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آب و کشاورزی

در تيرماه سال جاري عمليات اجرائي آبياري
تحت فش��ار قطرهاي ،باراني و كم فش��اردر 606
هكتار مزارع وباغات شمال استان به پايان رسيد
محمد سعيدي مدير آب و خاك اين سازمان
گفت :در تيرماه سالجاري عمليات اجرائي آبياري

تحت فش��ار قطره اي  ،باراني و كم فشاردر 606
هكتار مزارع وباغات شمال استان به پايان رسيد
كه قريب به  80درصد از هزينه اجراي آن از محل
تسهيالت بال عوض دولتي پرداخت گرديده است.
وي اف��زود در اين ماه همچنين عمليات اجرائي

اح��داث 12كيلومت��ر كانال آبي��اري ،احداث 3
كيلومتر جاده دسترس��ي به م��زارع ،اجراي10
هكتار تس��طيح ،احداث 400متر مكعب استخر
به پايان رس��يده وادامه عمليات سدهاي خاكي
آدرنجان –ده نذري – خاتم االنبيا پيگيري شد.

خبر

تالش جهاد کشاورزی
برای كاهش اثرات
بحران كم آبي
سهش�نبه  6مردادم�اه  11 1394ش�وال1436

خبر

راههای نجات پسته در گفتوگو با دبیر کل انجمن پسته ایران

بسته نجات پسته

سخنگوی خرید تضمینی گندم
بانک کشاورزی خبر داد

واریز بیش از  55هزار میلیارد
ریال به حساب گندمکاران
عضو هیأت مدیره و سخنگوی خرید تضمینی گندم
بانک کش��اورزی با بیان اینکه از ابتدای فصل برداشت
تاکنون  6میلیون و  367هزار و  704تن گندم از 31
اس��تان خریداری ش��د ،گفت :در راس��تای حمایت از
تولیدکنندگان تاکنون  55هزارو  274میلیارد ریال به
حساب گندمکاران کشور واریز شده است.
حشمت اهلل نظری  ،افزود :این میزان گندم به ارزش
 74هزارو  171میلیارد ریال خریداری شده است.
وی اظهار داش��ت :مجموع گندم خریداری شده در
قال��ب  999هزار و  633محموله توس��ط  1112مرکز
فعال خرید تحویل گرفته شده است.
س��خنگوی خرید تضمینی گندم بانک کش��اورزی
تصریح کرد :استان خوزستان با  962هزار و  298تن،
گلستان با  886هزار و  564تن و فارس با  714هزار و
14تن به ترتیب رتبه اول تا سوم تولید گندم را تاکنون
به خود اختصاص داده اند.
به گفته نظری ،طبق مصوبه دولت امسال قیمت هر
کیلوگرم گندم معمولی(گندم نان)  1155تومان و هر
کیلوگرم گندم دروم با قیمت  1188تومان با افت مفید
 4درصد و افت غیرمفید  2درصد خریداری می شود.
به گزارش ایرنا ،طبق برآوردهای وزارت جهادکشاورزی
پیش بینی می شود امسال حدود  11میلیون تن گندم
در کشور تولید و حدود  8میلیون تن آن توسط دولت
خریداری ش��ود ،این درحالیس��ت که س��ال گذش��ته
حدود  7میلیون تن آن از کشاورزان  31استان کشور
خریداری شده بود.

جای صنایع تبدیلی در
کشاورزی استان ها خالی است
یک کارش��ناس صنایع غذایی با اشاره به اینکه جای
صنایع تبدیلی در کشاورزی استان ها خالی است ،گفت:
بخش زیادی از محصوالت کشاورزی که با مشکالت و
هزینه های زیادی تولید می ش��وند به دالیل متعددی
از بین می روند و تبدیل به ضایعات می شوند.
فرخنده هماف��ر در گفت و گو با ایرنا ،افزود :این در

