  سال،  در  مکعب  متر  میلیون 
میلیون  برنامه ریزی شده 140  در سطح  آبیاری سنتی 
متر مکعب درسال و مقدار صرفه جویی 29 میلیون متر 

مکعب عنوان کرده است. 
در مورد پسته شهرستان شهربابک کل سطح زیر کشت 
15هزارو900 هکتار، سطح زیر کشت اجرا شده آبیاری 
مدرن 580 هکتار، سطح زیر کشت قابلیت آبیاری مدرن 
خالص  مصرف  هکتار،  4هزارو780  ساله   5 برنامه  طی 
آب بر اساس نیاز محصول و سند ملی 4هزارو270 متر 
مکعب هکتار در سال، راندمان آبیاری مدرن 85 درصد، 
متر  5هزارو23  مدرن  آبیاری  در  آب  ناخالص  مصرف 
مکعب در هکتار در سال، مصرف کل آب در روش آبیاری 
مدرن در سطح برنامه ریزی شده 24 میلیون متر مکعب 
در سال، مصرف کل اب در روش آبیاری سنتی در سطح 
برنامه ریزی شده 31 میلیون متر مکعب درسال و مقدار 

صرفه جویی 7 میلیون متر مکعب اعالم شده است.
کشت  زیر  سطح  کل  کرمان  شهرستان  پسته  مورد  در 
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48هزارو752 هکتار، سطح زیر کشت اجرا شده آبیاری 
قابلیت  کشت  زیر  سطح  هکتار،  4هزارو۶10  مدرن 
برنامه 5 ساله 21هزارو200 هکتار،  آبیاری مدرن طی 
ملی  و سند  نیاز محصول  اساس  بر  آب  مصرف خالص 
4هزارو390 متر مکعب هکتار در سال، راندمان آبیاری 
مدرن 85 درصد، مصرف ناخالص آب در آبیاری مدرن 
5هزارو1۶0 متر مکعب در هکتار در سال، مصرف کل 
برنامه ریزی شده  در سطح  مدرن  آبیاری  روش  در  آب 
109/4 میلیون متر مکعب در سال، مصرف کل اب در 
 137 شده  برنامه ریزی  سطح  در  سنتی  آبیاری  روش 
 27/۶ صرفه جویی  مقدار  و  درسال  مکعب  میلیون متر 

میلیون متر مکعب اعالم شده است.
در مورد شهرستان کوهبنان کل سطح زیر کشت 1451 
هکتار، سطح زیر کشت اجرا شده آبیاری مدرن 4 هکتار، 
سطح زیر کشت قابلیت آبیاری مدرن طی برنامه 5 ساله 
200 هکتار، مصرف خالص آب بر اساس نیاز محصول 
سال،  در  هکتار  مکعب  متر  4هزارو270  ملی  سند  و 
آب  ناخالص  مصرف  درصد،   85 مدرن  آبیاری  راندمان 
در  هکتار  در  مکعب  متر  5هزارو23  مدرن  آبیاری  در 
سال، مصرف کل آب در روش آبیاری مدرن در سطح 
برنامه ریزی شده 1 میلیون متر مکعب در سال، مصرف 
کل اب در روش آبیاری سنتی در سطح برنامه ریزی شده 
2 میلیون متر مکعب درسال و  مقدار صرفه جویی 1 

میلیون متر مکعب پیش بینی شده است. 
بودجه  قانون   20 تبصره  بند"و-3"  است  ذکر  شایان 
93و بند"الف" تبصره 11 قانون بودجه 93 موارد قانونی 

مرتبط با این مصوبه ذکر شده است. 
لوله گذاری در باغات و خطوط انتقال آب

و  باغات  مزارع،  سطح  در  لوله گذاری  مصوبه،  پنجمین 
جهاد  آن  متولی  دستگاه  که  است  آب  انتقال  خطوط 
همکار  دستگاه های  و  استان  وجنوب  شمال  کشاورزی 
زیر کشت  است. سطح  شده  اعالم  طبیعی  منابع  اداره 
محصول زراعی و باغی در کل استان  809هزارو 8۶3 
هکتار، میزان آب انتقالی 292هزارو478 لیتر در ثانیه، 
طول  کیلومتر،  21هزارو470  موجود  لوله گذاری  طول 
صرفه  مقدار  27هزارکیلومتر،  نیاز  مورد  لوله گذاری 
که  است  شده  برآورد  مکعب  متر  میلیون   215 جویی 
کشت  زیر  سطح  با  استان  شمال  سهم  میان  این  از 
533هزارو54۶ هکتار، میزان آب انتقالی 171هزارو178 
12هزارو570  موجود  گذاری  لوله  طول  ثانیه،  در  لیتر 
13هزارو590  نیاز  مورد  گذاری  لوله  طول  کیلومتر، 
کیلومتر و مقدار صرفه جویی 10۶/5 میلیون متر مکعب 

برآورد شده است. 
سطح زیر کشت محصول زراعی و باغی جنوب استان نیز 
27۶هزارو317 هکتار، میزان آب انتقالی 121هزارو300 
8هزارو900  موجود  گذاری  لوله  طول  ثانیه،  در  لیتر 
13هزارو410  نیاز  مورد  گذاری  لوله  طول  کیلومتر، 
کیلومتر، مقدار صرفه جویی 108/5 میلیون متر مکعب 

برآورد شده است.

اهداف  تحقق  جهت  مصوبه  این  نیاز  مورد  اعتبار 
جهاد  تسهیالت  محل  از  تومان  میلیارد  هزارو350  
در  اقدام  این  تاثیر  است.  شده  پیش بینی  کشاورزی 
صرفه جویی آب نیز 215 میلیون مترمکعب )معادل 3/5 

درصد( طی 5 سال برآورد شده است. 
حذف کشت های با مصرف آب زیاد

ششمین مصوبه »حذف کشت های با مصرف آب زیاد و 
راندمان پایین تولید محصول« است که دستگاه متولی، 
جهاد کشاورزی شمال و جنوب استان و دستگاه  همکار 

هم مرکز تحقیقات کشاورزی اعالم شده است. 
میلیارد   30 مصوبه  این  تحقق  جهت  نیاز  مورد  اعتبار 
تومان  میلیارد   12 و  تومان شمال  میلیارد   18( تومان 
شده  برآورد  استانی  و  ملی  اعتبارات  محل  از  جنوب( 
است.  پیش بینی می شود با اجرای این مصوبه  1۶1/31 
میلیون مترمکعب )معادل 2/5درصد( طی 5 سال )100 
مترمکعب  میلیون   ۶1/31 و  شمال  مترمکعب  میلیون 

جنوب( صرفه جویی شود.
کل  کشت  زیر  سطح  مصوبه    این  چارچوب  در 
استان121هزارو254 هکتار، سطح با قابلیت تغییر نوع 
کشت 22هزارو450 هکتار، میزان صرفه جویی سالیانه 
میلیون متر مکعب  نوع کشت 1۶1/31  تغییر  از محل 
استان  شمال  کشت  زیر  سطح  که  است  شده  برآورد 
110هزارو204 هکتار، سطح با قابلیت تغییر نوع کشت 
 100 سالیانه  صرفه جویی  میزان  هکتار،  1۶هزارو400 
استان  جنوب  کشت  زیر  و سطح  مکعب   متر  میلیون 
کشت  نوع  تغییر  قابلیت  با  سطح  هکتار،  11هزارو50 
 ۶1/31 سالیانه  صرفه جویی  میزان  هکتار،  ۶هزارو50 

میلیون متر مکعب برآورد شده است. 
زراعی  محصول  کشت  زیر  سطح  استان  شمال  در 
شهرستان سیرجان8هزارو40۶ هکتار اعالم شده و پیش 
مقدار  یابد.  کاهش  هکتار   1100 که  است  شده  بینی 
میزان  و  مکعب  متر  میلیون   7/5 طرح  نیاز  مورد  آب 
است.  شده  برآورد  مترمکعب  میلیون   7/5 صرفه جویی 
شهرستان  زراعی  محصول  کشت  زیر  سطح  همچنین 
بینی  پیش  و  شده  اعالم  هکتار  12هزارو597  کرمان 
شده است که 800 هکتار کاهش یابد. مقدار آب مورد 
نیاز طرح 5/5 میلیون متر مکعب و میزان صرفه جویی 

5/5 میلیون متر مکعب برآورد شده است. 
نوسازی و یکپارچه سازی اراضی

روش های  بهبود  و  اصالح  کمیته   مصوبه  هفتمین 
که  اراضی  سازی  یکپارچه  و  نوسازی  تجهیز،  آبیاری، 
استان  و جنوب  متولی جهاد کشاورزی شمال  دستگاه 
و دستگاه همکار، مرکز تحقیقات کشاورزی است. اعتبار 
مورد نیاز این مصوبه 85 میلیارد تومان از محل اعتبارات 
پیش بینی  است.  شده  براورد  کشاورزی  جهاد  وزارت 
طی  0/7درصد(  مترمکعب)معادل  میلیون   48 می شود 

5 سال صرفه جویی شود. 
استان  کل  کشت  زیر  سطح  مصوبه  این  پایه ی  بر 
809هزارو8۶3 هکتار، میزان آب موجود 271هزارو72 

 ۶88 32هزارو  نوسازی  قابلیت  با  سطح  ثانیه،  در  لیتر 
هکتار، میزان آب مورد نیاز ۶1هزارو733 لیتر در ثانیه، 
مکعب  متر  میلیون   47/97 ساالنه  جویی  صرفه  مقدار 
استان   شمال  کشت  زیر  سطح  که  است  شده  برآورد 
533هزارو54۶ هکتار، میزان آب موجود 88هزارو188 
17هزارو۶88  نوسازی  قابلیت  با  سطح  ثانیه،  در  لیتر 
هکتار، میزان آب مورد نیاز 47هزارو4۶8 لیتر در ثانیه، 
و  متر مکعب  میلیون  مقدار صرفه جویی ساالنه 24/8 
میزان  هکتار،  27۶هزارو317  جنوب  کشت  زیر  سطح 
با  سطح  ثانیه،  در  لیتر  182هزارو884  موجود  آب 
نیاز  مورد  آب  میزان  هکتار،  15هزار  نوسازی  قابلیت 
ساالنه  صرفه جویی  مقدار  ثانیه،  در  لیتر  14هزارو2۶5 

23/17 میلیون متر مکعب تخمین زده شده است. 
رفسنجان  شهرستان  کشت  زیر  سطح  گزارش  این  در 
موجود  آب  میزان  هکتار،  10۶هزارو21۶  انار   و 
نوسازی  قابلیت  با  سطح  ثانیه،  در  لیتر  23هزارو1۶3 
ثانیه،  در  لیتر   11۶ نیاز  مورد  آب  میزان  هکتار،   124
مقدار صرفه جویی ساالنه 0/19 میلیون متر مکعب اظهار 

شده است.
همچنین سطح زیر کشت شهرستان کرمان 71هزارو45 
ثانیه،  در  لیتر  4هزارو928  موجود  آب  میزان  هکتار، 
آب  میزان  هکتار،  هزارو487  نوسازی  قابلیت  با  سطح 
مورد نیاز 4هزارو780 لیتر در ثانیه، مقدار صرفه جویی 
کشت  زیر  سطح  و  مکعب   متر  میلیون   2/23 ساالنه 
آب  میزان  هکتار،  72هزارو4۶3  سیرجان  شهرستان 
قابلیت  با  سطح  ثانیه،  در  لیتر  20هزارو13۶  موجود 
3هزارو783  نیاز  مورد  آب  میزان  هزارهکتار،  نوسازی 
لیتر در ثانیه، مقدار صرفه جویی ساالنه 1/5 میلیون متر 

مکعب برآورد شده است.
راور  15هزارو291 هکتار،  زیر کشت شهرستان  سطح 
قابلیت  با  ثانیه، سطح  در  لیتر  میزان آب موجود 5۶4 
نوسازی250 هکتار، میزان آب مورد نیاز 547 لیتر در 
ثانیه، مقدار صرفه جویی ساالنه 0/38 میلیون متر مکعب 
و سطح زیرکشت شهرستان زرند 41هزارو773 هکتار، 
قابلیت  با  ثانیه، سطح  در  لیتر  میزان آب موجود 9۶3 
لیتر   933 نیاز  مورد  آب  میزان  هکتار،   345 نوسازی 
ثانیه، مقدار صرفه جویی ساالنه 0/52 میلیون متر  در 

مکعب گزارش شده است.
2۶هزارو3۶1  شهربابک  شهرستان  کشت  زیر  سطح 
ثانیه،  در  لیتر  2هزارو143  موجود  آب  میزان  هکتار، 
مورد  آب  میزان  هکتار،   ۶2۶ نوسازی  قابلیت  با  سطح 
نیاز 2هزارو111 لیتر در ثانیه، مقدار صرفه جویی ساالنه 

0/94 میلیون متر مکعب اعالم شده است. 
شایان ذکر است در این گزارش سطح زیر کشت پسته 
در شهرستان راور 11هزارو858 هکتار، سطح زیر کشت 
پسته شهرستان رفسنجان و انار1میلیون و 42هزارو214 
هکتار، میزان آب موجود دررفسنجان و انار21هزارو81۶ 
زرند  شهرستان  پسته  کشت  زیر  سطح  ثانیه،  در  لیتر 
37هزارو۶40 هکتار، سطح زیر کشت پسته شهرستان 
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پسته  زیر کشت  هکتار، سطح  5۶هزارو800  سیرجان  
زیر  سطح  هکتار،  شهربابک15هزارو900  شهرستان 
هکتار،  48هزارو752  کرمان  شهرستان  پسته  کشت 
هزارو451  کوهبنان  شهرستان  پسته  کشت  زیر  سطح 

هکتار اعالم شده است.
استفاده از روش های به زراعی

هشتمین مصوبه  شورای آب استان استفاده از روش های 
آن  ترویج  و  تعرق  تبخیر،  کاهش  زمینه ی  در  به زراعی 
است که دستگاه متولی آن سازمان های جهاد کشاورزی 
شمال و جنوب و مرکز تحقیقات کشاورزی هم به عنوان 

دستگاه همکار معرفی شده است. 
 158 مصوبه  این  اهداف  تحقق  جهت  نیاز  مورد  اعتبار 
میلیارد تومان )109 میلیارد جنوب و 49 میلیارد شمال( 
و منبع تامین اعتبار صندوق توسعه بخش کشاورزی و 
اعتبارات ملی و استانی پیش بینی شده است.  این گزارش 
مدعی است این مصوبه 129/87 میلیون مترمکعب طی 
5 سال)۶4/87 میلیون جنوب و ۶5میلیون شمال( صرفه 

جویی آب در پی خواهد داشت. 
در این مصوبه سطح زیر کشت باغی و زراعی شهرستان 
رفسنجان83 هزارو33۶ هکتار، مقدار آب مورد نیاز 58۶ 
میلیون متر مکعب، سطح اجرای طرح به زراعی در طول 
پنج سال 20هزارهکتار، مقدار آب مورد نیاز طرح 140 
میلیون متر مکعب، میزان صرفه جویی پنج ساله 10/75 
زراعی  و  باغی  کشت  زیر  سطح   ، مکعب  متر  میلیون 
شهرستان انار22هزارو 880 هکتار، مقدار آب مورد نیاز 
1۶0 میلیون متر مکعب، سطح اجرای طرح به زراعی در 
طول پنج سال 5هزارهکتار، مقدار آب مورد نیاز طرح 35 
میلیون متر مکعب، میزان صرفه جویی پنج ساله 2/۶5 

میلیون متر مکعب برآورد شده است. 
کرمان71  شهرستان  زراعی  و  باغی  کشت  زیر  سطح 
نیاز 5۶8 میلیون متر  هزارو45 هکتار، مقدار آب مورد 
مکعب، سطح اجرای طرح به زراعی در طول پنج سال 
میلیون   100 طرح  نیاز  مورد  آب  مقدار  12هزارهکتار، 
میلیون   7/3 ساله  پنج  صرفه جویی  میزان  مکعب،  متر 
زراعی  و  باغی  کشت  زیر  سطح  همچنین  مکعب   متر 
شهرستان سیرجان72هزارو4۶3 هکتار، مقدار آب مورد 
به  طرح  اجرای  سطح  مکعب،  متر  میلیون   507 نیاز 
زراعی در طول پنج سال 13هزار هکتار، مقدار آب مورد 
نیاز طرح 90 میلیون متر مکعب، میزان صرفه جویی پنج 

ساله ۶/85 میلیون متر مکعب اعالم شده است.
سطح  هکتار،  809هزارو8۶3  استان  کشت  زیر  سطح 
به زراعی 158هزارو290 هکتار،  اجرای طرح  قابلیت  با 
میزان آب مورد نیاز طرح 1094/7 لیتر بر ثانیه، میزان 
کشت  زیر  سطح  و  مکعب   متر  جویی129/87  صرفه 
قابلیت  با  سطح  هکتار،  533هزارو54۶  استان  شمال 
اجرای طرح به زراعی 109هزارو725 هکتار، میزان آب 
مورد نیاز طرح 885 لیتر بر ثانیه، میزان صرفه جویی ۶5 

متر مکعب اعالم شده است.
خاموشی موتورپمپ های کشاورزی

نهمین مصوبه خاموشی و عدم بهره برداری موتورپمپ های 
که  است  مزارع  و  باغ ها  نیاز  عدم  فصول  در  کشاورزی 
توسط بهره بردار با مدیریت جهاد کشاورزی و با همکاری 
دستگاه های  که  می شود  اجرا  منطقه ای  آب  شرکت 
شرکت  جنوب،  و  شمال  کشاورزی  جهاد  هم  همکار 
توزیع نیروی برق  اعالم شده اند.  هدف این مصوبه یک 
ماه خاموشی در طول سال به منظور صرفه جویی 300 
است.   سال   2 طی  آب   )%5 مترمکعب)معادل  میلیون 
این اقدام به استناد بند"ز" ماده 29 قانون توزیع عادالنه 
آب و  نیاز آبی گیاهان بر اساس سند ملی آب صورت 

می گیرد. 
در این گزارش آمده است: در راستای صرفه جویی آب در 
بخش کشاورزی جهت تقویت سفره های آب زیرزمینی 
به  و  موجود  آب  منابع  از  بهینه  استفاده  همچنین  و 
استناد سند ملی نیاز خالص آبیاری محصوالت زراعی و 
باغی ایران و طرح های تحقیقاتی محصولی در برخی از 
ماه های سال می توان نسبت به خاموشی موتورپمپ های 
کشاورزی با توجه به نیاز حداقلی گیاهان مختلف به آب 

اقدام نمود.
از  ماه هایی  غیرضرور  ماه های  گزارش  این  اساس  بر 
آبیاری  "نیاز خالص  اساس سند ملی  بر  سال است که 
حداقل  به  زنده  گیاه  ایران"،  باغی  و  زراعی  محصوالت 

نیاز آبی احتیاج دارد.
است  آمده  ایران  پسته  انجمن  اجرایی  شیوه نامه ی  در 
شهرستان های  در  کشاورزی  موتورپمپ های  خاموشی 
تابعه در سال شروع به صورت فراگیر اجرا و به مدت 30 
روز  به صورت یک دوره 30 روزه، 2 دوره 15 روزه یا 3 

دوره 10 روزه صورت می پذیرد.
همچنین محدوده زمانی تعیین شده برای موتورپمپ های 
کشاورزی با کاربری باغی در همه مناطق استان از اول 

آذرماه تا پایان بهمن ماه هر سال در نظر گرفته شود.
موتورپمپ های  خاموشی  و  برنامه  جزئیات  اعالم 
از  پس  و  مطروحه  موارد  به  توجه  با  شهرستان   هر 
فیزیولوژی  فعالیت های  بر  آبیاری  عدم  تاثیرات  تایید 
گیاه)تعادل هورمونی گیاه( توسط جهاد کشاورزی استان 
جهت اجرا نظارت بر نحوه اجرا و رسیدگی به مسایل و 
مشکالت و شکایات واصله و ارایه گزارش پیشرفت کار بر 

عهده کمیته آب هر شهرستان می باشد.
کاهش سطح زیر کشت

دهمین مصوبه بررسی کاهش سطح زیر کشت متناسب 
جهاد  متولی  دستگاه  است.  دشتها  ورودی  آب  با 
کشاورزی شمال و جنوب و دستگاه همکار شرکت آب 
منطقه ای کرمان است. تاثیر این مصوبه افزایش راندمان 

تولید محصول پیش بینی شده است. 
راور  شهرستان  سنتی  آبیاری  کشت  زیر  سطح 
مدرن  آبیاری  کشت  زیر  سطح  هکتار،  14هزارو481 
اجرا شده شهرستان راور 810 هکتار، مصرف کل آب در 
آبیاری مدرن در سطح اجرا شده 4/9 میلیون متر مکعب، 
کل مصرف آب سنتی و مدرن شهرستان راور 12۶/45 

میلیون متر مکعب اعالم شده است. 
سطح زیر کشت آبیاری سنتی شهرستان انار و رفسنجان 
99هزارو34۶ هکتار، سطح زیر کشت آبیاری مدرن اجرا 
هکتار،  ۶هزارو870  رفسنجان  و  انار  شهرستان  شده 
شده  اجرا  سطح  در  مدرن  آبیاری  در  آب  کل  مصرف 
3۶ میلیون متر مکعب، کل مصرف آب سنتی و مدرن 
انار و رفسنجان 730/5  میلیون متر مکعب  شهرستان 

اعالم شده است. 
زرند  شهرستان  سنتی  آبیاری  کشت  زیر  سطح 
40هزارو33 هکتار، سطح زیر کشت آبیاری مدرن اجرا 
شده شهرستان زرند هزارو740 هکتار، مصرف کل آب 
متر  میلیون   9/3 اجرا شده  در سطح  مدرن  آبیاری  در 
مکعب، کل مصرف آب سنتی و مدرن شهرستان زرند 

307/8 میلیون متر مکعب اعالم شده است. 
سیرجان  شهرستان  سنتی  آبیاری  کشت  زیر  سطح 
۶۶هزارو458 هکتار، سطح زیر کشت آبیاری مدرن اجرا 
شده شهرستان سیرجان ۶هزارو 5  هکتار، مصرف کل 
آب در آبیاری مدرن در سطح اجرا شده 37/1 میلیون 
شهرستان  مدرن  و  سنتی  آب  مصرف  کل  مکعب،  متر 

