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ساالنه  رشد  »نرخ   
 34 حدود  نقدینگی، 
درصد اعالم شده و تورمی 
صورت  به  دولت  که 
رسمی اعالم کرده، حدود 
45 درصد است. نرخ بهره 
 30 حدود  آزاد  بازار  در 
اسمی  بهره  نرخ  و  درصد 
حدود 25 درصد است که نشان می دهد نرخ 
سود بانک دست کم 20 درصد زیر تورم قرار 
دارد. در 9 ماه گذشته، ریال بیش از 60 درصد 
ارزش خود را از دست داده و این احتمال وجود 
دارد که همین روند باز هم ادامه داشته باشد.

کشور  اقتصاد  اصلی  متغیرهای  وضعیت 
نشان دهندۀ بی اعتمادی نسبت به سیاست های 
تشدید  به  منجر  که  است  کشور  اقتصادی 
نگرانی مردم شده و به انتظارات تورمی دامن 
در  سوال  این  شرایطی،  چنین  در  است.  زده 
ذهن باغ داران پسته نقش بسته که »با ذخیرۀ 

پسته خود چه کنیم؟«
شرایط  بازارها  کردم،  اشاره  که  همان طور 
برنامه ریزی  به  قادر  و هیچ کس  ندارند  خوبی 
درست نیست و کسی نمی داند آینده چگونه 
رقم می خورد؛ با این حال از سر تجربه نکاتی 

را مطرح می کنم.
درگیر  کشور  وجودی که  با   60 دهۀ  در 
نداشت،  خوبی  شرایط  اقتصاد  و  بود  جنگ 
انتظارات مثبت بود و بازارها به این درجه از 
تالطم نرسیده بودند و زمانی که محصول پسته 
کردن  انبار  به  ناچار  کسی  می شد،  برداشت 
آن نبود و بهتر است بگویم انگیزۀ انبار کردن 
ثبات  از  ناشی  روحیه هم  این  نداشت.  را  آن 

البته شرایط  و  اقتصادکالن  نسبی متغیرهای 
وقت کشور و رواج نداشتن ارقام مختلف سود 
)بانکی و بازار آزاد( و هم به روحیه و اخالق 
به خاطر دارم  بر می گشت.  بازاریان آن دوره 
به  خودمان  باغ  پستۀ  محصول  که  زمان  هر 
بالفاصله  پدرم  مرحوم  می رسید،  گونی   200
بازار  در  را  محصول  و  می گرفتند  کامیونی 

عرضه می کردند.
محصول  اگر  که  بود  سوال  برایم  همیشه 
را بیش تر نگه داریم، می توانیم با قیمت باالتر 
پسته  محصول  بودند  معتقد  پدرم  بفروشیم، 
روی درخت متعلق به خداست، اما وقتی چیده 
شد، به بازار تعلق دارد. این بود که بخش عمدۀ 

محصول ما روانۀ بازار می شد.
آن روزها باغداران ممکن بود از سه روش 
استفاده کنند، یا محصول را بالفاصله پس از 
انبار  در  یا  می کردند،  عرضه  بازار  در  چیدن 
نگه می داشتند تا در آینده بفروشند، یا این که 

محصول را در سه مرحله می فروختند. یعنی 
یک سوم محصول را همان ابتدا می فروختند، 
یک سوم را در اواسط زمستان و بقیۀ محصول 
را در اواسط فصل بهار عرضه می کردند. خوبی 
تصویری  باغداران  که  این بود  سوم  مرحله 
داشتند  هم  جدید  محصول  میزان  از  نسبی 
کم  سال جدید  محصول  دلیلی  هر  به  اگر  و 
بود، قیمت ها متناسب با این اتفاق کمی تغییر 
روش  این  نمی دید.  زیان  باغدار  و  می کرد 
را داشت  برد  بازار، حکم  بازیگران  برای همۀ 
همیشه  بازار  و  نمی دید  زیان  هیچ کس  و 
متعادل بود. اما هرچه تورم افزایش یافت، این 
روش های اصولی کنار گذاشته شد تا جایی که 
در حال حاضر همۀ بازیگران اقتصادی کشور 
مقهور روندهای تورم شده اند و هر تصمیمی 
این  شرایط  گرفتن  نظر  در  با  می گیرند  که 