حالیس��ت که با بازیافت ضایعات محصوالت کشاورزی
می توان س��رمایه های عظیمی را وارد چرخه تولید و
اقتصاد کشور و استانهای مختلف تزریق کرد.
وی ب��ا تاکید بر اس��تفاده از روش های جدید برای
بهره وری بیشتر از ضایعات موادغذایی در بخش صنعت
غذایی ،اظهار داشت :تکنولوژی های جدید باعث حفظ
بخش زیادی از ضایعات می شوند و از طرفی آنها را به
موادی مفید و قاب��ل مصرف برای صادرات تبدیل می
کنند .وی تصریح کرد :توجه به توسعه صنایع تبدیلی
محصوالت کش��اورزی عالوه بر نقش مؤثر در افزایش
اشتغالزایی و جلوگیری از مهاجرت تولید کنندگان به
شـهرها ،می تواند در افزایش ارزش افزوده بخش های
صنعت و کشاورزی نیز موثر باشد.
همافر با اشاره به ظرفیت های منحصر به فرد استان
خوزستان در بخش کشاورزی ،گفت :توجه بیش از پیش
به ایجاد و توس��عه صنایع تبدیلی و استفاده از فناوری
ه��ای روز در این بخش برای اس��تان خوزس��تان یک
ضرورت تلقی می شود .وی ادامه داد :استان خوزستان
به عنوان قطب مهم کش��اورزی کشور به منظور نقش
آفرینی بیشتر در زمینه تولید محصوالت غذایی نیازمند
رونق صنایع تبدیل��ی ،تکمیلی و کارخانه های صنایع
غذایی مرتبط با محصوالت کشاورزی استان است.
وی اضافه کرد :در برخی موارد مش��اهده می ش��ود
کمبود صنایع تبدیلی در برخی از محصوالت کشاورزی
خوزستان سبب ارسال محصوالت کشاورزی و باغی به
دیگر مناطق می شود و بخشی از محصوالت نیز دچار
ضایعات می شوند .این کارشناس صنایع غذایی گفت:
تنوع و گستردگی تولیدات کشاورزی در خوزستان ،یک
نعمت اس��ت که در صورت وجود صنایع و کارخانجات
تبدیل��ی محص��والت کش��اورزی به راحت��ی می توان
محصوالت تولیدی را با بهره وری بیشتر وارد بازار کرد.
وی براین باور اس��ت که ساخت و توسعه واحدهای
صنای��ع غذای��ی ،تبدیلی و تکمیلی بخش کش��اورزی
مزایایی همچون کاهش ضایعات ،رش��د اش��تغالزایی،
دسترس��ی به محصوالت کش��اورزی در خارج از فصل
تولی��د ،افزایش ارزش افزوده در محصول و ارزآوری را
به دنبال خواهد داش��ت .همافر رونق و توسعه صنایع
تبدیلی و تکمیلی را مس��تلزم س��رمایه گذاری در این
صنع��ت برش��مرد و گفت :با توس��عه صنایع تبدیلی و
تکمیلی می توان به رشد اقتصادی و توسعه همه جانبه
بخش کشاورزی امیدوار بود.
این کارش��ناس صنای��ع غذایی ادام��ه داد :افزایش
قیمت تمام شده صنایع غذایی به دلیل افزایش قیمت
محصوالت کش��اورزی ،عدم تنوع در تولید ،فرسودگی
دس��تگاه ها ،پایی��ن آم��دن کیفی��ت و فعالیت های
زیرزمینی از عمده مش��کالت صنای��ع غذایی و عامل
بازدارنده صادرات تولیدات این صنعت است.