سیرجان ۶05 میلیون متر مکعب اعالم شده است.
شهربابک  شهرستان  سنتی  آبیاری  کشت  زیر  سطح 
24هزارو۶11 هکتار ، سطح زیر کشت آبیاری مدرن اجرا 
شده شهرستان شهربابک هزارو740 هکتار، مصرف کل 
آب در آبیاری مدرن در سطح اجرا شده 18/09 میلیون 
شهرستان  مدرن  و  سنتی  آب  مصرف  کل  مکعب،  متر 

شهربابک 2۶7/3 میلیون متر مکعب اعالم شده است. 
کرمان  شهرستان  سنتی  آبیاری  کشت  زیر  سطح 
۶2هزارو292 هکتار، سطح زیر کشت آبیاری مدرن اجرا 
کل  مصرف  هکتار،  8هزارو754  کرمان  شهرستان  شده 
آب در آبیاری مدرن در سطح اجرا شده 7۶/9 میلیون 
شهرستان  مدرن  و  سنتی  آب  مصرف  کل  مکعب،  متر 

کرمان ۶53/3 میلیون متر مکعب اعالم شده است. 
در  سنتی  آبیاری  زیر کشت  گزارش سطح  این  پایه  بر 
کشت  زیر  سطح  هکتار،  483هزارو88۶  استان   شمال 
استان 49هزارو۶۶0  در شمال  اجرا شده  آبیاری مدرن 
هکتار، مصرف کل آب در شمال استان در آبیاری مدرن 
کل  مکعب،  متر  میلیون   470/02 شده  اجرا  سطح  در 
مصرف آب سنتی و مدرن 5335/79 میلیون متر مکعب 
عنوان شده است. این در حالی است که سطح زیر کشت 
هکتار،  23هزارو307   استان  جنوب  در  سنتی  آبیاری 
جنوب  در  شده  اجرا  مدرن  آبیاری  کشت  زیر  سطح 
استان 43240 هکتار، مصرف کل آب در آبیاری مدرن 
در سطح اجرا شده 393/0۶ میلیون متر مکعب، جمع 
سطح زیر کشت آبیاری سنتی و مدرن در جنوب استان 
27۶317، جمع کل مصرف آب سنتی و مدرن در جنوب 

استان 3257/35 میلیون متر مکعب است. 
کل  در  سنتی  آبیاری  کشت  زیر  سطح  است  گفتنی 
آبیاری مدرن  استان 71۶9۶3 هکتار، سطح زیر کشت 
اجرا شده در کل استان 92900 هکتار، مصرف کل آب 
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آبیاری مدرن در سطح اجرا شده 8۶3/08 میلیون  در 
و  سنتی  آبیاری  کشت  زیر  سطح  جمع  مکعب،  متر 
مدرن 8098۶3، جمع کل مصرف آب سنتی و مدرن 

8۶11/1400 میلیون متر مکعب اعالم شده است. 
آبیاری سنتی  زیر کشت  این در حالی است که سطح 
محصول پسته در شهرستان ارزوئیه 85۶ هکتار، سطح 
آبیاری مدرن اجرا شده محصول پسته در این شهرستان 
محصول  سنتی  آبیاری  کشت  زیر  سطح  هکتار،   130
آبیاری  سطح  هکتار،  بافت270  شهرستان  در  پسته 
این شهرستان 20  در  پسته  اجرا شده محصول  مدرن 
پسته  محصول  سنتی  آبیاری  کشت  زیر  سطح  هکتار، 
در شهرستان بردسیر ۶هزارو57۶ هکتار، سطح آبیاری 
مدرن اجرا شده محصول پسته در این شهرستان 340 

هکتار اعالم شده است. 
همچنین سطح زیر کشت آبیاری سنتی محصول پسته 
آبیاری  سطح  هکتار،  راور11هزارو148  شهرستان  در 
آبیاری  زیر کشت  اجرا شده 710 هکتار، سطح  مدرن 
رفسنجان  و  انار  شهرستان  در  پسته  محصول  سنتی 
شده  اجرا  مدرن  آبیاری  سطح  هکتار،  97هزارو434 
سنتی  آبیاری  کشت  زیر  سطح  هکتار،   780 ۶هزارو 
محصول پسته در شهرستان زرند 35هزارو980 هکتار، 
سطح  هکتار،   1۶۶0 شده  اجرا  مدرن  آبیاری  سطح 
شهرستان  در  پسته  محصول  سنتی  آبیاری  کشت  زیر 
اجرا  آبیاری مدرن  سیرجان51هزارو۶80 هکتار، سطح 

شده 5هزارو120 هکتار اعالم شده است. 
همچنین سطح زیر کشت آبیاری سنتی محصول پسته 
سطح  هکتار،  شهربابک15هزارو320  شهرستان  در 
زیر کشت  اجرا شده 580 هکتار، سطح  آبیاری مدرن 
کرمان  شهرستان  در  پسته  محصول  سنتی  آبیاری 
شده  اجرا  مدرن  آبیاری  سطح  هکتار،  44هزارو142 
سنتی  آبیاری  کشت  زیر  سطح  هکتار،  4هزارو۶10 
 447 هزارو  کوهبنان  شهرستان  در  پسته  محصول 
اعالم  هکتار   4 شده  اجرا  مدرن  آبیاری  سطح  هکتار، 

شده است. 
برقی کردن چاه های کشاورزی

کردن  برقی  استان  آب  شورای  مصوبه  یازدهمین 
چاه های کشاورزی است که دستگاه متولی شرکت های 
همکار  دستگاه های  و   جنوب  و  شمال  برق  توزیع 
منطقه ای، سازمان جهاد کشاورزی شمال  برق  شرکت  
و جنوب خواهد بود. بر پایه این گزارش 12هزارو113 
حلقه چاه برقدار در استان موجود است و الزم است که 
میلیارد  با 1200  9هزارو897 حلقه چاه  طی 5 سال 
برقدار  نفتی،  یارانه  و  تسهیالت  محل  از  اعتبار  تومان 

شوند. 
چاه  تعداد  این  کردن  برق دار  است  مدعی  گزارش  این 
در مدیریت مصرف آب نقش اساسی دارد و این مصوبه 
به استناد بند"ق" تبصره 2 قانون بودجه 93 و بند"ل" 

تبصره 2 قانون بودجه 93 تدوین شده است. 
بر پایه این گزارش تعداد کل چاه های کشاورزی مجاز 

تعداد  حلقه،   405 شهربابک  شهرستان  مجاز  غیر  و 
دیزل  چاه های  تعداد  323حلقه،  مجاز  برقی  چاه های 
حلقه،   3۶ مجاز  غیر  چاه های  تعداد  حلقه،   4۶ مجاز 
حلقه   4۶ شدن  برقی  قابلیت  با  مجاز  چاه های  تعداد 

اعالم شده است. 
همچنین تعداد کل چاه های کشاورزی مجاز و غیر مجاز 
برقی مجاز  تعداد چاه های  شهرستان زرند ۶20 حلقه، 
52۶ حلقه، تعداد چاه های دیزل مجاز 10 حلقه، تعداد 
با  مجاز  چاه های  تعداد  حلقه،   84 مجاز  غیر  چاه های 

قابلیت برقی شدن 10 حلقه گزارش شده است. 
مجاز  غیر  و  مجاز  کشاورزی  چاه های  کل  تعداد 
برقی  تعداد چاه های  شهرستان سیرجان 1045 حلقه، 
مجاز 902 حلقه، تعداد چاه های دیزل مجاز ۶5 حلقه، 
تعداد چاه های غیر مجاز 78 حلقه، تعداد چاه های مجاز 

با قابلیت برقی شدن ۶5 حلقه عنوان شده است. 
مجاز  غیر  و  مجاز  کشاورزی  چاه های  کل  تعداد 
چاه های  تعداد  حلقه،  هزارو84  رفسنجان  شهرستان 
مجاز  دیزل  چاه های  تعداد  حلقه،  هزارو7  مجاز  برقی 
تعداد  حلقه،   ۶1 مجاز  غیر  چاه های  تعداد  حلقه،   1۶
تعداد  برقی شدن 1۶ حلقه و  قابلیت  با  چاه های مجاز 
کل چاه های کشاورزی مجاز و غیر مجاز شهرستان انار 
2۶0 حلقه، تعداد چاه های برقی مجاز 235 حلقه، تعداد 
چاه های دیزل مجاز 8 حلقه، تعداد چاه های غیر مجاز 
17 حلقه، تعداد چاه های مجاز با قابلیت برقی شدن 8 

حلقه مطرح شده است. 
غیر  و  مجاز  کشاورزی  چاه های  کل  تعداد  همچنین 
چاه های  تعداد  حلقه،   404 بردسیر  شهرستان  مجاز 
 ۶ مجاز  دیزل  چاههای  تعداد  حلقه،   3۶2 مجاز  برقی 
حلقه، تعداد چاههای غیر مجاز 3۶ حلقه، تعداد چاه های 
مجاز با قابلیت برقی شدن ۶ حلقه و تعداد کل چاه های 
کشاورزی مجاز و غیر مجاز شهرستان راور 138 حلقه، 
چاه های  تعداد  حلقه،   130 مجاز  برقی  چاه های  تعداد 
دیزل مجاز ۶ حلقه، تعداد چاه های غیر مجاز 2 حلقه، 
تعداد چاه های مجاز با قابلیت برقی شدن ۶ حلقه، اعالم 

شده است. 
مجاز  غیر  و  مجاز  کشاورزی  چاه های  کل  تعداد 
چاه های  تعداد  حلقه،  هزارو197  کرمان  شهرستان 
برقی مجاز هزارو 21 حلقه، تعداد چاه های دیزل مجاز 
44 حلقه، تعداد چاه های غیر مجاز 132 حلقه، تعداد 
چاه های مجاز با قابلیت برقی شدن 44 حلقه اعالم شده 
چاه های  کل  تعداد  استان  کل  در  اساس  این  بر  است. 
کشاورزی مجاز و غیر مجاز 32هزارو153 حلقه، تعداد 
چاه های برقی مجاز 12هزارو113 حلقه، تعداد چاه های 
دیزل مجاز 9هزارو897 حلقه، تعداد چاه های غیر مجاز 
10هزارو143 حلقه، تعداد چاه های مجاز با قابلیت برقی 

شدن 9هزارو897 حلقه اعالم شده است. 
نصب کنتورهای هوشمند آب و برق

آب  هوشمند  کنتورهای  نصب  هم  شماره   12 مصوبه 
با  آب  حجمی  تحویل  و  چاه ها  کلیه  روی  بر  برق  و 

اعتباری معادل 120 میلیارد تومان از محل منابع بخش 
خصوصی اعالم شده است.  

دستگاه های  و  منطقه ای  آب  شرکت  متولی  دستگاه 
جنوب  و  شمال  برق  نیروی  توزیع  شرکت های  همکار 
استان  هستند که طی 5 سال 12هزارو801 چاه مجاز 
را باید کنتور هوشمند حجمی نصب کنند. این در حالی 
این  است.  نصب شده  دستگاه  کنون 209  تا  که  است 
با نصب کنتورهای هوشمند 198  گزارش مدعی است 
میلیون مترمکعب)معادل 3%( طی 5 سال صرفه جویی 

آب می شود. 
شهرستان  در  ها  چاه  آبدهی  میانگین  گزارش  این  در 
در  چاه ها  آبدهی  میانگین  ثانیه،  بر  لیتر   15 کرمان 
شهرستان رفسنجان 20 لیتر بر ثانیه، میانگین آبدهی 
میانگین  ثانیه،  بر  لیتر  انار20  شهرستان  در  ها  چاه 
ثانیه،  بر  لیتر  بردسیر20  شهرستان  در  ها  چاه  آبدهی 
بر  لیتر  راور 24  آبدهی چاه ها در شهرستان  میانگین 
سیرجان  شهرستان  در  چاه ها  آبدهی  میانگین  ثانیه، 
ثانیه، میانگین آبدهی چاه ها در شهرستان  بر  لیتر   15
در  چاه ها  آبدهی  میانگین  ثانیه،  بر  لیتر  شهربابک 19 
شهرستان بافت 23 لیتر بر ثانیه، میانگین آبدهی چاه ها 
در شهرستان ارزوئیه 23 لیتر بر ثانیه، میانگین آبدهی 
چاه ها در شهرستان زرند 13 لیتر بر ثانیه عنوان شده 

است. 
تعیین  قانون  واحد  ماده   1 تبصره  است  ذکر  شایان 
توزیع  قانون  پروانه، ماده 12  فاقد  تکلیف چاه های آب 
موارد  توسعه  پنجم  برنامه  قانون   3 بند  آب،  عادالنه 

قانونی مرتبط با این مصوبه، اعالم شده است.
تعیین تکلیف چاه های کشاورزی غیر مجاز

چاه های  تکلیف  تعیین  آب  مصوبه شورای  سیزدهمین 
شرکت  متولی  دستگاه  که  است  مجاز  غیر  کشاورزی 
جهاد  سازمان  هم  همکار  دستگاه های  و  منطقه ای  آب 
بر  اعالم شده است.   استان  کشاورزی شمال و جنوب 
در  در  مجاز  غیر  چاه   143 10هزارو  گزارش  این  پایه 
استان وجود دارد که طی یک برنامه 5 ساله باید تعیین 
تکلیف شود.  تعداد کل چاه های کشاورزی مجاز و غیر 
مجاز 32هزارو153 حلقه، تعداد چاه های مجاز برقی و 
دیزلی 22هزارو10 حلقه، تعداد چاه های غیر مجاز برقی 

و دیزلی 10هزارو143 اعالم شده است. 
و  شهری  شرب  آب  های  شبکه  پرت  کاهش 

روستایی
پرت  کاهش  استان،  آب  شورای   14 شماره  مصوبه 
که  است  روستایی   و  شهری  شرب  آب  شبکه های 
و  شهری  فاضالب  و  آب  شرکت  آن  متولی  دستگاه 
دهیاری ها  و  شهرداری  همکار  دستگاه های  و  روستایی 
هستند. اعتبار مورد نیاز جهت تحقق این مصوبه 548 
میلیارد   478 روستایی،  میلیارد  تومان)70  میلیارد 
شهری( از محل اعتبارات استانی و ملی پیش بینی شده 
مصوبه   این  اجرای  که  است  مدعی  گزارش  این  است. 
18 میلیون مترمکعب طی 5 سال)4/۶ میلیون روستایی 
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13/4 میلیون شهری( صرفه جویی در پی خواهد داشت. 
میلیون   282 حاضر  حال  در  موجود:  وضعیت 
شهری(  میلیون   189 روستایی  میلیون  مترمکعب)93 
با 25/5درصد  معادل  مترمکعب  میلیون  و 72  مصرف  
 47 شهری  و  27درصد  معادل  میلیون   25 )روستایی 

میلیون معادل 25 درصد( هدررفت سالیانه آب داریم. 
توزیع  شبکه  طول  برای  گرفته  صورت  گذاری  هدف 
روستایی  کیلومتر  کیلومتر)12هزارو944  23هزارو570 
5هزارو189  اصالح  شهری(  کیلومتر  10هزارو۶2۶ 
کیلومتر شبکه فرسوده)3189 کیلومتر شهری و 2000 

کیلومتر روستایی( است. 
قطع انشعاب غیر مجاز

که   است  مجاز  غیر  انشعاب  قطع  15شماره،   مصوبه 
و  شهری  فاضالب  و  آب  شرکت  آن،  متولی  دستگاه 
روستایی و دستگاه های همکار فرمانداری ها، دادگستری 
این  پایه  بر  بود.  خواهند  انتظامی  نیروی  و  شهرستان 
755)548هزارو  و  784هزار  اشتراک ها  کل  گزارش 
279 شهری 23۶هزارو47۶ روستایی( و  ۶7هزارو197 
15هزار  شهری   197 مجاز)52هزارو  غیر  اشتراک 

روستایی وجود دارد. 
براین اساس مقرر شده است که اشتراک 3هزار روستایی 
قطع  همچنین   شود.  مجاز  روستایی  12هزار  و  قطع 
18هزارو 2۶9 اشتراک شهری و  مجاز نمودن 33هزار 
928 اشتراک شهری طی 5  با اعتبار معادل  19 میلیارد 
از  شهری(  13/8میلیارد  روستایی  میلیارد  تومان)5/25 
 180 ماده  گاز،  و  2درصدنفت  استانی،  اعتبارات  محل 

پیش بینی شده است. 
این گزارش مدعی است 13/7۶ میلیون مترمکعب طی 5 
سال)7/5 میلیون روستایی ۶/2۶ میلیون شهری( صرفه 

جویی در آب خواهیم داشت. 
تعویض کنتورهای خراب

که  است  خراب  کنتورهای  تعویض   1۶ شماره   مصوبه 
متولی آن  شرکت آب و فاضالب شهری و روستایی است. 
حدود ۶7هزارو ۶9۶ کنتور خراب معادل %8/5)37۶9۶ 
که  است  موجود  استان  در  روستایی(   30000 شهری 
تومان  میلیارد   3 شهری  تومان)3/8  میلیارد   ۶/8 به  
گاز،  و  استانی، 2درصدنفت  اعتبارات  از محل  روستایی 
ماده 180 نیاز دارد. که این اقدام /۶ میلیون مترمکعب 

صرفه جویی طی 5 سال در پی خواهد داشت. 
انتقال آب حوضه به حوضه 

مهم  های  پروژه  استان  آب  شورای  مصوبه  هفدهمین 
انتقال آب حوضه به حوضه در قالب 3 طرح مهم طرح 
استان کرمان، طرح  به  شیرین کردن آب دریای عمان 
انتقال از خلیج فارس به سیرجان، رفسنجان، شهربابک 
و چادرملو یزد و طرح انتقال آب شرب شهرهای شمالی 

استان )بهشت آباد- شهرکرد( است. 
در طرح شیرین کردن آب دریای عمان به استان کرمان 
است که در  متر مکعب  میلیون  انتقال آب 2۶4  حجم 
سال شهرهای منوجان، قلعه گنج، نودژ، کهنوج، رودبار، 

جیرفت، عنبرآباد و کرمان را تحت پوشش قرار می دهد. 
انتقال 3۶5 و 275  طول مسیر ۶40 کیلومتر، دو خط 
برای سال 93، 5۶50  ریالی  برآورد  کیلومتر است که  
طرح   این  پوشش  تحت  جمعیت  است.  تومان  میلیارد 
178هزارو297  و  1میلیون  لغایت  نفر   484 722هزارو 

نفر است.
در طرح انتقال آب از خلیج فارس به سیرجان، رفسنجان، 
شهربابک و چادرملو یزد که شروع عملیات اجرایی آن 
همزمان با سالروز خلیج فارس 92/02/10 است، حجم 
آب انتقالی 110 میلیون متر مکعب در سال است که 45 
میلیون متر مکعب آن معادل 41درصدمربوط به شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر،  30 میلیون متر مکعب آن 
معادل 27درصدمربوط به شرکت مس سرچشمه،  20 
میلیون متر مکعب آن معادل 18درصدمربوط به شرکت 
معدنی و صنعتی چادرملو یزد و  15 میلیون متر مکعب 
کل  است.  مصارف  سایر  به  14درصدمربوط  معادل  آن 
و   130  ،300 قطعه  سه  در  کیلومتر   790 لوله گذاری 
گل گهر،  بندرعباس-  برای  ترتیب  به  که  کیلومتر   340
شده  انجام  چادرملو  سرچشمه-  و  سرچشمه  گل گهر- 

است. 
برآورد ریالی طرح 4هزارو200 میلیارد تومان است که 
از این مقدار 3هزارو290 میلیارد تومان آن برآورد اولیه 
طرح و 910 میلیون تومان آن تاسیسات جنبی برق و 

آب شیرین کن بندرعباس است.
استان)بهشت  شمالی  شهرهای  شرب  آب  انتقال  طرح 
میلیون  آن، 180  آب  انتقال  نیز حجم  آباد- شهرکرد( 
متر مکعب در 7 شهر کرمان، سیرجان، رفسنجان، انار، 
شهربابک، زرند و بردسیر مشمول طرح است. طول مسیر 
۶۶0 کیلومتر که 1۶0 کیلومتر مشترک با یزد و مسیر 
از  برداشت  تونل  کیلومتر   12/5 شامل  کرمان  نظر  مد 
بهشت آباد است. برآورد طرح به قیمت سال 93، 7850 

میلیارد تومان است.
صرفه جویی در بخش کشاورزی

میزان مصرف سالیانه آب کشاورزی 5هزارو910 میلیون 
32درصدآن  معادل   1944 مقدار  که  است  مترمکعب 
کل  است.  ساله   5 طرح  پایان  در  جویی  صرفه  میزان 
تومان است که 2284  نیاز 5495 میلیارد  اعتبار مورد 
میلیارد تومان آن مربوط به بخش دولتی، 2708 میلیارد 
میلیارد   503 و  تسهیالت  بخش  به  مربوط  آن  تومان 

تومان آن مربوط به بخش خصوصی است.
از این  کل اعتبار مورد نیاز 5495 میلیارد تومان است 
مقدار 1099 میلیارد تومان آن سال اول، 1099 میلیارد 
تومان آن سال دوم، 1099 میلیارد تومان آن سال سوم، 
1099 میلیارد تومان آن سال چهارم و 1099 میلیارد 

تومان آن سال پنجم نیاز است.
طی برنامه ی 5 ساله میزان مصرف از 5910 به 39۶۶ 
با فرض عمر  پیدا می کند.  متر مکعب کاهش  میلیون 
مفید 20 ساله هزینه هر متر مکعب صرفه جویی 140 

تومان است.