متغیر است. 
را  انتظارات  ریخته،  به هم  را  بازارها  تورم 

آشفته کرده، اعتماد را از بین برده، تعادل را 
تبدیل  قمارخانه  به  را  و حجره ها  زده  به هم 
از  خیلی ها  شرایطی  چنین  در  است.  کرده 
برای پسته  استراتژی  بهترین  من می پرسند، 

چیست؟ بفروشیم یا نگه داریم؟
دانست  اول  باید  سوال  این  جواب  در 
کاری اش  آیندۀ  براي  فرد  هر  آتی  برنامۀ  که 
به  نگاهی  خالصه  صورت  به  اگر  چیست؟ 
شرایط ماه های اخیر داشته باشیم  مي بینیم 
پسته از ابتدای سال محصولي جدید حدود 40 
درصد افزایش قیمت داشته، اما در این مدت 
کاالها  بعضی  و  100درصد  تا  کاال ها  برخی 
قیمت  افزایش  بیشتر  حتی  و  300درصد  تا 
ارز  و  سکه  قیمت  افزایش  میزان  داشته اند. 
حدود 50درصد بوده و در این مدت بازار سهام 
عایدی  تا 40درصد   35 نیز  متوسط  طور  به 
داشته است. قطعا اگر باغداری محصول خود 
را فروخته تا در بانک سپرده گذاری کند، زیان 
دیده است، اما اگر بخشی از نقدینگی خود را 
صرف خرید انواع دارایی ها کرده، حداقل زیان 
زیادی را متحمل نشده و ممکن است عایدی 

هم برده باشد.
بنابراین از نظر من، باغداران بهتر است به 
همان روشی که شرح دادم، ذخیرۀ پستۀ خود 
را در سه مرحله به بازار عرضه و با توجه به 
شرایط مالی چنانچه مازاد ریالی دارند در یکي 
از بازارهاي دیگر، سرمایه گذاری کنند. درواقع 

سبد سرمایه گذاری خود را متنوع کنند«.

+ منبع: کانال تلگرامی جالل پور؛ 
کارشناس، فعال اقتصاد پسته 
و رئیس اسبق اتاق های کرمان و ایران

زمستان  و  پاییز  برخالف  اقتصاد:  گروه 
استان  شهرستان های  بیش تر  گذشته،  سال 
کرمان امسال شاهد بارش باران و در برخی 

روزها برف بودند. 
سرمای شدید در کرمان و بسیاری نقاط 
دیگر کشور که از هفته های پایانی دی ماه آغاز 
شد و تا حدودی همچنان ادامه دارد، رویداد 
سال  چند  به  نسبت  که  بود  دیگری  جّوی 
اخیر تفاوت داشت تا جایی که برخی آن را 
قلمداد کردند؛ سازمان هواشناسی  غیرعادی 
بهمن ماه  و  دی ماه  سرمای  دارد  تاکید  اما 
امسال در کشور بی سابقه نبوده و این، شرایط 

نرمال زمستانی است.
اعالم  به  بنا  و،  نبوده  نرمال  اما  بارندگی 
سازمان هواشناسی و شرکت مدیریت منابع 
آب ایران، میزان بارش ها همچنان کم تر از حد 
نرمال است. رئیس سازمان هواشناسی کشور 
طی  بارش ها  می شود  »پیش بینی  می گوید: 

هفته های آینده به حد نرمال برسد«. 
تغییر  هنوز  اما،  بهمن ماه  دوم  هفتۀ  تا 
کشور  مهم  سدهای  آب  ذخیرۀ  در  چندانی 
ملی  مرکز  گزارش  به  بنا  است.  نشده  ایجاد 
در  خشکسالی،  بحران  مدیریت  و  اقلیم 
آب  تامین کنندۀ  مهم  سدهای  حاضر،  حال 
»کرمان،  استان   های  در  کشاورزی  و  شرب 
زنجان،  خراسان جنوبی،  خراسان رضوی، 
بلوچستان،  و  سیستان  همدان،  گیالن، 
مازندران، ایالم، هرمزگان و مرکزی« در حد 
بیش  آن ها،  از  بعضی  و  درصد    40 از  بیش 
به سال گذشته کاهش  از 50  درصد نسبت 
گذشته  سال  که  آنجا  از  داشته   اند.  ذخیره 
بیش از 270 شهر در کشور درگیر تنش آبی 
بودند، براساس وضعیت فعلی ذخایر سدها و 
منابع آب زیرزمینی این احتمال قّوت گرفته 
که تابستان سال 1402 تعداد شهرهای تحت 

تنش آبی افزایش قابل مالحظه   ای پیدا کند.

