
پسته،  تولید  کاهش  دلیل  به  اخیر  سال های  در 
ایران رتبۀ نخست بازار جهانی صادرات این محصول 
تازه  رقیب  آمریکا،  و  داده  دست  از  را  استراتژیک 
نفس ایران در این بازار با افزایش تولید خود، اکنون 

تعیین کنندۀ قیمت پسته است.
روز  چند  کشاورزی  جهاد  وزیر  حال،  این  با 
اعالم کرد که  پیش در همایش ملی سالمت پسته 
ایران باید در زمینۀ تولید پسته به جایگاه نخست 
فعال  و  کارشناس  جالل پور  محسن   بازگردد.  خود 
این  »استقامت«  با  گفت وگو  در  پسته  اقتصادی 
بیشتر  برداشت  با  را  کشاورزی  وزیر  صحبت های 
از منابع آب زیرزمینی و توسعۀ کشت پسته، برابر 
دانست و تاکید کرد که با قیمت های جهانی پسته و 
ارز و محاسبۀ ریالی قیمت تمام شدۀ پسته در ایران، 

باغ ریزی جدید به هیچ عنوان به صرفه نیست.
این گفت وگو، مهم ترین چالش  وی همچنین در 
بحث  را  فعلی  شرایط  در  پسته  صنعت  روی  پیش 
اتحادیه  این که  بیان  با  و  دانست  سموم  باقیماندۀ 
می کند،  برخورد  زمینه  این  در  سختگیرانه  اروپا 
مانند  جلساتی  در  که  است  این  »انتظار  گفت: 
همایش »پسته و سالمت«، بیشتر به این مسائل و 
امکان  که  اهدافی  تا  شود  پرداخته  آن  راهکارهای 

دستیابی به آن ها وجود ندارد«.
را  اقتصادی  فعال  این  با  ما  مصاحبۀ  ادامه  در 

بخوانید.

آقای جالل پور، وزیر جهاد کشاورزی چند روز پیش 
در همایش ملی سالمت پسته عنوان کرد که ایران باید 
بازگردد  در زمینۀ تولید پسته به جایگاه نخست خود 
با توجه به این که گفته می شود تولید پسته در آمریکا 
بیش از دو و یا حتی سه برابر ایران است، و از سوی دیگر 
ایران دچار خشکسالی است و بهره وری در باغات پسته 
واقع بینانه  چقدر  وزیر  سخن  این  است،  پایین  بسیار 

است؟
آقای وزیر، مطمئنا این عالقه و اشتیاق را به این مطلب دارد 
و شک نیست که هر مسئول و یا هر فرد ایران دوستی در کشور 
عالقه مند است که در زمینه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، 
اجتماعی جامعۀ امروز، یک جایگاه برتری در دنیا برای خود 
ببیند و پیش بینی کند. اما این که آیا این موضوع شدنی است 
یا خیر؟؛ از نظر من به عنوان یک فعال اقتصادی، محاِل نزدیک 
به غیرممکِن صددرصد است. به دلیل این که ما می توانیم این 
مطلب را در سه مقولۀ تولید، بازار و زیرساخت های الزم برای 

ایجاد این فضا، ببینیم.
در زمینۀ تولید، امسال آمریکا بیش از سه برابر ما پسته دارد 
و پیش بینی آمریکا این است که تا سال 2025 تقریبا به تولید 
باالی 600 هزار تن پسته در سال و شاید تا 2030 به نزدیک 
یک میلیون تن در سال برسد. در ایران اما به دلیل مشکالت 

جدی کشاورزی که در راس آن ها مسالۀ آب قرار دارد و بعد 
از آن خرده مالکی، عدم صنعتی و مکانیزه بودن صنعت پسته 
و  از سموم، کودها  استفاده  متعددی چون شرایط  مطالب  و 
نهاده های نامناسب کشاورزی، عمال ما امکان جهش تولید را 
نداریم و ممکن است در سال آینده همان طور که در سال های 
گذشته نیز رخ داده، افت تولید را هم داشته باشیم. پس در این 
زمینه ما تقریبا هیچ منطق، دلیل و مستندی برای حرکت رو 
به جلو و حتی نزدیک شدن به آمار و ارقامی که آمریکایی ها 