میزان مصرف سالیانه آب شرب 280 میلیون مترمکعب 
میزان صرفه  معادل 13درصدآن   38/2 مقدار  که  است 
جویی در پایان طرح 5 ساله است. کل اعتبار مورد نیاز 
574 میلیارد تومان است که این مقدار مربوط به بخش 

دولتی است.
میزان صرفه جویی ساالنه آب شرب

این  از  است  تومان  میلیارد   574 نیاز  مورد  اعتبار  کل 
میلیارد   115 اول،  سال  آن  تومان  میلیارد   115 مقدار 
تومان آن سال دوم، 115 میلیارد تومان آن سال سوم، 
میلیارد   114 و  چهارم  سال  آن  تومان  میلیارد   115

تومان آن سال پنجم نیاز است.
میلیون   38/2 سال  پنج  طی  جویی  صرفه  میزان  کل 
مترمکعب  میلیون   7/۶4 ساالنه  که  است   مترمکعب 
میزان  ساله   5 ی  برنامه  طی  شود.  می  جویی  صرفه 
مصرف از 282 به 244 میلیون متر مکعب کاهش پیدا 
متر  هر  هزینه  ساله   20 مفید  عمر  فرض  با  کند.  می 

مکعب صرفه جویی 750 تومان است.
صرفه جویی آب کشاورزی و شرب

 ۶192 شرب  و  کشاورزی  آب  سالیانه  مصرف  میزان 
معادل   1982 مقدار  که  است  مترمکعب  میلیون 
پایان طرح 5 ساله  32درصدآن میزان صرفه جویی در 
است  تومان  میلیارد   ۶0۶9 نیاز  مورد  اعتبار  کل  است. 
که 2858 میلیارد تومان آن معادل 47 درصد،  مربوط 
 44 معادل  آن  تومان  میلیارد   2708 دولتی،  بخش  به 
درصد،  مربوط به بخش تسهیالت و 503 میلیارد تومان 

آن معادل 9 درصد،  مربوط به بخش خصوصی است.
این  از  تومان است  نیاز ۶0۶9 میلیارد  اعتبار مورد  کل 
مقدار 1219 میلیارد تومان آن سال اول، 1219 میلیارد 
تومان آن سال دوم، 1219 میلیارد تومان آن سال سوم، 
1219 میلیارد تومان آن سال چهارم و 1220 میلیارد 

تومان آن سال پنجم نیاز است.
میلیون   1982 سال  پنج  طی  جویی  صرفه  میزان  کل 
مکعب  متر  میلیون   39۶/4 ساالنه  که  است  مترمکعب 

صرفه جویی می شود.
شایان ذکر است  ۶هزارو 250 میلیون متر مکعب آب 
مصرفی است که 3هزارو120 میلیون متر مکعب معادل 
متر  میلیون  3هزارو130  تجدیدپذیر،  آب  40درصدآن 

مکعب معادل 50درصدمازاد برداشت است.
مجموع افت سطح آب در 15 سال گذشته برای دشت 
آب 10 متر، فاریاب 11 متر، رفسنجان 11 متر، سیرجان 
11 متر، بردسیر 12 متر، کرمان 14 متر، جیرفت 1۶ 
 35 صوغان  و  متر   29 آباد  دولت  متر،   21 زرند  متر، 

متر است.
مجموع کسری مخزن در 15 سال گذشته برای جیرفت 
متر  میلیون   714 بردسیر  مترمکعب،  میلیون   ۶73
مکعب، کرمان 854 میلیون متر مکعب، بم 858 میلیون 
متر مکعب، دولت آباد 1289 میلیون متر مکعب، زرند 
1370 میلیون متر مکعب، سیرجان 1853 میلیون متر 

مکعب و رفسنجان 2302 میلیون متر مکعب است.
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و  بی نظیر  سازه  یک  عنوان  به  قنات  پسته-  ماهنامه 
تکنولوژی  آمدن  با  ایرانی،  فرهنگ  و  خرد  از  برخاسته 
حفر چاه و سرازیر شدن پول های نفتی به اقتصاد ایران، 
در بی مهری و بی تدبیری به بوته فراموشی سپرده شد. در 
این میان، کوشش های گرانمایه  و مقاومت  در برابر این 
جریان غالب، را باید ارج نهاد. مرحوم حسین شفیع پور 
قنات سعیدآباد در  احداث  با  از جمله کسانی است که 
راستای توسعه ی پایدار منابع آب گام برداشته است. با 
دکتر حمید شفیع پور فرزند ایشان، تاریخچه شکل گیری  

این قنات را مرور کردیم که می خوانید. 
 آقای شفیع پور! عالقمندم گذشته را مرور 
کنیم و اینکه چه شد قنات سعیدآباد کلید خورد؟

در  کرمان  دانشسرای  از  التحصیلی  فارغ  از  پس  پدرم 
اداره فرهنگ رفسنجان به عنوان آموزگار استخدام شد 
و  کاشف  اوحدی  آقاسیدمهدی  دختر  که  مادرم  با  و 
مروج پیوند اوحدی)فندقی( بود، در سال 1321 ازدواج 
می کند. دو سال بعد متاسفانه آقای اوحدی در اثر ابتال به 
ذات الریه مرحوم می شود. چون پدرم به کشاورزی عالقه 
امالکش کمک می کرد،  اداره  پدربزرگم در  به  و  داشت 
اغلب  نمود.  اداره  بود  برده  ارث  به  مادرم  که  امالکی 
این دهستان ها مانند عباس آباد خان، اسدآباد، فتح آباد، 
و  قنات  فرسودگی  و  قدمت  علت  به   ... و  علی آبادخان 
کم آبی در معرض نابودی بودند. مالکین این دهات به 
پدرم اعتماد کامل داشتند، پدرم با مساعدت آنها، پروژه 

آب  و  نماید  می کند  شروع  را  قنات ها  نوکنی  و  الروبی 
یک  البته  می دهد،  افزایش  چشمگیری  بطور  را  آن ها 
مقنی دانا و شریف به نام حسین باقری)حسین یحیی( 
که مسوول و مقنی قنات های عباس آباد و اسدآباد بود با 

پدرم همکاری نزدیک داشت. 
و  اولیه  بسیار  زندگی  وسایل   1330 و   1320 دهه  در 
در  کویر  مردم شهرهای حاشیه  نتیجه  در  بود،  محدود 
تابستان از گرمای شدید به زیرزمین ها و متمول ترها به 
که  دارم  یاد  به  می بردند.  پناه  کوهستانی  دهستان های 
ما چندین سال تعطیالت تابستان را در ده باال یزد که 
بود، می گذراندیم. پدرم که  منطقه خوش آب و هوایی 
کوهستانی  خوش هوای  باغ  یک  داشت  دوست  همیشه 
نزدیک رفسنجان داشته باشد موضوع را با حسین یحیی 
در میان می گذارد. حسین یحیی می گوید در منطقه ای 
آب  است،  اسدآباد  و  عباس آباد  قنات های  پیشکار  که 
کوه های  آن  منبع  چون  دارد،  وجود  فراوانی  زیرزمینی 

شرق و جنوب رفسنجان است. 
نهایتاً پس از بازدیدهای مکرر از منطقه در سال 1333 
شد.  زده  گفتند  می  "گمانه"  آن  به  که  چاهی  کلنگ 
از آن جهت که ببینند آب وجود دارد یا خیر و  گمانه 
انتخاب  را  بهترین  و  بزنند  گمانه  چاه  چند  بود  ممکن 

کنند.
مثاًل  بود  ابتدایی  خیلی  زندگی  وسایل  زمان  آن  در 
چادر بزرگ و مجهز برای سکونت در آن شرایط آب و 

هوایی وجود نداشت و کارگران در اطاق هایی که درون 
این  به  می کردند.  زندگی  می شد،  حفر  مجاور  تپه های 
اطاق های دست کند در اصطالح محلی "بیکند" یا "بیل 
کند" می گفتند که در واقع اطاق محل زندگی مقنی ها 
و کارگران بود و آنها را از سرما و گرما و خطر جانوران 

وحشی حفظ می نمود.
مقنی ها با کلنگ چاه را حفر می کردند و سپس مجرای 
قنات را که به آن "رائین" می گفتند می کندند و بوسیله 
چرخ چاه و دلو سنگ و خاک را به خارج منتقل نموده، 

گرداگرد چاه می ریختند.
باالی  "باغ  به  بعداً  که  منطقه ای  در  زمان  آن  در 
سعیدآباد" معروف شد و به وسعت 40 در 30 کیلومتر 
قنات  جلگه  جنوب  در  نبود.  آبادی  هیچ  می رسید 
سعیدآباد دهی به نام "علی آباد راگه" بود که فعاًل بجز 
یک درخت "پتک" از آن چیزی به جا نمانده است. در 
این منطقه کوه های شاهزاده عباس و سرچشمه وجود 

دارد و رودخانه "گیودری" از آن سرچشمه می گیرد.
آن ها  اتصال  و  چاه  چندین  حفر  از  پس  صورت  هر  به 
کیلومتری  دو  در  زمین  نظر گرفتن شیب  در  با  به هم 
بقدری  آب  اول  روزهای  در  شد.  مظهر  آب  "مادرچاه" 
به شکرانه  را  بود که وقتی می خواستند گوسفندی  کم 
این واقعه قربانی کنند، آب به حد کافی نبود که خون 
را  آب  و  بود  زمین خیلی شنی  زیرا  بریزند،  درونش  را 
در خود فرو می برد. پدرم مجبور شد با کامیون از نقاط 

حمیدرضا شفیع پور در گفت وگو با ماهنامه پسته:

می گفتند پدرم در این تپه ها پولش را بیهوده از بین می برد
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قنات  تا درون کف  بیاورد  دوردست خاک رس و الیی 
بپوشانند. در آن زمان همه می گفتند  را  و مجرای آب 
پدرم پول خود را در این تپه ها بیهوده از بین می برد و 
به جایی نمی رسد. تنها مادرم و یکی از دوستان نزدیک 
پدرم آقامیرزا تقی امیری به او امید می دادند که موفق 

خواهد شد.
 پدرم در نظر داشت در نزدیکی محل مظهر شدن قنات 
که یک تپه کوچک هم قرار داشت یک باغ میوه و قدری 
درخت پسته بکارد. وسعت این باغ به حدود 7/5 هکتار 
نقشه ای طراحی کرد که  پدرم  3500 قصب می رسید. 
یک فلکه گرداگرد تپه احداث کند و در چهار طرف آن 
دو  گیرد.  قرار  و سپیدار  با درختان چنار  چهار خیابان 
احداث شد  متری  باغچه های هزار  این خیابان ها  طرف 
که هر کدام مخصوص یک نوع میوه بود و اطراف آن ها 

درختان سپیدار کاشته شد.
از کاشت درختان در  بهار پس  یاد دارم در هنگام  به   
زمستان ما به تک تک درختان سر می زدیم که ببینیم 

کدامیک به اصطالح گرفته و جوانه زده.
 آنجا که کوهستانی نبود؟

بله؛ این باغ در دامنه تپه هایی که به کوه های سرچشمه 
حدود  و  داشت  قرار  می شود  منتهی  عباس  شاهزاده  و 
در  بود.  مرتفع تر  رفسنجان  شهر  از  متر   200-300
را  باغ  دیوارهای  که  می آمد  شدید  بادهای  بهار  فصل 
باغ دو، سه  آن  تخریب می نمود. در  و  فرسوده  بتدریج 
اطاق احداث شد و بتدریج "باغ باال" به یکی از مناطق 
پیشاهنگی  اردوهای  برپایی  و  رفسنجانی ها  تفریحی 
همه  و  بود  باغ  این  عاشق  پدرم  تبدیل شد.  مدارس  و 
روزه به آن سرکشی می کرد. او اسم این ده را سعیدآباد 
کوچکترم  برادر   -1334- سال  همان  چون  گذاشت 
نوکنی  ایجاد  با  قنات  به جهان گشود. آب  سعید دیده 
بتدریج افزایش یافت و در سال های 3۶-37 مقدار آب 

آن از آب روی "باغ باال" فزونی گرفت.
 آن زمان شما چند ساله بودید؟

من هنگام احداث قنات ۶ ساله بودم. آنگاه که قرار شد 
و  نام داشت  تشنه"  "حصار  به محلی که  را  اضافه  آب 
کار  پسته  برای  است  رفسنجان  فعلی  فرودگاه  نزدیک 
ببرند در سال های 3۶-37 دیگر 10-9 ساله شده بودم. 
در تمام این مراحل احداث قنات و "باغ باال" من و برادر 
بزرگترم "مهدی" اغلب روزهای جمعه و تعطیل با پدر 
همراه و نظاره گر فعالیت های او بودیم. بد نیست از سابقه 

"حصار تشنه" هم کمی بگویم: 
کوهستانی  رودخانه های  آب  قدیم  زمان های  در 
شبیه  که  زیرزمینی  مجرای  یک  به وسیله  را  رفسنجان 
قنات ولی با عمق 5-4 متری بود به جلگه می آوردند و 

به آن "سفته" می گفتند.
 مثل سفته سیف اهلل و غیره.

از  را  آب  هم  تشنه  ناحیه حصار  در  دور  بسیار  سالیان 
بوسیله  کیلومتری   30 فاصله  در  "گیودری"  رودخانه 
و  کشت  قابل  و  رس  خاک  که  محلی  به  سفته  همین 

زرع داشت، آوردند. من منشأ این سفته را که اکنون به 
صورت سوراخی در دیواره رودخانه گیودری قرار دارد، 
دیده ام که اکنون چندین متر باالتر از کف روخانه قرار 
گرفته و ظاهراً به همین علت که روخانه در اثر فرسایش 
استفاده  این آب  از  نتوانسته اند  پایین رفته دیگر  خاک 

کنند. 
اطالق  تشنه"  "حصار  محل  این  خرابه های  به  بعدها 
کردند. ما حتی هنگام باغ ریزی در عمق یکی، دو متری 
سبوی آب و آجرهای 20 در 40 سانتی متر که با آن آب 

انباری کوچک ساخته بودند پیدا کردیم. 
دو  فعلی  محل  در  "حصارتشنه"  کیلومتری  چند  در 
ناز"  بی  "بی  قدیمی  شهر  خرابه های  سرچشمه  راهی 
وجود داشته که نشان دهنده تمدن های قدیمی در این 
مناطق بوده است. به هر حال، پدرم در سال 133۶ در 
قسمت پایین باغ باال یک مخزن خاکی احداث نمود تا 
بتواند آب اضافه از آبروی باغ باال را به محل حصارتشنه 
یک  همچنین  وی  نماید.  کاری  پسته  و  کند  هدایت 
خیابان به طول ده کیلومتر احداث نمود که از باغ باال به 
محل حصارتشنه منتهی می شد. در دو طرف این خیابان 
درختان سپیدار، شنگ و پتک و قسمتی از آن هم گل 
محمدی کاشته بودند. او در نظر داشت در زمین های زیر 
باغ باال یک مجتمع مسکونی احداث کند ولی این پروژه 
هیچ گاه اجرا نگردید. نهایتاً آب قنات در سال 1337 به 

محل حصارتشنه رسید.
قنات چند سال  این  کامل  احداث  پروسه   

طول کشید؟
تقریباً یک سال طول کشید تا رشته اصلی احداث شد. 
اما چون در آن دره کوچک آب چندانی به دست نیامد، 
مسیر قنات به سوی دشتی که در جنوب شرقی آن بود 
دو  محل  و  شد  رشته  دو  قنات  نتیجه  در  شد.  هدایت 
شاخگی را در اصطالح "دونخ" می گفتند. با "نوکنی" در 
شاخه جدید بتدریج آب شروع کرد به زیاد شدن. گویی 
ناگاه به مخزن بزرگی دست یافته باشیم و آب به طرز 
ایجاد  پروژه  از  پدرم  نتیجه  در  زیاد شد  شگفت انگیزی 
مخزن آب منصرف گردید و آب مستقیماً در جوی آب 
تا پایین جریان داشت. پس از چند سال با احداث لوله 
به طور چشمگیری  از هرز رفتن و تبخیر آب  سیمانی 

جلوگیری شد.
پدرم در "سعیدآباد پایین" شروع به احداث یک دهکده 
انبار و حمام نمود و  با ساختن خانه های کارگری، آب 
پس از چند سال یک مدرسه نیز احداث شد. چون اولین 
باغ پسته در سال 1338 درکنار مسجد احداث شده بود 

به باغ مسجدی معروف شد.
 قنات چند رشته داشت؟

می رفت  آن  به سوی  رشته جدید  که  آن دشتی  چون 
آینده  در  اینکه  برای  کرد  فکر  پدرم  بود،  پهناور  بسیار 
کس دیگری مزاحم این قنات نشود ابتدا در آن دشت 
یک رشته غربی احداث نمود که به "دو نخ دوم" مشهور 
است. هم اکنون قسمت زیادی از آب قنات از این شاخه 

غربی تامین می شود. هدف او رساندن پیشکار قنات به 
رودخانه "علی آباد راگه")گیودری( بود که مخزن اصلی 
آب بود. اما پس از این مدت طوالنی هنوز پیشکار قنات 

به آن نرسیده است.
 طول قنات چقدر است؟

شاید یکي، دو کیلومتر از مظهر اولیه قنات "دو نخ اول" 
فرعي  شاخه هاي  با  قنات  کل طول  اکنون  و  دارد  قرار 
به 15 کیلومتر مي رسد. پس از هدایت آب توسط لوله 
سیماني پدرم شروع به پسته کاري بیشتري نمود و با 
نوکني در پیشکار قنات هر سال آب بیشتر مي شد و باغ 
اداره کشاورزي  از سوي  پدرم  احداث مي شد.  بیشتري 
مدال درختکاري گرفت چون بیشترین باغ پسته را در 

استان کرمان احداث نموده بود.
در سال 1355 پدرم از دنیا رفت و کارها به دست برادر 
لوله  ایشان پروژه  افتاد.  بزرگتر آقای مهدي شفیعي پور 
کشي را تا انتهاي باغ ها ادامه داد و چند خط لوله فرعي 
هم احداث نمود. در آن زمان یعني از سال 1355 لغایت 
دوره  با  را  باغ ها  ما  که  بود  بقدري  آب  جریان   1370
24 روزه آبیاري مي کردیم. در نتیجه پس از تقسیم ده 

مالکان شروع به احداث باغ هاي جدید نمودند.
پس از چند سال به علت کمبود بارش برف و باران در 

کوهستان آب قنات شروع به کاهش نمود. 
در سال 13۶8 "دبي" آب تقریباً 200 لیتر در ثانیه بود، 
اما در حال حاضر خیلي کمتر از این مقدار شده و دوره 
آبیاري به 70 روز رسیده و محصول پسته به حدود 1/3 
کاهش یافته  و اکثر مالکان مقداري از باغ هاي خود را 

از آب انداخته اند.
 مگر چقدر چاه در منطقه حفر شد؟

قبل از انقالب منطقه ممنوعه اعالم شده بود. بعدها براي 
توسط  زیادي  چاه هاي  منطقه  این  در  شهر  آب  تامین 
شهرداري حفر شد، ولي از سوي افراد شخصي به غیر از 

یک چاه دیگر چاهي حفر نشده است.
 حتي دهه شصت؟

متاسفانه  اما  نشد،  چاه جدید حفر  منطقه  این  در  بله؛ 
با لوله  روستاهایي که باال دست بودند، آب رودخانه را 
انتقال دادند و پسته کاري نمودند. در نتیجه  به جلگه 
بر  و  نمي شد  تغذیه  به خوبي  قنات  این  سرچشمه هاي 
بي آبي افزوده شد. البته دلیل اصلي آن کمبود، نزوالت 

آسماني پس از دهه ی ۶0 بود.
نگهداري  هزینه هاي  شفیعی پور!  آقای   

قنات در حال حاضر چقدر است؟
تا مدت زیادي در پیشکار قنات  از درگذشت پدر  پس 
فعالیت نوکني انجام نشد. چون آب به حد کافي جاري 
غیره  و  الروبي  فعلي  هزینه هاي  گفت  بتوان  شاید  بود. 
اینکه  مگر  باشد  آبکشي  موتورهاي  هزینه  سوم  یک 
که  مقاطعي  در  دهیم.  انجام  "نوکني" جدید  بخواهیم 
مکانیزه  سیستم  باشیم،  داشته  الروبي  و  نوکني  اجازه 
شده و به جاي کلنگ از کمپرسور و دریل مخصوص به 

جاي چرخ چاه از موتور تراکتور استفاده مي شود.
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عملکرد  نحوه ی  کشاورزان  پسته-  ماهنامه 
قبول  قابل  را  برگ  و  خاک  آب،  آزمایشگاه های 
گاهی  آزمایشگاه ها  این  نتایج  می گویند  نمی دانند. 
که  است  ناهمخوان  باغ،  در  شواهد  سایر  با  آنقدر 
هزینه  اتفاقا  که  ازمایشاتی  چنین  انجام  عطای  بعضا 
با   رو  این  از  می بخشند.   لقایش  به  را  دارند،  هم 
و  آب  موسسه  علمی  هیات  عضو  نقوی  هرمزد  دکتر 
خصوص  در  تا  نشستیم،  گفت وگو   به  کشور   خاک 
بیش تر  می شود،  آزمایشگاه ها  بر  که  نظارت هایی 

کنیم.  گفت وگو 

کرمان  استان  کشاورزان  دکتر!  آقای   
اگر  می دهند،  انجام  آب  و  خاک  آزمون  وقتی 
مختلف  آزمایشگاه های  به  را  نمونه  چنانچه 
دلیل  می گیرند.  متفاوتی  جواب های  بفرستند، 

تفاوت چیست؟ این 
انتظار  قاعدتاً  باشد؛  داشته  زیادی  دالیل  می تواند 
را  یکسان  نمونه  یک  که  زمانی  است  این  همه 
بحث  بگیرند.  یک  یکسان  باید جواب های  می دهند، 
این است که ممکن است آزمایشگاه ها اشتباه عمدی 
داشته باشند. مثاًل آزمایشی را انجام ندهند و جوابی 
تا  نکنند.  آزمایش شان دقت  اینکه در  یا  بنویسند،  را 
این صورت نیست و ما  به  جایی که ما بررسی کردیم 
است  ممکن  که  نمی شوم  این  منکر  من  ندیدیم.  هم 

کسی این کارها را بکند ولی ما برخورد نکردیم.
هم  بازار  در  موجود  شیمیایی  مواد  االن  متاسفانه 
چند  است.  زیاد  تقلبی اش  نوع  مواد،  بقیه  مثل 
خریدیم.  آمونیوم  استات  اسم  به  ماده ای  پیش  وقت 
باشد.  داشته  را  سدیم  ناخالصی  نباید  ماده  این 
روی  خیلی  باشد،  داشته  دیگری  ماده  داخلش  اگر 
ولی  نگذارد،  تاثیر  است  ممکن  آزمایش ها  نتایج 
مارک  از  ما  باشد.  داشته  نباید  را  سدیم  ناخالصی 
خیلی  در  و  است،  معتبر  خیلی  که  آلمان"،  "مرک 
می کنیم.  استفاده  می کنند،  استفاده  دنیا  جاهای  از 
کردند  کنترل  همکاران  کنیم  آزمایش  اینکه  از  قبل 
این  معموالً   نه؟  یا  دارد  سدیم  ناخالصی  ببینند  که 
کنترل  نمی شود.  انجام  روتین  صورت  به  کنترل 
یک  اگر  داشت.  سدیم  باالیی  درصد  کردیم  که 
تمام  نکند،  کنترل  و  بخرد  را  ماده  این  آزمایشگاهی 