کاهش 38 درصدی بارش
مدیرعامل  گفتۀ  به  بنا  کرمان،  استان  در 
شرکت آب منطقه ای، تا هفتۀ اول بهمن ماه، 

سال  مشابه  مدت  به  نسبت  بارندگی  میزان 
قبل حدود 38 درصد کاهش داشته است.

رشیدی  علی  کرمان،  تسنیم  از  نقل  به 
و  دی ماه  بارش های  جریان  »در  کرد:  اظهار 
بهمن ماه، سدهای استان حدود 38.5 درصد 
است  شده  آبگیری  آن ها  ظرفیت  به  نسبت 
که نسبت به سال های گذشته درصد پایینی 

است«.
وی افزود: »در سامانۀ بارشی اخیر که در 
بود، حدود 16 میلی متر  استان کرمان فعال 
سال  در  بارندگی  میزان  و  داشتیم  بارندگی 
میلی متر  به 55  میلی متر  از 39  جاری  آبی 

رسیده است«.
این  فعالیت  در جریان  اینکه  بیان  با  وی 
بارندگی  شاهد  استان  نقاط  اکثر  در  سامانه، 
روان آب  متاسفانه  »اما  کرد:  اظهار  بودیم، 
سطح  در  بارندگی ها  این  از  حاصل  چندانی 

استان ایجاد نشده است«.

کمآبِیادامهدار
رشیدی با اشاره به وضعیت سدها و منابع 
آب زیرزمینی و بارش ها در استان تصریح کرد: 
»همچنان با کسری منابع آب در سطح استان 

کرمان روبه رو هستیم«.
استان  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
آب  عمق  که  آنجا  »از  کرد:  اضافه  کرمان 
چاه ها خیلی پایین رفته، این میزان بارندگی 
که تاکنون داشتیم، تاثیر زیادی بر منابع آب 

زیرزمینی استان ندارد«. 

سدهاکمآبترازپارسال
نگهداری  و  بهره برداری  مدیر  این باره،  در 
از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای استان 
کرمان نیز با تایید اینکه بارش های اخیر تاثیر 
چندانی بر ذخیرۀ مخازن سدها نگذاشته اند، 
از  متاثر  سدها  ورودی  که  »چرا  گفت: 
نبوده  شدید  بارش ها  این  اما  سیالب هاست 

است«.
ارتفاعات  در  »بارش ها  افزود:  فراز  حامد 
استان نیز به صورت برف بوده و بارش سنگین 

که  شویم  مدعی  تا  نداشتیم  استان  در  برف 
و  است  خوبی  سال  رو،  پیش  آبی  سال 

مشکالت کم آبی کاهش می یابد«.
بارش ها،  میزان  این  »با  کرد:  تاکید  وی 
همچنان  کرمان  استان  کم آبی  مشکالت 

پابرجاست«.
همۀ  ذخایر  میزان  اینکه  بیان  با  وی 
سدهای استان کرمان نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته کمتر است، اظهار کرد: »در حال 
حاضر حدود 36 درصد از ظرفیت سد جیرفت، 
حدود 21 درصد از ظرفیت سد تنگوئیه، حدود 
48 درصد از ظرفیت سد بافت و حدود 44 
درصد از ظرفیت سد نساء آب دارد«. به نقل 
از ایسنا کرمان، مدیر بهره برداری و نگهداری 
از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای استان 
کرمان چهارم بهمن ماه در ادامۀ این اظهارات 
باقیمانده  روزهای  در  که  »امیدواریم  گفت: 
سال و در فصل بهار بارش های خوبی داشته 
باشیم تا هم مخازن سدها پر و هم نیاز آبی 

سال پیش رو برطرف شود«. 

بارشهاینامتوازن
پیش بینی  اگرچه  استقامت،  گزارش  به 
بارش ها  میزان  شدن  نرمال  از  هواشناسی 
سحر  اما  دارد  حکایت  آینده  هفته های  تا 
کشور  هواشناسی  سازمان  رئیس  تاج بخش 
در این باره می گوید: »براساس پیش بینی های 
انجام شده، تا نیمه های اردیبهشت ماه بارش ها 
با همین الگو در جنوب کشور، حتی تا بیش 
از حد نرمال، و در شمال کشور کمتر از نرمال 
اصال  بارش ها  توزیع  شرایط  اما  بود  خواهد 