در آن هستند را نداریم. 
در زمینۀ صادرات نیز که هم به تبع تولید اتفاق می افتد 
اقتصادی،  ثبات  همچنین  و  جهانی  ارتباطات  تبع  به  هم  و 
که  دالیلی  به  تولید  در  داریم.  مساله  ما  زمینه  سه  هر  در 
کنیم.  پیدا  آن  برای  بازاری  که  نداریم  را  امکان  این  گفتم 
در عرصۀ بین الملل هم به دلیل تحریم ها و روابط بین الملل 
آن قدر محدود و بسته هستیم که هیچ امیدواری برای این که 
بتوانیم عرصۀ جدیدی را بگشاییم، نداریم. و در عرصۀ ثبات 
اقتصادی نیز شرایطی که بتوانیم در آن قراردادهای بلندمدت و 
برنامه ریزی بلندمدت را داشته باشیم، نداریم، زیرا بیش از چهار 
دهه است که دچار بی ثباتی، نااطمینانی و عدم پیش بینی پذیر 

بودن اقتصاد هستیم. 
در مورد زیرساخت های الزم برای این امر هم، آن چه که 
در بُعد ادارۀ اقتصاد کشور و کشاورزی شاهد آن هستیم این 
است که هیچ برنامۀ مدون و انجام پذیری برای فراهم کردن 
می کنیم  مصرف  را  آبی  ما  مثال  نداریم.  الزم  زیرساخت های 
از  را  آب  این  که  برقی  پول  حتی  و  است  مجانی  تقریبا  که 
به صورت  را  آب  قیمت  نمی پردازیم.  را  می کشد  زمین  عمق 
یارانه ای و بسیار نازل می پردازیم. و اگر بخواهیم مانند کاری 
که آمریکایی ها کردند را انجام دهیم و آبی را از راه دور منتقل 
کنیم با قیمت های امروز هر مترمکعب بیش از سه ونیم دالر 
که  می شود  تمام  ما  برای  تومان  هزار   100 از  بیش  یعنی 
کشاورزی با این قیمت آب، امکان پذیر نیست هرچند که امکان 

انتقال این آب هم زیر سوال است. 
در بحث مالکیت ما هیچ حرکت رو به جلویی نداریم. ما 
قانون ارث را داریم که مالکیت های ما را ُخردتر می کند و هنوز 
نتوانستیم مالکیت را از مدیریت جدا کنیم. سال هاست بحث 
»مدیریت واحد، مالکیت محترم« را داشتیم اما تا به امروز در 

این زمینه هیچ گامی برداشته نشده است.
در زمینۀ مکانیزاسیون و استفاده از تکنولوژی های نو هم 
عمدتا  کشاورزی  امروز  نکردیم.  فراهم  را  زیرساختی  هیچ 
هوشمند، از راه دور و با کنترل دیتاها و پیش بینی پذیر بودن، 
ابتدایی ترین مسائل مدیریت  مدیریت می شود و ما هنوز در 

کشاورزی ضعف داریم. 
پس در هر سه مقوله، در زیرساخت رسیدن به این بازار و 
این موقعیت، در تولیدی که باید این موقعیت را فراهم کند 
باید برای ما این شرایط را ایجاد کند، هیچ  بازاری که  و در 
نقطۀ روشن و امکان پذیری را نمی بینیم و حتی نقاط منفی و 
متناقض را مشاهده می کنیم. در تولید ما حتما در آینده دچار 
معضالت بیشتر خواهیم بود، در بازار با شرایطی که امروز داریم 
پسته  جدی  مسالۀ  که  سموم  باقیماندۀ  و  آفت کش ها  بحث 

است، ما حتما رو به افول و عقب گرد هستیم و حتما مشکالت 
نیز هیچ  زیرساخت ها  زمینۀ  در  و  جدی تری خواهیم داشت 

اقدام آینده نگرانه و قابل تاملی را شاهد نیستیم.