است. اشتباه  که می دهد  آزمایش هایی 
دخالتی  آن ها  در  شیمیایی  مواد  که  آزمایشاتی 
تفاوتی  معموالً  می شود،  گرفته  دستگاه  با  و  ندارد 
در  شیمیایی  مواد  که  زمانی  ولی  نمی شود.  دیده 

بگویم  باید  نیست.  این گونه  دارد،  آزمایش ها دخالت 
این  آزمایشگاه ها  طرف  از  ماه  هر  ما  متاسفانه  که 
بازار  در  تقلبی  شیمیایی  مواد  که  داریم  را  شکایت 
شناسی  خاک  آزمایشگاه های  معتبرترین  وگرنه  است 

کرمان هستند. در 
روش های  آزمایشگاهی،  مواد  از  غیر  به   
آزمایشگاه ها  که  نتایجی  بر  هم،  متفاوت 

دارد؟ تاثیر   می دهند، 
قابل  اعداد  اینکه  خاطر  به  علوم  همه ی  در  دنیا  در 
هر  باشند،  داشته  ارزیابی  ارزش  و  باشند  مقایسه 
بگوید  باید  را  روشش  می کند  که  تجزیه ای  هر  کسی 
در  ولی  می شود.  استفاده  مقاالت  برای  بیشتر  که 
این  در  نیست.  طریق  این  به  کاربردی  بحث های 
می گیریم،  را  ECخاک  مثال  عنوان  به  اگر  بحث ها 
تمام آزمایشگاه های خاک شناسی دنیا به یک طریق 
اندازه گیری  عمل می کنند. در کشور همه ی متدهای 
یکی است. حتی گزارش اش هم باید یکی باشد. مثاًل 
باید آهن در خاک  اگر آهن را گزارش می کنند همه 

PPM گزارش کنند. را براساس 

 به این توصیه ها چقدر توجه می شود.آیا 
انجام می شود؟ واقعًا یکسان  روش ها 

این کار می شود. موسسه تحقیقات خاک و آب کشور 
نمونه ی  آزمایشگاه هر سال چند  فنی  ناظر  به عنوان 
کار مجهول، برای آزمایشگاه ها می فرستد. حتی برای 
ما هم می فرستد و ما هم کنترل می شویم. در حضور 
آزمایشگاه،  هر  در  هستیم  ما  که  موسسه  نماینده 
داشته  کارشان  در  تصرفی  و  دخل  ما  اینکه  بدون 
می کنند  تجزیه  و  سازی  آماده  را  نمونه ها  باشیم، 
به  را  اعداد  این  و  می آورند  دست  به  را  اعدادش  و 
موسسه خاک و آب کشور ارسال می کنند. آن ها هم 
که  می گویند  آن ها  به  و  می کنند  ارسال  را  نظرشان 
انحراف داشتند.  چند درصد خوب بوده، چند درصد 

تمام  خاص،  مورد  آن  در  حال   هر  در   
توجه  کار  اصول  همه ی  به  و  دارند  را  دقت شان 
همه  که  نیست  معنی  این  به  اما  می کنند. 
کسانی که از خدمات این آزمایشگاه ها استفاده 

می برند! بهره  کیفیت  این  از  می کنند، 
کاماًل درست است. شاید با این کار ما فقط می توانیم 
می توانند  آیا  که  بسنجیم  را  کارشان  صحت  توانایی 
موسسه  کار  این  با  ولی  نه.  یا  کنند  کار  خوب 
که  می رسد  اطمینان  این  به  خاک  و  آب  تحقیقات 
کار  انجام  توانایی  کشور،  سطح  آزمایشگاه های  کلیه 

دکتر هرمزد نقوی عضو هیات علمی موسسه آب و خاک کشور در گفت وگو با ماهنامه پسته

منکر خطا نیستیم، اما ما ندیدیم!
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درست را دارند یا نه.

تحقیقات  موسسه  که  شده  حال  به  تا   
که  برسد  جمع بندی  این  به  کشور  وآب  خاک 
و  ندارد  کار  توانایی  کرمان  در  آزمایشگاهی 

شود؟ فعالیتش  مانع 
مراجعه  آزمایشگاه ها  به  سرزده  سال  هر  خودمان  ما 
گزارش  و  تجزیه  که  نمونه هایی  آن ها  از  می کنیم. 
اینجا  و  می آوریم  خودمان  همراه  و  برمی داریم  شده 
در  نمونه ای  آنجا  در  آنکه  شرط  به  می کنیم.  تجزیه 
که  دیدیم  موارد  برخی  در  باشند.  داشته  آرشیوشان 
گذشته  سال  سه  حدود  ندارند.  نمونه  آرشیوشان  در 
هر  که  کردیم  ارسال  آزمایشگاه  به  و  دادیم  بخشنامه 
کنید  آرشیو  ماه   ۶ حداقل  می کنید  تجزیه  که  نمونه 

و گزارش شان را هم باید داشته باشید.
تعدادی  ماه گذشته   ۶ آرشیو  از  رفتیم  زمانی که می 
صورت  به  بودند،  کرده  که  گزارشی  همراه  به  نمونه 
جواب ها  می کردیم.  برمی داشتیم،آزمایش  رندوم 
تقریباً نزدیک بود. در این چند سال اختالف فاحشی 
آزمایش  دو  نتیجه  که  ندارد  امکان  نکردیم.  مشاهده 
یکی شود. اگر باشد، اتفاق است. ولی بعضی اوقات در 
تایپی  اشکاالت  بیشتر  که  دیدیم  اشکاالتی  گزارش ها 
شود.  ثبت  شده  فراموش  که  بوده  اشکاالتی  یا  بوده 
افتاده است.  اتفاق  حتی این موارد برای خودمان هم 
که در اینصورت از آن آزمایشگاه می خواهیم تا دوباره 

کنند. گزارش 

قسمت  دو  را  کودی  نمونه  شخصی  اگر   
کرده و به دو آزمایشگاه مختلف برده باشد،یکی 
نتیجه بدهد  که این کود فلز سنگین دارد و آن 
قابل  مساله  این  آیا  ندارد.  که  بگوید  دیگری  
عملکرد  قبال  در  مرکز  این  در  هست؟  پیگیری 

آن دو آزمایشگاه چه کار انجام می دهید؟
اینکه  و  شود.  بررسی  خودش  روش  به  باید  کودها 
کود را باید از اول بررسی کنید نه از آخر. مثال برای 
هر 20 تن کود وقتی درصد عناصرش اعالم می شود، 

می شود. اعالم  میانگین  عدد 
وقتی که این بیست تن خرد شود و تا حد یک لیوان 
آزمایشگاه بیاید یک گرانول در این لیوان ممکن است 
ممکن  بعدی  گرانول  و  باشد  بیشتر  عناصرش  درصد 
است این درصد کمتر باشد. وقتی که این را آزمایش 
می کنند ممکن است اعدادش مقداری متفاوت باشد. 
پاسخش  نیافتد،  اتفاق  این  که  کنیم  کار  چه  اینکه 
بزرگی  نمونه  باید  اوالً  است.  نمونه  سازی  آماده 
درست  شود،  قاطی  بخوبی  نمونه  این  و  شود  گرفته 
می آید  نظر  به  برداشته ایم  که  ایی  نمونه  که  است 
را  خودمان  کار  اصول  باید  ما  ولی  است،  یکنواخت 
کود  کیلو  نیم  حدود  به  می رسیم  بعد  دهیم.  انجام 
در  آزمایشگاه  شود.  آسیاب  کاماًل  باید  مقدار  این  که 

فقط  و  نمی کند  آزمایش  را  کیلو  نیم  همه  کار  آخر 
یک گرم از این نیم کیلو را آزمایش می کند. بنابراین 
و  شد  یکنواخت  و  پودر  کاماًل  کود  نمونه ی  که  وقتی 
متفاوت  آزمایشگاه  به دو  و  آن زمان دو قسمت شود 
برده شود، چنانچه اعداد متفاوت و اختالف بین آن ها 
ولی  است.  آزمایشگاه  از  اشکال  آنگاه  باشد  فاحش 
یک  ما  معموالً  نیست.  طریق  این  به  معمول  طور  به 
فکر می کنیم  نصفش می کنیم،  و  برمی داریم  نمونه ای 
دو  می دهیم،  آزمایشگاه  به  وقتی  است،  یکی  که 
20تن  در  است  مثاًل ممکن  جواب مختلف می گیریم. 
به  ولی  نباشد.  هم  سنگین  فلز  کیلو  صدم   5 کود، 
که  گرمی  یک  همان  نامناسب،  نمونه برداری  خاطر 
زیادی  سنگین  عناصر  شامل  برمی دارد  آزمایشگاه 
را  ماده  گرم  نیم  اوقات  گاهی  آزمایشگاه  در  باشد. 
سر  اندازه  به  که  می کنیم  آزمایش  و  برمی داریم 
می کنم  بنده  که  صحبت هایی  این  است.  قاشقی 
وقت  هیچ  آزمایشگاه ها  که  نیستند  این  کننده  توجیه 
که  آنچه  ولی  هستند  مبرا  کاماًل  و  نمی کنند  خطا 
مرتبه  دو  سالی   - دیده ایم  سرزده  بازدیدهای  در  ما 
از  جدی  خطای  بر  مبنی  شواهدی  می کنیم-  بازدید 
ازچیزهایی  یکی  مثاًل  ندیده ایم.  آزمایشگاه ها  سوی 
کنترل  آزمایشگاه  در  ما  و  است  مهم  خیلی  که 
مستندات  این  است.  آزمایشگاه  مستندات  می کنیم، 
از  ما  داده اند.  انجام  که  است  کاری  دهنده ی  نشان 
آزمایشگاه  تمیزی  از  و  آزمایشگاه هست  در  که  بویی 
کاری  آزمایشگاه  این  در  آیا  که  می فهمیم  وسایل  و 

یا خیر. انجام می شود 

تست  از  فبل  سازی   آماده  حال  هر  به   
جزء وظایف آزمایشگاه است. درست است؟

بله.

یکسان  بحث  در  چندان  می رسد  نظر  به   
خیلی  می کنند  دریافت  که  ای  نمونه  سازی 

نمی کنند؟ عمل  درست 
می کنید.  قسمت  دو  را  نمونه  خودتان  شما  چون   
کند  قسمت  دو  و  کند  پودر  را  نمونه  آزمایشگاه  اگر 
و بدهد به شما و این دو را خودش تجزیه کند نباید 

باشد. داشته  اشکالی وجود 

نمونه  که  دارد  وجود  نگرانی  این   
و  برمی دارد  آزمایشگاه  که  قاشقی-  کوچکی- 
نمایندگی  می کند،  استفاده  آزمون  انجام  برای 
آیا  کرد.  کنترل  می شود  چگونه  را  این  نکند. 
بودن  واقعی  دغدغه ی  واقعًا  آزمایشگاه داران 
می رسد  نظر  به  دارند؟  را  آزمایش شان  نتایج 
راضی  عملکردشان  از  پسته  صنعت  فعاالن  که 

! نیستند

تا  و  دارند  صنعتی  یک  هم  آزمایشگاه ها  باالخره   
شناسم،  می  را  کرمان  آزمایشگاه های  من  که  جایی 
باشد.  درست  عددشان  که  هستند  حساس  خیلی 
صبح  می کند،  کار  آزمایشگاه  در  که  کسی  ببینید 
کار  و  می گیرد  حقوقی  دارد  و  است  بیکار  ظهر  تا 
درست  کار  این که  روی  بنابراین  ندارد.  هم  دیگری 
در  است  ممکن  ولی  هستند.  حساس  شود،  انجام 
آزمایشگاهی، مسوول آن آزمایشگاه یک هفته نباشد، 
است  ممکن  و  است  انسانی  نیروی  حال  هر  به  بعد 
چشمی  صورت  به  و  ببیند  را  نمونه ایی  و  کند  خطا 
عددی را بنویسد و مستندی را هم برای آن نگذارد و 
مستنداتی  تمام  از  می رویم  بازدید  برای  که  وقتی  ما 
که وجود دارد مثاًل از 70 مستند که وجود دارد، 3 تا 
را بصورت تصادفی بر می داریم و بررسی می کنیم. ما 
می شوند  برداشته  رندوم  صورت  به  که  را  نمونه هایی 
نکردیم. من منکر  آزمایش کردیم، چیزی مشاهده  را 

بلکه ما ندیده ایم. ندارد،  این نیستم که خطا وجود 

شما  که  را  کاری  این  کشاورزان  اگر   
گفتید  که  روشی  به  مثاًل  دهند،  انجام  گفتید 
توسط کارشناس آزمایشگاه نمونه برداری انجام 
شود و در آزمایشگاه آسیاب شود و به 2 قسمت 
آزمایشگاه   2 به  نمونه   2 این  و  شود  تقسیم 
باشند،  متفاوت  جواب ها  و  شود  برده  متفاوت 
قابل  خاک  و  آب  تحقیقات  مرکز  طریق  از  آیا 

است؟ پیگیری 
که  را  مطالبی  این  و  است  قانونی  مسائل  این  خیر، 
می گوییم علمی است. من در ادامه عرض می کنم که 
پیگیری کرد. این گونه  را چرا نمی شود  قانونی  مسائل 
ماه  هر  می دهند،  انجام  آزمایشگاه ها  که  دیگری  کار   
برای  می دهند  انجام  که  تجزیه ای  کلیه  دارند  الزام 
خاکی  نمونه  آزمایشگاه ها  بنابراین  کنند.  ارسال  ما 
که دارند، نه تنها در آزمایشگاه خودشان عدد دارند، 
بلکه پیش ما هم یک عدد دارند. این کار را کردیم تا 
لحظه  هر  است  ممکن  که  کنند  فکر  آزمایشگاه داران 
کنترل  را  خاکشان  نمونه  ما  که  بیافتد  اتفاق  این 
ممکن  می گویید،  شما  که  بحثی  مورد  در  اما  کنیم. 
است شخصی با آزمایشگاهی خصومتی داشته باشد و 
بخواهد آن را از دور خارج کند، دو نمونه متفاوت به 
که  شود  شاکی  سپس  و  بدهد  مختلف  آزمایشگاه  دو 
این  دارد.  نامناسبی  آزمایشگاه ها عملکرد  این  از  یکی 
بازرسی  سازمان  می تواند  و  است  حقوقی  بحث  یک 
روال  و  بگیرند  شاهد  نمونه  یک  و  شود  قضیه  وارد 
و  شود  صورتجلسه  و  بگیرد  صورت  آن  قانونی  کار 
آزمایشگاه های  به  آزمایش  برای  را  متعدد  نمونه های 
مختلف بفرستند و یک نمونه هم به موسسه تحقیقات 
تعیین  آزمون ها  صحت  تا  شود  فرستاده  آب  و  خاک 

گردد و آن گاه از طریق قانونی قابل پیگیری است.
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نمونه برداری  که  می گویید  شما  اینکه  با   
این  آزمایشگاه ها  ولی  دارد  اهمیت  خیلی 
قبول  را  نمونه ها  راحتی  به  ندارند.  را  دغدغه 
فکر  نباید  می دهند.  را  آن  جواب  و  می کنند 

این مسئله عواقبی هم دارد؟ کنند که 
درست است. ولی ما مشکلی که داریم خیلی از جاها 
هر کس کار خودش را می کند و یک زنجیره پیوسته 
است  مهارت  و  علم  یک  نمونه برداری خودش  نیست. 
این  در  استاندارد  نیست. همکاران  آزمایشگاه  کار  که 
علم  یک  کار  این  دارند.  خوبی  خیلی  مهارت  کار 
آزمایشگاه  منتهی  می خواهد.  تخصص  و  است  خاص 
روی جواب آزمایش می نویسد که نمونه توسط ارباب 
یعنی  این  و  است  داده شده  آزمایشگاه  تحویل  رجوع 
مسوولیتی  و  تعهد  گیری  نمونه  قبال  در  ما  اینکه 
وقتی  است.  خاک  نمونه برداری  ما  تخصص  نداریم. 
خاکش  آزمایش  که  شود  مطمئن  می خواهد  کسی 
یک  یا  که  باشد  این  شرط  به  باید  است  درست 
از  یکی  یا  باشد  داشته  خودش  همراه  کارشناس 
شود.  نمونه برداری  و  برود  همراهش  ما  همکاران 
سالم  نمونه  بیاید  طریق  این  به  نمونه ها  که  وقتی 
می آورد،  را  نمونه  کشاورز  خود  که  زمانی  ولی  است. 
یا  باشد   داشته  یاد  را  برداری  نمونه  که  است  ممکن 
یاد نداشته باشد. عددی که می دهیم خاصل تجزیه ی  
نمونه ای است که می آید. این نمونه از کجا آمده، آیا 
درست گرفته شده یا نه بحث قبل از آزمایشگاه است 
تخصصش  است  ممکن  آزمایشگاه  در  ما  همکاران  که 
یک  حال  هر  در  باشند.  نداشته  یا  باشند  داشته  را 

است. جداگانه  تخصص 

از  برخی  در  حتی  که  می شود  گفته   
اینکه این خاک مربوط  با پرسیدن  آزمایشگاه ها 
آزمایش  قباًل  یکبار  است،  منطقه ای  چه  به 
همان  داده اند،  انجام  منطقه  آن  خاک  برای  را 
موضوع  این  چقدر  می دهند.  تعمیم  را  نتیجه 

صحت دارد؟
 من هم این را شنیدم. مردم خیلی چیزها می گویند. 
ممکن  ندیدیم.  چیزی  چنین  خودمان  بررسی  در  ما 
است اینطور باشد و من منکر این نیستم که خالف یا 
نیست.  باشد،  روتین  اینکه  منتهی  نشود.  انجام  خطا 
شود،  زیادتر  حدی  یک  از  اگر  باشد،  زیاد  اگر  چون 
ما  می آید.  قاعدتاً  هم  ما  بازدیدهای  در  حال  هر  به 
در  را  آزمایشگاه ها  تجزیه  درصد  دو  یا  یک  معموالً 
ما هم خیلی جدی هستیم. می کنیم.  تجزیه  موسسه 

برخورد  آزمایشگاهی  هیچ  با  حال  به  تا   
کرده اید؟

شده.  بسته  کشور  سطح  در  آزمایشگاه  حتی  بله؛ 
نیست  نامه داری  آیین  خیلی  قانون  آزمایشگاه،  قانون 
تعدادی  و  است  ساده  قانون  یک  باشد.  پیچیده  که 

خیلی  هم  آزمایشگاه ها  درآمد  دارد.  مشخص  بند 
کشاورز،  هزینه ی  به  نسبت  آزمایش  هزینه  نیست. 
خیلی  اعدادشان  و  است  کمی  هزینه  بسیار  بسیار 
بیافتد،  جا  آزمایشات  این  اگر  است.  ارزشی  با  اعداد 
این اعداد  در حفظ منافع و به صورت کاربری خیلی 

دارند. اهمیت 

آزمایش ها،  غیرواقعی  نتایج  دکتر!  آقای   
تبعاتی دارد؟  و  چه هزینه ها 

تصمیم گیری  معیار  یک  حقیقت  در  زیاد،  خیلی 
است. یعنی هر عددی که از آزمایشگاه بیرون می آید 
آزمایشگاه  هزینه ی  است.  تصمیم گیری  برای  معیاری 
کود  دادن  برای  کشاورزان  که  هزینه ای  به  نسبت 
سیب  مثال  عنوان  به  است.  کم  خیلی  می دهند، 
زمینی کاران منطقه الله زار باالی یک تن در هکتار 
فسفر استفاده می کنند. یعنی یک میلیون تومان کود 
اراضی  این  اتفاقاً  می شود.  استفاده  هکتار  در  فسفره 
حمل،  هزینه  احتساب  با  است.  زیاد  هم  فسفرشان 
دو  حدود  چیزی  مزرعه،  در  آن  کاربرد  و  نگهداری 
عنصر  یک  همین  برای  فقط  هکتار  در  تومان  میلیون 
هکتار  صد  که  روستایی  در   . می کنند  هزینه  دارند 
هزینه  تومان  میلیون  دو  هکتار  هر  در  دارد،  زمین 
پول  این  با  می شود.  تومان  میلیون  دویست  کند، 
انجام  کارها  خیلی  کوچک  روستای  یک  در  می شود 
گرفتیم  را  فسفرشان  اندازه  ما  که  اراضی  همین  داد. 
گاهاً 100 تا 150 کیلو فسفر احتیاج دارند که بدهند 
نظر  از  تن  یک  با  کیلو  صد  کردیم  ما  که  تستی  و 
یک  که  بگیرید  نظر  در  شما  بودند.  مساوی  عملکرد، 
تومان می شود  20 هزار  تا   15 تست فسفر هزینه اش 
این روستای صد هکتاری سه نمونه که برداریم کافی 

است. هزینه اش سه تا 20 هزار تومان می شود. 

مساله  آزمایشگاهی   مواد  گفتید  شما   
وجود  است  ممکن  هم  انسانی  خطاهای  دارد. 
داشته باشد.  مگر جواب های آزمایشگاهی قابل 

است؟ اتکا 
شود،  ارسال  آزمایشگاه  برای  درست  نمونه  اگر   
روی  خیلی  که  است  خطاهایی  داریم،  که  خطاهایی 
فرض  نمی آورد.  وجود  به  اختالفاتی  تصمیم گیری 
باشد که معموالً   ppm  4 اگر فسفر یک خاکی  کنید 
کم  فسفر  باشد  نشده  مدیریت  خیلی  که  هایی  خاک 
آزمایشگاهی  یک  و  بگیرید  نظر  در  را  این  اگر  است. 
بدهد   ppm  3 هم  آزمایشگاهی  یک   ppm  5 بدهد 
را  پتاسیم  اگر  یا  گروهی هستند.  یک  در  همه  این ها 
250 بدهند تا 300 بدهند این اعداد میزان توصیه ی 
که  نیست  این  نمی کند.  فرق  خیلی  کاربردیشان 
پتاسیم  که  ندانیم  ما  اگر  ولی  ندارد.  اثر  اصاًل  بگویم 
چقدر است 80 است 800 است تا اینکه بدانیم حدود 
200 تا 300 است، خیلی فرق دارد.  در گام های اول 

حدود  حداقل  بدانیم  که  است  مهم  خیلی  آزمایشگاه 
عدد چقدر است. 