دبی��ر کل انجمن پس��ته ایران ،از تاثیر بهرهبرداری از س��فرههای
زیرزمینی به نفع آب ش��رب و به ضرر کشت پسته در استان کرمان
سخن گفت و توضیح داد در سالهای اخیر انجمن پسته ایران برای
نجات این محصول مهم صادراتی ارزآور کشور از نابودی چه اقداماتی
کرده اس��ت .او همچنین راهکارهای موجود برای به تاخیر انداختن
خشک شدن باغهای استان کرمان و عوامل موثر بر افزایش بهرهوری
باغات پس��ته را برشمرد و درباره صادرات پسته به اروپا توضیح داد:
مشکالت ما برای صادرات پسته به اروپا ،فقط تحریم نبود و در برخی
موارد بارهای پسته ایرانی به خاطر مشکالت فنی پس فرستاده میشد.
دبیرکل انجمن پسته ایران که پس از انتخابات امسال انجمن پسته
برگزیده ش��د و بر صندلی حمید فیضی دبیرکل قبلی انجمن تکیه
زد  ،همچنین نس��بت به آینده کشت این محصول ارزآور امیدوار و
معتقد است :ایران در شرایط فعلی ،ظرفیت تولید دو برابر بیش از آن
میزان پستهای را که تولید میکند ،دارد ولی باید بتواند از ظرفیتهای
موجود خود اس��تفاده کند .گفت و گوی علی احمدیان و هفته نامه
تجارت فردا در شرایط خاصی که صنعت پسته استان کرمان در آن
قرار دارد،حاوی نظراتی خواندنی است:
آمارهای تولید پسته در کشور ،نشاندهنده این است که در
س�ال جاری با کاهش 30درصدی تولید پسته نسبت به سال
قبل ،روبهرو ش�دهایم .آیا این موضوع نشاندهنده این است
که در روند کاهش تولید پس�ته که از قبل پیشبینی میشد،
قرار گرفتهایم؟
این میزان کاهش تولید پست ه را که برای سال جاری پیشبینی شده
اس��ت ،نمیتوان ناشی از کاهش کلی تولید پسته در کشور دانست.
ب��ه این دلیل که بهطور کلی در عرصه تولید محصوالت کش��اورزی
از جمله پسته ،چیزی به عنوان «سال پربار» و «سال کمبار» وجود
دارد که سرنوشت تولید یک محصول را در سال مشخص میکند.
بر این مبنا ،ممکن اس��ت یک سال برای تولید یک محصول سال
پرباری داش��ته باش��یم ولی سال بعدی ،به دلیل تغییر شرایط ،سال
کمباری داشته باشیم .بنابراین از کمبار بودن یک سال در تولید یک
محصول نمیتوان نتیج��ه گرفت که بهطور کلی تولید آن محصول
دچار مخاطره شده است .این امر درباره پسته نیز صدق میکند.
البته در حال حاضر اس��تان کرمان ،جزو اس��تانهای بحرانی در
زمینه آب است .این موضوع نیز به این دلیل پیش آمده است که در
س��الهای گذشته ،برداشتهای غیرمجازی از ذخیره آب سفرههای
زیرزمینی شده است و این رویه هنوز نیز ادامه دارد و طبیعی است
که در ادامه چنین وضعیتی ما با مشکالت بیشتری در زمینه کمآبی
روب��هرو خواهیم ش��د .کمااینکه اکنون نیز با این مش��کالت روبهرو
هستیم .این موضوع طبیعتاً عاملی خواهد بود که در سالهای آینده
کیفیت و کمیت تولید پسته در این استان پایین بیاید.
البته راههایی برای جبران مشکالت آبیاری محصوالت کشاورزی،
از پیش تدارک دیده ش��ده و میشود .یکی از این روشها ،استفاده
از روشهای نوین آبیاری اس��ت که بخشی از مشکالت ما در زمینه
کشت پسته را برطرف کرده است ولی کماکان استان کرمان با خطرات
ناشی از کمبود آب مواجه است و به دنبال این موضوع تولید پسته
که از محصوالت مهم ش��مال استان کرمان است ،در معرض تهدید
قرار گرفته اس��ت و احتماالً طی سالهای آینده تولید این محصول
در استان کرمان با مشکالت جدی روبهرو خواهد شد.
اکنون چندین سال است که موضوع مدیریت نادرست منابع
آبی پیرامون تولید پس�ته مطرح میشود و نسبت به تهدید
باغهای پس�ته هشدار داده میشود ولی به نظر نمیرسد که
تاکنون در این زمینه اقدام مشخصی شده باشد .از نظر شما،
مسوولیت مدیریت منابع آبی استان کرمان بر عهده کیست
و چه اقداماتی در این زمینه میتواند انجام دهد؟
طبع��اً مس��وولیت مدیریت منابع آبی در اس��تانهای کش��ور بر
عه��ده دولت اس��ت .اولین اقدام��ی هم که در ای��ن زمینه میتواند
انج��ام ده��د این اس��ت که از برداش��تهای
غیرمجاز آب از سفرههای زیرزمینی به صورت
قاطعان��ه جلوگیری کند .همچنین دولت باید
برنامهریزیهای��ی کن��د که ب��ه موجب آن به
کش��اورزان آموزش داده ش��ود ک��ه در بخش
مصرف آب برای پرورش محصوالت کشاورزی،
اس��تفاده بهینهای از مناب��ع آبی بکنند .چون
اکنون در اس��تان کرمان و اکثر نقاط به دلیل
خشکسالی طوالنی بیالن منفی داریم و هر سال
سطح سفرههای آب کاهش پیدا میکند .اگر
ای��ن اقدامات صورت بگیرد میتوان مواجهه با
بحران کمآبی را به تاخیر انداخت ولی متاسفانه
اکنون چش��مانداز مناس��بی برای منابع آبی
موجود در کشور وجود ندارد.
با توجه به اهمیت تولید پسته در کشور
و نقشی که در ارزآوری به ایران دارد و با
توجه به هشدارهای مطرحشده درباره آن،
آیا انجمن پسته ایران تاکنون هیچ اقدام
عملی ،فرهنگی و ...در زمینه کنترل اتالف
منابع آبی در استان کرمان نکرده است؟
بهطور کلی ،انجمن پسته ایران ،برای حفاظت از منابع آب ،اقداماتی
مانند آموزش کشاورزان ،از طریق برگزاری تورهای داخلی و ...انجام
دادهاند .به شکل س��نتی ،کشاورزان یک ذهنیت کلی درباره کشت
پس��ته دارند که به موجب آن ،فکر میکنند نمیتوان با اس��تفاده از
برخی روشهای نوین کشاورزی پسته کشت کرد .آنها به سختی باور
میکنند که روشهای آبیاری قطرهای در مورد پسته جواب میدهد.
بنابراین ما فکر میکنیم در این زمینه باید کار فرهنگی کرد .به این
ترتیب که باید به کشاورزان ،مناطقی که کشت پسته به صورت آبیاری
قطرهای انجام شده و بازدهی مناسبی داشته است ،نشان داده شود و
آنها را مجاب کرد که با این شیوههای نوین که آب کمتری هم مصرف
میکنند ،میتوان محصول مناس��ب تولی��د کرد .اکنون در برخی از
نقاط کرمان ،شیوههای مختلف آبیاری قطرهای انجام شده و ماحصل
قابل مالحظه بوده است .اعضای انجمن پسته ایران ،درصدد هستند
تا استفاده از این نوع آبیاری را در سطح استان کرمان افزایش داده
و به این ترتیب بتوانند از اتالف بیشتر و بیشتر آب جلوگیری کنند.
برای گسترش این طرح نیازمند آن هستیم که تسهیالت الزم را از
دولت بگیریم و برای پیشرفت کار آنها را به کار ببندیم.
دولت تاکنون در این زمینه چه اقداماتی کرده است؟ آیا با

