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ماجراجویی در بازار پسته

تاریخچه��
�پسته�گیاهی�است�که�از�دیرباز�در�نقاط�مختلف�ایران�مورد�کشت�و�پرورش�قرار�می�گرفته�است��جنگل�های�
وحشی�و�خودروی�پسته�در�ناحیه�شمال�شرقی�ایران�و�نواحی�هم�مرز�با�ترکمنستان�و�افغانستان�پیشینه�ای�
باستانی�دارد�و�تصور�می�رود�که�درخت�پسته�حدود��3هزار�سال�قبل�در�ایران�اهلی�شده�و�مورد�کشت�و�کار�

قرار�گرفته�است��سبزوار�و�سرخس�را�از�قدیمی�ترین�مناطق�کشت�پسته�می�دانند�



دوماهنامه تخصصي
پيام اقتصادي بورس كاال

3

سابقه�کشت�پسته�در�دامغان،�سمنان�و�قزوین�را�به�قرن�
هفتم�هجری�و�در�استان�کرمان�به�قرن�دوازدهم�هجری�

نسبت�می�دهند�
�در�برخی�از�منابع�از�س�رزمین�های�با�اس�امی�آس�یای�
مرکزی،�خاورمیانه�و�خ�اور�نزدیک�به�عنوان�مبدأ�اولیه�
درختان�پسته�یاد�می�شود�که�شامل�ایران،�افغانستان،�
ترکس�تان،�آسیای�صغیر،�س�وریه�)ش�ام(�و�فلسطین�
هستند��در�تاریخ�پس�ته�پاره�ای�هم�سواحل�مدیترانه�و�
مخصوصًا�کرانه�های�فوق�در�قاره�آس�یا�و�در�فاصله�بین�
کرانه�رود�جیحون�)در�شرق(�تا�سواحل�دریای�مدیترانه�
)در�غرب(�که�مسافتی�حدود��6000کیلومتر�داشته�و�در�
عرض�شمالی��32تا��40درجه�واقع�شده�است�را�معرفی�
نموده�ان�د��محمد�اب�ن�جریر�طبری�)قرن�س�وم�هجری�
قمری(�پیدایش�پسته�را�با�استقرار�حضرت�آدم�در�کره�
زمین�هم�زمان�دانسته�و�نوشته�است:�»گویند�میوه�هایی�
که�خداوند�هنگام�هبوط�به�آدم�داد�سی�جور�بود:��10نوع�
میوه�پوست�دار،��10نوع�میوه�هسته�دار�و��10نوع�میوه�بی�
پوست�و�بی�هس�ته�بوده،�میوه�های�پوس�ت�دار��شامل:�
گردو،�بادام�و�پسته�و�غیره«�است��مسعودی،�جهانگرد�
و�مورخ�مسلمان،�نیز�در�سال��322ه�ق�در�مروج�الذهب�
و�معادن�الجواهر�پسته�را�ره�آورد�حضرت�آدم�از�بهشت�
دانسته�و�نوش�ته�اس�ت�که�»چون�آدم�از�بهشت�برون�
شد�مشتی�گندم�و�سی�شاخه�از�درختان�بهشت�همراه�
داشت�که�از�آن�جمله�میوه�های�پوست�دار�مانند�بادام�و�
فندق�و�پسته�و�غیره�بود«��در�تورات�نیز�از�پسته�سخن�
به�میان�آمده�اس�ت��در�باب��43از�س�فر�پیدایش�گفته�
شده�است�که�»یعقوب�هنگام�فرس�تادن�فرزندانش�به�
دربار�یوس�ف�حاکم،�توصیه�می�کند�ک�ه�از�محصوالت�
سرزمین�خود�به�عنوان�ارمغان�برایش�ببرند«��در�زمره�
این�پیش�کش�ها�از�عسل،�کتیرا�و�پس�ته�نام�برده�شده�
است��ملکه�سبا�نیز�بنابر�حکایات�تاریخی�بخش�وسیعی�
از�قلمرو�خود�را�به�کاشت�پس�ته�اختصاص�داده�بود��در�
ایران�قدیم�یا�همان�پرشیا،�هر�کس�مالکیت�و�یا�دادوستد�
پسته�داشت�جزو�اغنیا�و�ثروتمندان�محسوب�می�شد��
پس�از�حمله�اسکندر�به�ایران�پسته�به�یونان�راه�یافت�و�
در�زمان�تریبلیوس�امپراطور�روم�در�قرن�اول�میالدی�به�

ایتالیا�و�اسپانیا�رسید���
از�نظر�تکثیر،�پس�ته�گیاهی�دو�پای�ه�و�دارای�گونه�نر�و�
ماده�است�لذا�برای�گرده�افش�انی�در�باغ�پسته�عالوه�بر�
وزش�باد�مناسب،�باید�درختان�نر�به�تعداد�کافی�در�باغ�

موجود�باشد��

��محمد�رضا�طهماسبی

چه شد پسته رس از آمریکا درآورد
واردات�و�تج�ارت�پس�ته�در�آمریکا�در�اوی�ل�دهه��1880میالدی�توس�ط�
مهاجرانی�از�خاورمیانه�صورت�گرفت�و�پس�ته�به�بازار�آمریکا�معرفی�شد��
سپس�مشخص�شد�دره�مرکزی�کالیفرنیا�دارای�شرایط�ویژه�ایی�برای�کاشت�
پسته�و�بادام�است��داس�تان�ورود�بذر�و�دانه�پسته�به�آمریکا�توسط�ویلیام�
وایت�هاوس�گیاهشناس�آمریکایی�با�سفر�به�ایران�در�جستجوی�پسته�آغاز�
شد��این�سفر�که�دوس�ال�به�طول�انجامید�از�س�ال��1929آغاز�و�در��1932با�
بازگشت�وی�به�آمریکا�و�آوردن��30کیلو�پسته�برای�کاشت�در�مزارع�کالیفرنیا�
پایان�یافت���10سال�طول�کش�ید�تا�تنها�یکی�از�دانه�های�کاشته�شده�به�بار�
نشست��با�این�حال�او�نمی�توانست�دریابد�کدام�گونه�از�پسته�ثمر�داده�است�
چراکه�درخت�آن�را�ندیده�بود�و�پسته�ها�را�از�توده�از�بار�جمع�آوری�شده�در�
مزرعه�خانواده�آگاه�که�از�مالکان�عمده�مزارع�پسته�رفسنجان�در�آن�زمان�
بودند�برداشته�بود��وایت�هاوس�به�همین�مناسبت�درخت�مذکور�را�کرمان�
نامید��دانشمندان�گیاهشناس�بر�روی�این�درخت�کار�کردند�و�توانستند�آن�

را�تکثیر�و�در�طول�چندین�دهه�به�تولید�انبوه�برسانند��

 تولید و مرصف جهاین پسته
�پسته�یکی�از�دانه�های�مغزدار�با�ویژگی�های�خاص�و�متنوع�در�میان�سایر�
میوه�های�مغزدار�مانند�گردو�و�فندق�اس�ت�و�به�دلیل�طعم�خاص�و�مطبوع�
خود�در�تولید�محصوالتی�مانند�کیک،�شیرینی،�دسر،�بستنی�و�بسیاری�
از�غذاها�به�کار�می�رود��در�خصوص�تولید�ساالنه�پسته�در�جهان�آمارهای�
متفاوتی�منتشر�می�شود�با�این�حال�طبق�اعالم�فائو،�میزان�تولید�جهانی�
پسته�در�سال��2018به��590هزار�تن�رسیده�و�اگرچه�خاستگاه�پسته�آسیای�
مرکزی�در�یک�کالم�ایران�است�اما�بیش�ترین�میزان�تولید�جهانی�آن�به�
میزان��47درصد�به�آمریکا�اختصاص�دارد��رتبه�دوم�با���38درصد�متعلق�
به�ایران�است��اما�از�نظر�س�طح�زیر�کشت�پس�ته،�ایران�با�نزدیک�به��500
هزار�هکتار�در�رتبه�نخست�جهانی�قرار�دارد�درحالیکه�آمریکا�با��160هزار�
هکتار�در�جایگاه�دوم�اما�از�نظر�میزان�تولید�در�جایگاه�نخس�ت�قراردارد�
یعنی�راندمان�تولید�در�هر�هکتار�پس�ته�در�ایاالت�متحده�بیش�از��3برابر�
ایران�است��این�امر�زنگ�هشداری�است�که�اهمیت�موضوع�کشت�صنعتی�
و�استفاده�از�فناوری�های�نوین�در�آبیاری�و�بکارگیری�اصول�علمی�در�کشت�
پسته�در�کشورمان�را�بیش�از�پیش�آشکار�می�سازد��اگرچه�پسته�آمریکا�
از�نظر�طعم�و�ظاهر�فاصله�بسیار�زیادی�با�پسته�ایرانی�دارد�و�اگرچه�بذر�و�
نهال�اولیه�پسته�نیز�در�اوایل�قرن�بیستم�از�ایران�به�آمریکا�برده�شده�و�طی�
سالیان�دراز�از�نظر�ژنتیکی�و�مورفولوژیک�بر�روی�آن�کار�شده�تا�بتواند�با�
اقلیم�آمریکا�سازگار�شود�و�در�مقیاس�صنعتی�تولید�محصول�داشته�باشد�
اما�به�دلیل�اهمیت�نقش�ایاالت�متحده�در�تولید�جهانی�پسته�و�به�عنوان�
رقیب�جدی�ایران�در�ب�ازار�بین�المللی�در�این�نوش�تار�به�برخی�آمارهای�
تولید،�صادرات�و�مصرف�در�آمریکا�نگاه�ویژه�ایی�معطوف�گردیده�است��

طبق�گزارش�های�بین�المللی،�ارزش�ناخالص�تولید�جهانی�پسته�در�سال�
�2016به�رقم��5.5میلیارد�دالر�رسیده�اس�ت��ارزش�بازار�پسته�آمریکا�از�
س�ال��2000تاکنون�چهار�برابر�شده�و�این�در�حالی�اس�ت�که�میزان�تولید�
ساالنه�این�کشور�در�سال��2016به��410هزار�تن�افزایش�ولی�درسال��2018
به�دلیل�شرایط�اقلیمی�به��272هزار�تن�کاهش�یافت��بسته�به�شرایط�بازار،�
هزینه�تمام�شده�تولید�هرکیلو�پسته�در�ایاالت�متحده�از�سال��2012به�این�
سو�روندی�افزایشی�داشته�و�در�حال�حاضر�بین��3.5تا��4دالر�است��ایاالت�
متحده�با�یک�میلیارد�دالر�رتبه�اول�صادرات�جهانی�پسته�را�در�سال��2017
به�خود�اختصاص�داد�و�ایران�با�رقمی�نزدیک�به��500میلیون�دالر�در�جایگاه�
دوم�قرار�گرفت���70درصد�پسته�تولیدی�آمریکا�به�صورت�تازه�و�یا�خشکبار�

ماجراجویی در بازار پسته
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 آمار جهاین مرصف پسته
تولید�و�بهره�گیری�از�بورس�کاال

�طبق�آمار��2016ترکیه�با�مصرف��132هزار�تن�پس�ته�یعنی�سرانه��1.6کیلوگرم�رتبه�نخس�ت�مصرف�جهانی�این�دانه�مغذی�را�به�خود�اختصاص�
داده�و�پیش�بینی�می�شود�برای�سال�زراعی���2019/2018این�میزان�به��176هزار�تن�برسد��عمده�پسته�تولیدی�و�وارداتی�ترکیه�در�صنایع�کیک�
و�شیرینی�پزی�و�بستنی�سازی�و�همچنین�به�صورت�اسنک�و�آجیل�مصرف�می�شود��ترکیه�در�این�س�ال��6600تن�پسته�از�ایران�و�آمریکا�وارد�
کرده�است��سطح�کشت�پسته�در�ترکیه�به��320هزار�هکتار�رسیده�و�تولید�آن�از��120هزارتن�در�سال�فراتر�رفته�است��تعداد�درختان�مثمر��47و�
غیر�مثمر�)نر(��20میلیون�اصله�گزارش�شده�است��با�توجه�به�اینکه�درخت�پسته�هر�دو�سال�یکبار�محصول�خوب�می�دهد�لذا�در�سال�پرمحصول�
�4کیلو�و�در�سال�کم�محصول�تا�دو�کیلو�پسته�از�هر�درخت�استحصال�می�شود��قازیان�تپ�و�س�انلیورفا�از�مراکز�عمده�کاشت�و�تولید�پسته�در�
ترکیه�محسوب�می�شوند�که�نزدیک�به��45درصد�پسته�تولیدی�این�کش�ور�را�به�خود�اختصاص�داده�اند��استان�های�واقع�در�فالت�آنتولی�در�
جنوب�شرق�ترکیه�مانند�سیرت،�دیاربکر،�آدیامان،�کاهرامانماراس،�کیلیس�و�ماردین�نزدیک�به��50درصد�و�استان�های�ناحیه�دریای�اژه��5
درصد�تولید�پسته�ترکیه�را�دارند��از�مجموع��81استان�ترکیه��56استان�در�کشت�و�تولید�پسته�نقش�دارند�که�قازیان�تپ�سرآمد�آنهاست��
ترکیه�واردات�پسته�هم�دارد�ولی�به�منظور�حمایت�از�تولید�داخلی�تعرفه��43درصدی�را�برای�واردات�به�این�کشور�تعیین�کرده�است��سال�
گذشته�نیز�با�توجه�به�تنش�های�میان�این�کشور�و�آمریکا��20درصد�به�نرخ�قبلی�اضافه�شد�تا�پسته�ایاالت�متحده�با�تعرفه��63درصدی�
وارد�بازار�ترکیه�شود��اهمیت�دادوستد�پسته�در�ترکیه�به�گونه�ای�است�که�دولت�در�این�کشور�مسؤولیت�امور�پسته�را�بر�عهده�
بورس�کاالی�قازیان�تپ�نهاده�است��این�بورس�محصول�پسته�را�پذیرش�و�معامله�می�نماید�و�پسته�یکی�از�کاالهای�
پر�رونق�بورس�کاالی�قازیان�تپ�است��نوع�پس�ته�ترکیه�از�نظر�ظاهر�کوچکتر�از�پسته�ایرانی�و�مغز�آن�سبزتر�
است��ترکیه�به�دنبال�باال�بردن�کیفیت�و�اندازه�پسته�خود�است�در�همین�راستا�بورس�کاالی�قازیان�تپ�اعالم�
کرده�در�پیگیری�همین�برنامه�دولت�به�بورس�مأموریت�داده�تا�با�ایجاد�مرکزی�علمی،�با�استفاده�
از�دانش�روز�کشاورزی�و�علوم�گیاهی�و�بررسی�بازار�جهانی�استانداردهای�پسته�ترکیه�

را�از�نظر�کمی�و�کیفی�ارتقاء�دهد��
��

ایاالت�متحده
ایاالت�متحده�در�جایگاه�دوم�مصرف�جهانی�پسته�قرار�دارد��مطابق�با�آمار�رسمی�
2016،�این�کشور��93هزار�تن�پسته�در�سال�مصرف�می�کند�که�البته�سال��2019به�
رقم��110هزار�تن�خواهد�رسید�و�عالوه�بر�مصرف�به�صورت�آجیل�و�خشکبار،�پسته�
مصرفی�در�س�اخت�و�فرآوری�انواع�کره�و�کرم�،�س�االد�و�دسر�پسته��
استفاده�می�شود��اگرچه�پسته�در�ایاالت�متحده�پیشینه�ایی�
�100ساله�دارد�و�به�واسطه�کرمانی�ها�به�این�کشور�آورده�
شد�اما�کاشت�صنعتی�پسته�در�آمریکا�به�مقیاس�وسیع�
به�دهه��50می�الدی�باز�می�گردد�و�رون�د�تولید�آن�از�
اوایل�دهه��80میالدی�و�پ�س�از�قطع�روابط�ایران�و�
آمریکا�و�توقف�واردات�پسته�ایران،�رو�به�فزونی�
نهاد��ایران�با��49000تن�مصرف�در�جایگاه�سوم�

به�چین�و�اتحادیه�اروپا�صادر�می�شود��طبق�آمار�فائو�درسال�زراعی��2018/2017تولید�پس�ته�در�جهان�به��651هزار�تن�رسید�یعنی�سرانه�ایی�
نزدیک�به��90گرم�برای�هر�نفر؛�همچنین�سرانه�مصرف�آمریکا��215گرم�است�که��20درصد�بیشتر�از�سال�قبل�آن�است��

از�نظر�جغرافیای�تولید،�پسته�در�بسیاری�از�نقاط�جهان�کشت�و�تولید�می�شود�اما�مهمترین�کشورهای�تولیدکننده�این�محصول�ارزشمند�ایران،�
آمریکا،�ترکیه،�سوریه،�چین،�یونان،�ایتالیا�و�افغانستان�و�اسپانیا�هستند�که�در�این�میان�براساس�آمار��2018ایاالت�متحده�و�ایران�به�ترتیب�با�
�47و��38درصد�تولید�جهانی�در�باالترین�جایگاه�قرار�دارند��با�توجه�به�افزایش�سرانه�مصرف�پسته�در�کشورهای�جهان،�تولید�و�فرآوری�پسته�
طی�سالیان�اخیر�توسعه�چشمگیری�داشته�است���98درصد�پس�ته�تولیدی�ایاالت�متحده�در�کالیفرنیا�و�حدود��2درصد�آن�در�ایالت�آریزونا�و�
نیومکزیکو�کشت�و�تولید�می�شود��اقلیم�نیمه�خشک�مناطق�بیابانی�کالیفرنیا�شرایط�مساعدی�را�برای�کاشت�وتولید�پسته،�بادام�و�گردو�فراهم�
آورده�است��از�جمله�شرکت�های�بزرگ�تولید�و�فرآوری�پسته�آمریکا�شرکت�مزارع�پارامونت،�شرکت�پرایمکس�که�عضو�انجمن�پسته�آمریکاست�
متعلق�به�خانواده�امین�که�اصالتاً�اهل�رفسنجان�هستند�و�از�دهه�هشتاد�میالدی�شروع�به�کاشت�پسته�در�کالیفرنیا�کرده�اند�و�مزارع�بزرگ�چند�
خانواده�دیگر�مانند�مهدی�و�احمد�اوراندی�از�رفسنجان�که�از�اوایل�دهه�هفتاد�میالدی�کشت�و�تولید�صنعتی�پسته�در�یواکین�ولی،�فرزنو،�تیپتون،�
بیکرزفیلد�و�بسیاری�نواحی�خشک�و�نیمه�خشک�کالیفرنیا�را�آغاز�کردند�می�باشند��هم�اکنون�نسل�چهارم�این�تولیدکنندگان�اداره�امور�مزارع�
را�بر�عهده�دارند��انجمن�پسته�آمریکا�بزرگترین�تشکل�صنفی�باغداران�پسته�در�آمریکاست��شرکت�پرایمکس�به�تنهایی�نزدیک�به��2000هزار�
هکتار�پسته�را�زیر�کشت�دارد��نام�تعدادی�از�مزارع�که�توسط�این�شرکتها�اداره�می�شوند:�البرز،�میمند،�کارون،�فرزاد،�نیلو،�پاریز�و�پیوند�است��

دیگر�تولیدکنندگان�بزرگ�پسته�رابینسون،�واتز،�خانواده�صالحی�و�خانواده�وایلی�هستند�
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جهانی�قرار�دارد��طبق�آمار�دانشگاه�کالیفرنیا�مصرف�جهانی�پس�ته�طی��2015تا��2017روند�صعودی�را�طی�نموده�است��آمار�مصرف�جهانی�سال�
�2016به�شرح�ذیل�است:�

��یکی�از�چالش�های�پسته�کاران�و�صادرکنندگان�پسته�در�آمریکا�تیرگی�روابط�تجاری�و�جنگ�تعرفه�ایی�آمریکا�و�چین�است�که�به�صادرات�پسته�
ایاالت�متحده�لطماتی�را�وارد�خواهد�ساخت�و�بخشی�از�سهم�بازار�این�کشور�در�چین�را�به�رقبای�ایرانی�واگذار�خواهد�کرد��براساس�آمار،��99درصد�
کل�پسته�تولیدی�آمریکا�در�اختیار�ایالت�کالیفرنیاست�و��70درصد�پسته�تولیدی�ایاالت�متحده�به�کره�جنوبی،�چین،�آلمان،�فرانسه،�اسپانیا،�ایتالیا�
و�انگلستان�صادر�می�شود��ایتالیا�و�اسپانیا�خود�تولیدکننده�پسته�نیز�هستند��هند�نیز�به�عنوان�یک�بازار�نوظهور�و�مقصد�صادرات�آمریکا�مطرح�

است�و�در�دیدار�نخست�وزیر�این�کشور�با�ترامپ�در�واشنگتن�مذاکراتی�برای�تسهیل�صادرات�پسته�آمریکایی�به�این�کشور�انجام�شده�است��
اما�چین�با��180درصد�رشد�طی�سه�س�ال�اخیر�به�عنوان�بزرگترین�مصرف�کننده�پسته�در�جهان�مطرح�اس�ت�و�آمریکا�با�سهم�بازار��96درصدی�
بزرگترین�عرضه�کننده�پسته�در�این�کشور�است�که�البته�در�صورت�تداوم�تنش�تجاری�میان�دو�کشور�پیش�بینی�می�شود�تا��30درصد�از�سهم�بازار�
چین�را�به�رقبا�و�سایر�تولیدکنندگان�بزرگ�مانند�ایران�قرار�دهد��کره�جنوبی�نیز�از�دیگر�مشتریان�پسته�آمریکاست�و�نزدیک�صددرصد�پسته�مورد�
مصرف�در�کره�توسط�آمریکا�تأمین�می�شود�که�البته�با�وجود�پایگاه�های�نظامی�آمریکا�در�این�کشور�و�حضور�بیش�از��50هزار�نظامی�آمریکایی�در�
شبه�جزیره�کره�این�امر�منطقی�به�نظر�می�رسد��کشور�آلمان�به�عنوان�دیگر�مشتری�پسته�آمریکا��48درصد�پسته�مورد�نیاز�خود�را�از�آمریکا�تأمین�
می�کند�و�مابقی�را�از�ایران�و�ترکیه�خریداری�می�کند��نکته�جالب�توجه�افزایش��16درصدی�صادرات�پس�ته�به�آلمان�از�سال��2015به�این�سوست��
اسپانیا��31درصد�از�پسته�مصرفی�اش�را�از�آمریکا�وارد�می�کند�اما�با�توجه�به�کاشت�وسیع�باغ�های�پسته�در�این�کشور�و�همچنین�ثمردهی�این�باغ�ها�
از�سال�آینده،�از�واردات�خود�خواهد�کاست��ایتالیا�و�فرانسه�نیز�از�دیگر�مقاصد�صادراتی�پسته�آمریکا�هستند��سهم�آمریکا�از�بازار�این�دو�کشور�به�
ترتیب��31و��42درصد�است�اما�در�انگلستان�به�رغم�کاهش��30درصدی�مصرف�پسته�طی�سال�های��2015تا�2017،�اما�ایاالت�متحده��68درصد�پسته�
بریتانیا�را�تأمین�می�کند��هند�به�عنوان�مشتری�سنتی�پسته�ایران�سال�هاست�که�پذیرای�پسته�ایرانی�در�بازارهای�خود�است�اما�درهای�خود�را�به�

روی�پسته�آمریکا�با�سهم��20درصدی�گشوده�است��
نکته�مهمی�که�باید�در�اینجا�بدان�اشاره�نمود�افزایش�سرانه�مصرف�پسته�در�اکثر�کشورهای�جهان�است�که�به�نظر�می�رسد�اطالع�رسانی�در�خصوص�
خواص�پزشکی�پسته�در�حفظ�سالمت�افراد�از�جمله�جلوگیری�از�چاقی،�کنترل�قند�خون�و�کاهش�ریسک�ابتال�به�امراض�قلبی�عروقی�است�در�این�
امر�تأثیر�بسزایی�داشته�است��این�نکته�ای�است�که�انجمن�پسته�آمریکا�نیز�بر�آن�صحه�گذارده�و�اعالم�نموده�مصرف�روزانه�پسته�منحنی�سالمت�
را�در�جامعه�باال�برده�است�و�به�همین�دلیل�با�آگاهی�از�امتیازات�این�دانه�سبز�اقبال�عمومی�در�کشورها�برای�استفاده�بیشتر�از�این�میوه�مغذی�رو�به�
فزونی�نهاده�است��طبق�مطالعه�ایی�که�به�عمل�آمده�در�گذشته�مصرف�پسته�محدود�به�فصول�سرد�سال�و�ایام�تعطیالت�سال�نو�میالدی�بود�اما�اکنون�
شاهد�مصرف�آن�در�بهار�و�تابستان�هم�هستیم�که�ناشی�از�افزایش�آگاهی�مردم�نسبت�به�خواص�پسته�و�منافع�آن�برای�حفظ�و�ارتقاء�سالمت�است��
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ارزش ناخالص تولید جهانی پسته از 2010 تا 2016
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 پسته ایران و آمریکا 
از نگــــاه آمــــار
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صنعت�جهانی�پسته�یک�تجارت�چند�
میلی�ارد�دالری�اس�ت�که�ب�ا�افزایش�
محبوبیت�ای�ن�محصول�کش�اورزی،�
ارزش�ب�ازار�آن�رو�به�افزایش�اس�ت��
ایران�و�آمریکا�تجارت�جهانی�پس�ته�
را�در�انحصار�خ�ود�دارند�و�در�طی�یک�
دهه�گذشته�در�مجموع��70و��80درصد�
از�تولید�جهانی�را�در�اختیار�داشته�اند��
در�طی��40سال�گذش�ته،�پسته�کاران�
ایرانی�با�فشارهایی�از�ناحیه�تحریم�ها،�
تعرفه�ها�و�محدودیت�های�اعمال�شده�
بر�دسترسی�شان�به�ابزارهای�مالی�بین�
المللی�مواج�ه�بوده�اند��قدمت�صنعت�
پس�ته�ایران�به�ه�زاران�س�ال�قبل�بر�
می�گردد�اما�کش�ت�پس�ته�در�آمریکا�
از�دهه��1930آغاز�ش�ده�است��کشت�
تجاری�پس�ته�در�آمریکا�بعد�از�حادثه�
گروگان�گیری�و�قطع�روابط�دو�کش�ور�
در�آمریکا�که�با�وض�ع�تحریم�ها�علیه�
ایران�همراه�بود،�ش�اهد�رشد�سریعی�
بود��ط�ی�چند�ده�ه�بع�دی،�حتی�در�
کش�ورهایی�که�اقبال�خوبی�به�پسته�
ای�ران�وجود�داش�ت،�محدودیت�های�
وضع�شده�بر�شرکت�های�ایرانی�برای�
دسترس�ی�به�تأمین�مالی�بین�المللی�
مانع�از�رش�د�صنعت�پس�ته�کشور�در�
بازارهای�بین�المللی�ش�د��در�طی�این�
مدت،�بازار�پس�ته�آمریکا�گس�ترش�
و�کش�ت�پس�ته�به�ویژه�در�کالیفرنیا�
توسعه�یافت،�اما�در�سال�2014،�شرایط�
گرم�و�خش�ک�آب�و�هوایی�در�ساحل�
غربی�آمری�کا�موجب�کاه�ش�حدود�
نیمی�از�محصول�پسته�این�کشور�شد�
و�میزان�سود�این�صنعت�برای�آمریکا�
در�سال��2015به�شدت�کاهش�یافت�

معریف
�پسته�درخت�کوچکی�است�که�مبدأ�آن�خاورمیانه�و�آسیای�مرکزی�است�
و�در�کشورهایی�مانند�ایران،�سوریه،�ترکمنستان�و�غرب�افغانستان�رشد�
می�کند��این�درخت�می�وه�ای�تولید�می�کند�که�خوراکی�و�بس�یار�لذیذ�
است��پسته�واژه�ای�فارسی�است�که�از�طریق�زبان�التین�وارد�زبان�های�
اروپایی�شده�است��از�مهمترین�نوع�پس�ته�می�توان�به�پسته�»اکبری«�
اشاره�کرد،�پسته�ای�که�به�علت�داشتن�مغز�بلند�و�کشیده�و�درشت�خود�
در�بازار�جهانی�به��super long pistachioمعروف�است،�این�پسته�از�
مهم�ترین�ارقام�پس�ته�در�زمینه�تجارت�است�و�تنها�تولیدکننده�عمده�
این�گونه�پسته�ایران�است�و�بیشتر�در�شهرستان�های�رفسنجان�و�انار�
برداشت�می�شود��بنیان�گذار�این�نوع�پسته�مرحوم�حاج�اکبر�بسنجیده�
معروف�به�اکبر�تاج�آبادی�بوده�است�که�این�پسته�به�نام�وی�پسته�اکبری�
نام�گرفت��نامبرده�در�س�ال��1380در�س�ن��96س�الگی�در�شهرستان�
رفسنجان�درگذشت�و�در�زادگاهش�روستای�تاج�آباد�از�توابع�شهرستان�

رفسنجان�به�خاک�سپرده�شد�

مناطق مناسب کاشت پسته
این�که�می�گویند�کش�ت�اقتص�ادی،�منظور�این�که�کاش�ت�آن�مقرون�
به�صرفه�باشد��بهترین�مکان�برای�کشت�پس�ته�منطقه�ای�است�که�در�
زمستان�ها�به�نسبت�سرد�)حدود��1200س�اعت�دمای�زیر��6درجه(�و�از�
اسفندماه�که�زمان�سبز�شدن�هس�ت�دمای�هوای�زیر�صفر�درجه�نیاید�
و�در�تابس�تان�هم�دمای�باالی��25و�زیر��40درجه�مطلوب�بوده�و�رطوبت�
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نسبی�حدود��40درصد�نیاز�است��براین�اس�اس،�نقاط�مختلفی�از�ایران�
مثل�رفسنجان�و�دامغان�که�مهد�پسته�بودند،�از�این�به�بعد�کشت�پسته�
در�آنها�اقتصادی�نخواهد�بود�چراکه�دمای�هوا�به�شدت�باال�رفته،�سطح�
آب�های�زیر�زمینی�به�شدت�کاهش�یافته،�رطوبت�نسبی�هوا�به�حدود��10

درصد�رسیده�که�این�یعنی�خداحافظی�با�کشت�اقتصادی�پسته��
از�س�وی�دیگر،�ش�هرهای�دیگری�هس�تند�که�در�حال�حاضر�شرایط�
اقلیمی��40سال�قبل�رفس�نجان�را�تجربه�می�کنند�و�برای�کشت�پسته�
ایده�آل�هستند��برخی�شهرها�که�در�ایران�می�توانیم�در�این�زمینه�از�آنها�
نام�ببریم�ش�هرهای�اطراف�دریاچه�ارومیه�مثل�شهر�بناب�و�بسیاری�از�

شهرهای�خراسان�شمالی�است�که�شرایط�فوق�را�دارند�

-�خاک�شور�نباشد�و�حاصل�خیز�نسبی�باشد�
-�آب�زیاد�شور�نباشد�

-�امکان�آبیاری�حدود�هفت�روز�برای�نهال�های�هیبریدی�و�یا�سنتی�
نکته�قابل�توجه�این�است�که�پسته�در�تمام�ایران�قابل�سبز�شدن�بوده�و�
منظور�منطقه�ای�است�که�کاشت�آن�اقتصادی�باشد�و�نه�فقط�قابل�سبز�
ش�دن؛�با�توجه�به�تغییرات�ش�دید�اقلیمی�در�ایران�در�دهه�های�اخیر،�
بس�یار�نقاط�که�قباًل�مساعد�بودند،�االن�مس�اعد�نبوده�و�بسیاری�نقاط�
که�قباًل�مساعد�نبودند،�االن�مناسب�و�مس�اعد�کشت�اقتصادی�پسته�
هستند��به�فرض،�یونجه�کاری�اطراف�دریاچه�ارومیه�دیگر�منطقی�نیست�

و�بایستی�با�کشت�پسته�جایگزین�شود�

اقتصاد�پسته
ایران�و�ایاالت�متحده�آمریکا،�دو�کش�ور�اصلی�در�زمینه�تولید�و�صادرات�پسته�در�جهان�به�شمار�

می�روند��به�طوری�که�حدود��70تا��80درصد�تولید�ساالنه�پسته�در�اختیار�این�دو�کشور�بوده�است��در�
سال��1929دانشمند�گیاه�شناسی�آمریکایی�ویلیام�ای��وایتهوس�تنها�ظرف��6ماه�در�مزارع�باغ�های�
کشت�پسته�ایرانی،�با�جمع�آوری�بذر�و�انجماد�آن�ها�به�صورت�انبوه،�تولید�را�برای�یافتن�پسته�های�

متمایز�پیدا�کرد��او�با�برگرداندن�یک�کیسه��20پوندی�)9کیلوگرم(�بذر�به�آمریکا�بازگشت�
بیش�از��90درصد�پس�ته�آمریکا�در�ایالت�کالیفرنیا�تولید�می�شود�و�در�ایران�شهرستان�رفسنجان�
بیشترین�تولید�را�به�خود�اختصاص�داده�است��تولید�پسته�در�ایران�پیشینه�چند�هزار�ساله�دارد��اما�
پسته�کاری�در�آمریکا�در�دهه��1930میالدی�با�کاشتن�بذر�پسته�ایرانی�آغاز�شده�است��پس�از�بحران�
گروگان�گیری�در�سفارت�ایاالت�متحده�آمریکا�در�تهران�در�نوامبر��1979میالدی�و�وضع�تحریم�های�
آمریکا�و�متحدانش�علیه�ایران،�پس�ته�کاری�صنعتی�در�آمریکا�رونق�گرفت��در�طی�س�ال�ها�تحریم�
بین�المللی�علیه�ایران،�پسته�آمریکا�جای�پس�ته�ایران�را�گرفت��اما�با�توافق�هسته�ای�و�موج�هوای�
خشک�و�گرم�در�سراسر�س�واحل�غربی�آمریکا�در�س�ال��2014که�باعث�از�دس�ت�رفتن�نیمی�از�
محصول�پسته�این�کشور�شد،�پسته�ایران�جان�تازه�ای�برای�راه�یافتن�به�بازارهای�بین�المللی�

یافت��شرکت�های�آمریکایی�که�هم�اکنون�در�حال�فعالیت�گسترده�در�این�زمینه�هستند،�
در�آینده�یک�رقیب�جدی�برای�شرکت�های�پسته�ایرانی�خواهند�بود��
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میزان تولید ایران
میزان�تولید�پس�ته�در�ایران�ساالنه�به�طور�میانگین�
حدود��200هزار�تن�است�و�تنها��10درصد�از�این�محصول�
مصرف�داخل�ی�دارد�و��90درصد�دیگر�صادراتی�اس�ت��
مصرف�س�الیانه�پس�ته�برای�هر�خانواده�ایران�ی�حدود��2
کیلوگرم�اس�ت��تولید�و�صادرات�پس�ته�ایرانی،�س�االنه�در�
حدود��1.4تا��1.7میلیارد�دالر�برای�ای�ران�درآمدزایی�می�کند��
در�استان�کرمان�شهرستان�های�رفسنجان،�زرند،�سیرجان،�انار�
و�شهر�کشکوییه�مراکز�اصلی�تولید�پسته�در�ایران�به�شمار�می�آیند�
و��80درصد�پسته�تولیدشده�در�ایران،�از�این�مناطق�به�دست�می�آید��
شهرس�تان�های�خلیل�آباد،�کاش�مر�و�بردسکن�در�خراس�ان�شمالی�و�
مناطقی�از�خراسان�جنوبی،�سمنان�و�نیز�شهرستان�بوئین�زهرا�در�استان�
قزوین�نیز�س�هم�قابل�توجهی�از�پس�ته�تولیدی�ایران�را�به�خود�اختصاص�
می�دهند��با�این�که�پس�ته�ایران�و�آمریکا�از�یک�نژاد�هستند�اما�پسته�ایرانی�
طعم�بهتری�دارد��چیزی�که�بسیاری�از�توزیع�کنندگان�عمده�اروپایی�هم�آن�
را�تأیید�می�کنند��بذر�و�نهال�اولین�پسته�های�کاشته�شده�در�آمریکا�از�انواع�
پسته�های�ایرانی�بوده�اس�ت�که�به�خاطر�تغییر�خاک�و�آب�و�هوا�طعم�آن�

تغییر�کرده�است؛�اما�پسته�ترکیه�از�نژاد�دیگری�است�
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تجارت جهاین پسته
در�س�ال��2014می�الدی،�ای�ران�ب�ا�
صادر�کردن�بیش�از��191هزار�تن�پس�ته�
بزرگترین�صادرکننده�ای�ن�محصول�در�
دنیا�شناخته�ش�د��ایاالت�متحده�آمریکا�
نیز�با�صادر�ک�ردن�ح�دود��138هزار�تن�
پس�ته،�به�عن�وان�دومی�ن�صادرکننده�
پس�ته�در�جهان�شناخته�ش�د��سومین�
صادرکننده�پس�ته�در�جهان�ترکیه�بود��
ترکیه�در�س�ال��2014توانس�ت�حدود��3
هزار�تن�پس�ته�را�صادر�نمای�د�و�به�لحاظ�
صادرات�پس�ته�در�مقام�سوم�جهان�قرار�
گرفت��اما�یک�ی�از�برتری�ه�ای�ایران�در�
صادرات�پس�ته�موقعیت�جغرافیایی�این�

کشور�است��زیرا�با�امکان�آسان�حمل�
و�نقل،�ایران�به�راحتی�می�تواند�

ب�ازار�را�در�کش�ورهایی�
مانن�د�چی�ن�از�آن�

خود�کند�
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برریس وضعیت فروش رقیب ایران 
کل�فروش�پسته�آمریکا�در�ماه�مارس�)�10اس�فند��97تا�11فروردین98(،��39هزار�تن�بوده�که�این�میزان�بیانگر�افزایشی�نسبت�به�سال�
گذشته�است��فروش�داخلی�آمریکا�در�این�ماه��11هزار�تن�بود؛�یعنی�حدود�هزار�تن��)معادل��8.6درصد(�بیشتر�از�سال�گذشته�و�میزان�

صادرات��28هزار�تن�گزارش�شد؛�یعنی�حدود��10هزار�تن�)معادل��58درصد(�نسبت�به�سال�گذشته�افزایش�داشته�است��
کل�فروش�تجمعی�محصول�امسال�آمریکا�تا�پایان�هفتمین�ماه�تجاری،��247هزار�تن�گزارش�شده�که�این�میزان�نشان�دهنده�افزایشی�
�18درصدی�)معادل��37هزار�تن(�نسبت�به�سال�قبل�است��میزان�فروش�تجمعی�در�داخل�آمریکا��73هزار�تن�گزارش�شده�که�حاکی�از�
افزایشی��6درصدی�)معادل��4هزار�تن(�نسبت�به�سال�گذشته�اس�ت��تا�پایان�ماه�مارس�حدود��174هزار�تن�پسته�صادر�شده�که�نشان�

دهنده�افزایشی��24درصدی�)معادل��33هزار�تن(�نسبت�به�صادرات�سال�گذشته�است�
فروش�پسته�آمریکا�از�آغاز�سپتامبر�تا�امروز�)غیر�از�ماه�دسامبر(�همواره�رکورد�زده�است��فروش�در�ماه�مارس�امسال�خیلی�بیشتر�از�ماه�
مشابه�سال�گذشته�بود�و�این�افزایش�مدیون�افزایش��58درصدی�در�صادرات�بود��جهت�یادآوری�باید�گفت�که�کاهش�شدید�محصول�
ایران�دلیل�اصلی�افزایش�صادرات�پسته�آمریکا�به�بازارهای�هدف�بود،�تا�حدی�که�صادرات�سهمی��71درصدی�از�مجموع�فروش�آمریکا�
داشت��اروپا�و�آسیا�)چین(�بزرگ�ترین�مقاصد�صادراتی�پسته�آمریکا�محسوب�می�شوند��فروش�ماه�مارس�به�مشتریان�اروپایی�80درصد�
و�به�چینی�ها��94درصد�نسبت�به�ماه�قبل�افزایش�داش�ت�البته�ناگفته�نماند�این�افزایش�چش�مگیر�فروش�به�بازارهای�هدف�براساس�
قیمت�هایی�است�که�اول�فصل�)یعنی�کیلویی��8.14تا��8.36دالر(�معامله��می�شده؛�معنی�دیگر�این�حجم�قابل�توجه�از�فروش�این�است�که�
علی�رغم�افزایش�تدریجی�قیمت�ها�)از��9.68دالر�به��9.90و�در�حال�حاضر�به��10.12دالر�به�ازای�هر�کیلو(�فروشندگان�به�تعهدات�اولیه�

خود�در�زمان�عقد�قرارداد�پایبند�بوده�اند�
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چالش های صنعت
در�حالی�که�در�میانه�دهه��80خورشیدی،�تولید�پسته�ایران�بیش�از��250هزار�تن�بوده،�این�میزان�در�ابتدای�دهه��90خورشیدی،�
به��150هزار�تن�کاهش�یافته�است��خشکسالی�های�پی�درپی�)بزرگ�ترین�مشکل�کنونی�در�تولید�پسته(�و�عدم�برنامه�ریزی�
برای�تأمین�آب�مورد�نیاز�باغ�های�پسته�و�نیز�قوانین�و�مقررات�دس�ت�و�پاگیر�صادراتی�باعث�شده�که�میزان�صادرات�پسته�
ایران،�افت�چشمگیری�را�در�سال�های�اخیر�تجربه�کند�و�در�همین�زمان،�با�افزایش�تولید�پسته�در�ایالت�کالیفرنیای�آمریکا،�

این�کشور�در�حال�تبدیل�شدن�به�اولین�صادرکننده�این�محصول�در�سطح�جهان�شده�است�
آمریکا�پسته�را�به�صورت�مکانیزه�تولید�می�کند�و�همین�امر�موجب�شده�که�محصول�این�کشور�در�هر�هکتار��3تن�و�سه�برابر�
محصول�تولیدی�ایران�در�هر�هکتار�باشد��در�این�شرایط�نیز�در�سال��1393صادرات�پسته�ایران�به�کشورهای�اروپایی�از��90
هزار�تن�در�سال�به��10هزار�تن�کاهش�یافته�بود��یکی�دیگر�از�مشکالت�صادرکنندگان�استفاده�بی�رویه�سم�در�باغ�های�پسته�
است�که�سهم�اندک�پسته�ایران�در�بازارهای�اروپایی�را�با�خطر�مواجه�می�کند��اتحادیه�اروپا�در�این�مورد�قوانین�سخت�گیرانه�ای�

دارد�و�اگر�این�بازار�از�دست�برود،�پسته�آمریکا�در�زمان�کوتاهی�بازار�ایران�در�اروپا�را�تصاحب�می�کند�
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پسته،�محصولی�اس�ت�که�با�دارا�بودن�عنوان�
س�لطان�خش�کبار�یا�طالی�س�بز،�یک�منبع�
غذایی�بس�یار�با�ارزش�به�ش�مار�می�رود�و�این�
ظرفیت�را�دارد�که�به�عنوان�گی�اه�دارویی�هم�
مطرح�شود��با�توجه�به�سرش�ار�بودن�پسته�از�
پروتئین،�چربی،�کلسیم،�فسفر،�آهن،�پتاسیم،�

�،6B،�E،�K�،Aروی،�منگنز،�ویتامی�ن�
نیاس�ین،�فوالت�و�����الزم�است�بر�
روی�باال�بودن�مواد�مؤثر�و�خواص�
دارویی�آن�تاکید�هرچه�بیشتر�
شود��همچنین�پسته�در�پایین�
آوردن�کلس�ترول�ب�د�خون�
مؤثر�اس�ت�و�طی�سال�های�
اخی�ر�فرآورده�های�

متنوعی�از�این�مغز�پرخاصیت�تولید�شده�است��
در�میان�فرآورده�های�تولید�ش�ده�از�پسته�در�
ایران،�می�توان�به�محصوالت�مختلفی�از�جمله�
مغز�پسته�معمولی،�مغز�پسته�سبز،�خالل�پسته،�
پودر�پسته،�پوست�پسته�و�پسته�های�طعم�دار�
اشاره�کرد�که�در�حجم�عمده�تولید�می�شوند�

تمام�ی�ای�ن�م�وارد�در�زم�ره�
تولیدات�ایران�هستند�

که�چ�ه�ب�رای�

صادرات�و�چه�برای�بازارهای�داخلی�اس�تفاده�
فراوان�دارن�د��البته�با�توجه�ب�ه�اینکه�تعداد�و�
قدرت�تولیدکنندگان�این�فرآورده�ها�در�مقایسه�
با�خود�انواع�پسته�ایران�بسیار�کمتر�است،�باید�
توجه�داشت�که�برای�صادرات�این�فرآورده�ها�
نیاز�ب�ه�خرید�مس�تقیم�فرآورده�های�پس�ته�

عم�ده�و�دس�ت�اول�از�تولیدکنن�ده�
می�باش�د؛�چراک�ه�
ارائ�ه�قیمت�های�
رقابتی�در�بازار�
ت� ا ر د ص�ا

ر� بسیا

 فرآورده های 
پادشاه آجیل

پسته�یکی�از�اقالم�مهم�صادراتی�کشور�بوده�و�در�ش�رایط�کنونی�ایران�بعد�از�آمریکا�رتبه�دوم�تولید�پسته�در�جهان�را�به�خود�اختصاص�
داده؛�این�در�حالی�است�که�طی�سال�های�گذشته�رتبه�نخس�ت�از�آن�ایران�بود��بررسی�ها�نشان�می�دهد�که�علت�این�امر�عالوه�بر�افزایش�
سطح�زیر�کشت�و�تولید�در�آمریکا�در�این�بوده�که�دیگر�کش�ورهای�عرضه�کننده�در�بازار�جهانی�پسته�همچون�آمریکا،�عالوه�بر�افزایش�
سهم�خود�از�عرصه�جهانی،�رعایت�استانداردهای�کیفی،�تبلیغات�و�بازاریابی،�در�زمینه�تولید�فرآورده�های�جدید�و�با�ارزش�افزوده�باال�از�

پسته�نیز�فعالیت�می�کنند�
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حائز�اهمیت�است�
در�زمینه�صادرات�انواع�پس�ته�نیز�بیش�ترین�
صادرات�ایران�ب�ه�صورت�فله�انجام�می�ش�ود�
و�این�مطل�ب�بر�این�موض�وع�تاکی�د�دارد�که�
افزایش�مان�دگاری،�کاه�ش�هزینه�ها�و�حفظ�
استانداردهای�بار�متناسب�با�گمرک�کشور،�باید�

هدف�اصلی�در�حوزه�صادرات�باشد�
نوشیدنی�شیر�پسته،�کره،�مارماالد،�حلوا،�کرم�
صبحانه�و�ش�کالت�پس�ته�محصوالتی�جدید�
هستند�که�مصرف�پس�ته�را�در�قالب�و�شکلی�
خاص،�جذاب�و�جدی�د�مطرح�می�کند�و�خواص�

پسته�را�دارا�هستند��
شیر�پسته�نوشیدنی�رقیق�و�با�رنگ�سفید�کمی�
مایل�به�سبز�روشن�است،�ویژگی�مهم�شیرهای�
تهیه�شده�از�دانه�های�گیاهی�نظیر�شیر�پسته�در�
مقایسه�با�شیر�گاو،�نداشتن�الکتوز�برای�مصرف�
کنندگان�ی�که�دارای�مش�کل�تحم�ل�نکردن�

الکتوز�مفید�است�
از�هر�یک�کیلوگرم�مغز�پس�ته�می�توان��7لیتر�
ش�یر�پس�ته�مقوی�تولید�کرد�که�ب�رای�تهیه�
این�مایع�لذیذ�ابتدا�مغز�پس�ته�را�با�آب�خیس�
می�کنند،�آب�آن�را�گرفته�و�در�نهایت�با�مخلوط�

اسانس�های�مختلف�طعم�دار�می�شود�
همچنین�کره�و�حلوای�پسته�محصولی�خمیری�
شکل،�تهیه�ش�ده�از�مغز�کامل�پسته�هستند�
و�کرم�صبحانه�نیز�یک�محص�ول�مقوی�بر�پایه�
مواد�گیاهی�بدون�کلسترول�است�که�می�توانند�

عصرانه�مورد�استفاده�ب�ه�ج�ای�صبحان�ه�یا�

قرار�گیرند��
از�دیگر�فرآورده�های�تولید�شده�از�طالی�سبز�
می�توان�به�تهیه�مارماالد�پسته�از�پوست�سبز�
پس�ته�اش�اره�کرد��تولید�این�فرآورده�با�جمع�
آوری�و�استفاده�از�پوست�سبز�پسته�در�تولید�
مارماالد�باعث�کاهش�آلودگی�محیط�زیس�ت�
می�ش�ود��تولید�شکالت�از�پس�ته�نیز�که�یک�
شیرینی�متفاوت�و�خوشمزه�است،�در�مجامع�

بین�المللی�طرفداران�بسیاری�دارد�
محصول�پس�ته،�ماده�ای�ان�رژی�زا�ب�وده�و�به�
راحتی�کالری�مورد�نیاز�بدن�را�تأمین�می�کند��
م�اده�غذایی�دیگ�ری�که�ترکیب�مش�ابهی�با�
حلوای�پسته�دارد،�حلولی�ارده�است�که�از�دانه�
کنجد�تهیه�می�گردد�و�تولید�آن�در�ایران�و�سایر�
کشورها�مثل�ترکیه،�یونان،�یوگسالوی�و�برخی�

کشورهای�عربی�صورت�می�گیرد��
دیگر�فرآورده�ه�ای�این�مغز�کوچ�ک،�روغن�
پسته�است�که�از�طریق�فشار�مکانیکی�از�مغز�

این�محصول�تولید�می�شود�
فرآورده�فرعی�پس�ته�پس�از�برداشت�دستی�
پسته�در�ش�هریور�و�مهر�ماه�و�انتقال�محصول�
ب�ه�کارخانه�های�پوس�ت�گیری�پس�ته�تولید�
می�شود��این�فرآورده�فرعی�شامل�پوسته�نرم�
خارجی�پسته،�س�اقه�خوش�ه،�برگ�و�مقادیر�
اندکی�مغز�و�پوسته�چوبی�است��طبق�آخرین�
گزارش�موجود،�این�فرآورده�حاوی��11.8درصد�
پروتئین�خ�ام،��4.8درصد�عص�اره�اتری،��9.4

درصد�خاکس�تر،��34.2

درصد�دی�واره�س�لولی،��25.1درص�د�دیواره�
س�لولی�بدون�هم�ی�س�لولز،��9.2درصد�قند�
محلول�و��4.5درصد�تانن�در�ماده�خشک�است�
که�می�تواند�ب�ه�عنوان�خ�وراک�در�تغذیه�دام�

مورد�استفاده�قرار�گیرد�
پسته�در�واقع�گران�ترین�آجیل�و�البته�با�ارزش�
غذایی�فراوان�اس�ت��ارزش�غذایی�پس�ته�به�
نس�بت�س�ایر�آجیل�ها�و�نیز�م�واد�پروتئینی�
همانند�گوشت،�شیر،�تخم�مرغ،�و�نیز�حبوبات�

در�خور�اهمیت�و�توجه�است�
به�دلیل�ش�رایط�مناس�ب�اقلیمی�کشورمان،�
پسته�ایران�از�لحاظ�کیفیت�از�مرغوبیت�باالیی�
برخ�وردار�ب�وده،�دارای�بهترین�عط�ر�و�طعم�
می�باش�د�که�در�بین�رقبای�خارج�ی�کم�نظیر�
اس�ت��این�محصول�بع�د�از�ف�رش�مهمترین�
صادرات�غیر�نفتی�کش�ور�و�ُدردان�ه�صادرات�
غیرنفت�ی�در�بخ�ش�کش�اورزی�را�تش�کیل�
می�دهد��از�این�رو،�افزایش�کیفیت�بهداشتی�این�
محصول�و�کاهش�میزان�آفالتوکسین�و�کیفیت�
ظاهری�پس�ته�و�بسته�بندی�مناس�ب�در�کنار�
توجه�بیشتر�به�فرآوری�آن،�نقش�مهمی�در�باال�
بردن�میزان�صادرات�پسته�کشور�ایفا�خواهد�
نمود��زیرا�ایران�ب�ا�تولید�ح�دود��250هزار�تا�
�300هزار�تن�پسته�از�جایگاه�دوم�تولید�جهانی�
برخوردار�اس�ت؛�اما�رش�د�روزافزون�صادرات�
پس�ته�آمریکا�و�نی�ز�ترفنده�ای�اقتصادی-�
سیاسی�این�کشور�در�راس�تای�محدود�کردن�
دسترس�ی�ایران�به�بازارهای�جهانی�ضرورت�
نگاهی�نوین�به�این�محصول�و�فرآورده�های�
آن�را�اجتن�اب�ناپذیر�می�س�ازد��زیرا�به�
نظر�می�رسد�با�رشد�فزاینده�کشورهای�
واردکننده�پسته�از�آمریکا،�ناگزیر�به�
یافتن�راهکارهای�جدید�در�ارائه�این�

محصول�در�سطح�جهانی�باشیم��
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ط

یک�ی�از�م�وارد�مه�م�در�صنع�ت�خش�کبار�
کشورمان،�محاسبه�اونس�پسته�است��بسیاری�
از�مصرف�کنندگان�با�اونس�پس�ته�آش�نایی�
ندارن�د�و�واژه�اون�س�را�بیش�ر�در�صنعت�طال�
شنیده�اند؛�اما،�جالب�است�که�بدانید�پسته�نیز�
مانند�طال�دارای�اونس�خاص�خود�است��اونس�
پسته�معیاری�اس�ت�عددی،�که�به�وسیله�آن�
میزان�درشتی�یا�ریز�بودن�پسته�را�بیان�می�کند��
معادل�این�واژه�کلمه�سایز�است�که�در�معامالت�
بین�المللی�هم�با�عنوان�س�ایز�پس�ته�مطرح�
می�ش�ود��هر�چه�عدد�اونس�ع�ددی�کوچکتر�
باشد�بیانگر�درش�ت�تر�بودن�آن�پسته�است�و�
معموالً�در�اکثر�مواقع�از�دو�عدد�برای�بیان�اونس�
پسته�استفاده�می�کنند��برای�مثال�می�گویند�
پس�ته�اکبری�اونس�24-�22و�یا�پس�ته�احمد�
آقایی�اونس�30-�28و�به�همین�شکل�برای�انواع�
پس�ته�ها�اونس�به�این�صورت�مطرح�می�شود��
دلیل�این�امر�این�است�که�تمام�پسته�های�یک�
عدل�یا�گونی�هم�اندازه�نیستند�و�در�واقع�عدد�

اونس�به�صورت�میانگین�گفته�می�شود�

��عوامل�مهم�در�تعیین�اونس
در�محاسبه�اونس؛�چند�عامل�مهم�و�قابل�توجه�
است��به�عنوان�نمونه؛�نوع�و�مشاهده�پسته�در�

تعیین�اونس�آن�تأثیر�زیادی�دارد�

��طریقه�محاسبه�
ما�در�کشورمان�دارای�انواع�گوناگونی�از�پسته�

هستیم�از�جمله�نوع�کله�قوچی،�اکبری،�احمد�
آقایی�و�فندقی��ه�ر�کدام�از�این�نام�ها�نش�ان�
دهن�ده�ویژگی�هایی�خ�اص�اس�ت��در�حالت�
کلی�ت�ر�واژه�اون�س�در�این�فرآین�د�به�معنای�

درشتی�و�بزرگی�نیز�اطالق�می�شود�
در�این�حال�ت�اگر�ش�ما�بخواهی�د�اونس�نوع�
خندان�را�محاسبه�کنید�باید�از�ترازویی�به�نام�
ترازوی�اونس�گیر�استفاده�شود��به�این�صورت�
که�در�ی�ک�کفه�ت�رازو�وزنه�ای��142گ�رم�قرار�
می�دهید�و�در�کفه�دیگر�ترازو�پس�ته�خندان�
را�ریخته�تا�ترازو�به�حالت�تعادل�درآید��سپس�
پس�ته�ها�را�به�دس�ته�های�پنج�تایی�تقس�یم�
می�کنید�که�به�هر�دسته�یک�اونس�می�گویند��
در�واقع�اگر�این��142گرم�به��26دسته�پنج�تایی�
تبدیل�ش�ود�می�توان�گفت�که�این�نوع�پسته�
�26اونس�است��اگر�بخواهید�اونس�نوع�دهان�
پسته�را�نیز�مش�خص�کنید�مانند�روش�باال�از�
همان�ترازو�و�همان�وزنه�استفاده�کرده�و�طبق�

روش�باال�پیش�می�روید�

اونس�انواع�پسته�به�شرح�زیر�می�باشد:
پس�ته�احمدآقایی�معموالً�از�اون�س��22-24

شروع�می�شود�که�معموالً�کمیاب�است�
پس�ته�اکبری�از�اونس22-�20شروع�می�شود�
که�اونس�های�پایین�تر�آن�دس�ت�چین�است�و�

قیمت�باالتری�دارد�
پس�ته�فندقی�چون�ریزتر�می�باشد،�اونس�آن�
30-�28اس�ت��پس�ته�کله�قوچی�نیز�از�اونس�

22-�20برخوردار�است�

���شکل�ظاهری،�نمایی�از�کیفیت
همان�طور�که�گفته�شد،�در�تعیین�اونس�شکل�
مغز�نیز�اهمیت�دارد�و�نشان�دهنده�کیفیت�آن�
است��برای�تعیین�اونس�از�طریق�شکل�و�فرم�
می�توانی�م�از�روش�دیگری�به�ره�ببریم�و�آن�
این�است�که��100گرم�پس�ته�را�مغز�می�کنیم�و�
مغز�را�وزن�می�کنیم��عدد�نشان�دهنده�میزان�
اونس�اس�ت��اگر�بتوان�از��100گرم،��50گرم�مغز�
استخراج�کرد�می�توان�کیفیت�آن�را�تأیید�کرد��
به�عالوه�بهتر�اس�ت�بدانید�این�نوع�خشکبار�
در�کرمان�بهترین�نوع�کیفیت�را�دارد��در�واقع�
پسته�کرمان�بهترین�نوع�پسته�در�جهان�است�
که�ش�کل�ظاهری�زیبایی�دارد�ک�ه�همگان�را�

مجذوب�خود�می�کند�

��تعیین�اونس،�کاری�تخصصی
محاس�به�اونس�کاری�تخصصی�است��بیشتر�
مردم�تنها�نامی�از�آن�را�می�شناس�ند�و�یا�اصاًل�
با�اونس�این�نوع�خشکبار�آشنایی�ندارند��برای�
خریداران�ُخرد�دریافت�اونس�مهم�نیست؛�به�
عنوان�نمونه�اگر�شما�قصد�دارید�نهایتا�100�ًگرم�
از�این�نوع�خش�کبار�را�بخرید�به�دست�آوردن�
اونس�و�دریافت�آن�از�فروشنده�مطرح�نیست��
با�این�حال،�پی�بردن�به�اون�س�و�دریافت�آن�از�
فروش�نده�برای�خریداران�عمده�حائز�اهمیت�

است�
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60 مش��تری ب��زرگ ب��رای پس��ته ای��ران، رقم 
شوخی برداری در بازار پسته نیست که به سادگی 
بتوان با آن رقابت کرد اما بازار پسته هم مانند سایر 
محصوالت، طی دو س��ال اخیر در مواجه با تورم، 
نوس��ان بازار و تحریم ها، با حاش��یه ها و شایعاتی 
همراه ش��د. یکی از پررنگ ترین شایعات، ناشی از 
توسعه و تجارت بازار پسته افغانس��تان بود که به 
دنبال آن، موج غلبه بازار پسته افغانستان بر ایران 
و خرید و فروش پسته ایرانی به نام افغان ها، به راه 
افتاد. این در حالی است که رئیس اتحادیه خشکبار، 
آب پاکی را بر روی تمام حرف و حدیث ها ریخت. 
شمس فرد معتقد است وضعیت کیفیت پسته ایرانی 
و فروشندگان و فعاالن این حوزه به گونه ای است 
که مجال رقابت برای کش��ورهایی نظیر ترکیه و 

افغانستان را باقی نمی گذارد. 
محمدحس��ن ش��مس فرد در گفت وگو با »پیام 
اقتصادی بورس کاال« به سابقه فعالیت جمهوری 
اس��امی ایران در بازار پسته اش��اره و اظهار کرد: 
در حال حاضر فعالیت رس��می حدود 270 نفر در 
صادرات خشکبار و تمدید کارت آنها برای هر سال 
و صادرات حدود 44 هزار و 370 تن پس��ته و مغز 
پسته در سال 97، می تواند بخشی از سابقه فعالیت 

ایران در بازار این محصول را به نمایش بگذارد. 
وی ادامه داد: این آمار در ش��رایطی محقق ش��د 
که کشورمان عاوه بر نوس��ان ارزی و تحریم های 
متعدد، با شرایط نامناس��ب جوی هم مواجه شد 
اما الزم به ذکر است که با بارش فراوانی که ابتدای 
امسال ش��اهد بودیم، معضل خشکسالی حل شد 
و خوشبختانه طبق پیش بینی ها، پسته می تواند 
در س��ال جاری از وضعیت خوبی برخوردار باشد و 

با افزایش تولیدات، شاهد ثبات قیمت آن باشیم.
به گفته رئیس اتحادیه صادرکنندگان خش��کبار 
ایران، تا سال گذشته، موضوع نگران کننده کاهش 
تولید به واسطه تغییرات جوی و همچنین کمبود 

آب شیرین بود.

��صادرات�پس�ته�ایرانی�به�ن�ام�افغان�ها�
منطقی�نیست

شمس فرد در واکنش به خرید پسته ایرانی توسط 
بازرگانان افغانس��تانی و فروش آن به نام افغان ها 

گفت: افغانستان هرگز نمی تواند انحصار پسته ایران 
را به نام خود زده و بر اساس آن، صادرات انجام دهد 
زیرا از نظر کیفی، دارای پسته ای بسیار ریز بوده و 
به ناچار، مغز آن را صادر می کند؛ لذا رس��ماً پسته 

مرغوبی ندارد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت دفتر 
کرمان و انجام صادرات توسط افغان ها در آن دفتر، 
خاطرنش��ان کرد: حتی اگر افغانستان دفتری در 
کرمان راه اندازی کرده باشد، برای طی کردن پروسه 
صادرات، باید هزینه گزافی بپردازد؛ به این معنا که 
باید عاوه بر تأمین هزینه دفاتر مستقر در ایران، 
پسته مرغوب را خریداری کند و هزینه مازادی هم 
برای صادرات آن به افغانس��تان و سپس با گواهی 
ثبت شده به نام کشورشان، به سایر کشورها بپردازد 

و این از نظر اقتصادی، منطقی به نظر نمی رسد.
رئیس اتحادی��ه صادرکنندگان خش��کبار ایران 
همچنین به گمانه زنی هایی که پس��ته در آینده 
نزدیک از انحصار ایران خارج ش��ود، اشاره و اظهار 
کرد: در خصوص خارج شدن محصولی از انحصار 
ایران به زعفران اشاره می کنند به شکلی با قاچاق 
پیاز زعفران، این محصول در کشور دیگری تولید 
می شود این امر به تهدیدی برای رشد تولید زعفران 
در کشورهای دیگر از جمله افغانستان مبدل شود 
اما این مساله درباره پسته اتفاق نیفتاده است که 
سبب ایجاد نگرانی برای بازار پس��ته ایران، شود؛ 
ضمن اینکه دولت برای زعفران هم باید صدور پیاز 
زعفران را ممنوع می کرد. اما به هر ترتیب این امر 

برای پسته، شدنی نیست. 

��ترکیه�و�افغانستان�تهدیدی�برای�ایران�
نیستند

طبق اظهارات ش��مس فرد، هم محصول پس��ته 
افغانستان و هم محصول پس��ته ترکیه که بیشتر 
از پسته افغانستان اس��ت، به هیچ وجه نمی تواند 
تهدیدی برای بازار پسته ایران به شمار رود و نوع 

جنس آنها تفاوت دارد.
وی اذعان کرد: شاید در مدت اخیر به دلیل نوسان 
بازار و خشکسالی، با کمبود پسته و افزایش قیمت 
مواجه بودیم زیرا این طبیعت بازار است و در صورت 
باال بودن تقاضا، قیمت افزایش می یابد اما در حال 

حاضر قیمت ها از 300 ه��زار تومان به 
حدود 90 ه��زار تومان کاهش 

یافته است.
ش��مس فرد ادامه داد: طبیعتاً زمانی که محصول 
کم و تقاضا باال باش��د، پای دالل و واسطه افزایش 
می یابد اما امسال به دلیل افزایش محصول پسته، 
بازار رونق چند سال قبل را داشته و در نتیجه پای 

دالل و واسطه کم می شود. 
رئیس اتحادی��ه صادرکنندگان خش��کبار ایران 
همچنین به رقابت با محصوالت س��ایر نقاط دنیا 
اشاره و اظهار کرد: به دلیل اینکه آمریکا امسال از 
محصول خوبی برخوردار اس��ت، ناچار هستیم تا 
طوری محصول را به فروش برسانیم که توان امکان 
رقابت با آن به وجود آید و بر این اساس، اگر قیمت 
سال گذشته را اعام کنیم، محصوالت آمریکا کامل 

به فروش می رسد و محصول ما می ماند!

��عرضه�پسته�در�بورس
وی در خصوص عرضه پسته در بورس نیز عنوان 
کرد: پسته از آن دسته محصوالتی است که خریدار 
آن، باید از کیفیت آن اطمینان پیدا کرده و سپس 
خریداری کند. لذا بورس می تواند در صورت فراهم 
کردن ش��رایطی برای بررسی فیزیکی محصول و 
الزام رعایت استانداردها، این محصول را عرضه کند. 
به گفته ش��مس فرد، نمونه اجرا ش��ده از عرضه 

محصول در ب��ورس را برای زعفران ش��اهد 
بودیم و می توان آن را مثبت ارزیابی کرد به 

ش��کلی این اتفاق بر رونق تجارت پسته 
بیافزاید. 

 پسته بورسی می تواند محمدحسن شمس فرد:
مانند زعفران موفق باشد 

���سعیده�جالدتی
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ت نامه پسته
لغ

پسته واژه ای فاریس 
است که از طریق زابن التین 

وارد زابن های ارواپیی شده است. 
اولین کیس که درابب ریشه لغوی کلمه 

پسته و اصالت اپریس آن اظهار نظر کرده، 
اهل هرات در خراسان است. او ابومنصور 

ازهری هروی دانمشند ایراین و امام لغت 
عرب در قرن سوم و چهارم هجری قرمی 

است. ازهری به اصل اپریس کلمه پسته 
و تعریب لفظ فستق اتکید کرده است. 