مناسب نیست«. 
بارندگی هایی  وجود  »با  می افزاید:  وی 
حتی  کشور  شمالی  نیمۀ  افتاد،  اتفاق  که 
ندارند.  مناسبی  وضعیت  ساحلی  استان های 
این در حالی است که پاییز سال جاری نیز 
کم بارشی شدیدی وجود داشت و طی دو سال 
بود.  گذشته هم خشکسالی در کشور حاکم 
وضعیت  در شمال کشور  کشاورزان  بنابراین 
بارندگی ها  اینکه  دلیل  به  اما  ندارند  خوبی 

استان های  داشتند  تمرکز  کشور  جنوب  در 
وضعیت  بوشهر  استان  به خصوص  جنوبی 

مناسبی دارند«.
دبیر  زهرایی  بنفشه  حال،  همین  در 
کارگروه ملی آب می گوید: »براساس گزارش 
مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی، 
بارش   های پاییز و زمستان سال جاری تاکنون 
بوده  درازمدت  متوسط  از  کمتر  18  درصد 

است«.
و  جنوبی  »استان   های  می افزاید:  وی 
در  بارشی  خوشبختانه  کشور  جنوب غربی 
حد بارش متوسط درازمدت یا کمی بیش از 
آن دریافت کرده   اند؛ ولی در مناطق مرکزی 
مانند  البرز  جنوبی  دامنه   های  به خصوص 
استان تهران، با کم بارشی شدید در حد 64  
درصد کمتر از بارش متوسط درازمدت مواجه 

هستیم«.
به نقل از دنیای اقتصاد، وی ادامه می دهد: 
بارش  بهمن ماه،  پایان  تا  اینکه  به  توجه  »با 
قابل مالحظه   ای پیش بینی نشده است، جبران 
مناطق  برای  به خصوص  خشکی  از  حد  این 
مرکزی ایران با بارش   های محتمل در ماه   های 

آینده، واقع بینانه به نظر نمی   رسد«.
کاهش  برای   « می کند:  اظهار  وی 
بحران های پیش رو در تامین آب شرب شهرها 
در تابستان 1402، بیش از هر چیز توجه به 
راهکارهای مدیریت مصرف آب در بخش   های 
است.  ضروری  آب  مصرف کننده  مختلف 
سازگاری  ملی  برنامه  قالب  در  راهکارها  این 
جزئیات  با  کشور  استان   31 برای  کم   آبی  با 

تعیین شده است«.
این  اجرای  کنار  »در  می کند:  اضافه  وی 
ملی  مقررات   16 مبحث  پیاده سازی  برنامه، 
30  درصد  حداقل  می   تواند  که  ساختمان 
به دنبال  را  شهرها  در  آب  مصرف  کاهش 
سالیان  که  است  امری ضروری  باشد  داشته 
زیادی است به دلیل ناکارآمدی در تعامالت 
مهندسی،  نظام  سازمان  بین  بخشی  بین 
فراموشی  بوتۀ    به  نیرو  وزارت  و  شهرداری   ها 

سپرده شده است«. 

در جلسۀ شهردار کرمان و سرمایه گذار 
ساروج پارس مطرح شد
مردم از پارکینگ 

ساروج پارس استفاده نمی کنند
عمان  و  ایران  مشترک  اتاق  رئیس  جامعه:  گروه 
با حضور سرمایه گذار  با شهردار کرمان که  در دیدار 
»پارکینگ  گفت:  شد،  انجام  ساروج پارس  پروژۀ 
ساروج پارس ظرفیت کافی برای پارک خودرو دارد، اما 
همۀ خودروها کنار خیابان می ایستند و وارد پارکینگ 

نمی شوند«.
مسئوالن  است  »الزم  کرد:  اظهار  ضرابی  محسن 
با  را  خودرو  پارک  رایگان  کارت  موضوع  مربوطه 
پارک  از  پلیس،  نظارت  با  و  کنند  مطرح  مغازه  داران 

خودرو در حاشیۀ خیابان اجتناب شود«.
پلیس  با  منعقد شده  قرارداد  به  اشاره  با  وی 
راهنمایی و رانندگی مبنی بر کنترل وضعیت ترافیکی 
ساروج پارس  پروژۀ  محدودۀ  به خصوص  امام  خیابان 
افزود: »طبق قرارداد کنترل ترافیک، باید نیروی کافی 
تامین شود، اما با بازدیدی که به اتفاق سرمایه گذار از 
کمتری  تعداد  مدنظر،  نیروی  به جای  داشتیم،  محل 