آقای جالل پور، فاصله ای که بین ایران و آمریکا در 
حوزۀ تولید ایجاد شده سبب شده آمریکا تعیین کنندۀ 
قیمت پسته هم باشد. ممکن است آمریکا به دلیل وفور 
تولیدی که دارد، قیمت پسته را آن قدر پایین بیاورد که 
دیگر صادرات برای ما به صرفه نباشد، این یک چالش 

نیست؟
حتما یک چالش است، ما باید خوشحال باشیم که رقیب 
ما بسیار تاجرمسلک است و بسیار هوشمندانه عمل می کند. 
صادرات  و  تولید  زمینۀ  در  اقتصادی  فعال  عزیزان  از  خیلی 
پسته، پیش بینی می کردند امسال که که آمریکا پسته زیادی 
دارد و ذخیرۀ زیادی را از امسال به سال آینده منتقل می کند،  
قیمت ها را کاهش دهد. امسال بیش از 150 هزار تن از پسته 
کهنه در آمریکا به سال نو منتقل شد و حتی در مقطعی از 
خالی  و  این محصول  ذخیره سازی  و  انبارسازی  درگیر  زمان 
هم  تن  هزار   450 باالی  و  بودند،  نو  پسته  برای  جا  کردن 
برداشت داشتند. اما این اتفاق رخ نداد و نه تنها قیمت کاهش 
نداشت حتی به اندازۀ حفظ قیمت و در بعضی ارقام و بازارها، 
کمی هم افزایش قیمت را اعالم کرد. این نشان می دهد بازاری 
قیمت ها  این  برای  پیش رو مستعد  در  را  که شناسایی کرده 
می بیند. یعنی هیچ نگاهی به این که ما در بازار رقیب هستیم 
و ممکن است این قیمت ها باعث شود که ما هم در انتفاع و 
شرایط بهتر به رقابت جدی تر با آمریکا بپردازیم، ندارد. و عمدتا 
آمار و کار بسیار  با کنترل، نظارت، دقت و داشتن دیتاها و 
موفق و دقیقی که در رصد بازار پسته انجام می دهد، قیمت 
را تعیین می کند و این تا به امروز لطمه ای به ما نزده است. 
اما این چالش و نگرانی وجود دارد که اگر آمریکا به تولید یک 
میلیون تن پسته در سال برسد و مصرف دنیا تغییری نسبت 
به روزهای فعلی نکند، قیمت ها کاهش داشته باشد. تا سال 
گذشته، میزان تولید در آمریکا، ساالنه 14 درصد افزایش پیدا 
می کرده است در حالی که افزایش تقاضای بازار کمتر از 10 
میزان  بین  درصدی   4 حدود  تفاوت  یک  است.  بوده  درصد 
افزایش تولید و میزان افزایش تقاضا وجود داشته که به مرور 
این فاصله را زیاد می کند و این فاصلۀ زیاد باعث می شود که 
عمال تقاضا نسبت به عرضه کمتر شود. مطمئنا اگر به جایی 
برسد که محاسبات آن ها نشان بدهد که ممکن است جنسی 
حتی با انتقال دادن از یک سال به سال دیگر، بیشتر در انبارها 
بماند، کاهش قیمت را مد نظر قرار بدهند. تا به امروز با همۀ 
تولیدی که آمریکایی ها داشتند، این اتفاق نیفتاده است و به 
جهت استعداد و آمادگی بازار، قیمت ها را حفظ کرده و حتی 
افزایش دادند، اما این امکان وجود دارد که در آینده، به دلیل 
پیشی گرفتن تولید از تقاضا که ساالنه در حال افزایش است 