وقتی  می بینید،  را  آب  یک  روید  می  شما  وقتی  مثاًل 
آن    EC که  می کنید  احساس  را  آب  شوری  طعم 
روی 4 یا 5 هزار است.  ما می گوییم کمی شور است 
درختان  برخی  فرنگی،  توت  لوبیا،  آب،  این  در  ولی 
مرکبات  گیالس،  هلو،  توت،  زردآلو،  انواع  مثل 
آخر  در  و  کنیم  هزینه  است  ممکن  کلی  نمی شود.  
خیلی  آزمایشگاه  کنیم.  برداشت  چیزی  نتوانیم  هم 
هم  اشتباه  اگر  است.  هزار  چند  که  می گوید  دقیق 
کند 5 هزار را 4900 می گوید. باز هم فرقی نمی کند.

با  کردید  محاسبه  زمان  هیچ  شما  آیا   
عدم  هست،   که  آزمایشگاهی  مواد  به  توجه 
عناصر  آزمایش  در  چون  است؟  چقدر  قطعیت 

است. مهم  میکرو، خیلی 
این کار را نکردیم و االن هم نمی دانم که درصد   ما 
هم  دلیلش  است.  چقدر  آزمایشگاه هایمان  خطا 
خاک  خود  در  خاک شناسی  بحث  در  که  است  این 
نسبت  آزمایشگاه  و خطای  است  زیاد  تفاوت ها خیلی 
کم  خیلی  است  آزمایشگاه  در  که  تفاوت هایی  به 
زیادتر  خیلی  معموالً  اراضی  خود  در  تغییرات  است. 
به ما می دهد آن درصد  آزمایشگاه  است. عددی که 
داریم.  بیشتر  زمین  در  ما  بدهد  چقدر  هر  تغییراتش 
به عنوان مثال ما یک نمونه ای از خاک برمی داریم تا 
آزمایشگاه  و  بگیریم  اندازه  آزمایشگاه  در  را  اش   EC
مطمئن  ما  و  است   8 خاک  این   EC که  گوید  می 
اراضی  از  جاهایی  حدود  از  اراضی  در  که  هستیم 
جاها  برخی  شود.  شروع   4 از  اش   EC است  ممکن 
آزمایشگاه  اگر  حال  برسد.   12 به  است  ممکن  هم 
بدهد   7.8 ما  به  آزمایشگاهی  یک  بدهد،   8 ما  به 
در  تغییرات  بدهد   8.2 ما  به  آزمایشگاهی  یک 
فیزیکی،  چون خصوصیات  است.  بیشتر  خیلی  اراضی 
ممکن  تغییراتی  است.  زیاد  خیلی  معموالً  شیمیایی 
است آزمایشگاه به ما بدهد خیلی کمتر از آنجا است. 
برای  عدد  نیست، حدود  مهم  ما خیلی  برای  بنابراین 
عدد  دقت  تحقیقاتی  کارهای  در  البته  است.  مهم  ما 
می کنید  که  سوالی  منتهی  است.  مهم  برایمان  خیلی 
نمونه ای  کشاورز  که  می کنید  کشاورز  با  ارتباط  در 
فسفر  کند،  مصرف  را  کود  این  می خواهد  می آورد، 
باشید  مطمئن  می گوید.   4 آزمایشگاه  را  نمونه  این 
است  ممکن  بیاورند  و  بردارند  دیگری  جای  از  اگر 
ذره  یک  بگوید.   ۶/5 یا   3/5 است  ممکن  یا  بگوید   5
در  خصوصاً  شود،  باال  یا  پایین  نمونه برداری  عمق 
مورد فسفر نتیجه فرق می کند.  فرض کنید از جایی 
گیاهی  ذخایر  مقدار  یک  می کنند  برداری  نمونه  که 
باشد، یا  قباًل حیوانی آنجا بسته باشند، یا کنار دیوار 
باشد، یا قباًل کف جوی آب باشد که االن صاف کردند 
و متوجه نیستند قباًل امالحش شسته شده این موارد 
خطاهایی  و  اختالفات  از  زیادتر  تغییراتشان  خیلی 
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باشیم.   داشته  می توانیم  آزمایشگاه  در  ما  که  است 
است. جا  دقیق ترین  آزمایشگاه 

یعنی  داریم.  ما خیلی خطا  از خاک  نمونه گرفتن  در 
ده هکتار  هر  در  باید  بگیریم،  پروفیل  که  درست هم 
را  کار  این  کشاورز  معموالً  بزنیم،  پروفیل   5  ،4
فوقش  یا  می آورد  و  می زند  جا  یک  فقط  نمی کنند. 
که  نمونه ای  است  ممکن  می آورد.   و  می زند  جا  دو 
کودی هم  نمونه  نباشد.  مزرعه  نمونه  کاماًل  می آوریم 
این  به  که  نمونه ای  این  همین طور.  می آوریم؛  که 
آزمایشگاه  یک  به  که  نمونه ای  با  می دهند  آزمایشگاه 
فرق  موادش  مقدار  یک  قطعاً  هم  آن  می دهند،  دیگر 
درست  درخانه  آبگوشت  که  زمانی  خودتان  می کند. 
بکشید می بینید که  و می خواهید در کاسه  می کنید 
کاسه ها  محتویات  باالخره  ولی  است  یکی  قضیه  اصل 

است. متفاوت 

 سوال من در مورد عناصر میکرو بود؟ 
 آن هم، همین داستان را دارد.

خطای  خاطر  به  آزمایشگاه،  در  آیا     
کیفیت  که  موادی  و  آزمایشگاه  در  انسانی 

ندارند، عدم قطعیت وجود دارد؟
بله؛ ممکن است.  

عناصر  که  می کنید  پیشنهاد  یعنی   
نگیرند؟ اندازه  را  میکرو 

بر  نمی تواند  ما  معیار  بگیرند.  اندازه  را  نه؛ همه چیز   
است،  بازار  در  تقلبی  مواد  که چون  باشد  این  اساس 
کارشناسان  پیش  آزمایش  چون  نکنیم.  آزمایش 
شوند  متوجه  می توانند  حدی  یک  تا  آن ها  می رود. 
که  زمانی  باشد.  اشتباه  است  ممکن  عددها  این  که 
وقتی  کند.  می  فرق  خیلی  می کنم  نگاه  را  این  من 
جاهایی  اول  هستند،  متفاوت  عدد  دو  می بینم  که 
بررسی  باشد  شده  تفاوت  این  باعث  است  ممکن  که 
شده  گرفته  که  نمونه ای  مورد  در  مثاًل  می کنم. 
آزمایشگاه  به  بعد  می کنم.   وجو  پرس  و  بررسی 
کودهای  کردند.  کار  متدی  چه  با  ببینم  تا  می روم 
از  کسی  هر  است،  آمده  بازار  در  اخیراً  که  ترکیبی 
مثاًل  که  نمی گوید  و  کرده  درست  خاصی  منبع  یک 
از چه منبعی آورده ام، فسفری که  پتاسیمی که دارم 
در این است از چه منبعی آورده ام یا ازتی که هست 

از چه چیزی استفاده کردم! 
داریم؛  ترکیبی  کودهای  مورد  در  ما  که  روش هایی 
مورد  در  کرمان  در  مقدار  یک  فسفر  مورد  در  مثاًل 
یک  خودم  داریم.  مشکل  فسفر  اندازه گیری  خود 
که  بعد  ریختم.  فسفر  درصد   5 که  آوردم  نمونه 
آزمایشگاه دادیم، نتیجه آن آزمایشگاه درحد 400 یا 
بود. در مورد فسفر  ppm که یک صدم درصد   100
این مسئله وجود دارد. خوشبختانه موسسه تحقیقات 

کرد که خیلی روش  اعالم  آزمایشگاه  به  را  روشی  ما 
خود  همچنان،  ولی  است.  فسفر  مورد  در  دقیق تری 
بهتر  تا  کنند  پیشرفت  باید  هم  علمی  روش های 
ندارد.  وجود  مشکلی  پتاسیم  مورد  در  ولی  شوند. 
مورد  در  می دهد.  جواب  خوب  آزمایشگاه  را  پتاسیم 
خطا  احتمال  همان  است.  همان  هم  میکرو  عناصر 
دارد.  وجود  آزمایشگاه  در  هم  نمونه گیری،  در  هم 
اندازه گیری ها  در  می توانیم  که  خطایی  کمترین  ولی 

است.  آزمایشگاه  در  باشیم،  داشته 
از  خاک  در  شما  آهن  مزرعه ای  یک  در  اگر  مثاًل 
 ppm  9 یا   8 تا  مزرعه  مختلف  جاهای  در   2ppm
و  بردارید  را  نمونه  کجا  از  دارد  بستگی  کند،  تغییر 
واقعاً  که  بیاورید  نمونه ای  اگر  آزمایشگاه  در  بیاورید. 
 3/5 است  آزمایشگاه ممکن  باشد،   ppm  4 آن  آهن 
ppm را به شما بدهد. که تفاوتش یک واحد  تا 4/5 

است. 
ممکن  که  را  عمد  خطاهای  اگر  کنم  می  فکر  من 
که  شیمیایی  مواد  باشد،  آزمایشگاهی  هر  در  است 
معیوب  دستگاهی  است  ممکن  یا  دارند،  مشکل 
نباشد  دستگاه  عیب  این  متوجه  آزمایشگاه  و  باشد 
بهترین  جز  کرمان  آزمایشگاه های  بگذاریم،  کنار  را 
رقابت  هم  با  اینکه  بخصوص  و  هستند  آزمایشگاه ها 
هم دارند. چون با هم رقابت دارند، معموال عددهایی 

است.  معتبری  که می دهند عددهای 
مکرر  هم  من  خود  نیستم.  مسایل  برخی  منکر  من 
شنیده ام که می گویند ما نمونه ای را در دو آزمایشگاه 
ریشه یابی  اما  گرفتیم،  متفاوت  جواب  دو  و  برده ایم 

نمی شود که چرا؟

 راست آزمایی آزمایشگاه خاک را چگونه 
برگ،  آزمون  با  می توانیم  داد؟  انجام  می شود 
مواردی  کنیم؟  راست آزمایی  را  خاک  آزمون 
به  نیتروژن  می گوید  آزمایشگاه  که  دارد  وجود 
کمبود  عالئم  دارد  گیاه  اما  است،  کافی  میزان 
تفسیر  باید  چگونه  را  این ها  می دهد.   نشان  را 

کنیم؟ 
دارد  دنیا  سطح  در  می کنیم،  کار  ما  که  متدهایی 
در  به روش های مختلف،  را  فسفر  یعنی  کار می شود. 
فسفر  میزان  بعد  گرفتند،  اندازه  مختلف  خاک های 
کردند  بررسی  گرفتند.  اندازه  هم  را  گیاه  عملکرد  و 
عملکرد فسفر با کدام یک از این روش هایی که اندازه 
توصیه  را  همان  دارد،  را  همبستگی  بهترین  گرفتند، 
کردند. مثال خاک های کشور ما که خاک  آهکی است 
نیست، فرق می کند و توصیه  با خاک هایی که آهکی 
کار  آهکی  در خاک های  با روش سلطانپور  مثال  شده 
شود. در بیشتر جاهای دنیا با این روش کار می شود. 
موسسه  داریم.  هم  را  فسفر  اندازه گیری  روش  ما 
ابالغ  و  تایید  را  این ها  کشور  آب  و  خاک  تحقیقات 

کرده که همه با این روش، اندازه بگیرند.

اندازه  را  فسفر  خاک  در  ما  که  می فرمایید  شما   
خاک  فسفر  می گویید  آزمایشگاه  نتایج  می گیریم 
کافی است، دیگر کود ندهید. ولی شما عالئم کمبود 
من  هست.  اینطور  بله،  ببینید؛  است  ممکن  را  فسفر 
خدمتتان عرض کردم ممکن است همان مسایلی که 
گفتم باعث شود که فسفر در یک خاک کم باشد، ولی 
ما بیشتر گزارش کنیم. مثال نمونه برداری، من که در 
تثبیت  خاک  در  فسفر  می کنم،  صحبت  فسفر  مورد 
است.  کم  خیلی  خاک  در  فسفر  حرکت  می شود، 
فسفر  هم-  االن  همین  حتی  قدیم-  در  کشاورزان 
پسته.  باغات  در  بخصوص  نمی دهند؛  عمیق  خیلی  را 
سطحی  الیه ی  همان  در  فسفر  می زنند  که  شخم 
نمونه برداری  سطحی  الیه ي  از  شما  اگر  می ماند. 
فسفر کنید،  می بینید که فسفر زیاد است. می گوییم 
آن  پسته،  ریشه های  که  درصورتی  ندهید  فسفر  که 
توسعه  و  می کنند  جذب  غذایی  مواد  که  قسمتی 
که  آنجایی  از  ما  است.   پایین تر  دارند،  را  خودشان 
نمونه  می کند،  جذب  را  غذایی  مواد  و  است  ریشه 
این  یا  مزرعه  فسفر  که  گفتیم  ولی  نکردیم.  برداری 
فسفر  کمبود  بعداً  گیاه  مسلما  خوب  است.  کافی  باغ 
را نشان می دهد یا اگر نشان هم ندهد، و در مرحله ی 
می خورد،  لطمه  گیاه  به  دارد  باشد،  پنهان  گرسنگی 
اگر  شرایط  این  در  نمی دهد.  نشان  را  چیزی  ولی 
عکس العمل  که  می بینیم  بدهیم،  گیاه  به  فسفر  کود 
قباًل کمبود فسفر  داد. نشان می دهد که  نشان  خوبی 
در  می کرده  آبروداری  بعضی ها  قول  به  ولی  داشته، 

ظاهر خودش چیزی نشان نمی داده است. 

خاک  که  گفتید  صحبت هایتان  در  شما   
ولی  کند.  فرق  روش  باید  نباشد  یا  باشد  آهکی 
شما گفتید که ما روش یکسان استفاده می کنیم 

توجیه می کنید؟ را چگونه  این 
ما در منطقه ای هستیم که خاک هایمان آهکی است. 
در کل ایران به جز یک قسمت از شمال خاک هایمان 
خاک  است.  یکی  دستورالعمل مان  و  است  آهکی 
گچشان،  دارد.  تعریف  هم  قلیا  خاک های  و  آهکی 
درصد آهکشان مشخص است. در ایران خاک اسیدی 

ایران تهیه شده است.  اصال نیست. نقشه خاک های 

احتماالً  واریته های مختلف   جذب عناصر 
میزان  نتواند  رقمی   یک  شاید  یعنی  کند.  فرق 
جذب  است  آزمایش  جواب  در  که  عناصری 
روش های  مختلف  ارقام  برای  ما  نباید  آیا  کند. 

باشیم؟ داشته  متفاوتی 
آزمون خاک، در حقیقت شما فسفرهای مختلف  در  
گفتم.  من  که  کاری  همان  می گیرید؛  اندازه  را 
به  نسبت  را  گیاه  عکس العمل  میزان  پسته  در  بعد 
بررسی  خاک،  وضعیت  خود  به  نسبت  فسفره،  کود 

می کنید. 
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دکترای  میمند  محمودی  سلمان  پسته-  ماهنامه 
در  فعالیت  سابقه ی  چه  اگر  او  دارد.  خاک شناسی 
بخش  در   اینک  اما  دارد،  را  دولتی  تحقیقات  بخش 
خصوصی فعالیت می کند. از دکتر محمودی در خصوص 
حاصل  که  پرسیدیم  آزمایشگاه ها  نتایج  و  نمونه برداری 

آن پیش روی شماست. 

وقتی  می شود  باعث  چیز  چه  دکتر!  آقای   
انجام می دهد  یا برگ  یا آب  کسی آزمایش خاک 
مختلف  آزمایشگاه  دو  به  را  یکسان  نمونه  دو  و 

می دهد، نتایج یکسانی دریافت نکند؟
نحوه  دلیلش  اولین  باشد؛  داشته  می تواند  دلیل  چند   
شرایط  می گیریم،  که  نمونه هایی  در  است.  نمونه گیری 
و استانداردهایی که برای یک نمونه خوب است، لحاظ 
نمی شود. به صورتی که ما نمونه برگ می گیریم و  به 
آزمایشگاه می بریم، اگر عدد درستی هم به دست بیاید، 
باز خیلی قابل اعتماد و اتکا نیست و روی آن نمی توانیم 

تصمیم بگیریم. 
در نمونه گیری برگ چند شرط وجود دارد. اول این که 
باید انتخاب برگ های نمونه به صورت تصادفی باشد. دوم 
این که از کل باغ نمونه برداریم نه یک نقطه خاص. بعد 
درختی را انتخاب کنیم که سالم باشد، مشکل دار و زرد 
نباشد و محصول آن زیاد هم نباشد. باید رشد شاخه ای 
که انتخاب می کنیم، متوسط باشد نه زیاد. مثاًل 40، 50 
سانت به باال وکم رشد هم نباشد. وقتی چنین شاخه ای 
پیدا کردیم، برگ هایی که در وسط شاخه هستند، را جدا 
می کنیم و از برگ های جدا شده تنها برگچه انتهایی را 
به عنوان نمونه جداسازی می کنیم. این اشتباه است که 
به  آزمون  برای  و  کامل جدا می کنند  را  برگ  بعضی ها 
آنالیز  از  پسته  در درخت  که  یعنی  می برند.  آزمایشگاه 
برگچه انتهایی باید استفاده شود. باید توجه داشت که 
با ریزمغذی ها محلول پاشی شده اند هم  از درختانی که 

نباید نمونه برداشت.

 زمان نمونه گیری کی باشد؟
 زمان نمونه گیری خیلی مهم است و این زمان از اول تا 
بیستم تیرماه است. در آزمایش ها مشاهده شده است که 
مقدار و نسبت عناصر در اواسط تیر ثابت می شود، ولی 

در زمان های دیگر مرتباً باال و پایین می رود.
دلیل دیگر آزمایشگاه است. در آزمایشگاه ها بسیاری از 
را  الزم  تخصص  که  می دهند  انجام  نیروهایی  را  کارها 

را  غذایی  عناصر  تعریف  که  است  این  جالب  و  ندارند. 
در چند آزمایشگاه که رفتیم، نمی دانستند. مثاًل جایی 
برگ یک صدم  را در  پتاس  مقدار  آزمون،  نتیجه ی  در 
نوشته  دیگری  آزمایشگاه  در  و  بودند  کرده  ذکر  درصد 
بودند غیرقابل تشخیص. عنصر غذایی ماده ای است که 
نیست، چطور  نمو  و  ادامه رشد  به  قادر  بدون آن گیاه 
این که  بدون  باشد،  داشته  وجود  گیاهی  که  می شود 
عنصر غذایی داخل برگش باشد. باید گفت که بی دانشی 
و بی اطالعی باعث بروز چنین مسائلی می شود. کسی که 
مسوول این کار است در آزمایشگاه باید بداند که حد و 
حدود عناصر در برگ چقدر می بایست باشد، تعاریفشان 
چیست، نسبت شان چقدر است، تا بتواند اعداد و ارقام 

را کنترل کند. 
مشکل دیگری که وجود دارد، استانداردهایی است که 
می سازند. مثاًل برای کود از استانداردی استفاده می کنند 
که مخصوص برگ است. در برگ ما دنبال 100 میلی گرم 
در کیلوگرم آهن هستیم در صورتی که کودی که 25 
درصد آهن دارد یعنی 250 هزار میلی گرم در کیلوگرم.

ناچیزی  خیلی  مقدار  اگر  است.  شستشو  بعدی  مسئله 

ایجاد  بماند، مشکل  برگ  روی  غبار  و  ذره گرد  از یک 
می شود. تا زمانی که برگ تازه است باید چند ساعت در 
آب شناورسازی شود در ماده ای این ها را شستشو دهیم 

تا آلودگی از طریق برگ نیاید.

 در آزمون برگ  عدم قطعیت چقدر است؟
چیزی نیست که بخواهیم عدد و حد و حدود بگوییم. 
می آورد.  دست  به  درست  را  عدد  دقت  کند  تکنیسین 
اگر یک روش اشکال داشته باشد، می توانیم برای عدد 
آن  منشا  که  وقتی  ولی  کنیم؛  تعیین  درصد  قطعیت 
باشد و خواهش  انسانی است نمی شود. اگر طرف آشنا 
تکرار  برایش  بار  چند  و  کند  دقت  تکنیسین  که  کند 
را  کارگرمان  اگر  می آید.  دست  به  بهتر  نتیجه  کند، 
بفرستیم که نمونه در باغ بگیرد، عدد دیگری به دست 
بهتری  انجام دهند، عدد  را خوب  اگر شستشو  می آید. 
آزمایشگاهی  مواد  و  استانداردها  اگر  می آید.  دست  به 
مرک  ساخت  ایرانی،  و  چینی  استانداردهای  جای  به 
آلمان باشد، عدد بهتر به دست می آید. در اینکه ما در 
آزمایشگاه هایمان معضل و مشکل فوق العاده زیاد داریم، 

دکتر سلمان محمودی میمند در گفت وگو با ماهنامه پسته :

آزمون خاک اتالف پول است
روی آنالیزها توصیه ای نمی کنم
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شکی نداشته باشید.