مامور راهنمایی و رانندگی در محل حاضر بودند«.
به گزارش کرمانشهر آنالین، وی 10 بهمن ماه به 
بازدید اخیر سرمایه گذار از اجرای پروژه اشاره کرد و 
نابسامان دانست و تاکید کرد:  وضعیت اطراف آن را 
است  نیاز  مناسب،  منظر  سیما  و  ایجاد  »به منظور 

اطراف پروژه سروسامان داده شود«.
اینکه  بیان  با  عمان،  و  ایران  اتاق مشترک  رئیس 
از  طبقه  دو  تا  یک  حداقل  دارد  قصد  سرمایه گذار 
شهرداری  »برای  داد:  ادامه  کند،  راه اندازی  را  پروژه 
مهم است که اطراف این طرح بزرگ را ساماندهی و 

دسترسی پروژه را به بازار ایجاد کند«.
ضرابی همچنین بر لزوم ساماندهی اجتماعی پروژۀ 
محدودۀ  در  تاثیرگذار  طرحی  به عنوان  ارگ  میدان 
پیشنهاد  به شهردار  و  تاکید کرد  پروژۀ ساروج پارس 

داد پارکینگی به سمت دادگستری باز شود. 

معاون صنایع دستی استان کرمان مطرح کرد
بازار صنایع دستی کرمان 

همچنان در رکود
کرمان  استان  صنایع دستی  معاون  اقتصاد:  گروه 
گفت: »با مصوبات سفر رئیس جمهور از محل اعتبارات 
تبصره 18 مبلغ 900 میلیارد ریال برای صنایع دستی 
استان کرمان تخصیص داده شده که منتظر ابالغ آن 

هستیم«.
کارگاه ها،  »فعاالن،  افزود:  حسین زاده  کاظم 
آنالین  تجارت  تولیدکنندگان  و  آموزشگاه ها 
صنایع دستی مشمول این تسهیالت می شوند که نرخ 

کارمزد آن 10 درصد است«.
اعتبارات  محل  از  »همچنین  داد:  ادامه  وی 
مصوب سفر رئیس جمهور به کرمان، تسهیالت خرید 
عاملیت  به  درصد   10 سود  نرخ  با  نیز  صنایع دستی 

صندوق کارآفرینی امید پرداخت می شود«.
خرید  تسهیالت  »طرح  کرد:  بیان  همچنین  وی 
صنایع دستی  نمایشگاه  از  صنایع دستی  مشتریان 
کرمان برای نخستین مرتبه در کشور آغاز شده است 
و استان های دیگر نیز این طرح را به اجرا گذاشته اند«.

وی با اشاره به افزایش قیمت تولید شده محصوالت 
»در  کرد:  اظهار  گذشته  سال  یک  در  صنایع دستی 
حال حاضر بازار صنایع دستی در رکود به سر می برد 
مصرف کنندگان  به  تسهیالت  پرداخت  امیدواریم  که 

چرخۀ اقتصادی این بازار را به حرکت درآورد«.
در  بهمن ماه  ششم  وی  کرمان،  ایرنا  گزارش  به 
بخش دیگری از سخنانش گفت: »دو فقره تسهیالت 
از محل تبصره ماده 18، با مجموع اعتبار 166 میلیارد 
شیریکی پیچ  گلیم  تولید  زنجیرۀ  تکمیل  برای  ریال 

سیرجان اختصاص یافت«.
سرمایه گذار  دو  به  تسهیالت  »این  افزود:  وی 
از  و  سیرجان  در  گلیم  تولید  کارگاهی  مجتمع های 
محل اعتبارات تبصره 18 سال 1400 تصویب شده و 

منتظر ابالغ برای پرداخت آن هستیم«.
دو  ساخت  اجرایی  عملیات  آغاز  به  اشاره  با  وی 
اظهار  جاری  سال  خردادماه  در  گلیم  تولید  مجتمع 
کرد: »یکی از سرمایه گذاران این طرح با هزینه سهم 
با  را رقم زده است که  آورده، پیشرفت 20 درصدی 

دریافت تسهیالت سرعت اجرای طرح باال می رود«. 

خبر

پیش بینی افزایش تنش آبی در تابستان؛

چاره اندیشی برای پسته در بازار آشفته

بارش ها کم آبی را جبران نکرد

محسن 
جالل پور