این افت قیمت را داشته باشیم.
امروز حداکثِر قیمت تمام شده برای پستۀ آمریکایی، دوسوم 
قیمت پسته ای است که برای ایران تمام می شود. یعنی اگر 
فرض کنید پستۀ ایرانی برای باغدار حدود شش ونیم تا هفت 

دالر به طور متوسط تمام شود، برای آمریکا بین چهارونیم تا 
پنج دالر تمام می شود و عمال این رقابت را برای ما سخت تر و 
چالش را برای ما بزرگ تر می کند، زیرا آن ها تا یک سوم قیمت 
هم که پایین بیاورند باز می توانند تولید کنند اما برای ما اگر 
مقرون  تولید  دیگر  بیاید عمال  پایین تر  قیمت  میزان،  این  از 

به صرفه نیست.

در  تولید  هزینه های  انواع  که  حالی ست  در  این  و 
کشور مرتبا در حال افزایش است. آیا در این شرایط، 
کسانی که در حوزۀ تولید پسته فعالیت می کنند ادامه 

می دهند؟
همین امروز هم اگر کسی بخواهد از زمین خالی شروع کند 
و باغداری و درخت پسته را به عنوان یک سرمایه گذاری آغاز 
کند، به هیچ عنوان صرف نمی کند. آن چه که امروز باعث شده 
ما هنوز بتوانیم در بازار حضور داشته باشیم و تولید پسته ادامه 
داشته باشد، سرمایه گذاری هایی است که چند دهه شروع شده 
و حتی تا دهۀ 1390 و 1400 هم ادامه داشته است. اما طی 
یک سال اخیر، با محاسباتی که در جلسات هم اندیشی  انجام 
قیمت های  و  پسته،  امروز  قیمت های  با  دادیم، مشخص شد 
مبنای  بر  پسته  قیمت  ریالی  محاسبۀ  و  ارز  و  پسته  جهانی 
به  تمام شده،  هزینه های  و  هست  کشور  در  که  ارزی  قیمت 
هیچ عنوان باغ ریزی جدید به صرفه نیست. ما در قیمت پسته 
با دو چالش مواجه هستیم، یکی قیمت تمام شدۀ پسته ایران 
کم،  بهره وری  دلیل  به  که  است  آمریکا  پستۀ  با  مقایسه  در 
قیمت پسته ما بسیار باال است و چالش بعدی بحث بی ثباتی 
و غیرقابل پیش بینی بودن و سیاست گذاری اجباری در قیمت 

ارز است.
بیش از 80 درصد پسته ایران صادر می شود، پس به طور 
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جالل پور کارشناس و فعال اقتصادی در گفت وگو با استقامت مطرح کرد

باقیمانده سموم مهم ترین چالش پیش روی پسته است 
درتولیدوبازارپستههیچنقطۀروشنینمیبینم فضاینامطمنئقیمتپستهدرآینده!

محمد 
لطیف کار

احیای  بر  کشاورزی  جهاد  وزیر  اقتصاد:  گروه 
جایگاه نخست ایران در تولید و صادرات پسته در دنیا 
باید محصوالت سالم،  و گفت: »در کشور  تاکید کرد 
صادرات محور و با استاندارهای بین المللی تولید شود«.

سیدجواد ساداتی نژاد در همایش ملی سالمت پسته 
با بیان این که تولید پسته در آمریکا دو برابر ایران است، 
اظهار کرد: »دلیل ارزانی قیمت پسته آمریکا نسبت به 
و  برمی گردد  تولید  به عملکرد  ایران  در  این محصول 
یکی از دالیل کاهش صادرات پسته کشورمان، همین 
است و از این رو تالش های زیادی برای افزایش عملکرد 

تولید در باغات پسته باید انجام شود«.
باغات کشور  بر نوسازی و شناسنامه دار کردن  وی 