وجود این همه هشدار در زمینه بحران آب استان کرمان اقدام
موثری در راستای جلوگیری از برداشت غیرمجاز از سفرههای
زیرزمینی انجام داده است؟
متاسفانه خیر ،دولت در این زمینه کاری انجام نداده است .به این
دلیل که مشکالتی که در تامین آب شرب استان کرمان وجود دارد،
مسووالنی را که مسوولیت تامین آب مصرفی مردم را بر عهده دارند،
وادار میکند چاههای جدیدی را به قصد تامین آب شرب و بهداشت
شهرهای بزرگ حفر کنند و این اتفاق باعث میشود مشکل سفرههای
زیرزمینی تشدید شود.
نتیجه چنین وضعیتی این شده است که بهرغم مشکالت موجود در
زمینه سفرههای آبهای زیرزمینی ،ما تاکنون شاهد توقف برداشت
آب از منابع زیرزمینی نباش��یم .البته اکنون شرایط بهگونهای شده
اس��ت که در برخی موارد برداشت آب از زمین ،اجتنابناپذیر شده
است ولی به هر حال اکنون در بعضی نقاط کرمان ،وضعیت شوری
آب به حدی رسیده است که کشاورزان کار در زمین را رها کردهاند
چون نمیتوانند محصول الزم و باکیفیت را از خاک برداشت کنند.
عالوه بر آب ،در پیشبینی کاهش برداش�ت پس�ته استان
کرمان ،به عواملی مانند اس�تفاده از کود نامرغوب و ...اشاره
شده است .آیا به نظر شما افزایش میزان آب تنها راه موجود
در ب�اال ب�ردن بهرهوری اس�ت؟ اف�زون بر موض�وع آب ،چه
راهکاره�ای دیگری برای افزایش بهرهوری از باغات اس�تان
کرمان وجود دارد؟
به نظر من ،چیزی که در بخش کش��اورزی دنیا اتفاق افتاده و در
بسیاری از حوزههای کش��اورزی ایران هم شاهد آن هستیم اصالح
شیوهای کاشت ،داشت و برداشت است .اگر به سمت این برویم که
کش��اورزان را تش��ویق کنیم برای اصالح این سه مرحله اقدام کنند
بهرهوری را هم باال بردهایم.
اکنون محدودیتهای موجود باعث ش��ده کش��اورزان ایرانی هم
ال در گذش��ته ش��اید برای تولید
به فکر افزایش بهرهوری بیفتند .مث ً
ی��ک محصول ،توج��ه چندانی به پایه درخت نمیش��د .اکنون ولی
کشاورزان به سطحی رسیدهاند که فکر میکنند چه درخت پایهای
را برای پس��ته انتخاب کنند که محصول بیش��تر و بهتری بتوانند از
آن برداش��ت کنند؟ همچنین اکنون کشاورزان به موضوعاتی مانند
نوع پیوند نیز توجه میکنند.
اکنون بر اثر کارهای علمی و تحقیقاتی و همچنین تجربه کشاورزان
به س��متی میرویم ک��ه بهترین پیوندها را انج��ام دهیم تا بهترین
عملکرد حاصل شود.
اطالعاتی که اکنون کشاورزان دارند یا به آن امکان دسترسی دارند
ال با گذش��ته قابل مقایسه نیست .میشود طوری کار کنیم که با
اص ً
توجه به ظرفیت باالی تولید پس��ته در کشور بدون توسعه باغات و
افزایش مصرف آب و حتی در مواردی با کاهش مصرف آب ،بتوانیم
تولید محصول پسته در ایران را تا چند برابر ارتقا دهیم.
هفته گذش�ته اس�داهلل عس�گراوالدی بیان ک�رده بود که
بررس�یای الزم است انجامش�ود برای اینکه تولید پسته از
استان کرمان ،به استانهای دیگری از کشور منتقل شود که
از نظر اقلیمی امکان کش�ت پس�ته در آنها موجود است .آیا
تحقیقات الزم در این زمینه انجام شده است؟ و برای توسعه
کشت پسته در این استانها چه اقداماتی انجام شده است؟
بله ،درس��ت است و کشت پسته در اس��تانهای دیگر در دستور
کار قرار دارد .ولی قرار نیس��ت چنین ش��ود که ما تولید پس��ته در
کرمان را متوقف کنیم یا اینکه تولید پس��ته را از اس��تانی به استان
دیگر جابهجا کنیم .اساساً نمیشود چنین کاری کرد .بلکه میشود
بهگونهای برنامهریزی کنیم که جلوی توسعه کشت محصولی را در
استانی بگیریم و برای کشت آن محصول در استانی دیگر اقدام کنیم.
در مورد اس��تان کرمان نیز قرار ما این است که تولید پسته را ،به
ویژه در مناطقی که بهرهوری باالیی دارد حفظ کنیم و بعد به تدریج