 این خطاها، باعث چه مشکالتی می شود و 
چه عواقبی می تواند داشته باشد؟

عواقبش همان است که ما بر اساس این آزمون ها کودی 
را توصیه می کنیم که هیچ ربطی به کمبود درخت ندارد. 
در  میلی گرم   10 بحرانی اش  حد  مس،  مثال  عنوان  به 
نوبت  یک  را  باغی  یک  ما  است.  برگ  داخل  کیلوگرم 
همین  از  سپس  و  کرده ایم  پاشی  محلول  آهن  کود  با 
نتیجه  وقتی  کرده ایم.  انتخاب  برگ  نمونه  درختان 
آزمایشگاه را که نگاه می کنیم می بینیم مقدار آهن برگ 
30 یا 40 شده است، در صورتی که این عدد مربوط به 
این اساس  بر  ما  بوده که روی سطح برگ است.  مسی 
در  نمی کنیم.  توصیه  و  ندارد  نیاز  مس  که  می گوییم 
می زند.  خسارت  باغ  به  واقعی  مس  کمبود  که  صورتی 
خیلی  پتاس،  طریق،  همین  به  هم  عناصر  بقیه  برای 
جاها آزمایشگاه نشان داده که هیچ مقدار پتاس نیست 
روی  عالئم  وقتی  که  صورتی  در  شده  توصیه  پتاس  و 
تکرار شد  درخت را برسی کردیم و نمونه گیری مجدداً 
مشاهده کردیم که پتاس روی برگ 1/2 بوده و مشکلی 
است  بهتر  کودی  توصیه های  برای  است.  نبوده  هم 
باغی  در  اگر  کنیم.  لحاظ  را  و چشمی  کارشناسی  دید 
ما  دهیم.  تشخیص  را  کمبود  عالئم  بتوانیم  باید  رفتیم 
باید کارشناس هایمان را ببریم به سمتی که با مشاهده 
اینقدر  عناصر  دهند.  تشخیص  را  چیزها  خیلی  بتوانند 
پیچیده نیست با سابقه ای از پیشینه، وضعیت محصول و 

عالئم می توان آن را تشخیص داد.

 زمانی که گیاه دارد عالئم کمبود را نشان 
دیده  صدمه  درخت  که  نمی کنید  فکر  می دهد، 

باشد؟
برای محصوالت زراعی کمتر ولی روی درخت، متاسفانه 
حد  جاها  خیلی  در  که  است  این  جالب  است.  بیشتر 
دچار  درخت  آن،  از  کمتر  که  شده  تعریف  بحران هایی 
عالئم کمبود شده است و هیچ زمان نگفتند که بهترین 
حد  تعریف  که  بحرانی  حد  گفتند  است.  چقدر  حد 
بحرانی این است)آن حدی که کمتر از آن عالئم ظاهری 
کمبود، روی میوه و کیفیت رنگ و کم و کیف محصول و 
درخت دیده شود(. متاسفانه تعریف حد بحرانی هم 100 
براساس چند کیلو  درصد اشتباه است. در  یک گلدان 
)حجم محدودی( خاک، نهالی کاشتند با محلول هگلند 
عناصر را حذف کردند. یعنی آنقدر عناصر را کم کردند 
که ببینند اگر آن عنصر نباشد چه می شود، در صورتی 
که این شرایط درخت در طبیعت نیست. هیچ زمان در 
ایران حد بحرانی براساس وضعیت عملکرد درخت در باغ 

و صحرا تعیین نشده است. 
عارضه ی شایع  پوکی، سقط جنین، سیاه شدن مغزها 
می دهند؛  نسبت  گرمازدگی  به  همه  را  مرداد  و  تیر  در 
در صورتی که کمبود پتاس است. بحث تغذیه و تفسیر 

رقم  و  عدد  به  باشد،  چشمی  و  کارشناسی  باید  بیشتر 
نمی شود.

کسی  که  هست  پیچیده  و  سخت  آنقدر  بحرانی  حد   
نمی تواند بگوید که این حد، حد بحرانی است. هیچ کس 
مثال  است.  نگرفته  عملکرد  اساس  بر  را  بحرانی  حد 
گفته اند کمتر از این مقدار برگ زرد می شود. نگفته اند 
بست  یا دهن  تغییر می کند،  این، خندانی  از  کمتر  که 
تغییر می کند. مشکل خیلی زیاد است. باید آموزش های 
بتواند  کارشناس  که  شود  داده  کارشناسان  به  زیادی 
دارد،  زمینه  این  در  که  تسلطی  و  کارشناسی  دید  با 

نتیجه گیری کند.

اضافی  فقط یک هزینه  آزمون ها  این   پس 
است و خاصیتی ندارد؟

است؛  پول  اتالف  واقعاً  نیست،  شده  نظارت  چون که 
بخصوص برای خاک. 

است،  ثابت  خاک  پارامترهای  یکسری  که  است  جالب 
هزار  چند  و  سال  هزار  دوره های  در  تقریباً  خاک  بافت 
است.  ثابت  تقریباً  خاک  آهک  نمی کند.  تغییری  ساله 
دیگر  پارامترهای  خیلی  و  سیلت  رس،  شن،  درصد 

همیشه ثابت هستند.
 هر سال از باغدار هزینه ای می گیرند که نمونه بافتش 
که  یکبار  و  است  ثابت  بافت  صورتی که  در  بگیرند  را 
نیست؛  نظارتی  بگیرند همیشه همان است. هیچ  نمونه 
که  نمی دانند  نظارت می کنند خودشان  که  کسانی هم 
دارند چه کار می کنند. کسانی که برای تجزیه پیش من 
می آیند از آن ها سوال می کنم که باغتان کجا است؟ دور 
آبیاری چقدر است؟ مشکلی داری یا نه؟ سال آور است 
اساس  بر  است؟  شور  لب  یا  است  شور  باغ  آب  نه؟  یه 
این اطالعات و بازدید از محل، توصیه می کنم که از چه 
آنالیزها توصیه ای  کودی استفاده شود. هیچ زمان روی 

نمی کنم. 
چون آنقدر، منابع خطا از مرحله نمونه گیری تا به دست 
آمدن آنالیز وجود دارد که در آخر چیز عجیب و غریبی 
به دست می آید. آنقدر خطا است که در آخر می بینیم 
پیدا  نمی توانیم  واقعیت  و  عدد  آن  بین  ارتباطی  هیچ 

کنیم.

از  برخی  که  دارد  واقعیت  موضوع  این   
مختلف  مناطق  برای  نتایج  یکسری  آزمایشگاه ها 
دارند و از باغدار می پرسند که باغ در کدام منطقه 

است و یک نتیجه ای را می دهند؟
مواردی دیده شده که به این طریق بوده و اگر این هم 
نباشد کارهایی که آزمایشگاه ها در رابطه استانداردها و 
به  قابل تعمیم  البته  از آن نیست.  روش ها دارند، کمتر 

همه جا نیست.

 آقای دکتر! چه مقدار از مسائل  مربوط به 
تکنولوژی است؟

باید بعد از هر 5، ۶ روزی  مربوط به تکنولوژی نیست. 
نمی کنند.  را  کار  این  اما  بریزند،  بیرون  را  استانداردها 
جایی  کمتر  ما  نیست.  استفاده  قابل  می ماند،  وقتی 
کنند.  درست  تازه  به  تازه  را  استانداردها  که  دیده ایم 
روش هایی که در آزمایشگاه برای کود، برگ وآب وخاک 

می گیرند یکی است. 
مساله ای  امکانات  نظر  از  و  نداریم  تکنولوژی  مشکل   
نداریم. در آزمایشگاه ها بخصوص جاهای دولتی، مشکل 
از دستگاه ها و روش ها است.  استفاده  عمده در نحوه ی 
بحث نگهداری مواد اشتباه هم است، بحث پرسنل است 

وتعهد کاری و اخالقی که باید باشد.
 اگر کشورهایی که در این زمینه موفق هستند، مثل هند 
یا جاهای دیگر را بررسی کنیم، می بینیم که نسبت به 
ما دستگاه های عجیب و غریبی ندارند، ولی درست کار 
می کنند. مشکل ما بیشتر بحث تعهد کاری و دانش کار 
نمی آید  زمان  هیچ  باشد،  داشته  اخالق  آدم  اگر  است. 
کاری را قبول کند که خودش پیرامون آن هیچ اطالعی 

ندارد.

 به نظر شما چه کسی باید نمونه برداری را 
انجام دهد؟

یک تکنیسین و کارشناس صددرصد حرفه ای باید انجام 
است.  سختی  بسیار  کار  یک  نمونه برداری  بحث  دهد. 
در  که  تکنیسین هایی  و  کارشناسان  درصد   70 از  اگر 
که  کنید  سوال  هستند  ادارات  و  باغات  و  آزمایشگاه ها 
است  جالب  چیست،  برگ  نمونه  گرفتن  استانداردهای 
را  کار  این  نمی تواند  هم  خودش  باغدار  نمی دانند.  که 

انجام دهد.

موثر  شاید  باغدار  دادن  آموزش  یعنی   
نباشد؟

نمی تواند موثر باشد. باید کسی باشد که بتواند تشخیص 
دهد و تفکیک کند که چگونه نمونه بگیرد. مثال جایی 
گزارش می شود باغ ما مسمومیت اتفاق افتاده، بخواهیم 
بررسی کنیم برگی را انتخاب می کنیم که مشکل دارد 
برای  خورده،  را  خسارت  بیشترین  که  درختی  از  و 
مسمومیت استفاده می کنیم. در صورتی که برای باغات 
معمولی بخواهیم کمبودها را بررسی کنیم درختی را که 
بحث  یک  می کنیم.  انتخاب  ندارد  عارضه  و  است  سالم 
سختی است، باید اکیپی مخصوص این کار باشند. این 
که  آخر  تا  شود  اشتباهی  اگر  و  است  مبنایی  کار  یک 

بخواهند جواب بگیرند اشتباه خواهد بود.

 در جوابیه ی آزمایشگاه ها روش آزمون ذکر 
انجام  روشی  چه  با  آزمون   است  مهم  نمی شود. 

شده باشد؟
روش های آنالیز تقریباً در همه جا روش های استانداردی 
چه  به  را  آهک  میزان  بگویند  که  ندارد  لزومی  است. 

روشی بدست آورده اند و این خیلی معضل نیست.
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ماهنامه پسته - با مهندس حسین رضایی کارشناس 
و  الی   کودهای  و کیف  کم  در خصوص  باغبانی  ارشد 
علیرضا  حضور  در  اصالحی  مواد  و  کودها  اثربخشی 
گفت وگو  به  است  باغی  موفق  مدیر  یک  که  خالقی 

نشستیم که حاصل آن را می خوانید. 
 آقای مهندس! بر چه اساسی کود حیوانی 

برای باغات توصیه می کنید؟
ما  خاک های  در  آلی  ماده  میزان  اینکه  به  توجه  با 
یک  می تواند  که  چیزی  تنها  است،  پایین  فوق العاده 
کود  از  استفاده  کند،  ایجاد  خاک مان  در  تعادل  مقدار 
کننده های  اصالح  از  یکی  تنها  این  و  است  حیوانی 
ماست. عالوه بر گچ طبق محاسبات صورت گرفته، کود 

حیوانی یک اصالح کننده خیلی خوب است.
 شما بر چه اساسی بین کود مرغی، گاوی و 

گوسفندی یکی را انتخاب می کنید؟ 
جاهایی که مشکل بافت خاک داشته باشیم-چه خاک 
خیلی شنی و خیلی رسی باشد- کود گاوی در اولویت 
قرار می گیرد. جایی که آب شور است، باید کود مرغی را 
به صفر برسانند، یا باید حداقلش کنند. اگر در شرایطی 
کمبود پتاس خیلی شدیدتر از کمبودهای دیگر است، 
حالت  بهترین  ولی  نماییم.  استفاده  را  گوسفندی  کود 
آن است که ترکیبی از دو یا سه کود باشد. با توجه به 
است  باال  عناصرش  درصد  که  مرغی  کود  خصوصیات 
ولی شوری فوق العاده باالیی دارد، بهتر است که این ها را 
به صورت میکس استفاده کنیم تا عناصری که در یک 
کود است و در کودهای دیگر نیست، بتواند همدیگر را 
بپوشانند. فقط بهتر است پایه کود مان، کود گاوی باشد. 
چون در خیلی از مناطق پسته کاری یا بافت ها سبک 

هستند یا سنگین، ما بحث اصالح خاک خیلی داریم.
تغذیه ای  نقش  چقدر  حیوانی  کودهای   

دارند؟ 
فقط کود مرغی جنبه تغذیه اش باال است. 

 چه عنصری؟
 ازت، فسفر و پتاس. کود گاوی آهنش از کود مرغی و 

حتی گوسفندی به مراتب باالتر است.
کود  چند  این  از  غیر  دیگری  آلی  کود   

حیوانی هست؟
کود ماهی.

 کود ماهی چطور است؟
جاهایی که خیلی وضعیت خاک هایمان شور و کم آب 
باشد.  خوبی  خیلی  گزینه  می تواند  ماهی  کود  هست، 
چون شوری زیادی ندارد، کلسیم باال و ازت خیلی خوبی 
دارد. در خاک های خیلی کم آب و شور، کود دامی شاید 
شود  استفاده  کودی  باید  باشد.  نداشته  استفاده  خیلی 

باشد و درصد عناصر  باال و حجمش کم  که حاللیتش 
غذایی اش باال باشد.

چقدر   EC شور  خاک های  از  منظورتان   
است؟

EC باالی 12هزار.
 یعنی EC باالی 12هزار بیشتر  کود ماهی 

استفاده شود؟
بیشتر کود ماهی استفاده شود بهتر است. یا در خالل 
استفاده شود، ولی  برنامه های اصالح خاک، کود گاوی 
کودهای گوسفندی و مرغی نه! مثال از روی  تجربه در 
منطقه انار، کودهای گوسفندی و مرغی را نمی پسندند.

است  باال  ماهی خیلی  کود  قیمت  خالقی:   
ماهی  ضایعات  ما  اگر  است.  کم  خیلی  میزانش  و 
در فروشگاه های بزرگ را جمع آوری کنیم، ممکن 
است کار کود ماهی را انجام دهد و بتوانیم با کود 

مرغ یا گاو مخلوط کنیم ؟
به نظر من اگر کود ماهی را بتوانیم تکی استفاده کنیم، 
بهتر است. بعد معموال کودهای ماهی که در بازار است 
یک مقداری با کود مرغی مخلوط است و ماهی خالص 
اثراتش بیشتر بود  نیست. اگر ماهی خالص بود، خیلی 
خاطر  به  هم  دام  خوراک  در  و  می اید  در  گران تر  و 

کلسیمش استفاده می شود .
هم  با  این ها  اختالط  می گویید  شما  چرا   

خوب نیست؟
منبع کودهای گاوی، مرغی آلی است. منبع فسفر، ازت 
و کلسیمی که در کود ماهی است، ماهیتش با کودهای 
دیگر فرق دارد و بیشتر جنبه معدنی دارد.  یک موضوع 
یا  و  و خاک شوره  استفاده می کنند  ماسه  از  که  دیگر 
بعضی ها  دارند.  غذایی  جنبه ی  باغداران  نظر  از  گچ، 

می دهیم  انجام  را  کود  یک  کار  داریم  ما  دارند  عقیده 
بودن  سنگین  می خواهیم  ما  که  دارند  نظر  خیلی ها  و 
خاک مان را اصالح کنیم. یک عده به دلیل اصالح خاک، 
به باغشان خاک اضافه می کنند. یک عده به خاطر بحث 
نگه داشتن رطوبت، خاک  برای  دارند،  آبی هایی که  کم 
اضافه می کنند.  برخی گچ وقتی اضافه می کنند به خاطر 

اینکه شوری خاک شان را کم کنند. 
 اضافه کردن خاک، رطوبت را نگه می دارند؟
بله؛ رطوبت را نگه می دارند. مثال باغی که دارد ۶0 روز 
می خورد.  آب  روز   45 محاسباتی  کار  با  می خورد  آب 
یعنی 10 تا 15 روز می تواند رطوبت را بیشتر نگه دارد. 
ولی واقعیتی که وجود دارد خاک هایی که در باغات ما 
و  باالست  خیلی  شان   EC اغلب  می شود،  اضافه  دارد 
نسبت جذب سدیم شان خیلی باالست. یعنی امکان دارد 
این خاک که دارد به اسم خاک شور استفاده می شود 
شاید یک سال و دو سال اثرات موقتی را ایجاد کند ولی 
بعدش SAR که در خاک باال رفت، مشکالتی دیگر در 
خاک بوجود می آید. خیلی از این خاک ها تحت عنوان 
گچ هم استفاده می شوند که آهک و منیزیم باالیی دارد. 
اضافه  باغشان  خاک  به  که  چیزی  هر  می شود  توصیه 

کنند، حتما یک آنالیزی قبلش داشته باشند.
  نمونه برداری این خاک ها کار سختی است. 
انجام  را  برداری  نمونه  کار  این  که  هست  کسی 

دهد؟
 ما مثال نتایج آزمون خاک ها معادن را داریم. مثال در 
مثل  معدن هایی  آنالیز  تحقیقات  موسسه  در  رفسنجان 
گچ سیرجان ،گچ کبوتر خان را دارند. معدنهای جدید 
که اضافه می شوند، بهتر است حتما یک آنالیز بگیرند. ما 
EC رودخانه هایی که در شهر رفسنجان است را گرفتیم 

یک کارشناس ارشد باغبانی در گفت وگو با ماهنامه پسته مطرح کرد

نیاز باغات پسته به اصالح خاک 
سرنوشت محصول ما در فروردین مشخص می شود
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و شیرین ترین و شورترین EC الیه های مختلف خاک 
و  یا در محاسبات، شیرین ترین  است.  را می دانیم کجا 

شورترین معادن مشخص است .
 برای اصالح خاک مصرف چقدر کود آلی در 

هکتار را  توصیه می کنید؟ 
به دور آبی و کیفیت آب برمی گردد.  معموال بین 20 تا 
40 تن در هکتار استفاده می شود، اما بستگی به شرایط 
آبی دارد. هر چه وضعیت آب بهتر باشد، می توانیم کود 

آلی را بیشتر استفاده کنیم.
 باید کودها را تازه استفاده کرد یا به شکل 

کمپوست؟
کودها پوسیده باشند، خیلی اثراتش بهتر است. متاسفانه 
استفاده  پسته  باغ های  در  که  کودی  درصد  تقریبا 90 
و  پوساندن  عملیات  و  است  تازه  صورت  به  می شود، 

کمپوست روی آن ها انجام نمی شود.
 مزایا و معایب استفاده از کود تازه چیست؟

به  را  اگر کود  از مزایایش است.  بیشتر  معایبش خیلی 
صورت سطحی بریزند، چون بذر علف هزر دارد، خودش 
نمی شود  را  باغ  و  می شود  هرز  علف های  رشد  منبع 
خصوصا از علف هرز َمرغ پاک کرد. علف های دایمی اگر 
در باغ ریشه بزنند، باید علف کش با غلظت باال استفاده 

شود.
شدن  سبز  نزدیک  را  تازه  کود های  این  اگر  طرفی  از 
پوساندنشان  برای  کود ها  این  کنیم،  استفاده  درخت 
تاخیر  با  وقتی  ازت.   و  اکسیژن  می خواهند:  چیز  دو 
که  میکروارگانیزمی  آن  می شود،  استفاده  کودها  این 
می خواهد کود را بپوساند، ازت خاک را می گیرد و یک 
سال  اول  و  می آید  پیش  خاک  در  موقتی  ازت  کمبود 
هستند.  پریده  رنگ  و  زرد  همه  درخت ها  می شود  که 
در صورتی که این مال قوی بودن کود نیست، این فقط 
بحث کمبود اکسیژن مخصوصا در خاکهای رسی و بحث 

کمبود ازت است.
 در طول فصل هم کودهای آلی را پیشنهاد 

می کنید؟
در طول فصل ما خیلی زیاد راغب نیستیم. ولی در خیلی 
از مناطق کود مرغی را در  اردیبهشت استفاده می کنند،  

ولی خیلی حجمش را کم می کنند.
پیشنهاد  فصل  طول  در  دلیل  چه  به   

نمی کنید؟ 
به خاطر کم آبی  و شوری هایی که داریم، امکان تنش 
در گیاه وجود دارد. مخصوصا کودهای مرغی را در طول 
فصل استفاده می کنند و کودهای گاوی و گوسفندی را 

استفاده نمی کنند.
 مجاورت کودهای حیوانی با ریشه باید به 
چه صورت باشد؟ چاله کود یا کانال کود  پیشنهاد 
تیلر  و  بریزند  خاک  سطح  در  اینکه  یا  می کنید، 

کنند؟
چاله کود در همه جا نمی شود توصیه کرد. چاله کود در 
جاهایی مثل کبوترخان که خاک درصد رسش باال است 

یا شوری آب و خاک خیلی باال باشد و جاهایی که کم 
آب است مثال دوره آبی 70 یا 80 روز است، چاله کود 
اثر منفی دارد. یک سال رشد درخت می ایستد و ریشه ها 
قطع می شود. در این جور جاها چاله کود اصال توصیه 
نمی شود، چون ترمیم ریشه مخصوصا جاهایی که سن 
درخت زیاد و کم آبی باشد و شرایط شور باشد یا بافت 
خاک خیلی رسی باشد، ترمیم ریشه ها خیلی به کندی 
یا  متوسط  بافت خاک  که  ولی جاهایی  انجام می شود. 
شنی است، چاله کود اثراتی که دارد بهتر از ریختن کود 

روی سطح است. 
مصرف سطحی، کود را خیلی هدر می دهد و مقابل نور 
خورشید ازتش از بین می رود و اگر باغ خیلی آلوده به 
علف هرز باشد، تمام کود را علف هرز استفاده می کند 
کودهای  شرایط  این  در  نمی رسد.  ریشه  به  چیزی  و 
تقریبا  کودهای  چاله  وقتی  نمی شوند.  جذب  میکرو 
40 سانتی متر استفاده می شوند، محیط خیلی مناسبی 
یک  دوباره  اما  می شود،  میکرو  کودهای  جذب   جهت 
مشکل در جذب فسفر و پتاس داریم که این ها هر چه 
جذبشان  نسبت  باشند،   داشته  تماس  کمتر  خاک  با 
خیلی باال می رود. چاله کود مکانی عاری از آهک است. 
وقتی در آن کود حیوانی قرار می دهیم، عناصر آن جذب 

می شود. 
کود  یا  باشد  باال  مرغی  کود  درصد  اگر  کود  چاله  در 
کود  چاله  در  وقتی  دارد  امکان  باشد،  تازه   گوسفندی 
که  است  بهتر  کنند؛  ایجاد  ریشه ها  سوزندگی  رفتند 
یا 30 درصد خاک مخلوط شود. خیلی ها  با 20  کود  
میزان واکنش درخت یا باغ را در مقابل چاله کود جالب 
ارزیابی نمی کنند که یکی ار دلیل هایش این است که در 
حرارت  ریختیم،  مرغی  کود  درصد  که50  کودی  چاله 
باال می رود و ریشه ها را  به سمت چاله کود می کشاند. 
حرارت  خیلی  کود  چاله  این  مرداد  و  تیر  خرداد،  در 
ایجاد می کند و باعث سوزندگی می شود و اینجاست که 