تاکید کرد و افزود: »امروزه در دنیا می خواهند بدانند 
در بستر تولید چه اتفاقاتی می افتد و کدام محصول در 

کدام مزرعه و با چه عملیاتی تولید می شود«.
ساداتی نژاد از اجرای دو پروژۀ بین المللی در حوزۀ 
و حوزۀ  اروپا  اتحادیه  فائو،  سازمان  مشارکت  با  پسته 
پسته  بین المللی  پروژۀ  و گفت: »دو  داد  تجارت خبر 
پایانی  مراحل  به  به زودی  دالر  میلیون   5 ارزش  به 
ما  بیان کرد: »وظیفۀ  ایرنا، وی  به گزارش  می رسد«. 
صیانت از حوزۀ غذا است و موظفیم برای مصرف کنندۀ 

داخلی و خارجی محصول سالم تولید کنیم«.
این  »برگزاری  داد:  ادامه  کشاورزی  جهاد  وزیر   
ما  برای  محصول  سالمت  که  می دهد  نشان  همایش 

مهم است و قصد داریم سالمت و کیفیت محصوالت 
را هر روز ارتقا دهیم«.

وی برندسازی محصوالت کشاورزی را برای صادرات، 
ایرانی  »صادرکنندگان  کرد:  تصریح  و  خواند  ضروری 
باید هویت، نشان و ویژگی های پسته و سایر محصوالت 
ایران را از طریق اطالع رسانی برای دنیا مشخص کنند«.

ساداتی نژاد گفت: »ما در برندسازی محصوالت کشور 
دچار مشکل هستیم و این در حالی است که برای مثال 
قیمت گوشت تولید عشایر که دام آنان از علوفۀ تازه 
مرتعی استفاده می کند با گوشت پرواری یکسان است، 
یا  ارگانیک  گوشت  ویژگی های  و  اهمیت  دربارۀ  زیرا 

عشایری به مصرف کننده اطالع رسانی نمی شود«.

وزارت جهاد  باغبانی  امور  معاون  اقتصاد:  گروه 
برای  تومان  میلیارد  هزار   10« گفت:  کشاورزی 
کمک به باغات پسته خسارت دیده بر اثر سرمازدگی 
در سال جاری پیش بینی و در ستاد بحران وزارت 

کشور مصوب شده است«.
به گزارش ایرنا، محمدمهدی برومندی با بیان 
این که این مبلغ در قالب کمک های فنی و اعتباری 
پرداخت می شود،  باغداران  به  تسهیالت  امحال  و 
در  اکنون  مبلغ  این  به  مربوط  »مصوبۀ  افزود: 
سازمان برنامه و بودجه کشور است و ما در حال 

پی گیری تخصیص آن هستیم«.
در  پسته  باغات  به  وارده  خسارت  میزان  وی 

سال جاری بر اثر سرمازدگی را بیش از 20 هزار 
حال  »در  داد:  ادامه  و  کرد  اعالم  تومان  میلیارد 
حاضر متوسط عملکرد تولید پسته نزدیک به یک 
در  داریم  قصد  و  است  هکتار  هر  در  تن  میلیون 
قالب برنامه ای در فاز نخست متوسط عملکرد تولید 
پسته را به 1.5 میلیون تن در هکتار و در فاز بعدی 

به باالی 3 میلیون تن در هکتار برسانیم«.
برومندی با بیان این که برای افزایش عملکرد 
تولید در واحد سطح در باغات پسته کشور، برنامۀ 
قوی را طراحی کرده ایم، گفت: »توسعۀ باغات در 
و  احیا  اصالح،  نوسازی،  بلکه  نیست  کار  دستور 

جایگزینی باغات را در برنامه داریم«.

معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر دادوزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد؛
تصویب ۱۰ هزار میلیارد تومان برای جبران خسارت  سرمازدگی پستهجایگاه ایران در تولید و صادرات پسته احیا شود