توسعه کشت پسته را در سایر نقاط کشور تجربه کنیم .آن هم برنامه
نداریم که کشت پسته را به عنوان یک محصول جدید توسعه دهیم
بلکه قرار است کشت این محصول به عنوان یک راهحل جدید برای
کش��اورزانی که تمایل دارند وضعیت کشت خود را بهبود ببخشند،
ارائه شود تا این کشاورزان بتوانند پسته را جایگزین محصول کمبازده
پیشین خود کنند .البته بررسیهای انجامشده ،نشان از این دارند که
استانهای جدید نیز در معرض محدودیتهای آبی هستند و بیشتر
باید بحثهای جایگزینی را بررسی کرد.
بررسیهای موجود در زمینه آزمایش خاک مناطق مختلف
کشور برای کشت پسته ،نشان دادهاند که کشت این محصول
را در کدام استانها میتوانیم توسعه دهیم؟
جنوب اس��تان فارس ،اس��تان اصفهان ،مرکزی ،خراسان شمالی،
خراس��ان جنوبی و خراس��ان رضوی ،استان سمنان ،زنجان و برخی
اس��تانهای غرب��ی مانند اس��تان آذربایجان غرب��ی ،برخی مناطق
آذربایجان شرقی ،استان کرمانشاه و ایالم و محدوده ورامین و غرب
استان تهران ،از جمله مناطقی هستند که استعداد کشت پسته در
آنها کشف شده است .در برخی از مناطق این استانها کشاورزان نیز
نشان دادهاند که برای انجام کشت پسته به جای محصوالت پیشین
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خود ک��ه بازدهی کمت��ری دارند،
متمایلاند و در صورت برنامهریزی
مناس��ب میتوان برای تولید کشت
پسته در این استانها اقدامات الزم
را انجام داد.
ب�ه نظ�ر میرس�د وضعی�ت
برداش�ت پس�ته در کش�ور،
بهگونهای شده است که عدهای
از تجار بنام پسته مانند محسن
جاللپور ،ب�ه دلیل بیاعتمادی
نسبت به آینده این محصول ،عطای تجارت پسته را به لقایش
ببخشند و برای فعالیت اقتصادی در زمینههای دیگری ورود
کنند .به نظر شما در حال حاضر چقدر چنین خطری تجارت
پس�ته ایرانی را که در س�ال جاری بیش از چهار هزار و 254
میلیارد تومان برای کشور ما ارزآوری داشت ،تهدید میکند؟
چنین نیس��ت .معتقد نیس��تیم که وضعیت تولید پسته در کشور
بهگونهای بحرانی شده است که تجار ایرانی دست از پسته کشیده و
به کار دیگری مشغول میشوند.
در بس��یاری از مواقع تغییر حوزه فعالیتی تجار پس��ته ،ربطی به
موضوع تولید و تجارت پسته در کشور ندارد .بررسیها نشان میدهد
اکنون ایران تولیدکننده اول پس��ته در دنیاست و حتی این ظرفیت
را دارد که تولید پسته خود را تا دو برابر افزایش دهد .از سوی دیگر
پس��ته جزو محصوالتی اس��ت که ارزش افزوده آن نس��بت به سایر
اقالم کش��اورزی ،بسیار باالس��ت .با توجه به وضعیت آب در ایران،
اغلب زمینهای کشاورزی در کشور باید به سمت کشت محصوالتی
بروند که بیش��ترین ارزش افزوده را دارند .در این میان ،پسته و انار
ایران��ی در صدر محصوالتی هس��تند که ارزش افزوده باال و در عین
حال مصرف آب کمی دارند.
به همین دلیل فکر میکنم در آینده ناچاریم که حتی بخشهایی از
زمینهای کشاورزی خود را که صرف کشت محصوالتی میشوند که
آب زیادی مصرف کرده و بازدهی کمتری دارند؛ به سمت کشت پسته
سوق دهیم .در چنین شرایطی ایران قطب تولید پسته باقی خواهد
ماند .بنابراین تاکید میکنم که تصمیمی که احیاناً تجار پسته درباره
تغییر نوع فعالیت خود میگیرند ربطی به آینده پسته در ایران ندارد.
گفته میش�ود اروپاییان به پس�ته ایرانی بیشتر از پسته
س�ایر نق�اط دنیا از جمل�ه آمریکا که رقیب اصل�ی ایران در
تجارت پس�ته به حس�اب میآید ،عالقهمندن�د .طبع ًا چنین
چیزی ،میتواند بازار مناس�بی را برای محصول پسته ایرانی
فراهم کند .از س�وی دیگر نیز از تجار ایرانی نقل شده که به