می گویند چاله کود جواب نمی دهد!
را  دیگر  اصالحی  مواد  یا  گچ  چقدر    

پیشنهاد می کنید؟
است.  داشته  اولویت  تغذیه  بر  خاک  اصالح  همیشه 
یعنی اگر شوری آب باال باشد، تا زمانی که این شوری 
را در خاک پایین نیاوریم، هر کار تغذیه ای هم بکنیم، 
جواب نمی دهد و تا زمانی که در سطح خاک سله شدید 
کار کنیم  ترک هایی می بینیم، هر  و در خاک  می بندد 
رطوبت خاک از بین می رود. بهتر است که ابتدا اصالح 

خاک را انجام دهیم بعد سراغ کار تغذیه بیاییم.
در چاله کود جاهایی که بافت خاک سخت باشد مثال 
درصد رس باالی 20 درصد باشد، باغدارها قسمت هایی 
ماسه  از  یک حجمی  با  را  کودشان  می زنند،  کانال  که 
مخلوط می کنند که تراکم کمی داشته باشد و فرصتی 
داخل  را  ها  ریشه  و  می کنند  فراهم  ریشه  برای جذب 
می برند  باال  خیلی  را  شرایط جذب  و  می کشانند  چاله 
و کمی تقریبا اصالح خاک انجام می دهند. جاهایی که 

خاک خیلی شنی باشد، چاله کود می زنند، کود حیوانی 
را با خاک رس قاطی می کنند و به این صورت اصالح 

خاکشان را انجام می دهند.
 در مورد مصرف گچ نظرتان چیست؟

با کود حیوانی قاطی کنید. فقط   گچ را هم می توانید 
مشکلی که دارد کودهای فسفاته دیگر توصیه نمی شود. 
در این کانال، کودهای فسفاته معموال رسوب می دهند 

و استفاده نمی شوند.
 آقای مهندس! یک کود حیوانی خوب چه 
می خواهیم  مثال  باشد؟  داشته  باید  خصوصیاتی 
نظر  در  باید  پارامترهایی  چه  بخریم،  گاوی  کود 

بگیریم؟ 
به تجربه برمی گردد. معموال در بعضی از شهرهایی که 
میکنند،  دپو  را  کودها  معموال  می فرستند،  را  کودشان 
در سبزیکاری  را  آبش  می اندازند،  آب  کودها  روی  بعد 
با یک مقدار کود خوب  را  تفاله اش  و  باغات می برند  و 
مخلوط می کنند و کود را می سازند! کود هر چه خشک تر 
باشد امکان این که تقلبی باشد کمتر است. ماسه نباید 
در کودها زده باشند. کود را می شود به آزمایشگاه داد 
هم  را  عناصرش  درصد  و  زدند  آن  به  ماسه  چقدر  که 
این عناصر در کود  البته  می توان داد که تجزیه کنند؛ 
ان قدر درصدها  مرغی خیلی مهم است، در کود گاوی 

باال نیست.
 رنگ و بو  هم مد نظر است؟

کود هر چه تازه تر باشد رنگش سبز تر است، ولی هر چه 
کود کهنه تر باشد رنگش به قهوه ای گرایش دارد که یک 

مقدار شاید در گاوداری پوسیدگی داشته باشد.
مشخص  که  هست  کودی  اوقات  گاهی  خالقی: 
است که گاو بیشتر از کاه تغذیه کرده و رنگ کود 
سبز  علوفه  از  گاو  وقتی  و  می رود  زرد  سمت  به 

تغذیه کند، کود سبزتر است! 
هر چه کاه کمتر داشته باشد، بهتر است. مثال کودهای 
پرواری خیلی بهتر هستند تا کودهایی که تابستان در 

باربند هستند.
به  مجاز   EC چه  تا  مرغی  کود  برای  خالقی: 

استفاده هستیم؟
تا حدود 10000 مشکلی ندارد ولی حجمش را باید کم 
کنیم، مثال25 درصدش کنیم. زیر 10000 میتوانیم 25 

تا 30 درصد کود مرغی را مخلوط کنیم.
خالقی: نظرتان در مورد کودهای ورمی و غیره به 
برای  چیست؟   می پردازیم،  که  ای  هزینه  نسبت 
درخت چقدر محاسن دارد؟ آیا راندمان را این قدر 
باال می برد؟ چه میزان مصرف را در هکتار توصیه 

می کنید؟
بهتر  هکتار  در  تن  تا15   10 حداقل  کمپوست  ورمی 
است استفاده شود تا جواب ایده ال را بگیریم. یک کمی 
از لحاظ هزینه ای گران در می اید ولی اگر بتوانیم یک 
مرغی  و  گاوی،گوسفندی  کود  با  را  ورمی  از  درصدی 
به  قاطی کنیم در چاله کود مصرف کنیم، هم مقرون 
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صرفه تر است و هم کودش بیولوژیک تر است.
که  موقعی  میان،  در  سال  یک  ما  خالقی: 
از ریشه  بزنیم، مقدار زیادی  میخواهیم چاله کود 
که  منفعتی  آیا  می کنیم.  قطع  را  درخت هایمان 
درخت مان  به  دامی  کودهای  بابت  از  می خواهیم 
برسانیم از  ضرری که ریشه های درخت مان را قطع 

می کنیم، بیش تر است؟
می شود.  توصیه  مرتبه  یک  سالی   3 یا   2 هر  چاله کود، 
بعد اگر ما چاله کود  را به عمق 50 سانتی متر بزنیم و با 
عرض دهنه 40 سانتیمتر در سطح خاک حساب کنیم، 
شاید 20 درصد ریشه ها را در بر بگیرد. این 20درصد 
برای جایی که شرایط درخت ها خوب است، مشکل ایجاد 
نمی کند. ولی جاهایی که آب شور و سطح خاک رسی و 

کم آب باشیم چاله کود می تواند مشکل ساز باشد.
خالقی: ریشه ها بیشتر در سطح هستند؟

بله؛ ریشه ها بیشتر در سطح هستند و ریشه ها را کمتر 
شود  زده  که  هم  این 20درصد  البته  است.  بهتر  بزنیم 
سال،  یک  درخت  این  چون  است،  سخت  ترمیم شان 

توقف رشد دارد.
 شما برای این که کود به حالت پوسیدگی 
پیشنهاد  را  سازی  کمپوست  روش  چه  بیاید،  در 
کمپوست  کشاورزان  اینکه  به  توجه  با  می کنید 

سازی را هزینه بر و وقت گیر می دانند؟
بله؛ روشی که هندی ها استفاده می کنند.  در این روش 
کود را می ریزند و با فسفر،پتاس و گوگرد مخلوط کرده 
و هر دو هفته یک بار به هم می زنند. مثل اون کمپوست 
سازی تخصصی که شما اجرا می کنید، نیست. در واقع از 
روش بی هوازی استفاده می شود. هر دو هفته یک بار با 
بیل مکانیکی این ها را مخلوط می کنند و دوباره مرطوب 
 50 نزدیک  روش  این  می پوشانند.  را  روی شان  و  کرده 

تا ۶0 روز طول می کشد تا کود مقداری پوسیده شود.
ماه   6 روی  هوازی  بی  روش های  اکثر    

هستند؟
بله؛ اما این روش در 2 ماه پوسیدگی را دارد.

موثر میکروارگانیزم های  که  می کنید  فکر   
را  شدن  پوسیده  فرایند  می تواند  چقدر   EM

افزایش دهد؟
خیلی سرعت پوسیدن را باال می برد.

 آقای مهندس!  اثر بخشی کود هم آلی، هم 
شیمیایی و مواد اصالحی مثل گچ  و غیره را چطور 

تشخیص دهیم؟
چند آیتم مد نظر باغداران است. اما آن چیزی که برای 
می گویند  است.  رویشی  رشد  دارد  ارزش  خیلی  باغدار 
درختانمان شروع کردند به شاخ و برگ زدن. یعنی رشد 
رویشی یک شاخص خیلی مهم است. سطح برگ آیتم 
و در  باغ چیز مهمی است  برگ، رنگ  است. رنگ  دوم 
و  کمتر  پوکی  کود  مصرف  با   این که  محصول.  نهایت 
به  علمی  بخواهیم  اگر  ولی  باشد.  شده  بیشتر  خندان 
بهتر است شاخص های رشدی و  نگاه کنیم،  این قضیه 

شاخص های کمی و کیفی را بسنجیم. رشد سر شاخه، 
چقدر رشد رویشی را تحریک کرده است و رشد زایشی 
ما  برای  زایشی  رشد  چون  است؟  شده  بیشتر  چقدر 
شاخص های  اندازه گیری  است.  رویشی  رشد  از  مهمتر 
کارها  این  تمام  نهایت  در  یعنی  میوه  کیفی  و  کمی 
باید  فقط  هم  محصول  کند.  بیشتر  را  محصولمان  باید 
و  بست  دهن  اونس،  پوکی،  مثل  کمی  شاخص های 
خندان را آنالیز کنیم؛ آن هم نه یک سال، بلکه 3 تا 4 
سال. اگر بخواهیم خیلی دقیق کار شود، حداقل 3 تا 4 
سال روی این ترکیب خاص که استفاده می شود اثراتش 

را باید ببینیم.
در  ثابت  باید  آیتم ها  بقیه ی  که   آن جا  از   
و   اگر  کشاورز یک کودی دارد   نظر گرفته شود، 
میخواهد آن را در باغش تست کند، بهترین راهی 

که شما پیشنهاد می دهید، چیست؟
بهتر است این طرح هایی که بخواهیم به صورت مشاهده 
طرح های  مثل  مثال  کنیم.  وسیع تر  را  سطح   ببینیم، 
تحقیقاتی نیست که تکرار و تیمار داشته باشیم. آن کود 
استفاده شود و  یا 200 قصب در کنارش  حداقل 100 
شرا یط ثابت باشد و آن قسمت را تقسیم کنیم یا یک 

کود دیگری استفا ده شود یا شاهد بزنیم.
  چه چیزهایی را باید بسنجیم؟

بهتر است اواسط فصل که شد یک تجزیه برگ را داشته 
روی  بر  شده  داده  که  کودی  این  واقعا  ببینیم  باشیم. 
بیاییم آخر  بعد  نه؟!  یا  تاثیر داشته  عناصر غذایی برگ 
فصل رشد رویشی و تعداد جوانه های گل و شاخص های 

کیفی میوه و تعداد دانه در خوشه را بسنجیم. 
رویشی  جوانه  تعداد  چه  شاخه  یک  در  خالقی: 
زمانی  چه  از  اینها  زایشی؟  تعداد  چه  و  می شوند 
روی  بر  چقدر  درخت  تغذیه  و  می شود  مشخص 

این ها موثر است؟
یکی بحث عناصر غذایی است. مثال اگر نسبت ازت به 
فسفر باال رود، رشد رویشی بیشتر می شود و رشد زایشی 
خیلی کم می شود. بحث دیگر اینکه در اواخر فروردین 
تا تقریبا 5 تا 10 اردیبهشت - بستگی به سال دارد-  در 
ما چقدر  که  می شود  ماه، مشخص  یک  و  روز  این 20 
فروردین  آخر  در  لقاح ها  تمام  یعنی  داریم.  محصول 
که دستور از برگ صادر می شود که جوانه گل شود یا 

رویشی مشخص می شود.
خالقی: برای سال بعد، مثال فروردین 94 محصول 

95 را نشان می دهد؟
بله؛ محصول 95 را نشان می دهد. شرایط آخر فروردین 
خیلی مهم است، مخصوصا اگر از لحاظ دمایی مناسب 
باالتر  اگر  باشد. بهترین دما بین 20 تا28 درجه است. 
اگر  و  می شود  کم  گل  جوانه های  تعداد  باشد  این  از 
بوجود  محصول  تولید  در  مشکلی  یک  باز  باشد  کمتر 
می اید. واقعا سرنوشت محصول ما در فروردین مشخص 
می شود؛ هم محصول آینده هم محصولی که در آن سال 
داریم. مثال اگر فروردین سردی را داشته باشیم در گرده 

افشانی و لقاح به مشکل برمی خوریم و خوشه ها خیلی 
دما  اگر  است  هم  قضیه  این  برعکس  و  می شوند  تنک 
برود، سطح کالله خشک  باالی 30 درجه  در فروردین 
انجام نمی شود مثل رقم  افشانی خوب  می شود و گرده 
یا  می خورد.  گرمازدگی  به  سالها  بعضی  در  که  اکبری 
کمبود روی خیلی می تواند تعداد جوانه گل را کم کند 
خصوصا اوایل فصل اگر کمبود روی باشد شاخه 1 تا 2 

سانتی متر رشد کرده ولی اصال جوانه نمی زند.
و  زرند  در  مثال  خوبی  خاک  شرایط  ما  خالقی: 
رفسنجان نداریم. چند درصد عناصر میکرویی که 
این  باید  آیا  است؟  جذب  قابل  می دهیم  خاک  به 
عناصر را از راه خاک بدهیم  یا به صورت محلول 

پاشی؟
)2 می کنیم:1(سولفات  استفاده  داریم  منبع  دو  از  ما 

از  بیشتر  درصد   80 تا   70 کالت  جذب  قطعا  کالت. 
باشد  خاصی  شرایط  باید  سولفات ها  است.  سولفات 
باید  هم  مقدارش  و  شود  مصرف  حیوانی  کود  روی  بر 
بیشتر استفاده شود. مثال 15 کیلو کالت آهن در هکتار، 
لحاظ جذب  از  را  آهن  سولفات  کیلو   200 تا  کار150 

انجام می دهد.
 اگر بخواهیم مسایل اقتصادی را بسنجیم هر سال صرف 
بدهیم  گیاه  به  میکرو  عناصر  خاک  طریق  ار  نمی کند 
است. چون سولفات  به صرفه تر  پاشی خیلی  محلول  و 
مس حداقل باید 30 کیلو در هکتار استفاده شود. االن 
هکتاری  و  است  تومان  10هزار  کیلویی  مس  سولفات 
اگر دو  تومان می شود. ولی کالت مس حتی  400هزار 
نوبت هم بزنیم 250 تا 300 سی سی در 1000 استفاده 
است.  هزارتومان   50 کالتها  گرانترین  االن   . می شود 
مثال 250 سی سی می شود حدود 12تا15 هزار تومان؛ 
خیلی مقرون به صرفه است. با این شرایط خاکی که ما 
داریم محلول پاشی را اصال نمی شود انجام ندهیم چون 
با محلول پاشی به شکل اورژانسی می توانیم کمبودمان 

را برطرف کنیم.
یک  در  را  کودی  یک  بخواهیم  اگر  ما   
قسمت باغ امتحان کنیم شما پیشنهادتون این که 
یک قسمتی از باغ مان را به صورت پایلوت استفاده 

کنیم یا نه اینکه در کل باغ انجام دهیم؟
نه، ما بهتر است که حتما شاهد بگذاریم. مثال یک باغی 
را داریم که 1000قصب است ما اول به  200 قصب از 
باغ این کود را می دهیم،100قصب را نمی دهیم. دوباره 
200قصب بعدی را می دهیم، 100قصب را نمی دهیم که 
نتیجه گیری  این جور  شود.  پراکنده  باغ  جای  همه  این 
بهتری داریم. چون امکان دارد یک قسمت از خاک ما 
ضعیف تر باشد و بهتر است به صورت تیمار و شاهد باشد 

که هم در قسمت های خوب و بد باغ داشته باشیم.
  چقدر شما با این موافقید که هر سال کود 

را عوض شود و  کود جدیدی اضافه شود؟
بله، بهتر است که فقط تمام شرایط برای تست کودمان 

ثابت باشد و متغیرمان ان نوع کود باشد.
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ماهنامه پسته – سهیل شریف 22 سال در تولید پسته 
قطره ای  آبیاری  سیستم  او  دارد.  فعالیت  سیرجان  در 
شمار  در  و  کرده  اجرا  وسیع  سطح  در  را  زیرسطحی 
پیاده سازی  پی  در  که  می شود  محسوب  کشاورزانی 
دیدگاه های  است.  پسته  صنعت  در  مدرن  کشاورزی 
و  باغی  تغذیه  مسایل  خصوص  در  موفق  باغدار  این 

اصالح خاک قابل تامل است که می خوانید. 

باغ هایتان  در  حیوانی  کود  نوع  چه  شما   
می کنید؟  استفاده 

ما االن 10 سال است که اصال از کودهای حیوانی در 
نکرده ایم.  استفاده  باغ هایمان 

 چرا؟
و  می دهیم  پول  که  اندازه ای  به  می کردیم  فکر  چون 
با  جاری  سال  در  ولی  ندارد.  فایده  می کنیم،  هزینه 
باغ هایمان  به توصیه کارشناسان قصد داریم در  توجه 

استفاده از کودهای حیوانی را امتحان کنیم.

نکته  این  به  شما  که  شد  باعث  چیز  چه   
فایده  حیوانی  کودهای  از  استفاده  که  رسیدید 
برآورده  که  داشتید  آن  از  انتظاری  چه  و  ندارد 

نمی شد؟
ما قطعاتی داریم که در حدود 12 سال پیش در طول 
مدت 3 سال حدود 120 تن کود حیوانی داده بودیم 
ولی بازهم مشکل دار بودند و فکر می کردیم درخت ها 

می بایست خیلی خوب شوند ولی این طور نشد.

 یعنی باردهی درختان فرقی نمی کرد؟
نداشتند. اساساً رشد خوبی 

چه نوع کود دامی استفاده می کردید؟
بیشتر هدف مان اصالح بافت خاک بود و از گچ نتیجه 
بسیار خوبی گرفته بودیم. حداقل در آن مقطع زمانی 
اخیرا  ولی  نگرفتیم.  خوبی  نتایج  دامی  کودهای  از 
حفر  قبلی  کودهای  چاله  روی  چاله هایی  یکسری 
چاله  سمت  به  درخت  ریشه های  که  دیدیم  و  کردیم 

رفته اند. کودها 
 

خاک  بافت  اصالح  منظور  به  بیشتر   
ارزش  یا  می کنید  استفاده  را  حیوانی  کودهای 

تغذیه ای برای آن قائلید؟
سری  یک  که  شده ام  متوجه  اخیر  سال  دو  یکی  در 
داخل  بینی  ذره  ریز  )موجودات  میکروارگانیسم ها  از 

با دادن کود  قاعدتا نمی توانیم  خاک( وجود دارند که 
مهم  آن ها  وجود  و   کنیم  تامین  را  آن ها  شیمیایی 
آبیاری  سیستم  طریق  از  ما  را  غذایی  عناصر  است. 

می دهیم و کمبود فاحشی نداریم.

تازه  بصورت  را  آلی  کودهای  شما  آیا   
یا کمپوست؟ مصرف می کنید 

کمپوست  امکان  چون  می کنیم؛  مصرف  تازه  بصورت 
کردن برایمان وجود ندارد.

امکاناتی  چه  کود  کردن  کمپوست   
می خواهد؟

ساخت  می خواهد.  همزن  دستگاه  می کنم  فکر 
دیگر  گیاهان  باقیمانده  که  مناطقی  در  کمپوست 

وجود دارد مقرون به صرفه تر و منطقی تر است. 

 مگر کودهای دامی را به تنهایی نمی توان 
کرد؟ کمپوست 

کمپوست  را  دامی  کودهای  بتوانیم  که  است  خوب 
کنیم. ما عماًل 2 بار سعی کرده ایم ولی موفق نبوده ایم. 

به این صورت که آب اضافه کرده ایم و بهم زده ایم.

کنید  می  فکر  که  داشت  نتیجه ای  چه   
نبوده است؟ موفقیت آمیز 

فکر می کنم که یک سری تجهیزات می خواهد و نباید 
این کار را نصفه و نیمه انجام داد.

 با کمپوست سازی به روش بی هوازی  هم 
دارید؟ آشنایی 

خیر.

کودهای  با  را  حیوانی  کودهای  آیا   
کنید؟ می  مخلوط  شیمیایی 

و  پتاس  و  فسفات  سوپر  با  گذشته  سال های  بله 
امسال  برای  ولی  می کردیم  مخلوط  ازته  کودهای 

نگرفته ایم. تصمیم 

کودهای  از  هم  رشد  فصل  طول  در  شما   
می کنید؟ استفاده  حیوانی 

خیر.

 چرا؟
استفاده  و  است  زیرسطحی  قطره ای  آبیاری مان  چون 
سطح  روی  بر  و  رشد  فصل  طول  در  حیوانی  کود  از 

ریشه ها  لطمه خوردن  علت  به  و  است  بی معنی  خاک 
در طول فصل رشد خاک را نمی کنیم.

غرقابی  آبیاری  سیستم  در  شما  نظر  به   
سطح  روی  حیوانی  کود  ریختن  بین  تفاوتی  چه 

خاک با استفاده از آن در چاله کود است؟
خاک  سطح  روی  حیوانی  کودهای  ریختن  با  احتماال 
ممکن  یا  و  می کند  پیدا  افزایش  هرز  علف های  میزان 
مواد  و  یابد  کاهش  حیوانی  کودهای  اثربخشی  است 
گیاه  در دسترس  و  نشوند  کافی حل  اندازه  به  غذایی 

نگیرد. قرار 

کود،  کانال  ایجاد  با  باغداران  از  بعضی   
آیا  نظر شما  به  کنند.  را قطع می  ریشه درختان 

این معضلی است؟
طوری  می کنیم  سعی  ما  است.  معضل  یک  این  بله 
انتخاب  را طوری  آن  و عمق  بزنیم  کود  چاله  دقت  با 

 کنیم که ریشه ها قطع نشوند و لطمه ای نخورند.

باغ  در  حیوانی  کود  نوع  چه  از  شما   

سهیل شریف تولید کننده پسته مطرح کرد

در دانش کشاورزی عقب هستیم
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استفاده می کنید؟ هایتان 
بیشتر از کود گاوی.

استفاده  یا گوسفندی  مرغی  کود  از   چرا 
نمی کنید؟

کود گوسفندی علف هرز بیشتری دارد و شنیده ام که 
می شود.  یافت  وفور  به  کود  نوع  این  در  ریشه  نماتد 
کود مرغی را هم به خاطر اینکه بخشی از اراضی مان 

شور است مورد استفاده قرار نمی دهیم.