خاطر مشکالتی مانند تحریم و ...غالب ًا صادرات پسته به اروپا
با مش�کل روبهرو ش�ده و حتی معموالً روی بستههای پسته
ایرانی در اروپا نام ایران که در تحریم اس�ت ،درج نمیشود.
به نظر ش�ما با قوی شدن احتماالت برداشتن تحریمها علیه
ایران ،به سمتی پیش میرویم که بتوانیم بازارهای بینالمللی
بیشتری را برای محصول خود به دست بیاوریم؟
الزم به ذکر است که تحریمها هیچ وقت بهطور مستقیم بر پسته
ایرانی تاثیر نداشت .چون پسته در لیست تحریم قرار ندارد .بنابراین
ما در زمینه صادرات پسته دچار مشکل نبودیم و میتوانستیم پسته
ایرانی را با اسم ایران به کشورهای خارجی صادر کنیم.
در زمینه بس��تهبندیهای ایرانی مش��کل دیگری وجود دارد .در
کش��ورهای مختلف هم مانند ایران ،ترجیحات تعرفهای وجود دارد
که بر مبنای آن ،تجار تصمیم میگیرند که پس��ته را به چه صورت
به خارج از کشور صادر کنند .طبق قانون تعرفههای نظام تعرفهای
کش��ور؛ به گونههای مختلف کاال مانند مواد اولیه و کاالهای نهایی،
تعرفههای متفاوتی قرار میگیرد که معموالً تعرفه کاالی نهایی بیشتر
از مواد اولیه است .تجار میتوانند پسته را به صورت فلهای بار کرده
و به اروپا بفرس��تند ک��ه در این صورت تعرفه
تجاریاش بر حکم مواد اولیه احتساب میشود.
ولی ممکن است که تصمیم بگیرند ،پسته را به
صورت بستهبندیشده صادر کنند که در این
صورت حکم کاالی نهایی را خواهد داش��ت و
تعرفه تجاری متفاوتی دارد .گاهی تعرفه آن تا
دو برابر و سه برابر نسبت به مواد اولیه افزایش
پیدا میکند .این موضوع در مورد بس��یاری از
اقالم صدق میکند که تجار تصمیم میگیرند
از تعرفههای ترجیحی استفاده کرده و کاالیی
را به صورت م��واد اولیه به اروپا صادر کنند و
فرآین��د نهایی و تکمیلی محصول که در مورد
پسته شامل بو دادن و بستهبندی میشود ،در
آن کشور انجام شود .عموماً هم مصرفکنندگان
این موضوع را میدانند و از مبدأ ارس��ال یک
محصول باخبر هس��تند .حتی در بس��یاری از
مواقع با وجود بستهبندی محصوالت در کشور
مقصد ،نام کش��وری که محص��ول از آن آمده
است ،روی بستهبندیها ذکر میشود .باید در
نظر داشته باش��ید مشکالتی که در سالهای
اخیر برای تجارت با اروپاییها داشتیم ،درباره
موارد اینچنینی نیست .بلکه مشکل اصلی ما با آنها در زمینه مسائل
فنی از قبیل محدودیتهای آنها در زمینه باقیمانده سموم کشاورزی
در محصوالت کش��اورزی است .این محدودیتها فقط هم در زمینه
پسته اعمال نمیشود .در مورد خیلی از اقالم کشاورزی که از نقاط
مختلف به اروپا وارد میش��ود ،اعمال میشود و در میان آنها شامل
حال پسته ایرانی هم شده است .به موجب این محدودیت در مواردی
بار محصوالت کشاورزی کشورهای مختلف پس فرستاده شده است.
البته این موضوع فقط گریبان ما را نگرفت بلکه به تازگی دیده شده
که بار پس��تهای که از آمریکا ب��ه اروپا رفته بود نیز به همین دالیل
برگشت خورد .بنابراین در تجارت محصوالت کشاورزی ،از جمله پسته
با اروپا ما بیشتر مشکالت فنی داشتیم که باید خود نیز مراعات کرده
و محصوالت باکیفیت صادر کنیم تا محصوالتمان برگش��ت نخورد
و دچار مشکل نشویم .البته عالوه بر این ،مشکالت نقل و انتقال را
نی��ز نمیتوان نادیده گرفت .با توجه به مش��کالت حاصل از تحریم،
قیمتهای مربوط به حمل و نقل افزایش یافته و همچنین ریس��ک
تج��ارت با اروپا نیز باال رفته بود .به نظرم مهمترین مش��کلی که ما
در زمان تحریم با آن روبهرو شدیم ،محدودیت در مبادله بینالمللی
پول بود که شامل حال پسته مانند سایر اقالم تجاری ما هم شد.

تحول اساسی مکانیزاسیون
کشاورزی در پی رفع تحریمها
رئیس مرکز مکانیزاس��یون وزارت جهادکشاورزی
ب��ا تاکی��د براینکه رفع تحری��م ها منج��ر به تحول
مکانیزاس��یون کشاورزی می ش��ود ،گفت :با افزایش
توسعه سرمایه گذاری های خارجی و حضور برندهای
معتبر جهان ماش��ین آالت مدرن بخش کشاورزی و
خدمات پس از فروش آنان در کشور ارتقاء می یابد.
کامبیز عباس��ی در گفت و گو با ایرنا با قدردانی از
تالش های دولت تدبیر و امید برای توافق هسته ای،
افزود :متاسفانه در اعمال تحریم ها علیه ایران ،بخش
کشاورزی با دو مشکل اساسی نقل و انتقال پول و ورود
برندهای معتبر مواجه بود ،به طوری که کش��ورهای
تامین کننده برندهای معتبر قطعات یدکی و ماشین
آالت ویژه بخش کش��اورزی به سختی وارد مبادله با
ایران می شدند.

وی اظه��ار داش��ت :همچنین در زم��ان تحریم ها،
بخش عمده قطعات یدکی و ماش��ین آالت مورد نیاز
کشور از چین و هندوستان و توسط برخی واسطه ها
تامین و وارد می شد که به دلیل عدم حضور مستقیم
شرکت های تولیدکننده اصلی در اکثر مواقع عالوه بر
پرداخ��ت هزینه های هنگفت ،خدمات پس از فروش
ماشین آالت و قطعات توسط شرکت های مادر نیز با
وقفه های طوالنی مدت مواجه می شد.
عباس��ی تصریح کرد :اما از حدود  6ماه گذش��ته با
روشن شدن روند مذاکرات ،برخی از برندهای معتبر
اروپایی که تا چندی پیش عالقه و برنامه ریزی برای
س��رمایه گذاری در کش��ور ما نداش��تند ،از س��رمایه
گذاری در بخش مکانیزاس��یون ماشین آالت باغبانی،
کمباین های برداشت ،نیرو محرکه و ادوات کشاورزی
استقبال کرده اند.
وی با اشاره به اینکه برنامه جامع اقدام مشترک در
ارتقای کیفی مکانیزاسیون بخش کشاورزی و توسعه
س��رمایه گذاری های خارجی نقش بس��زایی خواهد
داش��ت ،گفت :این برنامه ،توس��عه س��رمایه گذاری
خارجی ،گس��ترش مبادالت بین المللی ،تسهیل نقل
و انتق��االت پولی ،ش��رایط حضور برندهای معتبر و با
کیفیت جهان با قیمت پائین را منجر می ش��ود ،بنابر
ای��ن از این پ��س می توانیم قطعات و ماش��ین آالت
کش��اورزی مدرن جهان را بدون واس��طه خریداری و
وارد کنی��م .وی ادامه داد :در همین ارتباط برخی از
کش��ورهای اتحادیه اروپا و خاور دور همچون ایتالیا،
آلمان ،ژاپن و کره جنوبی که طی این س��الها تحریم
های جدی درحوزه مکانیزاسیون کشاورزی به کشور
ما تحمیل کردند ،به تازگی حضور فعالی برای سرمایه
گذاری در کش��ور ما دارند و به نظر می رسد که این
رون��د ادامه یاب��د .رئیس مرکز مکانیزاس��یون وزارت
جهادکش��اورزی گفت :بنابرای��ن از این پس قطعات
و ماش��ین آالت و ادوات باغبانی ،برنج ،زراعت و نیرو
محرکه بخش کش��اورزی از شرکت های معتبر مادر
(ش��رکت های اصلی)از کشورهای آمریکای شمالی و
جنوبی ،اروپایی ،ژاپ��ن ،کره جنوبی و برخی دیگر از
کشورهای جنوب شرق آسیا خریداری و وارد می شود
که برقراری ارتباط مستقیم با شرکت های معتبر خود
بر کاهش هزینه های تولید تاثیرگذار خواهد بود.
عباسی افزود :برنامه جامع اقدام مشترک با ارتقای
مکانیزاس��یون کش��اورزی در س��الهای آتی وضعیت
مناسبی را در بخش کشاورزی ایجاد می کند که تمام
اینها به نفع کشاورزان و بخش کشاورزی خواهد بود به
طوری که تولیدکنندگان می توانند از ماشین های با
کیفیت و خدمات پس از فروش مناسب با طول عمر
باالتر استفاده کنند.
وی ب��ا بی��ان آنکه بیش از  90درص��د تجهیزات و
ابزارآالت مورد نیاز بخش کش��اورزی در داخل تولید
می ش��ود ،افزود :حدود  10درصد قطعات و ماش��ین
آالت و قطعات خاص همچون کمباین های مربوط به
باغبانی ،زراعت برنج ،پنبه و چاپرهای برداش��ت ذرت
علوفه ای از طریق واردات تامین می شود.