 با چه معیاری کود حیوانی را می خرید؟
واقعا نمی دانم و هیچ شاخص درستی را سراغ ندارم. 
میزان  تعیین  برای  این که  و  بوی آن ها  از روی  فقط 
کرده ام،  حل  آب  داخل  را  آن  از  مقداری  یک  شن 

می گویم خوب هستند.

بوده  چقدر  گاوی  کود  قیمت  امسال   
است؟

امسال یک تریلی که حدود 400 فرغون کود ظرفیت 
دارد را 2 میلیون تومان می خریم.

 چند تن در هکتار استفاده می کنید؟
را  زمین  باید  چون  که  است  این  من  شخصی  نظر 
بهتر  پس  بخورد  لطمه  هم  ریشه ها  به  شاید  و  بکنیم 
است که بیشتر بدهیم مثاًل 50 یا ۶0 تن در هکتار و 

فواصل سالیانه کوددهی را افزایش دهیم.

 از دید شما چه معضالتی به هنگام خرید 
کودهای حیوانی وجود دارد؟

شاخصی  که  این  مثاًل  دارد.  وجود  زیادی  معضالت 
برای انتخاب کود خوب وجود ندارد و متاسفانه تعداد 
فروشندگان متقلب نیز زیاد است و شن و سایر مواد 

به دردنخور را داخل کود وارد می کنند.

در  آن  مصرف  برای  و  کود  خرید  از  پس   
باغ چه مشکالتی وجود دارد؟

وجود  کار  این  مناسب  آالت  ماشین  هنوز  نظرم  به 
ندارد. مثاًل چاله کود را با بیل دستی و یا با بیل بکهو 
و کوددهی هم مشکالت خاص  بزنند  باید  )مکانیکی( 

خود را دارد.

 مگر ماشینی برای کوددهی وجود ندارد؟
خیلی  اما  دارد  وجود  کار  این  برای  ماشینی  جدیداً 
به  توجه  با  ما  های  باغ  از  بسیاری  در  و  است  بزرگ 

فواصل ردیف ها کاربرد ندارد.

 شما چگونه متوجه می شوید که استفاده 
بوده  اثربخش  اصالحی  ماده  یا  و  کود  یک  از 

است؟

و  است  مهم  بالینی خیلی  معاینه  فکر می کنم  شخصاً 
حتی مهم تر از آزمایش ها است. یعنی بررسی سالمت 

از طریق مشاهده صورت بگیرد.

سالمت  به  مربوط  شاخص هایی  چه   
هستند؟  درخت 

فکر می کنم رشد متناسب با سن درخت، نگه داشتن 
درصد  کافی،  اندازه  به  میوه ها  رساندن  گل،  جوانه 
پارامترهای  برگ  و  شاخ  رویت  و  خندانی  و  پوکی 

هستند. مهمی 

اندازه   آیا شما درصد پوکی و خندانی را 
می کنید؟ گیری 

فکر  که  را  کودی  گذشته  سال   2 حدود  در  ما  بله. 
باغ هایمان داده ایم  می کردیم مناسب است را به همه 

و درصد پوکی و خندانی را محاسبه کرده ایم.
خوب  کودی  بفهمید  که  این  برای  آیا   
را  کود  آن  که  باغ  از  بخشی  با  خیر  یا  است 

نداده اید مقایسه ای صورت گرفته است؟
خیر ما تیمار و شاهدی نداشته ایم چون فرایند تولید 
کار  علمی  بخواهیم  اگر  که  است  کند  آنقدر  پسته 

کنیم باید قید بخشی از باغ را بزنیم.

عواقب  آن وقت  باشد،  بد  کودی  شاید   
بدی در انتظار شما خواهد بود، این طور نیست؟

که  می کنیم  عمل  شکل  این  به  این کار  برای  بله. 
می کنیم؛  تقسیم  مختلفی  قطعات  به  را  باغ  از  بخشی 
و به عنوان مثال کود کلسیم را به یک قطعه بصورت 
با  و  می کنیم  محلولپاشی  را  دیگر  قطعه ی  و  خاکی 
برندهای مختلف کود کلسیم موجود در بازار آزمایش 
استفاده  کود  نوع  این  از  اصال  را  قطعه   2 و  می کنیم 

نتیجه چه می شود. ببینیم  تا  نمی کنیم 

 آیا مقدار محصول و درصد پوکی را برای 
ردیف  هر  برای  یا  می سنجید  درختان  تک  تک 

با هم مقایسه می کنید؟ درخت 
وقتی  و  می کنیم  گیری  اندازه  ردیف  کل  اساس  بر 
آزمایش مان  می گیریم  نظر  در  را  بیشتری  سطح 
دقیق تر می شود. به صورت تک درخت در نظر گرفتن 
درختان  از  بعضی  و  ندارد  وجود  الزم  یکنواختی 

قوی تر. بعضی  و  ضعیف ترند 

 انواع کودهای شیمیایی که مورد استفاده 
قرار می دهید چه هستند؟

شیمیایی  کودهای  از  گذشته  سال   3 حدود  در  ما 
خریداری  شرکت هایی  از  و  کرده ایم  استفاده  خارجی 
را  شرکت ها  این  مدیران  شخصاً  که  کرده ایم 

می شناختم.

داخلی  کودهای  به  اعتماد  عدم  این  چرا   
وجود دارد؟

است.  افتاده  گذشته  سالیان  در  که  اتفاقاتی  بخاطر 
در  باال  تکنولوژی  از  استفاده  ادعای  اینقدر  که  وقتی 
ان ها شک  کیفیت  به  باید  می شود  داخلی  محصوالت 
کرد و باور آن سخت می شود. چطور می شود تکنولوژی 
باالی تولید که در کشورهای پیشرفته وجود دارد در 
چون  است.  غیرمنطقی  حرف ها  این  باشد؟  هم  ایران 
است.  مشخص  کشور  داخل  تولید  امکانات  تقریباً 
و  دارد  وجود  کودها  کیفیت  مورد  در  نگرانی  همیشه 
شاید این کیفیت نسبت به 4 سال گذشته خیلی بدتر 
شده باشد. حتی مقداری از کود که برای محلولپاشی 
می ماند.  باقی  تانک  ته  می دهیم  قرار  استفاده  مورد 
وجود  کود  کیفیت  بهبود  برای  مشخصی  ارگان  هیچ 
نباتات  حفظ  سازمان  که  است  آمده  قانون  در  ندارد. 
متولی این امر است ولی هیچ گاه دیده نشده است که 
 95 گفت  بتوان  شاید  باشد.  شده  برخورد  متخلفی  با 
ندارند.  تولید  مجوز  داخلی  تولیدکنندگان  از  درصد 
من این موضوع را بسیار پیگیری کرده ام و صدها نامه 

در این خصوص نوشته ام.

نگاری  نامه  هایی  ارگان  چه  با  شما   
کرده اید؟

تحقیقات،  مرکز  نباتات،  حفظ  استاندارد،  اداره  به 
مشخصی  مکانیزم  اساساً  ؛  کشاورزی  جهاد  مدیریت 

برای ترتیب اثر دادن و نظارت  وجود ندارد. 

شیمیایی  کودهای  مصرف  هنگام  به  آیا   
هم مشکل ماشین آالت دارید؟

اصوالً در بحث دانش کشاورزی بسیار عقبیم و کمبود 
ما  می گوید  تحقیقات  موسسه  دارد.  وجود  اطالعات 
وارد  که  کودهایی  بخواهیم  که  داریم  بودجه  کمبود 
عنصر  می گویند  یکبار  کنیم.  آزمون  را  می شوند  بازار 
روی را بدهیم یکبار می گویند ندهیم. یکبار می گویند 
بار دیگر  بور در خاک های ما بیش بود است و  عنصر 
در  مختلفی  بسیار  نظرات  و  کنید  استفاده  می گویند 

این زمینه ها وجود دارد.

 شما چگونه متوجه می شوید که از کدام 
کجای  در  و  موقع؟  میزان؟ چه  به چه  کود؟  نوع 

خاک مورد استفاده قرار دهید؟
کارشناسان  نظر  از  بیشتر  گذشته  سال  چند  در  ما 
با  گذشته  سال   2 طول   در  البته  کرده ایم.  استفاده 
کودها  پیشنهادی  مقادیر   به  نسبت  مختلفی  مقادیر 
شخصاً  می سنجیم.  را  آن  اثرات  و  می کنیم  استفاده 
معتقدم که در این زمینه باید زیاد کار کنیم. ما چون 
معموالً  می کنیم  استفاده  قطره ای  آبیاری  روش  از 
دستور  و  می شود  مصرف  آب  در  محلول  کودهای  از 

مشخصی برای استفاده از هر نوع کود وجود دارد.
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ماهنامه پسته - ریسک باالی سرمایه گذاری در احداث 
تنوع  و  اقلیم  تنوع  علت  به  کشورمان  در  پسته  باغات 
اندرکاران صنعت پسته  از دست  بر هیچ یک  واریته ها، 
پوشیده نیست. هرچند که در سال های نه چندان دور، 
ارقام  و  پایه ها  شناسایی  برای  پیشرو  کشاورزان  اغلب 
مناسب هر منطقه، تالش های جسته و گریخته ای کرده 
و با در پیش گرفتن راه آزمون و خطا، اقدام به کاشت و 

یا پیوند انواع واریته  نموده اند.
از  پس  ها  تالش  این  از  بسیاری  متاسفانه  حال  این  با 
و  بازدهی  اوج  زمان  به  رسیدن  هنگام  و  دراز  سالیان 
باردهی درختان، با بار ننشسته است تا آن جا که مجبور 

به تغییر پیوند به دالیل مختلف شده اند.
از سوی دیگر اگر هم نتایج ارزشمندی هم توسط برخی 
حاصل هم شده باشد، آن گونه که باید و شاید  با روند 
مطلوبی اشاعه پیدا نکرده است و این به معنای تحمیل 
هزینه های گسترده ی مالی و زمانی بر صنعت پسته ایران 

بوده است.  
بر این اساس، تالش منسجمی در راستای بررسی جامع 
تناسب ارقام و پایه های مختلف در کلیه مناطق با اقلیم 

مساعد جهت کشت پسته ضروری به نظر می رسد. 
گردهمایی  در  ایران  پسته  انجمن  پیش فرض،  این  با 
نامه ای   تفاهم  کیش،  جزیره  در  خود  گذشته ی  سال 

پسته  باغات  احداث  برای  کشاورزی  جهاد  وزارت   با  را 
سازگاری، مادری و الگویی امضا کرد؛ با این امید که از 
مواهب این اقدام خیرخواهانه انجمن پسته ایران، همه ی 

ذی نفعان صنعت پسته ایران بهره مند شوند. 
کشاورزی  جهاد  وزارت  نامه،  تفاهم  این  چارچوب  در 
میزان حداقل25 هکتار در  به  زمین  و  متعهد شد: آب 
یک دوره ی زمانی مشخص، برای احداث باغات سازگاری 

توسط انجمن پسته فراهم شود. 
شایان ذکر است هدف انجمن پسته ایران از این طرح، 
شناسایی پایه ها و ارقام مناسب کشت در مناطق مستعد 
از  استفاده  با  سازگاری  باغات  ایجاد  طریق  از  جدید  و 
باغات  ایجاد  ایران،  و  دنیا  در  تجاری  ارقام  و  پایه ها 
منطقه،  هر  مناسب  ارقام  پیوندک  تامین  مادری جهت 
ایجاد زنجیره  برای هر منطقه و  پایه مناسب  باغ  ایجاد 
تامین نهال پایه، ایجاد باغات نمونه تجاری با بهره مندی 
از جدیدترین روش های احداث و پرورش پسته برای ارائه 

الگوی مناسب در مناطق جدید است. 
اولین گام در اجرای تفاهم نامه منعقد شده بین انجمن 
پسته ایران و وزارت جهاد کشاورزی، با معرفی 5 منطقه 
توسط  رضوی  خراسان  و  سمنان  قم،  استان های  در 

وزارت جهاد کشاورزی برداشته شد. 
مقدمات بازدید از ماه ها قبل، با اعالم پیش نیازها توسط 

وزارت جهاد کشاورزی، موسسه تحقیقات پسته کشور و 
به استان های متقاضی طرح، فراهم  ایران  انجمن پسته 

شده بود.
آذرماه   15 شنبه  کارشناسی  گروه  بازدید  آن  از  پس 
93 از شهرمقدس قم آغاز و پس از طی مسافتی نسبتاً 
طوالنی در تاریخ 18 آذرماه در بخش فیض آباد  مه والت 

در خراسان رضوی به پایان رسید.
تیم کارشناسی مرکب از آقایان علی محسنی و محمود 
وزارت  باغبانی  معاونت  نماینده  عنوان   به  حسینی نیا 
جهاد کشاورزی، آقایان امیرحسین محمدی، سید جواد 
نماینده  عنوان  به  تاج آبادی پور   علی  و  فرد  حسینی 
موسسه تحقیقات پسته کشور و حجت حسنی سعدی به 

عنوان  نماینده انجمن پسته ایران بود. 
معرفی  سایت  از  بازدید  جاری،  سال  آذرماه   15 شنبه 
شده از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان قم  صورت 

گرفت. 
قم،  استان  در  زیتون  کشت  تلخ  تجربه  به  توجه  با 
مسووالن سازمان جهاد کشاورزی استان مخصوصاً آقای 
به  زیاد  این سازمان، تمایل  رضا طالیی ریاست محترم 

توسعه پسته  و اجرای این طرح دارند.
واقعیت این است که بحران کمی و کیفی آب در استان 
بقاء  و  دوام  برای  کشت  الگوی  تغییر  جز  چاره ای  قم 

در پی انعقاد تفاهم نامه همکاری با وزارت جهاد کشاورزی؛

مناطق مستعد برای احداث باغات سازگاری شناسایی می شوند
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نگذاشته است.  در حال  باقی  استان  این  کشاورزی در 
حاضر در این استان محصوالت زراعی نظیر گندم، جو و 
محصوالت باغی مانند انار، زیتون و پسته کشت می شود. 
با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی، نیاز آبی و شور شدن 
توسعه  جهت  استان  این  در  زیادی  عالقمندی  آب ها، 

باغات پسته وجود دارد.
و  است  هکتار   82 شده   نظرگرفته  در  سایت  مساحت 
در ارتفاع هزارو 17 متری سطح دریا، در جنوب غربی 
واقع  شهر  مرکز  از  کیلومتری   15 فاصله  در  قم،  شهر 

شده است.
این سایت به طور کامل حصارکشی شده است و منبع 
تأمین آب آن،  یک حلقه چاه دستی با عمق 90 متر و 

یک رشته قنات است.
و  آب  آنالیزهای  مطالعه  میدانی،  مشاهدات  به  توجه  با 
سایت،  این  از  هکتار   25 هواشناسی،  آمارهای  و  خاک 
از نظر شرایط خاک دارای خصوصیات مطلوب تری بود 

و  توسط گروه کارشناسی مناسب تشخیص داده شد.
را  از استان قم، گروه شهر قم  بازدید  پایان پذیرفتن  با 
به مقصد شهرستان دامغان ترک کرد. شهرستان دامغان 
یکی از خواستگاه های پسته است و  سابقه کشت آن به 
قرن هفتم هجری می رسد. اما در شهرستان دامغان نیز 
کشاورزان با افت کمی و کیفی آب مواجه اند و در نهایت 
کشت  الگوی  تغییر  جز  چاره ای  کشاورزی،  حفظ  برای 
به سمت محصوالت با نیاز آبی کمتر و مقاوم به شوری 

همچون پسته باقی نمی گذارد. 
برنامه بازدید در این شهرستان از صبح یکشنبه شانزدهم 
آذرماه با عزیمت به محل ایستگاه تحقیقات پسته دامغان 
آغاز شد. سایت مورد نظر در ایستگاه تحقیقات پسته با 
مساحت حدوداً 25 هکتار در چهار قطعه مختلف واقع 
حلقه  یک  ایستگاه  این  در  آب  تامین  منبع  بود.  شده 
چاه عمیق با دبی 30 لیتر بر ثانیه است. با توجه به زیر 
ساخت های موجود و شرایط آب و خاک و اقلیم منطقه، 
و  تائید  مورد  کارشناسی  گروه  نظر  از  نظر  مورد  سایت 

مناسب تشخیص داده شد.
پس از بازدید از ایستگاه تحقیقات پسته دامغان و برخی 
توسعه  جهت  در  گرفته  صورت  اقدامات  و  فعالیت ها 
کشت پسته در این شهرستان، گروه مسیر طوالنی خود 
به شهرستان جوین در ۶5 کیلومتری شمال شهرستان 

سبزوار را ادامه داد. 
مناطق کشاورزی  از جمله حاصلخیزترین  دشت جوین 
کشاورزی  قطب های  از  یکی  و  رضوی  خراسان  استان 
قند، غالت  استان محسوب می شود. کشت چغندر  این 
بسیاری  رونق  شهرستان  این  در  جالیزی  محصوالت  و 
شرکت  کشاورزی،  جهاد  وزارت  فراخوان  به  نظر  دارد. 
کشت و صنعت جوین، با توجه به برنامه توسعه اش، برای 
مشارکت در طرح باغ سازگاری اعالم آمادگی کرده است.
با توجه به تعدد چاه های عمیق و نیمه عمیق حفر شده 
در این منطقه، به نظر می رسد که جبر طبیعت آینده ی 
الگوی  تغییر  سمت  به  نیز  را  منطقه  این  کشاورزی 

موجود  آب  و  زمین  وضعیت  به  نظر  دهد.  کشت سوق 
از لحاظ کیفیت، شرکت مذکور برنامه احداث باغ پسته 
به مساحت 350 هکتار با اختصاص 5 حلقه چاه آب با 
دبی 130 لیتر بر ثانیه را دارد. شایان ذکر است همه ی 
زیر ساخت ها و تاسیسات جهت آبیاری تحت فشار نیز 
در محل سایت موجود است. در مجموع این سایت نیز 
با در نظر گرفتن شرایط خاک حاصلخیز و آب، مناسب 

کشت پسته تشخیص داده شد.
از آن جا که سابقه ی کشت گوجه فرنگی  و چغندر قند 
کارشناسی  گروه  توصیه ی  دارد،  وجود  منطقه  این  در 

بررسی احتمال آلودگی نماتدی بود. 
نیشابور ترک کرد.  به مقصد شهرستان  را  گروه، جوین 
باغات  احداث  برای  این شهرستان  نظر در  اراضی مورد 
نیشابور  فوالد  سپهر  خیام  شرکت  به  متعلق  سازگاری، 
هکتار  مساحت750  به  منطقه ای  در  شرکت  این  بود. 
نیشابور  واقع در 18 کیلومتری جنوب غرب شهرستان 
در محل شهرک صنعتی عطار نیشابور واقع شده است. 
این  در  پسته  باغ  هکتار   70 به  نزدیک  حاضر  حال  در 
مجموعه وجود دارد. در برنامه های توسعه ای این شرکت 
هکتار  اختصاص750  با  کشاورزی  عرصه های  به  ورود 
زمین کشاورزی و 5 حلقه چاه عمیق وجود دارد. کیفیت 
آب چاه های این مجموعه نسبت به مناطق بازدید شده 

پایین تر بود و محدودیت های کیفی بیشتری دارد. 
مشاهدات گواه بر مناسب بودن نسبی خاک منطقه دارد، 
ولی با توجه به نبود آنالیز خاک، بررسی بیشتر ضروری 
به نظر می رسد. با این حال، این سایت نیز به طور کلی 

توسط گروه مورد تائید قرار گرفت. 
بازدید،  از  پس  بالفاصله  گروه  مسافت،  بعد  به  توجه  با 
نیشابور را به مقصد کاشمر ترک کرد و برای شب در این 

شهر اقامت گزید. 
روز سه شنبه هجدهم آذرماه گروه کاشمر را به مقصد 
فیض آباد ترک کرد و  به ایستگاه آخر رسید. فیض آباد 
را با باغات منظم و تک پایه و سفید پسته می شناسند. 

انسان  دست اندازی های  و  بی تدبیری  آن که،  بار  تاسف 
کمی  بحران  تقدیر  از  نیز  را  منطقه  این  طبیعت،   به 
و کیفی آب بی نصیب نگذاشته و این منطقه را نیز به 
سمت تغییر الگوی کشت به محصوالت مقاوم به کم آبی 

و شوری سوق می دهد.
ایستگاه  سازگاری  باغ  احداث  برای  نظر  مورد  محل 
تحقیقات پسته فیض آباد معرفی شده است. این ایستگاه 
کیلومتری   7 حدود  فاصله  در  هکتار   100 مساحت  با 
جنوب غربی بخش فیض آباد مه والت در استان خراسان 
پسته کشور در  ارقام  واقع شده است. کلکسیون  رضوی 
این مرکز در زمینی به مساحت ۶ هکتار با هدف بررسی 
اقلیمی  با شرایط  ایران  ارقام مختلف پسته  و سازگاری 
فیض آباد احداث و نگهداری می شود. ارقام این کلکسیون 
شامل بادامی سفید، پسته قرمز، برگ سیاه، دانشمندی، 
خنجری،  اوحدی،  قوچی،  کله  اکبری،  گرمه،  پسته 

عباسعلی، شاهپسند و ممتاز است.
اراضی ایستگاه محصور و دیوارکشی شده و منبع تأمین 
آب این سایت یک حلقه چاه عمیق است که استخر و 
سیستم  باید  تنها  و  است  شده  انجام  اصلی  کشی  لوله 
آبیاری تحت فشار اجرا گردد. مطالعات جامع خاک در 
زمان احداث ایستگاه صورت گرفته است، نشان می دهد 
که محدودیت هایی در این منطقه وجود دارد. کیفیت 
بازدید  بین همه ی سایت هایی که  ایستگاه، در  این  آب 
تیم  توسط  الزم  بررسی های  انجام  با  بود.  کم تر  شد،  
طرح  در  استفاده  جهت  نیز  سایت  آخرین  کارشناسی، 

باغات سازگاری مناسب تشخیص داده شد.
اجرای  کارشناسی  گروه  تائید  علیرغم  که  است  بدیهی 
موضوع  شده  معرفی  مناطق  در  سازگاری  باغات  طرح 
تائید اعضای هیات مدیره انجمن  نامه، منوط به  تفاهم 
اجرایی  قراردادهای  انعقاد  و  الزم  بررسی های  از  پس 
خواهد بود و در نخستین گام توصیه می شود نسبت به 
اقدام  این تفاهم نامه،  تدوین مکانیزم و سازوکار اجرایی 

شود. 
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