کتاب مرجع کشاورزی دام،
طیور و آبزیان منتشر می شود
کتاب مرجع کشاورزی ،دام ،طیور و آبزیان به عنوان
بان��ک اطالع��ات فعاالن این صنع��ت در حال تهیه و
تدوین است و بزودی منتشر می شود.
ب��ه گزارش ایرن��ا ،با توجه ب��ه اهمیت محصوالت
کشاورزی و دامی به عنوان بستر اصلی تأمین امنیت
غذایی جامعه و ایجاد فـرصت های ش��ـغلی و کمک
به رش��د اقتصادی کـش��ور ،کتاب مرجع کشاورزی،
دام ،طی��ور و آبزیان بعنوان بان��ک اطالعـات فعاالن
این صنعت با همکاری دفتر ساماندهی و توانمندسازی
کش��اورزی اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی
ایران و تمامی تشکلهای صنفی مرتبط در حـال تهیه
و تدوین است .در این راستا الزم به ذکر است عملیات
اجرایی کتاب دوره سوم این کتاب آغاز شده و بزودی
با س��طح کیفی و کمی باالتری چاپ شده و همچون
گذش��ته از طریق نمایشگاه ها ،همایش ها و اتحادیه
های صنفی در اختیار فعاالن و دس��ت اندرکاران این
بخش قرار خواهد گرفت.