ابوریحان بیروین در قرن پنجم مضن نقل 
نظریه ازهری در این ابب، در واقع خود نیز 

این نظر را أتیید کرده و نوشته است: 
ازهری یم گوید، فستق معرب است از لغت 

اپریس. بر این اساس وقیت ازهری که به 
قول مرحوم دهخدا جامع شناخت لغت عرب 
و مطلع بر ارسار و دقایق آن است، بر اصالت 
اپریس بودن کلمه پسته اتکید کرده است، 

منی توان نظر دانمشندان غریب و همچنین 
دانمشندان و محققان معارص ایراین را که 

نظریه ای در ابب غیر ایراین بودن کلمه 
پسته یا غیر بویم بودن این درخت داده اند، 

قبول کرد.
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امروزه�در�میان�اقوام�و�ملل�مختلف�نام�پسته�
با�گویش�هایی�مطابق�قواعد�تلفظ�زبانی�هر�
یک�از�ملت�ها�مصطلح�است�و�پسته�ایرانی�
نی�ز�خواس�تاران�فراوانی�را�ب�ه�خود�جلب�

کرده�است�
در�دو�قرن�اخیر�بسیاری�از�دانشمندان�غربی�
درباره�منشأ�درختان�پسته�و�نیز�واژه�پسته�
اظهارنظرهای�مختلفی�ارائه�کرده�اند��بعضی�
از�آنها�ریش�ه�و�اصل�این�کلمه�را�برگرفته�از�
واژه�یونانی�بیس�تاکیون�)Bistakion(�به�
معنی�پس�ته�دانس�ته�و�برخی�این�کلمه�را�
یونانی�و�برگرفته�از�پارسی�باستان�یا�میانه�
)پهل�وی(�ذکر�کرده�ان�د��»بارتول�د�لومز«،�
ایران�ش�ناس�آمریکایی�در�کتاب�»س�ینو�

ایرانیکا«
Iranica Sino(�تحقیق�ات�جام�ع�و� (
عالمانه�ای�در�ب�اب�رواب�ط�فرهنگی�مدنی�
ایران�و�چی�ن�دارد�و�واژه�پس�ته�را�ایرانی�و�
ریشه�آن�را�نواحی�خراسان�و�سغد�دانسته�
که�به�یون�ان�و�دیگر�زبان�ه�ای�جهان�رفته�

است�
دانشمندان�ایرانی�نیز�به�پیروی�از�غربیان،�
در�باب�واژه�پس�ته�اظهارنظرهایی�متفاوت�
دارند��مث�اًل�ملک�الش�عرای�به�ار�واژگانی�
چون�پسته�و�نرگس�را�از�لغات�یونانی�_ رومی�
داخل�شده�در�زبان�فارسی�برشمرده�و�محمد�
معین�اصل�و�ریشه�واژه�پس�ته�و�معرب�آن�

»فستق«�را�از�لغت�آرامی�
پس�تقا)Pestaga(��و�
یونان�ی�پیس�تاکیون�
)Pistakion(�دانسته�

ک�ه�منش�اء�آن�س�وریه�
اس�ت�و�ب�ه�یونان�ی�نقل�
ش�د�و�از�آن�ب�ه�دیگ�ر�
زبان�های�اروپایی�داخل�

ش�د��ابوالقاس�م�سلطانی�
کلمه�بسطاقیا�به�معنی�پسته�
را�در�کتاب�وس�قوریدوس�
پهل�وی� واژه� از� مش�تق�

»پیستک«���Bistakیا�سریانی�
»بس�تقا«��Bestagaمتذکر�شده�

است�
ابراهیم�پ�ورداود�نیز�گفته�اس�ت�

کلمه�پس�ته�دیرگاهی�اس�ت�که�از�
زب�ان�ایرانی�ب�ه�زبان�ه�ای�اروپایی�وارد�

ش�د��وی�معتقد�بود�که�در�سده��12میالدی�
در�هنگام�جنگ�های�عیسویان�و�مسلمانان�
صلیبیان�در�برگشت�از�سوریه�شکر�)سکر(،�
کنجد�)samsam(�و�پس�ته�و�بس�یاری�از�
رستنی�های�دیگر�را�با�نام�های�شان�به�اروپا�
بردند��مرحوم�پرویز�ناتل�خانلری�به�پیروی�
از�بارتولد�لوفر،�می�گوید:�»درخت�پس�ته�از�
نباتات�ناحیه�سغد�و�شمال�خراسان�بوده�و�
کلمه�پس�ته�از�همین�نواحی�ب�ه�دیگر�نقاط�

رفته�است«�
نظری�ه�بارتولوف�ر�و�نیز�خانل�ری�به�صواب�
نزدیک�تر�اس�ت،�بی�تردید�کلمه�پسته�یک�
واژه�ایرانی�بسیار�کهن�است�که�منشأ�اصل�
آن�را�باید�در�س�رزمین�مبدأ�پس�ته�یعنی�
گهواره�نخس�تین�درختان�پسته�خودروی�

جست�وجو�کرد��
مطاب�ق�بررس�ی�های�تاریخ�ی�و�واژگانی�و�
براساس�منابع�کهن�و�مستندات�موجود�به�
عمل�آمد،�درختان�پسته�خودرو�در�عرصه�
بسیار�پهناوری�در�محدوده�خراسان�قدیم�و�
ماوراءالنهر�به�مفهوم�جغرافیایی�بس�وسیع�
این�سرزمین�ها�به�صورت�جنگل�های�انبوه�
و�توده�های�درختی�پراکنده�وجود�داش�ته�
که�بقای�ای�آن�ها�در�ش�مال�ش�رقی�ایران،�
بخش�های�ی�از�ش�مال�افغانس�تان،�جنوب�
ترکمنس�تان،�ازبکس�تان،�تاجیکستان�تا�
سرحد�قرقیزستان�و�ناحیه�کاشفر�در�چین�

برجاست�
برخی�تحقیقات�انجام�ش�ده�حکایت�از�آن�
دارد�که�صوت�ضبط�شده�ناشی�از�شکستن�
دانه�پس�ته�ریز�)محصول�درختان�پس�ته�
خ�ودروی�جنگل�ه�ای�نواح�ی�س�رخس،�

زورآب�اد�ج�ام�و�بادغی�س(�
تداع�ی�کننده�تلفظ�

در� پس�ته� ن�ام�
ی� یش�ه�ا گو

ایرانی�)پیسته،�پیس�تک�و�پستک(�است؛�
بنابرای�ن�گمان�ق�وی�دارد�ک�ه�واژه�ایرانی�
»پس�ته«�ریش�ه�صوتی�داشته�اس�ت؛�به�
این�ترتی�ب�که�در�زمان�ه�ای�دور،�مردمان�
خراسان�قدیم�با�ش�نیدن�صدای�شکسته�
شدن�پسته�خندان�به�محصول�جنگل�های�
ای�ن�نواحی�یک�»ن�ام�آوا«�ی�ا�کلمه�صوتی�

��onomatopoicaاطالق�کرده�اند�
ام�روز�واژه�پس�ته�در�لهجه�ه�ای�کنونی�با�
تلفظ�کم�و�بیش�نزدیک�و�گاه�متفاوتی�رایج�
اس�ت�که�در�برخی�از�گویش�ها�اش�اره�شد،�
مثاًل�در�یزد،�زردش�تیان�در�وجه�»پس�ته/
pestah«،�کلیمی�ان�»پس�و/pesso«�و�
»فس�وک/�fessok«�و�عامه�م�ردم�یزد�به�
صورت�معمول�»پسته«�تلفظ�می�کنند؛�این�
کلمه�در�گوی�ش�تاتی�)نواح�ی�قزوین(�در�
سگزآباد�به�صورت�»پس�ته/pestia«�و�در�
ابراهیم�آباد�»پسته/peste«�گفته�می�شود؛�
در�گویش�افتری�)افتر�از�توابع�فیروزکوه(�به�
�،�»pesse/و�»پسه�»peste/صورت�»پسته�
�»pesdonac/در�دلیجان�در�وجه�»پسدون
و�در�لهجه�ه�ای�خوانس�اری،�بروج�ردی�و�
شوش�تری�»پس�ه/pessa«�مصطلح�است�
و�در�گویش�آذربایجانی�در�وجه�»پوس�ته/

pusta«�تلفظ�می�کنند�



24

مراس�م�»آیین�آغ�از�معامالت�
قراردادهای�آتی�پس�ته�در�بورس�
�21 یکش�نبه� روز� ای�ران«� کاالی�
مهرم�اه��98ب�ا�حضور�ش�اپور�محمدی�
رییس�سازمان�بورس�و�اوراق�بهادار،�علی�
اکبر�مهرفرد�معاون�وزیر�جهاد�کش�اورزی،�
محمدرض�ا�پورابراهیم�ی�عض�و�کمیس�یون�
اقتصادی�مجل�س�ش�ورای�اس�المی�و�جمعی�از�
مدیران�ارشد�بازار�سرمایه�و�فعاالن�بازار�پسته�کشور�

برگزار�شد�
در�این�مراسم�محمدحسن�شمس�فرد�رییس�

صادرکنن�دگان� اتحادی�ه�
خش�کبار�ایران�به�طور�رسمی�

معامالت�آتی�پسته�را�افتتاح�کرد�
که�در�آماری�جالب،�معامله�گران�در�

نخستین�روز�راه�اندازی�این�قراردادها،�
تعداد��2413قرارداد�معادل�نزدیک�به��241

تن�محصول�پسته�فندقی�32-�30را�منعقد�
کردند�و�ارزش�ی�بیش�از��242میلیارد�ریال�را�

به�ثبت�رساندند؛�معامالتی�که�نشان�از�استقبال�
پرشور�سرمایه�گذاران�بازار�س�رمایه�و�فعاالن�

بازار�پسته�دارد�

با برگزاری مراسمی رسمی؛

شاخص آجیل 
بورسی شد
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عیل اکرب مهرفرد

   توسعه تجارت پسته  اب ابزارهای مایل

معاون�بازرگان�ی�وزیر�جهاد�کش�اورزی�در�مراس�م�راه�
اندازی�معامالت�آتی�پسته�در�بورس�کاالی�ایران�گفت:�در�
حال�حاضر�تجارت�خارجی�پسته�حدود�5��1میلیارد�دالر�
است�که�با�توجه�به�فراهم�بودن�شرایط�برای�رشد�تولید،�
این�رقم�طی�چند�س�ال�آینده�می�تواند�به��4تا��5میلیارد�
دالر�برسد؛�در�این�ش�رایط�اگر�بتوانیم�مشکالت�بازار�را�
شناس�ایی�کرده�و�انگیزه�ها�را�برای�ورود�فعاالن�بازار�به�
بورس�افزای�ش�داده�و�از�آنها�حمایت�کنی�م،�می�توانیم�
تولید�پس�ته�را�با�ش�یب�تند�ب�اال�برده�و�س�هم�خود�در�

بازارهای�جهانی�را�باال�ببریم��
علی�اکبر�مهرفرد�گفت:�سال�گذشته�به�دلیل�موج�گرما�
در�کشور�صادرات�پس�ته�ما�به�حدود��50هزار�تن�رسید��
اما�ایران�یک�ی�از�بزرگترین�تولیدکننده�های�پس�ته�در�
دنیاس�ت�و�در�کنار�آن�آمریکا�هم�به�واسطه�رشد�تولید�
خ�ود�در�دنیا�نقش�آفری�ن�بوده�و�کش�ورهایی�همچون�

ترکیه�هم�در�این�حوزه�فعال�هستند�
وی�افزود:�در�کشور�حدود��13اس�تان�به�صورت�تجاری�
پسته�تولید�می�کنند�و�در�سایر�اس�تان�ها�نیز�تولید�این�

محصول�به�راه�افتاده�است�
مهرفرد�گفت:�در�صنعت�پسته�امکان�توسعه�سطح�تولید�
فراهم�است�چراکه�س�الی��14هزار�هکتار�ظرفیت�جدید�
ایجاد�می�شود�و�با�ارتقای�زیرس�اخت�های�نرم�افزاری�و�
سخت�افزاری�می�توان�جایگاه�ایران�در�این�تجارت�را�در�
بازارهای�جهانی�ارتقا�داد��در�این�شرایط�ابزارهای�مالی�
بورس�کاال�به�نوعی�کمک�کننده�صادرکننده�ها،�فرآوری�
کننده�و�تولید�کننده�ها�خواهد�بود�که�فرهنگ�سازی�در�
راس�تای�معرفی�مزایای�ابزارهای�مال�ی�در�میان�فعاالن�

بازار�پسته�ضرورت�دارد�
معاون�وزیر�جهاد�کش�اورزی�تاکید�کرد:�ما�در�کاالهای�
اساس�ی�مثل�گندم،�ذرت�و�کنجاله�سویا�به�دلیل�کمبود�
آب�در�کشور�نمی�توانیم�چندان�در�فضای�تجاری�توسعه�
داشته�باش�یم�اما�در�حوزه�پس�ته�این�ظرفیت�به�خوبی�

وجود�دارد�
معاون�وزیر�جهاد�کشاورزی�در�پایان�سخنان�خود�گفت:�
بورس�کاالی�ایران�می�تواند�با�استارتاپ�ها�وارد�همکاری�
شود�که�این�اتفاق�در�حوزه�ارتقای�کیفیت�محصوالت�و�

استانداردسازی�اثرگذار�خواهد�بود�
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 معامالت آیت، ابزی برد برد 
رییس�سازمان�بورس�و�اوراق�بهادار�نیز�در�این�مراسم�گفت:�ممکن�
اس�ت�صادرکننده�ای�به�خری�دار�خارجی�تعه�د�داده�و�به�خرید�
محصول�کش�اورزی�نیاز�داش�ته،�اما�نقدینگی�الزم�را�در�اختیار�
نداشته�باشد؛�همچنین�ممکن�است�کشاورزی�برای�فروش�کاالی�
خود�دچار�مشکل�باشد�و�حتی�از�قیمت�های�واقعی�اطالع�نداشته�
باشد��در�نتیجه�بورس�کاال�و�معامالت�آتی�یک�وضعیت�برد�برد�را�هم�
برای�کشاورز�و�هم�برای�صادرکننده�و�سرمایه�گذار�ایجاد�می�کند�
و�همه�می�توانند�از�مزایای�عرضه�پس�ته�در�بورس�استفاده�کنند��
شاپور�محمدی�اظهار�داشت:�امروز�در�حالی�شاهد�آغاز�معامالت�
قراردادهای�آتی�پس�ته�در�بورس�کاالی�ایران�هس�تیم�که�قطعًا�
الزم�است�در�معامالت�پس�ته�از�نظرات�فعاالن�و�دست�اندرکاران�
صنعت،�چه�برای�تعیین�زیرساختارهای�معامالتی�و�چه�برای�تعیین�
دستورالعمل�های�معامالتی�و�نحوه�قیمت�گذاری�ها،�استفاده�کنیم��
وی�افزود:�معامالت�آتی�یکی�از�ابزارهای�مشتقه�است�که�در�دنیا�
برای�پوشش�ریسک�به�آن�توجه�شده�است��وقتی�یک�نفر�قرارداد�
آتی�را�خریداری�کند،�قیمت�را�برای�خود�بیمه�کرده�و�نس�بت�به�
نوسانات�آتی�ریسک�ها�را�پوشش�می�دهد؛�ضمن�اینکه�معامالت�

آتی�در�کشف�واقعی�قیمت�نیز�مؤثر�است�
محمدی�گفت:�اگر�بازار�یک�کاال�از�بازار�نقدی�خوبی�برخوردار�
نباش�د�و�یا�گردش�نقدینگ�ی�آن�بیش�از�حد�باش�د،�یکی�از�
راهکارها�برای�ساماندهی�این�بازار�مشتقه�سازی�آن�کاال�

است�
رییس�س�ازمان�ب�ورس�و�اوراق�بهادار�گفت:�محص�والت�تولیدی�
کشور�ما�همچون�پسته�و�زعفران�چرا�باید�توسط�کشورهای�دیگر�
تعیین�شود�در�حالیکه�که�سمت�عرضه�تنها�وابسته�به�کشور�ماست؛�
در�این�زمینه�قطع�اً�بورس�کاالی�ایران�کمک�می�کند�تا�دس�ترنج�
کشاورزان�ایرانی�به�درس�تی�قیمت�گذاری�و�به�مرجع�قیمت�دنیا�

تبدیل�ش�ویم��البته�بورس�های�کاالیی�
دنیا�بیش�از�صد�سال�قدمت�دارند�
اما�امروز�شاهد�یک�تحول�و�شروع�
خوب�در�این�زمینه�در�کشورمان�
هستیم���محمدی�اظهار�داشت:�
امیدواری�م�معامالت�پس�ته�در�
بورس�نقش�تعیی�ن�کننده�ای�در�

بازارهای�جهان�ی�و�قیمت�
گ�ذاری�جهانی�ایفا�
کند�و�امیدواریم�
خرما�و�کشمش�
ه�م�در�آینده�
در� نزدی�ک�

این�بازار�
ضه� عر
شود�

  لزوم توسعه ابزارهای 
مایل در حوزه کشاورزی 

عض�و�کمیس�یون�اقتص�ادی�مجل�س�
شورای�اسالمی�در�مراسم�راه�اندازی�معامالت�
قراردادهای�آتی�پسته�در�بورس�کاالی�ایران�اظهار�
داشت:�ما�طی�س�ال�ها�در�تولید�و�عرضه�بسیاری�
از�کاالها�از�جمله�پسته�در�بازارهای�جهانی�جایگاه�
باالیی�داشتیم�اما�فعالیت�برخی�دالالن�و�رقابت�های�
ناسالم�به�برند�پس�ته�ایرانی�لطمه�زده�و�آثار�منفی�
آن�را�همچنان�در�حوزه�صادرات�شاهد�هستیم��در�
این�میان�بورس�کاال�و�ابزارهای�معامالتی�آن،�اساس�
استانداردسازی�و�برندسازی�پسته�ایران�در�جهان�
را�با�ارتقای�س�طح�کیفی�محصول�فراهم�می�کند��
محمدرضا�پورابراهیمی�افزود:�در�حوزه�محصوالت�
کش�اورزی�معموالً�س�ندیکاها�حضور�دارند�که�
یکی�از�این�سندیکاها�اتحادیه�صادرکنندگان�
خش�کبار�ایران�اس�ت�که�امروز�اعضای�این�
اتحادیه�در�این�اتفاق�مبارک�حضور�دارند��
وی�به�لزوم�توس�عه�ابزاره�ای�مالی�به�
خصوص�در�حوزه�کشاورزی�اشاره�
ک�رد�و�گف�ت:�معام�الت�

قراردادهای�آتی�در�دنیا�به�بهبود�فعالیت�ها�
در�بخش�های�مختلف�از�جمله�تولید�کمک�می�کند�
که�از�این�منظر�در�بخش�تولید�کش�ورمان�نیازمند�
بازنگری�در�روش�ها�هستیم�که�راه�اندازی�معامالت�
آتی�و�گواهی�س�پرده�کاالیی�محصوالت�کشاورزی�
در�ب�ورس�در�بهبود�فرآیندها�اثرگ�ذار�خواهد�بود��
پورابراهیمی�اظهار�داش�ت:�اگر�م�ا�بتوانیم�قیمت�
گذاری�واقعی�را�برای�همه�محصوالت�و�در�سراس�ر�
کشور�شکل�دهیم�قطعاً�تولیدکنندگان�و�ذی�نفعان�
بازار�حمایت�خواهند�شد��البته�حمایت�از�تولید�ابعاد�
مختلفی�دارد�از�جمله�تأمین�مالی�که�باز�هم�این�ابزارها�
می�تواند�در�حوزه�تضامین�برای�تولید�به�کار�گرفته�

شود��عضو�کمیسیون�اقتصادی�مجلس�در�پایان�
گفت:�اتفاقات�مثبتی�که�به�واس�طه�ظرفیت�

در�بازار�بازار�سرمایه�و�بورس�کاالی�ایران�
زعفران�رقم�خورده�ش�گفت�

انگیز�اس�ت�به�طوری�
که�حجم�معامالت�
گواهی�سپرده�

ن� زعف�را
در�س�ال�

گذشته��35میلیارد�
تومان�ب�ود�که�در��6ماهه�امس�ال�به�

�20میلیارد�تومان�رس�یده�اس�ت��حجم�
قرارداد�آتی�زعفران�نیز�در�سال�گذشته��15

هزار�میلیارد�تومان�بود�که�ای�ن�رقم�از�ابتدای�
س�ال�تاکنون�به��6هزار�میلیارد�تومان�رس�یده�
اس�ت��این�اعداد�نشان�دهنده�
اتفاقات�بی�نظیری�بوده�
که�به�کمک�بورس�کاالی�
ایران�رقم�خورده�اس�ت�
و�در�حوزه�تصمیم�سازی�
می�توان�د�ب�ه�حوزه�
اقتصادی�کشور�

کمک�کند�

شاپور محمدی

محمدرضا پورابراهیمی
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 اولین قرارداد آیت پسته دنیا 
مدیرعامل�بورس�کاالی�ایران�نیز�در�این�مراسم�ضمن�قدردانی�از�حمایت�های�صورت�گرفته�از�سوی�
سازمان�بورس�و�اوراق�بهادار،�مجلس�شورای�اسالمی،�وزارت�جهاد�کشاورزی�و�فعاالن�بازار�پسته�
کشور�در�راستای�ورود�پس�ته�به�بورس�کاالی�ایران،�گفت:�اوراق�بهادارسازی�و�توسعه�ابزارهای�
مشتقه،�ایجاد�و�به�کارگیری�ابزارهای�تأمین�مالی�و�معامالتی�متنوع،�گسترش�اندازه�و�عمق�بازار�در�
کاالهای�منتخب�جهت�مرجعیت�کشف�قیمت�بازار�و�توسعه�فعالیت�جهت�ارتقای�تجارت�کشور�با�
بازارهای�بین�المللی�از�راهبردهای�بورس�کاال�در�حوزه�کشاورزی�است��حامد�سلطانی�نژاد�با�اشاره�
به�ارزش��12500میلیارد�تومانی�معامالت�قراردادهای�آتی�محصوالت�کش�اورزی�از�ابتدایی�سال�
تاکنون�افزود:�تالش�در�جهت�استفاده�از�ابزارهای�نوین�بازرگانی�محصوالت�کشاورزی�براساس�
الگوهای�جهانی�به�منظور�کشف�قیمت�عادالنه،�تأمین�مالی�کشاورزان،�ایجاد�امکان�برنامه�ریزی�
برای�تولید�و�پوشش�ریسک�ناشی�از�تغییرات�قیمتی�در�دستور�کار�بورس�کاالی�ایران�است�که�راه�
اندازی�قراردادهای�آتی�گام�بلندی�برای�تحقق�این�اهداف�به�شمار�می�رود��وی�مزیت�های�قرارداد�
آتی�برای�بخش�کشاورزی�را�پوشش�ریسک،�کشف�قیمت�عادالنه،�نقدشوندگی�باالی�معامالت،�
تضمین�معامالت�توسط�اتاق�پایاپای،�اهرم�مالی�و�هزینه�اندک�معامالت�دانست�و�گفت:�بر�همین�
اساس�در�سال��97معامالت�آتی�زعفران�نگین�و�پوشال�معمولی�راه�اندازی�شد�و�در�تیر�ماه�امسال�
نیز�زیره�سبز�به�این�جرگه�پیوست�و�امروز�نیز�معامالت�آتی�پسته�راه�اندازی�شد��سلطانی�نژاد�با�
بیان�اینکه�محصول�پسته�به�دلیل�مزیت�تولید،�استانداردپذیری،�ارزآوری،�صادرات�محور�بودن،�
تقاضای�مستمر�و�تولید�انبوه�برای�این�معامالت�در�نظر�گرفته�شده�است�به�سابقه�معامالت�پسته�در�
بورس�کاالی�ایران�اشاره�کرد�و�گفت:�معامالت�گواهی�سپرده�کاالیی�پسته�در�سال��96به�مقدار��123
تن�و�در�سال��97به�مقدار��57تن�انجام�شد�و�در�سال��98نیز�معامالت�گواهی�سپرده�پسته�از�روز��9
مهر�ماه�آغاز�شده�و�تا�کنون�حدود��25تن�از�این�محصول�معامله�شده�است��وی�در�ادامه�به�تجربه�
جهانی�راه�اندازی�قراردادهای�مشتقه�بر�روی�محصوالت�کشاورزی�اشاره�کرد�و�با�بیان�اینکه�قرارداد�
آتی�زیره�سبز�در�بورس�هند�راه�اندازی�شده�است،�اظهار�کرد:�در�هیچ�بورس�کاالیی�در�دنیا�قرارداد�
آتی�پسته�وجود�ندارد�و�امروز�نخستین�بازار�آتی�پسته�دنیا�در�ایران�راه�اندازی�شد�که�دلیل�عدم�
وجود�بازارهای�آتی�برای�محصوالتی�همچون�پسته�و�زعفران�در�دنیا،�مزیت�تولید�این�دو�محصول�
است�که�در�اختیار�کشور�ماست؛�لذا�با�راه�اندازی�ابزارهای�نوین�معامالتی،�ایران�می�تواند�به�عنوان�
مرجعیت�قیمتی�این�محصول�در�جهان�مطرح�شود��سلطانی�نژاد�به�اقدامات�صورت�گرفته�بورس�
کاال�در�سال��98بر�روی�محصول�پسته�اشاره�کرد�و�گفت:�پذیرش�انبارهای�شرکت�طالی�سبز�زرند�در�
زرند�و�شرکت�سبزدانه�کویر�در�سیرجان�و�ایجاد�نماد�معامالتی�این�دو�انبار،�همچنین�مذاکره�با�سایر�
انبارهای�بخش�خصوصی�و�تعاونی�در�شهرستان�های�کرمان،�رفسنجان،�سمنان�و�خراسان،�انجام�
اقدامات�الزم�جهت�راه�اندازی�قرارداد�آتی�پسته�و�برگزاری�دوره�های�آموزشی�در�شهرستان�های�

مربوطه�و�شرکت�های�کارگزاری�از�اقدامات�بورس�کاال�در�این�راستا�بوده�
است��مدیرعامل�بورس�کاالی�ایران�در�ادامه�به�مشخصات�قرارداد�آتی�
پسته�اشاره�کرد�و�گفت:�نخستین�قرارداد�آتی�پسته�فندقی��30-32
برای�تحویل�آذر�ماه��1398راه�اندازی�می�ش�ود�که�اندازه�هر�قرارداد�
�100کیلوگرم�است��حداکثر�حجم�هر�سفارش�نیز�تا��25قرارداد�و�حد�
نوسان�قیمت�روزانه�حداکثر�مثبت�و�منفی��5درصد�با�توجه�به�قیمت�

تسویه�روزانه�روز�قبل�در�نظر�گرفته�ش�ده�است��وی�به�نحوه�
تحویل�قرارداد�آتی�پسته�نیز�اشاره�کرد�و�گفت:�مقدار�
تحویل،�حداقل�برابر�با��500کیلوگرم�معادل��5قرارداد�
آتی�از�طریق�گواهی�سپرده�کاالیی�و�پرداخت�هزینه�
انبارداری��50ریال�به�ازای�هر�کیلوگرم�در�روز�است��
س�لطانی�نژاد�در�پایان�س�خنان�خ�ود�اعالم�کرد�
که�بورس�کاال�نظرات�همه�فعاالن�بازار�پس�ته�را�

می�شنود�و�آماده�برگزاری�نشست�های�
تخصصی�در�این�حوزه�است���

حامد سلطاین نژاد
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آیین راه اندازی 
 معامالت آتی پسته

 در بورس کاالی ایران

لحظه�افتتاح�معامالت�آتی�پسته�از�سوی�محمد�حسن�شمس�فرد�رئیس�اتحادیه�صادرکنندگان�خشکبار�
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 محمدرضا فرشچیان مطرح کرد؛
 پسته خندان بورسی
ونی به شرط نبود دخالت بیر
پسته�به�عنوان�نمادی�از�کشورمان�شناخته�می�شود�و�به�عنوان�یکی�از�محصوالت�صادراتی�ایران�همواره�سهم�قابل�توجهی�از�صادرات�
غیرنفتی�را�به�خود�اختصاص�داده�است��این�در�حالی�است�که�یکی�از�رقبای�سنتی�پسته�ایران�یعنی�آمریکا�با�استفاده�از�فضای�ایجاد�شده�
در�خالل�سال�های�تحریم�و�خشکسالی�توانسته�سهم�قابل�توجهی�از�بازارهای�بین�المللی�را�به�خود�اختصاص�دهد�و�حتی�از�تولید�ایران�
نیز�پیشی�گرفته�است���براساس�آمارهای�رسمی�ایران�ساالنه�4��1تا�7��1میلیارد�دالر�درآمد�از�محل�صادرات�پسته�دارد�اما�خشکسالی�های�
پی�درپی�و�عدم�برنامه�ریزی�برای�تأمین�آب�موردنیاز�باغ�های�پسته�در�مقابل�ظرفیت�های�اجرایی�و�حمایتی�از�پسته�کاران�آمریکایی�باعث�

شد�این�کشور�فاصله�خود�را�با�ایران�کم�کند�و�اکنون�به�عنوان�رقیب�سرسخت�پسته�کشورمان�شناخته�می�شود���
بحث�های�فرآوری،�بازاریابی،�برندینگ�و�بسته�بندی�پسته�از�جمله�مسائلی�است�که�باید�مورد�توجه�قرار�گیرد�زیرا�هنوز�هم�پسته�ایران�
به�صورت�فله�در�بسته�بندی�های��50کیلوگرمی�صادر�می�شود�و�می�توان�با�فرآوری�و�بسته�بندی�مناسب،�بخشی�از�این�اشتغال،�ارزآوری�
و�ارزش�افزوده�را�به�داخل�کشور�برگرداند��در�این�میان�براساس�آمارها�بین��80تا��85درصد�پسته�کشور�صادر�می�شود�که�این�امر�ضرورت�
بحث�بازاریابی�و�برندینگ�را�بیش�از�پیش�برجسته�می�سازد�و�با�توجه�به�اینکه�پسته�ایران�در�بسته�های��50کیلویی�صادر�می�شود�بخشی�از�
آن�در�خارج�از�مرزهای�ایران�و�عموماً�کشورهای�حوزه�خلیج�فارس�بسته�بندی�می�شود�و�این�امر�باعث�می�شود�ارزش�افزوده�این�محصوالت�
به�خارج�از�مرزهای�ایران�منتقل�ش�ود��»پیام�اقتصادی�بورس�کاال«�در�خصوص�بررسی�بازار�پسته�گفت�و�گویی�با�محمدرضا�فرشچیان�
عضو�هیت�رییسه�اتحادیه�صادر�کننده�خشکبار�ایران�و�نایب�رییس�اتحادیه�صادرکنندگان�برتر�ایران�داشته�است�که�در�ادامه�می�خوانید�
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�����تولی�د�و�مص�رف�پس�ته�در�بازارهای�
داخل�ی�و�خارج�ی�ب�ه�چ�ه�نحو�اس�ت�و�
خشکس�الی�های�اخیر�چه�پیام�دی�برای�

بازار�پسته�داشته�است؟
بیش از 90 ت��ا 95 درصد محصول پس��ته ایران به 
بازارهای صادراتی عرضه می شود در بهترین حالت 
کمتر از  20 هزار تن در کشور مصرف می شود که آن 
هم در 2 سال گذشته موجود بود از این نظر آسیبی 
به بازار داخلی وارد نشد اما مسائل جوی باعث شد 
در بازارهای صادراتی آس��یب های جدی به کشور 
در محصول پسته وارد شود به طوری که آمریکا به 
عنوان رقیب سنتی ایران از ما پیشی گرفت و درصدد 

تسخیر بازارهای سنتی ایران برآمد.

�����بازار�امسال�را�چطور�ارزیابی�می�کنید؟
 بازار پسته امس��ال ش��رایط خوبی دارد. هم از نظر 
کمیت بعد از 2 س��ال کم محصولی و ضرر متوالی 
میزان تولید به ش��رایط مطلوبی رس��یده اس��ت و 
کیفت محص��ول هم امس��ال ب��ه مرات��ب بهتر از 
سال های گذشته اس��ت از این رو می توان با فراهم 
کردن ش��رایط مناس��ب صادراتی س��ال خوبی را 
برای کش��اورزان و تجار پس��ته پیش بینی کرد تا 
ضررهای سال های گذشته را جبران کنند. امسال 
باید شرایط برای کشاورزان به گونه ای باشد که هم 
ضرر سال های گذشته جبران شود هم منابع مالی 
کافی برای ترمیم اصاح و توس��عه باغات در اختیار 
داشته باشد. در این راستا دس��ت اندرکاران باید به 
شرایط حاکم بر کشور احاطه داشته باشند و نکاتی 
مانند تورم نمای��ان و پنهان و افزای��ش هزینه های 
جاری مانند حمل نقل، بیمه و مزایای کارگران و...  

را هم در نظر بگیرند تا این مهم دست یافتنی شود.

�����برای�بهبود�وضعیت�بازار�چه�راهکاری�
را�پیشنهاد�می�کنید؟

ما معتقد هس��تم باید قیمت واقعی ارز در سیاست 
گذاری ها اعمال شود نه قیمت دستوری تا بتوانیم 
به شرایط ایده آل نزدیک شویم. این مشکل کلیدی 
تمام تولید در کشور است که آسیب پذیری بیشتر 

بخش کشاورزی مشکل را دو چندان می کند.

�����مکانیس�م�قیم�ت�گذاری�پس�ته�در�
کشور�چگونه�است؟

قیمت پس��ته در کش��ور بر مبنای عرض��ه و تقاضا 
تعیین می شود این سیستم تعریف شده سال های 
گذشته اس��ت و فکر می کنم این مکانیسم بیش از 
60 سال در ایران قدمت دارد و مورد استفاده قرار 

می گیرد. وقتی کشاورز محصول خود را عرضه 
می کند توس��ط تاجران خریداری می شود. 

همچنین 98 درصد پس��ته در بازار ایران 
به ص��ورت نقدی خریداری می ش��ود و تا 

امروز برای خرید پس��ته از اعتبارات دولتی و بانکی 
استفاده نشده اس��ت و تنها سرمایه صادرکنندگان 
تأمین کننده بار مالی بازار پس��ته بوده است. یعنی 
کل 1.4 میلیارد دالر گردش مالی پسته در سال از 
س��وی صادرکنندگان تأمین می ش��ود و تا امروز از 
حمایت های دولتی بی بهره بود اس��ت. حتی جوایز 
صادراتی هم در این بازار تا امروز به صادرکنندگان 

اهدا نشده است.

�����به�تازگی�اولین�عرضه�پسته�در�بورس�
کاال�اتفاق�افتاد�این�اتفاق�را�چگونه�ارزیابی�

می�کنید؟
استفاده از ابرازهای مالی مثل بورس کاال اگر با برنامه 
و مکانیسم های مشخص و به دور از اعمال سلیقه باشد 
راه گش��ا خواهد بود که بازار پس��ته هم از این قاعده 
مستثنی نیس��ت. بورس ها در تمام دنیا وجود دارند 
و اس��تفاده می شوند و ابزارهای بس��یار قدرتمند در 
حمایت کشاورزان و تجار هستند اما در کشور ما بازار، 
قوانین مشخص و طوالنی مدت را می طلبد. به عنوان 
مثال اگر یک س��ال تغییر نرخ ارز، عرضه و تقاضا را 
تحت تأثیر قرار می دهد، نباید برای تعادل بازار قوانین 
را عوض کرد کما اینکه شاهد بودیم در برخی از بازارها 
این اتفاق روی داده اس��ت. براین اس��اس اگر خرید 
فروش واقعی و استخراج قیمت واقعی در بورس انجام 
بگیرد و راهکار جلوگیری از حباب قیمتی در دسترس 
باشد حضور در بورس اتفاق میمون و فرخنده است و 
مورد حمایت بازار قرار می گیرد اما اگر برخی نهادها به 
بهانه های مختلف در امر طبیعی بازار دخالت کنند و 
بازار را از شفافیت دور کنند، فعاالن بازار پسته نسبت 
به بورس بی اعتماد می ش��وند.  این دس��ت اتفاق ها 
را بعض��اً در بازار نیز مش��اهده کرده ای��م به طوریکه 
حضور حباب قیمتی باعث ته نشین شدن پسته در 

انبارها می شود و با آن قیمت، مزیت 
رقابت��ی در ب��ازار جهانی 

را با پس��ته آمریکا از 
دس��ت می دهیم و 
مشکات بیشتری 
این صنعت را در 

بر می گیرد.

�����به�غیر�از�آمریکا�آیا�تولید�پسته�در�
افغانستان�که�شرایطی�مشابهایران�دارد�

می�تواند�رقیبی�برای�ایران�باشد؟
تولید پسته در افغانس��تان تنها به صورت پسته 
وحش��ی و جنگلی اس��ت و آن را هم به صورت 
مغز پس��ته ریز به بازار عرضه می کن��د. در بازه 
زمانی فعلی م��ا به بازار این کش��ور هم صادرات 
داریم. هنوز این کش��ور با اینکه ش��رایط و توان 
تولید پس��ته مرغوب را دارد وارد پروس��ه تولید 
کشاورزی و مکانیزه نشده و از این بابت تا سال ها 
تهدیدی برای بازار ایران محس��وب نخواهد شد. 
در بازارهای بین الملل��ی تنها رقیب جدی ایران 
پسته آمریکا اس��ت که معتقد هستم در صورت 
مدیریت مناسب، محصول این کشور هم تهدید 
جدی برای ما نخواهد بود. البته این نکته را باید 
در نظر بگیریم که دنیا متوقف نمی شود تا ما در 
بازار حرف اول را بزنیم به این ترتیب باید با تاش 
و برنامه ریزی دقیق عنوان بهترین پسته دنیا را 

نگه داریم. 
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نمایندگان مردم در استان کرمان؛ 

 بورس کاال 
 برند پسته ایران را تقویت می کند
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اب ورود پسته در معامالت بورس 
کاال نه تهنا به مست قیمت گذاری و 
فروش شفاف این محصول حرکت 
خواهیم کرد بلکه یم توان در 
ابزارهای جهاین به رقابت بیشرت اب 
محصوالت سایر کشورها از جمله 
آمریکا پرداخت

احمد اانریک محمدی

معامالت�گواه�ی�س�پرده�و�قراردادهای�آتی�
پسته�در�شرایطی�آغاز�به�کار�کرد�که�نمایندگان�
مردم�در�پسته�خیز�ترین�استان�کشور�بر�لزوم�
ورود�تجار�بزرگ�و�قدیمی�پس�ته�به�معامالت�
بورس�در�جه�ت�تقوی�ت�برند�پس�ته�ایران�و�
افزایش�اس�تانداردپذیری�این�محصول�تاکید�

دارند��
�احمد�انارکی�محمدی�در�همین�زمینه�به�»پیام�
اقتصادی�بورس�کاال«�گفت:�عرضه�پس�ته�در�
بورس�کاال�راهکاری�جدید�برای�شناساندن�برند�
پسته�ایرانی�در�سراس�ر�دنیا�و�کشف�بازارهای�
هدف�جدید�اس�ت�که�با�توجه�ب�ه�مزایای�این�
بورس�به�زودی�شاهد�حضور�تجار�عمده�پسته�

در�بازار�سرمایه�خواهیم�بود�
نماینده�مردم�رفسنجان�و�انار�در�مجلس�شورای�
اس�المی�با�بیان�اینکه�عرضه�پس�ته�در�بورس�
فرصت�مناسبی�است�تا�نفوذ�خود�در�بازارهای�
جهانی�را�بیش�از�گذشته�افزایش�دهیم،�گفت:�
با�ورود�پسته�در�معامالت�بورس�کاال�نه�تنها�به�
سمت�قیمت�گذاری�و�فروش�شفاف�این�محصول�
حرکت�خواهیم�کرد�بلکه�می�توان�در�بازارهای�
جهانی�ب�ه�رقابت�بیش�تر�با�محصوالت�س�ایر�

کشورها�از�جمله�آمریکا�پرداخت�
عض�و�هی�ات�رئیس�ه�کمیس�یون�اقتصادی�
مجلس�ورود�پسته�به�بورس�کاال�را�گام�نخست�
برای�به�دس�ت�آوردن�جایگاه�قبلی�پس�ته�در�
بازارهای�جهانی�دانس�ت�و�افزود:�ب�ا�توجه�به�
اینکه�س�ال�های�زیادی�قیمت�گ�ذاری�جهانی�

پس�ته�را�انجام�می�دادیم،�با�عرضه�پس�ته�در�
بورس�می�توان�دوباره�به�این�جایگاه�برگش�ت��
مهم�تر�اینکه�عرض�ه�این�محص�ول�در�بورس�
کاال�راهکاری�برای�ایجاد�بازارهای�بین�المللی�
جدید�و�شناساندن�برند�پسته�ایرانی�در�سراسر�

دنیا�است�
او�اظهار�داش�ت:�باید�به�این�نکته�توجه�داشت�
بورس�می�تواند�در�شفاف�سازی�قیمت�ها�کمک�
بسیاری�به�باغداران�و�کشاورزان�کند�چرا�که�با�
وجود�اینکه�بسیاری�از�کش�اورزان�و�باغداران�
با�بازار�سرمایه�آشنایی�کامل�ندارند،�اما�زمانی�
که�اسم�بورس�به�میان�می�آید،�بانک�ها�حمایت�
بهتری�از�فعاالن�بازار�دارند�و�کشاورزان�از�این�

نظر�سود�می�کنند�
وی�با�تاکید�براینکه�باید�ثمره�کار�کش�اورزان�
به�خودشان�بازگردد�که�اگر�غیر�از�این�باشد�به�
هدف�خود�نرسیده�ایم،�ادامه�داد:�اگر�کشاورزان�
به�بازار�سرمایه�اعتماد�کنند،�بخش�قابل�توجهی�
از�مشکالتی�که�در�گذشته�گریبانگیر�آن�ها�بوده�
که�از�جمله�آن�می�توان�به�حضور�واس�طه�ها�و�

دالالن�اشاره�کرد،�برطرف�می�شود�
انارکی�محمدی�افزود:�به�طور�یقین�عرضه�هر�
نوع�کاالیی�از�جمله�پسته�در�بورس�کاال�به�قیمت�
گذاری�شفاف،�دقیق�و�منصفانه�کمک�می�کند�
که�از�این�رو�مسووالن�و�نهادهای�مرتبط�باید�از�
بورسی�شدن�این�نوع�محصوالت�حمایت�کنند�
نماینده�مردم�رفسنجان�و�انار�در�مجلس�تاکید�
کرد:�معامالت�پسته�در�بورس�کاال�تحول�بزرگی�



34

در�فروش�محصوالت�به�وجود�می�آورد�که�ارتقای�
تجارت�پسته�به�عنوان�یک�محصول�صادراتی،�
می�تواند�نقش�مهمی�در�ارزآوری�داشته�باشد�

وی�آغاز�معامالت�گواهی�سپرده�پسته�در�بورس�
کاال�اش�اره�کرد�و�گفت:�صدور�گواهی�س�پرده�
پس�ته�در�بورس�کاال�نیاز�به�اس�تاندارد�سازی�
محصوالت�دارد�که�با�مشخص�شدن�این�موضوع�
از�فردا�شاهد�آغاز�این�معامالت�هستیم�و�رفته�

رفته�بر�حجم�معامالت�افزوده�می�شود�
عضو�هیات�رئیسه�کمیسیون�اقتصادی�مجلس�
گفت:�پیش�بینی�می�ش�ود�در�آین�ده�نزدیک�
با�فرهن�گ�س�ازی�و�آموزش�ه�ای�الزم�عمده�
پس�ته�تولیدی�و�تجار�بزرگ�کش�ور�در�بورس�
کاال�معامله�ش�ود�چرا�که�یکی�از�ابزارهای�مهم�
در�جهت�صادرات�این�محص�ول�ارزآور،�بورس�

کاال�است�

��فروش�نقدی�به�جای�معامالت�چکی�
حس�ین�امیری�خامکان�ی�نیز�درب�اره�عرضه�
پس�ته�در�بورس�به�پیام�اقتص�ادی�بورس�کاال�
گفت:�اتفاق�خوبی�که�به�تازگ�ی�در�بورس�کاال�
رقم�خورده�اس�ت�و�اجرای�مقدم�ات�آن�به�دو�
سال�گذشته�برمی�گردد،�آغاز�معامالت�گواهی�

سپرده�پسته�است�که�شهرستان�زرند�به�عنوان�
نخستین�شهرستان�از�این�اتفاق�استقبال�کرده�
تا�به�زودی�عم�ده�دغدغه�های�باغ�داران�این�
منطقه�با�افزایش�معامالت�مستقیم�تولیدکننده�

و�مصرف�کننده�کاهش�می�یابد�
نماینده�مردم�زرند�و�کوهبنان�در�مجلس�شورای�
اسالمی�عنوان�کرد:�همواره�بازار�پسته�در�فصل�
برداشت�دچار�التهاب�می�شد�و�قیمت�به�شکل�
مصنوعی�افت�داش�ت�اما�بدون�ش�ک�با�آغاز�
معامالت�پس�ته�و�حمایت�مس�ووالن�و�فعاالن�
این�بخش�دیگر�شاهد�مش�کالت�قدیمی�بازار�
در�فصل�برداش�ت�و�ب�روز�التهاب�ه�ای�کاذب�

نخواهیم�بود�
رئیس�مجمع�نمایندگان�اس�تان�کرمان�اظهار�
داشت:�بازار�محصوالت�کشاورزی�با�مشکالت�
عدی�ده�ای�در�ح�وزه�قیم�ت�گ�ذاری،�حضور�
واسطه�ها�و�سود�کم�کش�اورزان�روبه�رو�است�
که�اگر�مزایای�ورود�محصوالت�کش�اورزی�در�
بورس�کاال�از�جمله�فروش�مستقیم�محصوالت�
با�قیمت�واقعی�از�سوی�کشاورزان،�کنار�رفتن�
واسطه�ها،�رشد�کیفیت�کاالها�و�دریافت�سریع�
وجه�معامالت�به�کشاورزان�آموزش�داده�شود�
بدون�شک�ش�اهد�توس�عه�بخش�کشاورزی�و�

همواره ابزار پسته در فصل 
برداشت دچار الهتاب یم شد و 
قیمت به شکل مصنوعی افت 
داشت اما بدون شک اب آغاز 
معامالت پسته و حمایت مسووالن 
و فعاالن این بخش دیگر شاهد 
مشکالت قدیمی ابزار در فصل 
برداشت و بروز الهتاب های کاذب 
نخواهیم بود

حسین امیری خامکاین
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تولیدات�خواهیم�بود�
امیری�خامکانی�با�اش�اره�به�اینکه�باغداران�از�
معامالت�پسته�در�بورس�استقبال�خواهند�کرد،�
گفت:�متاسفانه�در�بازار�سنتی�واسطه�ها�و�دالالن�
محصول�باغداران�پسته�را�به�صورت�ارائه�چک�
با�تاریخ�های�مدت�دار�خریداری�می�کنند�که�این�
امر�در�بسیاری�از�موارد�باعث�می�شود�تا�کشاورز�
به�پول�خود�نرس�د�ای�ن�در�حالی�اس�ت�که�در�
معامالت�گواهی�سپرده�کاالیی�فروش�محصول�
بصورت�مستقیم�و�نقدی�انجام�شده�و�باغدار�به�
راحتی�و�در�کمترین�زمان��پس�از�انجام�معامله�

پول�خود�را�دریافت�می�کند�
وی�خاطر�نشان�س�اخت:�همچنین�استفاده�از�
قراردادهای�آتی�پسته�نیز�به�باغداران�در�پیش�
بینی�قیمت�ها�طی�ماه�های�پیش�رو�به�ویژه�فصل�
برداشت�و�پوشش�ریسک�های�ناشی�از�نوسانات�
قیمتی�کمک�می�کند��بطوری�که�با�این�سازوکار�
معامالتی،�خیال�کش�اورز�از�قیمت�های�آینده�
راحت�اس�ت�و�می�تواند�محصول�را�به�اصطالح�

پیش�فروش�کند�
نماینده�م�ردم�زرن�د�و�کوهبن�ان�در�مجلس�
عرضه�پس�ته�را�راهکاری�مناسب�برای�شفاف�
س�ازی�قیمت�این�محصول�صادراتی�و�ارزآور�
دانس�ت�وتصریح�ک�رد:�با�ورود�ای�ن�محصول�
جهانی�به�بورس�کاال،�مسیر�جدیدی�پیش�روی�
تجار�داخلی�و�خارجی�ق�رار�می�گیرد�به�طوری�
که�ب�ورس�کاال�می�تواند�دریچ�ه�ای�جدید�در�
تجارت�پسته�باشد�و�در�امر�قیمت�گذاری�کمک�
بیشتری�به�فروشندگان�و�خریداران�داخلی�و�

خارجی�انجام�دهد�
وی�با�بی�ان�اینکه�عرضه�پس�ته�در�بورس�باید�
زودتر�از�اینها�انجام�می�ش�د،�تصری�ح�کرد:�به�
هر�حال�در�کن�ار�افزایش�به�ره�وری�باید�بازار�
ش�فاف�فروش�و�بازاریابی�پس�ته�نیز�را�داشته�
باش�یم�و�باید�از�روش�س�نتی�بیرون�بیاییم�و�
فروش�و�بازاریابی�را�نیز�به�صورت�کارشناس�ی�
انجام�بدهیم�تا�پسته�هایی�که�در�کشور�تولید�
می�شود�به�ویژه�شهرستان�زرند�مدیریت�کنیم�
و�به�موقع�و�با�قیمت�مناسب�به�بازارهای�جهانی�

عرضه�کرد�

��پسته�بورسی�به�نفع�کشاورزان�
ش�هباز�حس�ن�پور�بیگل�ری�نماین�ده�مردم�
سیرجان�و�بردسیر�در�مجلس�شورای�اسالمی�
نیز�با�اشاره�به�استقبال�باغداران،�تولیدکنندگان�
و�صادرکنندگان�شهرستان�سیرجان�از�عرضه�
پسته�در�بورس�کاال�گفت:�پیش�بینی�می�شود�
به�زودی�با�آشنایی�فعاالن�بازار�پسته�با�قواعد�
معامالت�آتی،�ای�ن�معامالت�که�به�نوعی�خرید�
و�فروش�اوراق�پسته�برای�تحویل�آینده�بوده�و�
پوشش�ریسک�قیمتی�از�مزایای�اصلی�آن�است�

با�رونق�قابل�توجهی�روبه�رو�شود�
وی�ب�ا�تاکید�ب�ر�اینک�ه�عرض�ه�کاال�در�بورس�
بی�شک�در�ش�فافیت�قیمت�مؤثر�است،�گفت:�

به�طور�معمول�سازوکار�معامالتی�بورس�در�همه�
کش�ورها�راهکاری�منطقی�برای�کشف�قیمت�
واقعی�است�و�به�تولیدکننده،�تجار،�صادرکننده�
و�حتی�واس�طه�ها�و�در�مجموع�همه�ذی�نفعان�
یک�ب�ازار�کمک�می�کن�د�تا�از�اطالع�ات�روز�و�
واقعی�بازار�مطلع�شوند�و�به�این�ترتیب،�جلوی�
رانت�اطالعاتی�و�مش�کالت�بازارهای�سنتی�را�

می�گیرد�
حسن�پور�بیگلری�به�عرضه�پسته�در�بورس�کاال�
اش�اره�کرد�و�افزود:�مقدمات�عرضه�پس�ته�در�
بورس�کاال�از�دو�سال�پیش�شروع�شد�و�پس�از�
موفقیت�معامالت�گواهی�سپرده�و�آتی�زعفران�
و�زیره،�عزم�جدی�برای�ورود�پسته�به�ابزارهای�
مالی�بورس�کاال�ش�کل�گرفت�که�چند�روزی�از�
معامالت�گواهی�سپرده�می�گذرد�و�فردا�قرارداد�

آتی�این�محصول�نیز�راه�اندازی�می�شود�
وی�با�تاکید�ب�ر�اینکه�عرضه�پس�ته�در�بورس�
کاال�به�نفع�کش�اورزان�و�صادرکننده�ها�و�حتی�
تجار�است،�اظهارداش�ت:�با�فعالیت�گستره��12
هزار�کشاورز�س�یرجانی�و�بیش�از��500شرکت�
تجاری�در�این�شهرس�تان�و��40شرکتی�که��در�
خارج�از�کشور�به�ثبت�رسیده�است�به�طور�یقین�
عرضه�پس�ته�در�بورس�کاال�از�سوی�باغداران،�
تولیدکنندگان�و�صادرکنندگان�این�شهرستان�

با�استقبال�باالیی�روبه�رو�می�شود�
رئیس�فراکس�یون�اصناف�مجلس�ب�ه�تجریه�
عرضه�زعف�ران�و�زیره�در�بورس�اش�اره�کرد�و�
اظهار�داش�ت:�پیش�از�ورود�زعفران�و�زیره�به�
بورس�کاال�برخ�ی�فعاالن�قدیمی�ای�ن�بازارها�
تمایل�چندانی�به�حضور�در�بورس�نداشتند�اما�
پس�از�انجام�معامالت�و�واقعی�شدن�قیمت�ها�و�
امکان�کسب�سود�آنها�در�معامالت�بورس،�رفته�

رفته�شاهد�رشد�ورود�آنها�به�بورس�هستیم�
عضو�کمیس�یون�برنامه،�بودجه�و�محاس�بات�
مجلس�گفت:�با�توجه�به�حج�م�تولید�و�ارزش�
باالی�بازار�پسته�به�ویژه�در�شهرستان�سیرجان،�
پیش�بینی�می�شود�با�ورود�س�رمایه�گذاران�و�
فعاالن�بازار�پسته،�معامالت�آتی�این�محصول�
با�رونق�قابل�توجهی�روبه�رو�شود�به�گونه�ای�که��
شاهد�ورود�س�رمایه�گذاران�پرشماری�به�این�
بازار�خواهیم�بود��نماینده�مردم�در�مجلس�دهم�
بر�لزوم�صادرات�قدرتمند�پسته�ایرانی�در�بازار�
جهانی�تاکید�کرد�و�گفت:�هزینه�تولید�باال�و�عدم�
نرخ�صادراتی�مانعی�برای�صادرات�بهینه�پسته�
به�بازار�جهانی�تلقی�می�ش�د،�اما�اکنون�بورس�
کاال�گام�مثبتی�برای�ساماندهی�بازار�اقتصادی�
پسته�برداش�ته�اس�ت�که�امیدواریم�به�زودی�
شاهد�تثبیت�جایگاه�پسته�ایرانی�در�دنیا�باشیم�
به�گفته�نماینده�مردم�س�یرجان�و�بردسیر�در�
مجلس،�در�کنار�ارزآوری�بیش�تر�برای�کشور�و�
ش�فافیت�قیمت�ها�می�توان�به�ایجاد�اشتغال�و�
رونق�کسب�و�کارهای�مرتبط�با�محصول�پسته�
در�شهرستان�سیرجان�با�ورود�این�محصول�به�

بورس�کاال�اشاره�کرد�

پیش از ورود زعفران و زیره به بورس 
کاال برخی فعاالن قدیمی این ابزارها 

متایل چنداین به حضور در بورس 
نداشتند اما پس از انجام معامالت 

و واقعی شدن قیمت ها و امکان 
کسب سود آهنا در معامالت بورس، 
رفته رفته شاهد ورود آهنا به بورس 

هستیم

هشباز حسن پور بیگلری
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غالمرضا�آگاه�در�سال��1280در�مشهد�به�دنیا�آمد�و�یک�سال�
بعد�خانواده�وی�به�یزد�رفتند�و�وی�تا�16س�الگی�در�یزد�بود�و�
سپس�به�رفسنجان�نزد�دایی�خود�محمدعلی�بخشعلی�رفت�
و�در�کار�تجارت�چای�و�پارچه�و�����با�بمبئی�هندوستان�مشغول�

فعالیت�شد��
ای�ن�ب�ازرگان�و�کارآفری�ن�ب�زرگ�از�اولین�کس�انی�بود�که�
کش�اورزان�را�تش�ویق�به�کاش�ت�پس�ته�می�کرد�خ�ود�نیز�
زمین�های�فراوانی�را�زیر�کش�ت�پس�ته�برد�و�دارایی�خود�را�
به�بهترین�ش�کل�مورد�اس�تفاده�قرار�داد�و�کارگران�زیادی�
هم�جذب�وی�ش�دند�به�طوریکه�فردوسیه�)ش�هری�از�توابع�
رفس�نجان�در�منطقه�نوق(�مح�ل�کش�ت�و�کار�او�و�صاحب�

بیشترین�جمعیت�منطقه�شد�
او��در�طول�حیات�پر�برکت�خود�همیش�ه�ع�الوه�بر�اینکه�در�
تولید�پسته�فعال�بود�و�زمین�های�زیادی�را�زیر�کشت�پسته�
برد�و�باغات�فراوانی�در�اس�تان�کرمان�ایجاد�نمود،�پیوسته�
مشوق�کسانی�بود�که�عالقه�به�پسته�کاری�نشان�می�دادند�و�
همه�را�از�این�بابت�راهنمایی�می�ک�رد�و�جزوه�ای�هم�راجع�به�
کاشت�پسته�تهیه�نموده�بود�که�به�همه�عالقمندان�به�این�کار�
ارائه�می�کرد��حتی�اگر�الزم�می�شد�به�محل�انتخابی�اشخاص�
برای�کشت�پسته�می�رفت�و�بدون�کوچک�ترین�چشم�داشتی�
آن�ها�را�از�نظر�مناس�ب�بودن�زمین�و�بذر�و�کاشت�راهنمایی�

می�کرد�
حاج�غالمرضا�آگاه�در�کاشت�و�برداشت�پسته�به�جایی�رسید�
که�توانست�پس�ته�رفس�نجان�را�به�آمریکاییان�و�اروپاییان�
بشناساند�و�از�اولین�افرادی�بود�که�توانس�ت�پسته�را�صادر�
کند��توفیقات�وی�به�قدری�چشمگیر�بود�که�وزیر�دارایی�وقت�
به�رفس�نجان�آمد�و�مهمان�آگاه�شد�و�از�نزدیک�فعالیت�های�
این�مرد�بزرگ�را�دید��او�در�سال����1314به�عنوان�نماینده�ایران�
به�نمایشگاه�بین�المللی�بروکسل�فرستاده�شد�تا�محصوالت�
کش�اورزی�تولید�جنوب�ایران�را�معرفی�کند��مرحوم�آگاه�نه�
تنها�در�این�سفر�به�بروکس�ل�رفت�بلکه�به�کشورهای�آلمان،�
انگلستان،�فرانسه،�بلژیک،�ایتالیا،�مصر،�لبنان�و�سوریه�نیز�
برای�معرفی�پسته�سفر�کرد�و�پسته�را�در�این�کشورها�عرضه�
و�معرفی�کرد�و�مقداری�پس�ته�نیز�برای�هیتلر�و�چرچیل�نیز�
فرستاد،�ایش�ان�معتقد�به�خلق�بازار�بین�المللی�پسته�بودند�

که�همین�اتفاق�هم�افتاد�
وی�در�ادامه�کار�با�مس�یحیان�س�وریه�ای�ارتباط�برقرار�کرد�
و�توانس�ت�پس�ته�را�به�آمریکا�صادر�کند�که�اولین�پایه�های�
صادرات�پسته�ایران�بود��در�س�ال��1338خانواده�های�آگاه،�
مرشد،�امین�و�برخوردار�و�����ش�رکت�صادرات�پسته�ایران�را�
تأسیس�کردند�و�قصد�داشتند�از�طریق�این�شرکت�محصول�
خود�را�صادر�کنند�که�شعبه�ای�در�نیویورک�به�مدیریت�علی�
اکبر�امین�)علی�اکبر�امین�فرزند�امین�التجار(�و�ش�عبه�ای�در�
اروپا�به�مدیری�ت�آقای�ایرج�آگاه�و�ش�عبه�ای�هم�در�تهران�و�
یک�ش�عبه�هم�در�رفسنجان�داش�ت�که�در�ابتدا�پسته�تفت�
داده�ش�ده�را�با�محموله�های��5تنی�به�اروپا�می�فرس�تادند�و�
پس�ته�را�در�بس�ته�بندی�های��30و��50گرمی�سلفان�شده�به�
صورت�رایگان�در�اختیار�مردم�می�گذاشتند�تا�مردم�با�پسته�

آشنا�شوند�
مرحوم�آگاه�پس�از�به�وجود�آوردن�بازار�بین�المللی�پسته�به�
این�کار�بسنده�نکرد�و�نگرانی�وی�پس�از�برداشت�پسته�بود،�
او�نگران�بود�که�مردم�با�روش�های�ابتدایی�پس�ته�را�فرآوری�
کنند��غالمرضا�آگاه�با�وارد�کردن�دس�تگاه�هایی�از�سوریه�و�
آلمان�و�سیسیل�ایتالیا�و�تش�ویق�صنعتگران�داخلی�باعث�
شد�اولین�دستگاه�پسته�پوس�ت�کنی�در�داخل�تولید�شود،�
نگرانی�دیگر�که�او�را�آزار�می�داد�نگرانی�از�آفات�نباتی�و�آفاتی�
که�محصول�پس�ته�را�تهدید�می�کرد�بود�که�وی�با�مکاتباتی�
که�ب�ا�ش�رکت�های�آلمانی�و�فرانس�وی�انجام�داد�ش�روع�به�
آوردن�وسایل�سم�پاش�ی�کوله�ای�و�موتوری�از�آلمان�کرد�و�با�
شرکت��BASFو��BAYERآلمان�شروع�به�واردات�کودهای�
شیمیایی�و�سموم�مخصوص�دفع�آفات�پسته�کرد؛�ترویج�کود�

شیمیایی�را�آگاه�قبل�از�وزارت�کشاورزی�شروع�کرد���
آخرین�س�مت�غالمرضا�آگاه�ریاس�ت�هیئت�مدیره�شرکت�
صادرات�پسته�ایران�بود�که�در�سال��1360شرکا�آن�را�منحل�
کردند�و�شرکت�های�جدید�را�راه�انداختند�تا�به�طور�جداگانه�

پسته�خود�را�صادر�کنند�
شادروان�آگاه�طبع�خوشی�در�شعر�داشت�و�سروده�هایی�نیز�از�
وی�به�جا�مانده�است��غالمرضا�آگاه،�مردی�که�صنعت�پسته�را�
دگرگون�کرد�در�سال��1365در�تهران�درگذشت�و�در�بهشت�

زهرای�تهران�به�خاک�سپرده�شد�

آگاه
مردی که پسته اب او خندید
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روز�ملی�صادرات�بهانه�ای�شد�برای�این�که�همراه�با�دوست�عزیزم�
محمد�حسین�کریمی�پور�به�دیدن�استادمان�برویم��مهدی�آگاه�را�
می�گویم�که�یکی�از�گنج�های�زندگی�و�زمانه�من�است��آقای�آگاه�
حق�بزرگی�گردن�همه�ما�دارد�و�شخصاً�از�ایشان�بسیار�آموخته�ام��
همین�طور�مرحوم�علی�هنری�که�دوست�و�شریک�آقای�آگاه�بودند�
و�توفیق�شاگردی�ایشان�را�هم�داش�تم��طبق�معمول�از�اقتصاد�
سخن�گفتیم�و�حرف�صادرات�هم�به�میان�آمد��صحبت�فرصت�
سوزی�های�تاریخی�شد�که�استاد،�یادداش�تی�خواندنی�از�پدر�

مرحومشان-�غالمرضاآگاه�-نشانمان�داد��
این�یادداش�ت�در��بهمن��1345در��مجله�»تهران�اکونومیست«�
منتشر�ش�ده�و�آگاه�بزرگ،��53س�ال�پیش�به�گونه�ای�از�مزیت�
صادرات�سخن�گفته�که�همین�امروز�هم�با�تغییر�نام�ها،�قابلیت�
انتشار�در�رس�انه�های�اقتصادی�را�دارد�و�درمانی�است�بر�یکی�از�

گرفتاری�های�مزمن�اقتصاد�ایران��
اجازه�بدهید�ابتدا�کمی�درباره�مرحوم�غالمرضا�آگاه�بگویم�و�بعد�

نظرم�را�درباره�یادداشت�ایشان�طرح�کنم�

آگاه�بزرگ
مرحوم�غالمرض�ا�آگاه�اصالتی�یزدی�داش�ت�که�در�مش�هد�به�
دنیا�آمد�و�در�کرمان�س�کنی�گزید��او�نس�بت�فامیلی�با�مرحوم�
حاج�محمدتقی�برخوردار�داشت��غالمرضا�آگاه�را�از�این�جهت�
پدر�پس�ته�ایران�می�دانند�که�این�محصول�را�صنعتی�کرد��او��با�
سرمایه�گذاری�اهالی�متمول�یزد،�باغ�های�زیادی�در�رفسنجان�به�
بار�نشاند���جنگ�جهانی�دوم،�فرصت�مناسبی�برای�غالمرضا�آگاه�

بود�تا�پسته�ایران�را�به�جهان�عرضه�کند��
او�مغز�پسته�را�به�نام�»جیره�کماندو«�همزمان�به�ارتش�متفقین�و�
آلمان�معرفی�کرد�و�به�این�ترتیب�زمینه�فروش�محصول�باغات�

پسته�رفسنجان�به�کشورهای�اروپایی�و�آمریکا�فراهم�شد��
�او�تنها�به�معرفی�محصوالت�خود�بسنده�نکرد��هنگامی�که�»نیل�
آرمسترانگ«�نخستین�فضانورد�جهان�که�پا�به�ماه�گذاشت،�به�
ایران�آمد،�هدیه�ویژه�ای�به�او�داد�و�آن�چیزی�نبود�جز�پسته�ایرانی�
که�از�باغات�رفس�نجان�به�عمل�آمده�ب�ود��فضانورد�آمریکایی�
نیز�در�مدح�پس�ته�ایرانی،�یادداشت�تاریخی�نوش�ت�و�آن�را�به�
غالمرضا�آگاه�تقدیم�کرد��بعدها�به�همت�او�بود�که�پس�ته�ایران�
به�بازار�نیویورک�و�به�دنبال�آن�اکثر�نقاط�کش�ور�ایاالت�متحده�

آمریکا�صادر�شد�
�مرحوم�آگاه��13فرزند�داشت�که�جملگی�انسان�هایی�شریف�و�آگاه�
بوده�و�هستند��همه�آنها�دور�از�هیاهوی�زمانه�خدمات�زیادی�به�

جامعه�داشته�اند�اما�دو�فرزندشان�را�بیشتر�می�شناسیم�
�معروف�تری�ن�آن�ها،�مرح�وم�»منوچه�ر�آگاه«�از�اقتصاددانان�
سرشناس�ایران�اس�ت�که�در�س�ال��1338به�ایران�بازگشت�و�
ریاست�اداره�بررسی�های�اقتصادی�بانک�ملی�و�بانک�مرکزی�را�بر�

عهده�گرفت��او�بعدها�معاون�وزیر�اقتصاد�شد�
اس�تاد�من�آقای�مهدی�آگاه،�یکی�دیگر�از�فرزندان�آن�مرحوم�
است�که�در�کرمان�به�نیکی�و�خیرخواهی�شهره�است�و�در�مسائل�
مهم�استان��از�جمله�اقلیم�و�آب،�مطالعات�و�تحقیقات�گسترده�ای�

داشته�است��

یادداشت�تهران�اکونومیست
کشورها�عموماً�از�اویل�دهه��1980به�این�سو�سیاست�جایگزینی�
واردات�را�کنار�گذاشتند�و�در�مقابل،�سیاست�توسعه�صادرات�را�در�
پیش�گرفتند��اقتصاددانان�معتقد�بودند�برای�رونق�بیشتر�تولید�
باید�مقیاس�بازارها�را�از�مرزها�فراتر�برد�و�صادرات�را�پیشران�رشد�
اقتصادی�کرد��این�ن�وع�نگاه�به�اقتصاد�حت�ی�در�دهه��1970هم�
رادیکال�محسوب�می�شد�اما�مرحوم�غالمرضا�آگاه�در�اواسط�دهه�

�1960به�ساختار�سیاسی�سه�توصیه�بسیار�مهم�می�کند:
اول�این�که:�صادرات�پیش�برنده�تولید�است�و�می�تواند�تولید�را�به�
تحرک�وادارد��پس�برای�این�که�تولید�افزایش�یابد�و�مشکل�اشتغال�

حل�شود،�باید�صادرات�را�تقویت�کرد�
دوم�این�که:�برای�توسعه�صادرات�باید�از�کشورهای�همسایه�شروع�
کرد��سوم�این�که:�سفیران�ایران�در�دیگر�کشورها�باید�آگاه�و�مسلط�
به�اقتصاد�باش�ند�و�صرفاً�با�مأموریت�بازارگشایی�به�کشورهای�
بزرگ�اعزام�شوند���وقتی�از�دیدار�استاد�بر�می�گشتیم�به�محمد�
حسین�کریمی�پور�گفتم؛�چه�مرد�بزرگی�بوده�غالمرضا�آگاه�و�چه�
بینش�عمیقی�داشته�که��53سال�پیش،�نظری�داده�که�به�مدت�

چهار�دهه�کلید�توسعه�خیلی�از�کشورها�بوده�است��
دست�کم�زمانی�که�غالمرضا�آگاه�این�دیدگاه�را�در�مجله�تهران�
اکونومیست�منتش�ر�کرده،�نه�کره�جنوبی،�نه�چین�و�نه�ترکیه�و�
نه�خیلی�از�کش�ورهای�شرق�آس�یا�آوازه�چنین�نظریاتی�را�هم�

نشنیده�بودند�
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�مرحوم�اسداهلل�عسگر�اوالدی�از�تاجران�به�
نام�و�بزرگ�پسته�و�خشکبار�ایران��15اسفند�
�1312در�کوچه�عمو�گلشن�)پایین�چهار�راه�
سیروس(�تهران�متولد�شد��او�در�خانواده�ای�
متدین�و�در�س�طح�پایین�جامعه�متولد�شد��
شغل�پدرش�پیشه�وری�بود�و�مغازه�عطاری�
داشت��دو�برادر�داشت�که�هر�سه�از�سن��12
���13س�الگی�کار�در�بازار�تهران�را�ش�روع�
کردند��همس�رش،�دخت�ر�دای�ی�اش�بود�و�
خطبه�عقدش�ان�را�آیت�اهلل�مه�دوی�کنی�
خواند��اسداهلل��5فرزند�و��14نوه�دارد�که�امیر�

علی�عسگراوالدی�)پسر�بزرگش(،�شریک�
و�همراه�ش�در�چندین�ش�رکت�تولیدی�و�
بازرگانی�او�محسوب�می�شود��شریک�مهم�
او�»محمد�حس�ن�ش�مس�فرد«�بوده�که��50
سال�با�وی�شراکت�داش�ت�و�در�شرکت�ها�و�
انجمن�هایی�با�وی�هم�کاری�کرد�که�در�این�

گزارش�به�معرفی�آن�ها�می�پردازیم�

���روزی��2ریال�دستمزد
روزها�کار�می�کرد�و�شب�ها�درس�می�خواند��
پس�از�گذران�دن�کنکور�در�رش�ته�ادبیات�

پذیرفته�شد؛�اما�عصرهایی�که�فرصت�داشت�
به�دانش�کده�اقتص�اد�هم�می�رف�ت؛�چون�
ساختمان�های�دانشکده�مقابل�هم�بود��گاهی�
سر�کالس�های�دانشکده�حقوق�هم�می�رفت��
می�گفت�کارم�را�از�صفر�شروع�کردم��اولین�
حقوقی�که�در�دوره�ش�اگردی�گرفت�روزی�
�2ریال�بود�که�می�شد�ماهی��6تومان��اولین�
تجارتش�را�ب�ا�خرید�یک�کیس�ه�کنجد�به�
قیمت��53تومان�از�بازار�تهران�ش�روع�کرد�
و�آن�کیس�ه�کنجد�را�به�نانوایی�سر�محل�به�
قیمت��70تومان�فروخت�و�این�اولین�سودی�

مروری کوتاه بر زندگی اسداهلل عسگر اوالدی؛
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بود�که�در�تجارت�به�دست�آورد��این�مربوط�
به�سال��1327است��تا�س�ال��1334کارمند�
بود�و�در�شرکتی�کار�می�کرد�که�فعالیتش�در�
زمینه�صادرات�بود��به�ص�ادرات�عالقه�مند�
شد�اما�پول�آن�را�نداش�ت��تنها�دارایی�اش�
خانه�ای�بود�که�در�خیابان�ش�هید�مصطفی�
خمینی�به�مبلغ��5600تومان�خریده�بود��در�
آن�خانه�به�همراه�دو�خواهر�و�پدر�و�مادرش�
زندگی�می�کرد��اولین�ماشینش�که�در�سال�
�1333خرید�ی�ک�فولکس�ب�ه�مبلغ��5900
تومان�بود�که�با�همین�ماش�ین�چند�کیسه�
خواربار�از�بازار�می�خرید�و�بی�ن�نانوا�و�بقال�
توزیع�می�کرد��س�ال��1334تصمیم�گرفت�
تاجر�ش�ود��به�اتاق�بازرگانی�رفت�که�کارت�
بازرگانی�بگیرد،�اما�س�نش�اقتضا�نمی�کرد��

چون�حداقل�باید��24ساله�می�بود��

���علت�عالقه�او�به�زیره�چه�بود؟
�2س�ال�بعد�با�قس�ط�و�تخفیف�حجره�ای�به�
مبلغ��4هزار�تومان�خرید�و�بازار�خش�کبار�
را�انتخاب�کرد��او�در�نوجوانی�از�بازار�تهران،�
کنجد�می�خرید�و�به�نانوای�ی�می�فروخت�و�
کس�ی�فکرش�را�هم�نمی�کرد�ک�ه�در�آینده�
زندگی�اش،�بیش�از��60س�ال�در�کار�تجارت�
بماند�و�»نفر�اول�بازار«�ش�ود��می�گفت�زیره�
سبز�را�بس�یار�دوس�ت�داش�تم��چون�هم�
س�رمایه�کمی�می�خواس�ت�و�ه�م�قیمتش�
ارزان�بود��به�صادرات�عالقه�زیادی�داش�ت�
و�کار�را�در�س�ال��1336و�از�صفر�با�صادرات�
زیره�شروع�کرد�و�قسطی�پنج�تن�زیره�خرید��
اولی�ن�مش�تری�اش�در�حوزه�ص�ادرات،�از�
کش�ور�س�نگاپور�بود��با�تمام�دنی�ا�مکاتبه�
می�کرد�و�دنب�ال�خریدار�می�گش�ت��اولین�
معامالتش�با�نیویورک�س�ال��1330ش�روع�
شد��نیویورک�از�دیرباز�تاکنون�دارای�بورس�
زیره�بوده�و�هست��به�سبب�تالش�های�شبانه�
روزی،�سفرها�و�مکاتباتش�روزی�رسید�که�
دیکته�کننده�قیمت�زی�ره�در�جهان�و�ایران�
شد��می�گفت�دوشنبه�ای�نبود�که�بازار�ادویه�
نیویورک�که�زیره�هم�زیرمجموعه�آن�است،�
باز�شود�و�نرخ�شرکت�او�»شرکت�حساس«�
روی�میز�نرود�و�معامالت�ش�روع�بشود��اما�
سال�های�واقعًا�س�ختی�بود��در�سال��1347
به�صادرات�دو�قلم�دیگر�خش�کبار�ش�امل�
پسته�و�کشمش�رو�آورد��پسته،�کار�بزرگی�
بود�و�پول�سنگینی�می�خواست��پول�الزم�را�
نداشت،�اما�چون�در�بازار�فردی�خوش�حساب�
و�آبرومند�شناخته�می�شد�به�صورت�نسیه�ای�
کارش�را�شروع�کرد�و�هنرش�این�بود�که�یک�
ماهه�آن�جن�س�را�به�خ�ارج�می�فروخت�و�

پولش�را�می�گرفت��این�هنر�خوش�حسابی،�
عامل�موفقیتش�در�بازار�پس�ته�بود��س�ال�
�1343اولی�ن�انب�ارش�را�در�خیابان�تختی�
تهران�خرید�و�کارخانه�زیره�حس�اس�را�در�
مشهد�تأسیس�کرد��سال�که�سودی�می�کرد،�
انبار�و�دفتر�و�خانه�و�ملک�می�خرید��در�سرای�
امید�که�روزی�در�آن�حجره�قس�طی�خریده�

بود�تمام�دفاتر�همسایه�را�خرید�

���شرکت�ها�و�شرکا
اس�داهلل�عس�گر�اوالدی�از�س�ال��1370تا�
1398،�در�ش�رکت�ها�و�مؤسسات�بسیاری،�
عضو�هیات�مدیره�و�مدیرعامل�بود�که�از�آن�
جمله�می�توان�به�درمانگاه�خیریه�فرش�ته،�
انجمن�پس�ته�ایران،�ش�رکت�پیش�گامان�
اقتصاد�کیهان،�ش�رکت�آب�س�نج،�شرکت�
عمران�و�آبادی�بستان�ایران،�کنفدراسیون�
ص�ادرات�ای�ران،�انجم�ن�صادرکنن�دگان�
گیاه�ان�دارویی،�ش�رکت�پس�ته�پردیس،�
اتاق�بازرگانی�ایران�و�چی�ن،�اتاق�بازرگانی�
ایران�و�کانادا،�اتاق�بازرگانی��ایران�و��استرالیا�
و�اتحادی�ه�صادرکنندگان�خش�کبار�ایران�

اشاره�کرد�
اس�داهلل�عس�گر�اوالدی�از�زم�ان�تحصیل�
در�رش�ته�حقوق�دانش�گاه�تهران،�با�پس�ر�
پروفسور�حسابی�)ایرج(�در�دانشکده�فنی�
دانشگاه�تهران�آشنا�می�شود�و�از�آن�زمان،�
استارت�روابط��تجاری�و�همکاری�اقتصادی�
این�دو�زده�می�ش�ود�که�تا�حض�ور�در�هیات�
مدیره�اتاق�بازرگانی�ایران�و�کانادا�در�س�ال�

1397،�ادامه�می�یابد��
اس�داهلل� � مه�م� فعالیت�ه�ای� از� یک�ی�
عسگراوالدی،�تأسیس�و�هدایت�و�راهبری�
انجمن�ه�ا�و�مراکز�تصمیم�گی�ری�در�حوزه�
واردات�و�ص�ادرات�کاال�و�خدم�ات�بود��در�
اول�آذرماه�س�ال�1384،�وی�به�همراه�عالء�
میر�محمد�صادقی�که�از�دوستان�و�نزدیکان�
سیاس�ی�و�اقتصادی�وی�محسوب�می�شد،�
مجمعی�را�به�نام�کنفدراسیون�صادرات�ایران�

تأسیس�کرد��
اس�داهلل� فعالیت�ه�ای� از� یک�ی�دیگ�ر�
عسگراوالدی�در�اواسط�دهه�هشتاد�هجری�
شمسی،�حضور�در�اتحادیه�صادرکنندگان�
گیاهان�دارویی�بود�که�نش�ان�دهنده�عالقه�
زیاد�آن�مرحوم�به�ص�ادرات�این�کاالهای�با�
ارزش�سنتی�ایران�به�خارج�از�کشور�داشت�
از�مهم�ترین�تش�کل�های�اقتص�ادی�که�در�
��20سال�اخیر،�بخش�ی�از�فعالیت�اقتصادی��
و�حضور�تجاری�و�معنوی�عس�گر�اوالدی�را�
تجربه�کرد،�ات�اق�بازرگان�ی�و�صنایع�ایران�

و�چین�اس�ت�که�نقش�وی�ب�ه�عنوان�رئیس�
این�اتاق،�پررنگ�است��بعضی،�تداوم�روابط�
تجاری�و�اقتصادی�پر�قدرت�تهران�و�پکن�را�
به�نق�ش�آفرینی�اثربخش�و�ممتاز�اس�داهلل�
عسگراوالدی�در�رأس�این�تشکل�صادراتی�
و�وارداتی�صنایع�و�خدمات،�مرتبط�می�دانند�
اسداهلل�عسگراوالدی�مورخ�بیست�و�هشتم�
خرداد�ماه�سال��1388به�عنوان�رئیس�اتاق�
بازرگان�ی�و�صنایع�ای�ران�و�چی�ن�انتخاب�

می�شود�که�تا�مدت�ها،�ادامه�دار�بود�
عس�گراوالدی�به�عن�وان�یک�ی�از�اعضای�
قدیم�ی�ات�اق�بازرگان�ی�تهران�ش�ناخته�
می�شود�که�از�همان�ابتدای�انقالب�و�با�کمیته�
منتخب�اتاق�بازرگانی�به�این�نهاد�پا�گذاشت��
وی�در�تش�کل�های�مه�م�بخ�ش�خصوصی�
فعال�در�صادرات،�حضور�داش�ت�و�شرکت�
صادرات�ی�او�ک�ه�در�همین�زمین�ه�فعالیت�

می�کند،�در�سال��1339ثبت�شده�است�

���الگوبرداری�از�راکفلر
اخبار�فراوانی�پیرامون�ثروت�عسگراوالدی�
منتشر�می�شد�تا�جایی�که�یک�دهه�قبل�نام�
وی�را�در�فهرست�پولدارترین�تاجران�ایرانی�
قرار�دادند��عسگر�اوالدی�راز�موفقیتش�را�در�
جمله�ای�می�دانست�که�در�سفر�به�آمریکا�و�
به�نقل�از�راکفلر�دیده�بود:�»زودتر�از�دیگران�
مطلع�شدم؛�زودتر�از�دیگران�تصمیم�گرفتم�
و�وقتی�تصمیم�گرفتم�چش�مم�را�بس�تم�و�
عمل�کردم�«�او�همچنی�ن�می�گفت�که�هیچ�
گاه�از�بانکی�وام�نگرفته�است�و�هیچ�گاه�نیز�
بیش�از�یک�هفتم�س�رمایه�اش�را�به�کس�ی�
نس�یه�نمی�دهد�چرا�که�فکر�ورشکس�تگی�

را�می�کند�
عسگراوالدی�که�می�دانست�رسانه�ها�به�وی�
القابی�مثل�»سلطان�بازار«�و�»پدر�خشکبار�
ایران«�داده�اند،�خود�را�»کاسب�جز«�یا�»تاجر�
خرد«�معرفی�می�ک�رد��در�عین�ح�ال،�این�
کاس�ب�جز�ابایی�نداش�ت�که�خود�را�غنی�
معرف�ی�کند�و�تالش�ی�برای�پنه�ان�کردن�

ثروت�خود�انجام�نمی�داد�

���خداحافظ�عسگراوالدی
انتخاب�به�عنوان�ریاس�ت�افتخاری�و�نایب�
ریی�س�اتاق�چی�ن�آخرین�خب�ر�از�فعالیت�
اقتصادی�او�ب�ود��او�در�تاریخ��22ش�هریور�
�1398به�دلی�ل�عارض�ه�مغ�زی�در�تهران�
درگذش�ت؛�روحش�ش�اد،�یادش�گرامی�و�
تالش�های�بی�وقفه�و�تیزبینی�او�در�توس�عه�
تجارت�الگویی�باش�د�برای�جوانان�این�مرز�

و�بوم��
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بازیگران�بازار�آتی�در�سال�جاری�شاهد�نمایش�
سکانسی�جدید�از�معامالت�بورس�کاالی�ایران�
بودن�د�تا�ب�ا�حض�ور�دو�محصول�جدی�د�حوزه�
کش�اورزی�یعن�ی�زیره�س�بز�و�پس�ته�در�کنار�
معام�الت�زعفران،�ش�اهد�تکمیل�س�ه�ضلعی�
مثلث�محصوالت�کش�اورزی�صادراتی�در�بازار�
آتی�باشیم�و�به�کمک�این�سه�محصول،�رونق�به�
این�بازار�پرهیجان�و�جذاب�بازگردد��بازاری�که�
در�سال�گذش�ته�زعفران�را�به�عنوان�میراث�دار�
قراردادهای�آتی�به�سرمایه�گذاران�معرفی�کرد�و�
افزایش�حجم�معامالت�آتی�زعفران�در�کنار�فعال�

بودن�سررسیدهای�مختلف�آن�در�مدت�یک�سال�
اخیر�نشان�داد�که�این�بازار�با�دوری�سکه�طال�از�
این�معامالت�توانست�جایگاه�مورد�نیاز�خود�را�در�

بازار�به�دست�آورد�
تیرماه��1398نیز�بازیگران�بازار�مش�تقه�شاهد�
ورود�زیره�س�بز�به�تابل�وی�بورس�بودن�د�و�در�
نهایت�در��21شهریور�ماه�امسال�پسته�به�جرگه�
محصوالت�کشاورزی�بورسی�پیوست�که�بر�پایه�
آن�ها�می�توان�گواهی�س�پرده�کاالیی�و�قرارداد�
آتی�معامله�ک�رد�تا�به�کمک�این�س�ه�محصول،�
بازار�آت�ی�ب�ورس�کاالی�ایران�به�کان�ون�توجه�

بازیگران�و�س�رمایه�گذاران�حرف�ه�ای�و�فعاالن�
بخش�کشاورزی�به�ویژه�صادرکنندگان�تبدیل�

شود��
به�این�ترتیب،�در��7ماهه�اول�امسال�انعقاد�بیش�
از�هشت�میلیون�و��93هزار�قرارداد�آتی�بر�پایه�
سه�محصول�زعفران،�زیره�س�بز�و�پسته�ارزش�
�134هزار�و��757میلی�ارد�و��313میلیون�ریالی�

را�در�پی�داشت�
بررس�ی�آمارها�حاکی�از�آن�اس�ت�که�زعفران�
نگین�و�زیره�سبز�از�نظر�حجم�و�ارزش�معامالت�
بازار�مشتقه�بیشترین�سهم�را�به�خود�اختصاص�

غوغای سه قلوهای بازار آتی 
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دادند��به�ط�وری�که�در�بازه��7ماهه�اول�امس�ال�
زعفران�نگین�ب�ا��6میلیون�و��715ه�زار�و��437
قرارداد�منعقده�و�ارزش��84هزار�و��720میلیارد�
و��203میلیون�ریالی،�به�ترتیب�س�هم��83و��63
درصدی�را�از�حجم�و�ارزش�معامالت�کل�بازار�آتی�
کسب�کرد��قراردادهای�آتی�زیره�سبز�نیز�با�یک�
میلیون�و��205هزار�و��153قرارداد�منعقده،�ارزش�
�42هزار�و��124میلیارد�و��298میلیون�ریالی�را�به�
ثبت�رساند�و�به�ترتیب�سهم��15و��31درصدی�را�
از�دو�متغیر�مذکور�به�دس�ت�آورد��معامله�گران�
طی�این�مدت��110هزار�و��610قرارداد�آتی�زعفران�
رشته�ای�درجه�یک�را�نیز�منعقد�کردند�که�ارزش�
یک�هزار�و��17میلیارد�و��740میلیون�ریالی�را�در�
پی�داش�ت��در�این�بازه�زمانی�اما،�پس�ته�با�تک�
نماد�خود�برای�سررس�ید�آذر�ماه��1398تنها��10
روز�معامالتی�را�سپری�کرد؛�با�این�حال�در�همین�
زمان�کوتاه�و�با�انعق�اد��62ه�زار�و��417قرارداد�
توانست�گوی�سبقت�را�از�زعفران�رشته�ای�درجه�
یک�ربوده�و�با�کسب�سهم��5درصدی�از�ارزش�کل�

معامالت،�در�جایگاه�سوم�بازار�قرار�گیرد�
�

���بازار�طالیی�گواهی�سپرده�کاالیی
در��7ماهه�نخست�امسال�در�بازار�گواهی�سپرده�
کاالیی�نیز�معامله�گران�شاهد�ورود�دو�محصول�
جدید�بودند؛�به�طوری�که�زیره�س�بز�و�پس�ته�
فندقی�32-�30به�ترتیب�در�تیر�و�مهرماه�سال�
جاری�معامالت�خود�را�در�قالب�گواهی�س�پرده�
کاالیی�آغاز�کردند�تا�در�کنار�سکه�طال�و�زعفران�
نگین�و�پوشال�معمولی�این�بازار�را�بیش�از�پیش�

رونق�دهند��به�طوری�که�با�ورود�این�دو�محصول�
حجم�بازار�گواهی�سپرده�کاالیی�در�بورس�کاالی�
ایران�از�حدود��10.4میلی�ون�گواهی�در��7ماهه�
اول�سال��1397به�بیش�از��26.8میلیون�گواهی�
در��7ماهه�نخست�امسال�افزایش�یافته�و�ارزش�
معامالت�نیز�از��7ه�زار�و��150میلیارد�ریال�در��7
ماهه�اول�س�ال�گذش�ته�به�حدود��19هزار�و��24

میلیارد�ریال�رشد�کرده�است�
براس�اس�آمارهای�معامالتی�ثبت�شده�در�این�
بازار�ط�ی��7ماهه�نخس�ت�امس�ال�در�مجموع�
محصوالت�قابل�معامله�یعنی�زعف�ران�نگین�و�
پوشال�معمولی،�زیره�سبز،�سکه�تمام�بهار�آزادی�
و�پس�ته�فندقی�32-�30بی�ش�از��26میلیون�و�
�808هزار�گواهی�به�ارزشی�بالغ�بر��19هزار�و��241

میلیارد�و��517میلیون�ریال�دادوستد�شد��
در�جریان�معامالت�این�دوره�از�بازار،�سکه�تمام�
بهار�آزادی�با�معامله��3میلیون�و��550هزار�گواهی�
و�ثب�ت�ارزش��16ه�زار�و��471میلی�ارد�و��573
میلیون�ریالی،�سهم��86درصدی�را�از�کل�ارزش�
معام�الت�گواهی�س�پرده�کاالیی�کس�ب�کرد��
معامله�گران�بی�ش�از��21میلی�ون�و��873هزار�
گواهی�سپرده�زعفران�نگین�را�دادوستد�کردند�
و�ارزش��2ه�زار�و��474میلیارد�ری�ال�را�به�ثبت�
رساندند�که�این�محصول�س�هم��82درصدی�را�
از�حجم�کل�معامالت�گواهی�س�پرده�کاالیی�به�
دس�ت�آورد�و�از�نظر�ارزش�معامالت�نیز�در�رتبه�

دوم�ایستاد�
پسته�فندقی�32-�30نیز�در�حالی�یک�درصد�از�
کل�ارزش�معامالت�را�به�خ�ود�اختصاص�داد�که�

معامالت�ای�ن�محصول�در�بازار�گواهی�س�پرده�
کاالیی�ب�ورس�کاالی�ایران�از�تاری�خ��9مهر�ماه�
�1398آغاز�ش�د�و�تنها�طی�مدت�کمتر�از�دو�ماه�
توانس�ت�ارزش�معامالتی�بیش�از��26میلیارد�و�

�350میلیون�ریال�را�رقم�بزند�
در�پایان�این�گزارش�می�افزاید،�محصول�تازه�وارد�
پسته�در�حالی�از�مهر�ماه�س�ال�جاری�معامالت�
خود�را�در�قالب�گواهی�سپرده�کاالیی�و�قرارداد�
آتی�در�بورس�کاالی�ایران�آغاز�کرده�که�در�مدت�
کوتاهی�توانس�ته�نظ�ر�فعاالن�بازار�س�رمایه�و�
بازیگران�بازار�آتی�را�به�خود�جلب�کند��آنچنان�
که�می�توان�انتظار�داش�ت�طی�ماه�ه�ای�آینده�
پادشاه�آجیل�بتواند�جایگاه�ویژه�ای�در�معامالت�
ابزارهای�نوین�مالی�بورس�کاالی�ایران�پیدا�کند��
چراکه�ای�ران�به�عنوان�قطب�تولید�پس�ته�پس�
از�ایاالت�متح�ده�آمریکا�دومی�ن�صادرکننده�
این�محصول�در�دنیا�ش�ناخته�می�شود�و�پسته�
ارزآورترین�محصول�کشاورزی�کشور�به�شمار�
م�ی�رود�و�انجام�معام�الت�آن�در�بس�تر�بورس�
می�تواند�به�ایجاد�ثبات�و�پوش�ش�ریسک�های�
ناشی�از�نوسانات�قیمتی�این�محصول�صادراتی�
به�فعاالن�صنعت�پسته�کشور�کمک�کند��ضمن�
اینکه،�بی�تردید�پس�از�پذیرش�محصول�فیزیکی�
در�بورس�کاال،�راه�اندازی�معامالت�گواهی�سپرده�
آن�و�در�آخ�ر�رونمای�ی�از�معامالت�آت�ی�آن�در�
�21مهرماه�امسال،�کمک�شایانی�به�کشاورزان،�
فعاالن�این�حوزه�و�صادرکنندگان�این�محصول�
اس�تراتژیک�جهت�بهب�ود�تج�ارت�داخلی�و�

صادراتی�پسته�ایرانی�خواهد�بود�
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یکی�از�ضروریات�توس�عه�معام�الت�گواهی�
س�پرده�و�قراردادهای�آتی�پس�ته�در�بورس�
کاالی�ایران،�افزایش�ظرفیت�انبارهای�مورد�
پذیرش�است�که�سرپرس�ت�معاونت�توسعه�
بازار�و�مطالعات�اقتصادی�بورس�کاالی�ایران�
از�افزایش�شمار�و�ظرفیت�انبارهای�پسته�در�

آینده�ای�نزدیک�خبر�می�دهد��
علیرض�ا�ناصرپ�ور�در�گف�ت�و�گ�و�ب�ا�»پیام�
اقتص�ادی�ب�ورس�کاال«�از�رقابت�روبه�رش�د�
مشتریان�بازار�گواهی�س�پرده�و�قراردادهای�
آتی�پسته�خبر�داد�و�گفت:�موفقیت�بازار�پسته�
در�ب�ورس�کاال�از�زمان�راه�ان�دازی�تاکنون�به�
حدی�است�که�نیاز�به�پذیرش�انبارهای�جدید�
بیشتر�احساس�می�شود��براین�اساس�بورس�

کاالی�ایران�در�حال�پذیرش�انبارهای�جدیدی�
در�استان�کرمان�و�خراسان�است�

به�گفته�ناصرپور؛�س�ازو�کار�گواهی�س�پرده�
کاالیی�به�صورتی�است�که�کشاورزان�محصول�
خود�را�به�انبارهایی�می�س�پارند�که�به�وسیله�
بورس�کاالی�ایران�م�ورد�پذیرش�قرار�گرفته�
است�و�با�دریافت�گواهی�سپرده�کاالیی�امکان�
فروش�محصولش�ان�از�طریق�ب�ورس�فراهم�

می�شود��
وی�در�ای�ن�خصوص�اف�زود:�با�این�س�ازوکار��
بازار�رس�انی�محصوالت�کش�اورزی�تسهیل�
می�شود�و�کش�اورزان�بدون�واسطه�از�طریق�
تابل�وی�معامالت�ب�ورس�به�ص�ورت�آنالین�
اقدام�به�فروش�محص�ول�خود�می�کنند�و�این�
فرآیند�عمدتًا�به�حذف�واسطه�های�غیرضرور�
می�پردازد�و�از�این�طریق�کشاورزان�می�توانند�
حضور�مستقیمی�برای�فروش�محصول�خود�

داشته�باشند�
سرپرس�ت�معاون�ت�توس�عه�ب�ازار�ب�ورس�
کاالی�ایران�گفت:�به�منظ�ور�رونق�معامالت�
محصوالت�کش�اورزی�در�ب�ورس�دو�راهکار�
وجود�دارد�که�کشاورز�را�از�روش�های�سنتی�
فروش�ب�ه�حض�ور�در�بورس�س�وق�می�دهد؛�
اول�فرهنگس�ازی�و�آم�وزش�اس�ت�ک�ه�از�
طریق�رسانه�ها�به�ویژه�صدا�و�سیما�و�
مطبوعات�امکان�پذیر�می�ش�ود�
و�دوم�تجربه�موف�ق�معامالت�
کش�اورزی� محص�والت�
ک�ه�تاکنون�در�ب�ورس�راه�
اندازی�شده�عمال�فضای�
مثبتی�را�بین�کشاورزان�
ایجاد�کرده�است��برای�
مثال�تجرب�ه�موفق�
معام�الت�زعفران�
و�ذرت�ک�ه�در�
قال�ب�گواهی�

سپرده�کاالیی�انجام�ش�د�فضای�مثبتی�را�در�
استان�هایی�که�طرح�اجرا�شده�بود�ایجاد�و�به�

توسعه�آن�کمک�کرد�
وی�ب�ه�مزای�ای�معام�الت�گواه�ی�س�پرده�

کاالیی�پسته�اشاره�کرد�و�گفت:�با�امکان�
حض�ور�هم�ه�اف�راد�در�ای�ن�بازار�

قیمت�به�صورت�ش�فاف�و�با�
مکانیسم�عرضه�و�تقاضا�

می�ش�ود� تعیی�ن�
کش�اورزان� و�
می�توانن�د�یک�
از� پ�س� روز�
فروش�محصول،�
وج�وه�خ�ود�را�با�

دریاف�ت� اطمین�ان�
کنند�

ناصرپ�ور�اف�زود:�اس�تاندارد�
محص�والت�در�انباره�ای�ب�ورس�کاال�مورد�
بررس�ی�ق�رار�می�گی�رد�که�ای�ن�اق�دام�به�
استانداردسازی�محصول�پسته�کمک�کرده�و�

قابلیت�صادرات�آن�را�فراهم�می�کند�
وی�در�ادامه�گفت:�باتوجه�ب�ه�اینکه�ایران�در�
س�ال�های�گذش�ته�رتبه�اول�و�دوم�صادرات�
این�محصول�را�داش�ته�است،�معامالت�پسته�
می�تواند�در�بورس�کاال�ابعاد�بین�المللی�پیدا�

کند�
وی�در�خصوص�معامالت�موفق�زعفران�در�یک�
سال�اخیر�نیز�توضیح�داد�و�گفت:�طی�یکسال�
اخیر��50ت�ن�زعفران�در�ب�ورس�کاالی�ایران�
مورد�معامله�قرار�گرفته�اس�ت�که�نس�بت�به�
معامالت�کل�این�محصول�در�بازار�کشور�رقم�

قابل�توجهی�است�

���قرارداد�آتی�پسته�
��ناصرپ�ور�در�خصوص�مش�خصات�معامالت�
قراردادهای�آتی�پسته�که�از�روز�یکشنبه��21

سرپرست معاونت توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کاالی ایران  
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مهرماه�در�بورس�کاال�راه�اندازی�ش�د،�گفت:�
اندازه�قرارداد�آتی�پسته��100کیلوگرم�بوده�و�
مبنای�تحویل�در�بازار�گواهی�سپرده�کاالیی�
و�قراردادهای�آتی،�محصول�پسته�فندقی�در�
سایز�استاندارد�32-�30به�عنوان�دارایی�پایه�
در�نظر�گرفته�شده�اس�ت�این�در�حالی�است�
که�قابلی�ت�تحویل�با�دیگر�س�ایزهای�دارای�
استاندارد�بورس�یعنی�گرید�30-�28نیز�وجود�
دارد���وی�با�بیان�اینکه�وجه�تضمین�اولیه�برابر�
با��10درص�د�ارزش�هر�قرارداد�اس�ت�به�دیگر�
مش�خصات�قرارداد�آتی�پسته�اش�اره�کرد�و�
گفت:�در�زعفران�به�ازای�هر�گرید�یک�قرارداد�
آتی�راه�اندازی�شد�اما�در�پسته�برای�اولین�بار�
استاندارد�قرارداد�آتی�32-�30در�نظر�گرفته�

شده�است�
وی�تصری�ح�ک�رد:�پرحجم�ترین�نوع�پس�ته�
تولیدی�در�کشور�پسته�فندقی�است�به�طوری�
که��60درصد�کل�پسته�تولیدی�کشور�را�شامل�
می�ش�ود�و��40درصد�کل�تولید�پس�ته�کشور�

پسته�فندقی�دهان�باز�است�بنابراین�این�نوع�
پسته�قابل�تحویل�در�قراردادهای�آتی�است��
ناصرپور�مهم�تری�ن�ضرورت�ورود�پس�ته�به�
بورس�کاالی�ایران�را�کشف�نرخ�این�محصول�
دانست�و�گفت:�بستر�مناسب�برخورد�عرضه�و�
تقاضا�برای�کشف�نرخ�محصوالت�در�بورس�ها�
وجود�دارد�و�تجربه�یکی�دو�سال�اخیر�بورس�
کاال�در�خصوص�محصوالت�کشاورزی�کشف�
نرخ�بهینه�محصوالت�کش�اورزی�در�بستری�

شفاف�را�نشان�می�دهد�
ناصرپور�با�توجه�به�ویژگی�در�دسترس�بودن�
بورس�در�سطح�ملی�گفت:�این�بازار��با�بازارهای�
غیررس�می�محلی�و�استانی�بس�یار�متفاوت�
اس�ت�از�این�جهت�ک�ه�تمامی�خری�داران�و�
فروش�ندگان�و�افرادی�که�تمایل�ب�ه�ورود�به�
بازار�پسته�دارند�حتی�اگر�در�استان�های�پسته�
خیزی�مانند�کرمان�و�خراسان�نیستند�بتوانند�
با�دسترسی�سریع�تری�وارد�مکانیسم�خرید�

پسته�شوند�

وی�خاطرنش�ان�کرد:�بحث�مه�م�دیگری�که�
مطرح�است�بحث�تضامین�است�و�بورس�کاال�
با�توجه�به�مکانیس�می�که�دارد�ب�ه�طور�ویژه�
در�خصوص�قراردادهای�گواهی�س�پرده�این�
تضمین�برای�کشاورز�وجود�دارد�که�یک�روز�
پس�از�انج�ام�معامالت�به�وجه�معامله�دس�ت�
می�یابد�بنایراین�تسریع�و�تضمین�دسترسی�
به�وجوه�معامله�را�برای�کشاورز�مهیا�می�کند�

ناصرپور�افزود:�مزیتی�ک�ه�خرید�محصوالت�
کشاورزی�به�ویژه�پسته�برای�فعاالن�این�بازار�
وجود�دارد�موضوع�استاندارد�بودن�و�کیفیت�
محصول�خریداری�شده�از�انبارهای�بورس�به�

منظور�صادرات�آن�است�
وی�در�پایان�اظهار�امی�دواری�کرد:�معامالت�
پس�ته�چه�در�قال�ب�گواهی�س�پرده�کاالیی�
و�چه�در�قال�ب�قراردادهای�آت�ی�انتظار�ما�را�
تاکنون�برآورده�کرده�است�و�امیدواریم�از�این�
پس�ش�اهد�افزایش�معامالت�و�رقابت�بیشتر�

کشاورزان�در�این�بازار�باشیم���
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����راه�اندازی�معامالت�آتی�پس�ته�برای�نخستین�
بار�در�دنیا�در�بورس�کاالی�ایران�رقم�خورده�اس�ت،�
به�نظر�شما�این�اتفاق�چه�مزیت�هایی�به�دنبال�خواهد�
داشت�و�آیا�بورس�کاال�می�تواند�مسیر�حرکت�تجارت�

و�تولید�پسته�را�متحول�کند؟
بورس�یعنی�ش�فافیت�در�معامالت�و�فضای�رقابتی�
حاکم�بر�آن�در�افزای�ش�کیفیت�و�تمرکز�بر�صادرات�
منسجم�و�هدفمند�اثرگذار�است��این�اتفاق�در�حالی�
برای�اولین�بار�در�ایران�تجربه�می�ش�ود�که�پس�ته�
کش�ور�ما�در�دنیا�رقیب�جدی�مثل�آمریکا�دارد�که�
میزان�تولیداتش�بیش�تر�از�تولید�پسته�در�
ایران�بوده�و�چند�س�الی�اس�ت�که�
به�این�ب�ازار�ورود�پیدا�کرده�

است�
به�ط�ور�حتم�ب�ا�عرضه�
پس�ته�در�ب�ورس�کاال�
ب�ازار� فع�االن� هم�ه�
همچون�کشاورز،�تجار�
و�صادرکننده�از�مزایای�
آن�متنف�ع�می�ش�وند�
ل�ذا�معامله�پس�ته�در�
اتف�اق� کاال� ب�ورس�
بسیار�مثبتی�است�و�

می�تواند�مس�یر�حرکت�تج�ارت�و�تولید�پس�ته�در�
کشور�را�متحول�کند�

اگر�بخواهم�به�مزیت�های�عرضه�پسته�در�بورس�کاال�
اشاره�کنم�اصلی�ترین�مزیت�آن�شفاف�سازی�قیمت�
این�محصول�برای�اطالع�همگان�است؛�به�شکلی�که�
باغداران�به�مرور�از�قیمت�های�واقعی�ثبت�ش�ده�بر�
تابلوی�بورس�مطلع�می�شوند�و�محصولشان�را�ارزان�

به�واسطه�ها�نمی�فروشند�
همچنین�ایجاد�رقاب�ت�یک�ی�از�فاکتورهای�اصلی�
بورس�اس�ت�و�اگر�حضور�پررنگ�ت�ری�در�معامالت�
محصوالت�کش�اورزی�بورس�داشته�باشیم،�تولید�و�
عرضه�محصوالت�باکیفیت�تر�و�متناسب�با�نیاز�بازار�

به�همراه�رقابت�را�در�این�بخش�رواج�داده�ایم�
بنابرای�ن�عرض�ه�پس�ته�در�ب�ورس�کاالی�ای�ران�
به�عل�ت�مزیت�های�ی�ک�ه�دارد�مرجع�خوب�ی�برای�
تولیدکنندگان،�خریداران�و�فروش�ندگان�است�از�
جمله�سرازیر�ش�دن�نقدینگی�به�سمت�بازار�پسته�
و�جلوگیری�از�نوس�ان�قیمت�را�به�دلیل�ش�فافیت�و�
عادالنه�بودن�به�همراه�دارد�که�نه�تنها�کشاورز�متضرر�
نمی�شود�بلکه�می�تواند�محصول�خود�را�به�راحتی�به�

فروش�برساند�
همچنین�به�دلیل�داش�تن�اس�تانداردهای�باال�برای�
پذی�رش�محص�ول�و�انب�ارداری�خری�داران�نیز�با�

 نایب رییس اول کمیسیون تخصصی اتاق بازرگانی ایران:

 قیمت واقعی پسته
 برای همگان قابل مشاهده شد

راه�اندازی�معامالت�گواهی�سپرده�و�قراردادهای�آتی�پسته�در�بورس�کاالی�ایران�از�عوامل�مؤثر�بر�واقعی�شدن�قیمت�پسته�به�شمار�
می�رود�و�باعث�رشد�کیفیت�محصول�از�زمان�برداشت�توسط�کشاورز�تا�صادرات�آن�توس�ط�تاجر�می�شود،�بطوریکه�نگهداری�پسته�
کشاورزان�در�انبارهای�بورسی�و�الزام�به�رعایت�اس�تانداردهای�مورد�تأیید�بورس�موجب�خواهد�شد�مشتریان�خارجی�با�اطمینان�از�
کیفیت�محصول،�بیش�از�پیش�نس�بت�به�خرید�راغب�باشند�و�همین�امر�می�تواند�س�یگنال�مثبت�به�قیمت�پسته�را�ارائه�کند��چراکه�
مکانیسم�معامالتی�شفاف�موجب�خواهد�شد�تا�تعداد�زیادی�از�واسطه�گرانی�که�کیفیت�پس�ته�صادراتی�را�پایین�می�آورند�از�چرخه�

معامالت�حذف�شده�و�تجار�صادرکننده�با�اطمینان�خاطر�بیشتری�پسته�مرغوب�خود�را�صادر�کنند�
در�این�بین،�جلیل�کاربخش�راوری،�نایب�رییس�اول�کمیسیون�تخصصی�اتاق�بازرگانی�ایران�در�گفت�وگو�با�»پیام�اقتصادی�بورس�کاال«�
به�برخی�مزیت�های�مهم�این�بازار�اش�اره�کرده�و�راهکارهایی�نیز�برای�بهبود�فرآیند�صادرات،�ارائه�کرده�است��متن�کامل�گفت�وگو�با�

وی�را�بخوانید:

شی
مای

ر�ن
سح

��
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اطمینان�بیش�تری�نس�بت�به�خرید�محصول�
اقدام�می�کنند�که�این�امر�باعث�افزایش�تعداد�
خریداران�می�شود�عالوه�بر�این�با�معامله�پسته�
از�طریق�گواهی�س�پرده�کاالیی�این�محصول�
بدون�جابه�جایی�فیزیکی،�چندین�بار�معامله�
می�شود�که�این�امر�موجب�کشف�قیمت�روزانه�
پسته�در�مکانیسمی�ش�فاف�و�رسمی�خواهد�

شد�
���آی�ا�این�مس�ئله�که�ام�کان�پیش�فروش�
پسته�برای�کشاورز�وجود�دارد،�انگیزه�ای�برای�
جذب�عرضه�کنندگان�بیشتر�در�بورس�کاالی�

ایران�را�به�وجود�می�آورد؟
به�ط�ور�حتم�باغ�داران�از�معامالت�پس�ته�در�
ب�ورس�اس�تقبال�خواهند�ک�رد،�اس�تفاده�از�
قراردادهای�آتی�پس�ته�به�باغداران�در�پیش�
بینی�قیمت�ها�ط�ی�ماه�های�پی�ش�رو�به�ویژه�
در�فصل�برداشت�و�پوشش�ریسک�های�ناشی�
از�نوس�انات�قیمتی�کمک�می�کن�د��به�طوری�
که�با�این�س�ازوکار�معامالتی،�خیال�کش�اورز�
از�قیمت�های�آین�ده�راحت�اس�ت�و�می�تواند�

محصول�را�به�اصطالح�پیش�فروش�کند�
متاسفانه�در�بازار�س�نتی�واسطه�ها�و�دالالن�
محصول�باغداران�پس�ته�را�به�ص�ورت�ارائه�
چک�ب�ا�تاریخ�ه�ای�م�دت�دار�خری�داری�
می�کنند�که�این�امر�در�بسیاری�از�موارد�باعث�
می�شود�تا�کشاورز�به�پول�خود�نرسد؛�این�در�
حالی�اس�ت�که�در�معامالت�گواهی�س�پرده�
کاالیی�فروش�محصول�به�صورت�مس�تقیم�
و�نقدی�انجام�ش�ده�و�باغدار�ب�ه�راحتی�و�در�
کمترین�زمان�پس�از�انجام�معامله�پول�خود�

را�دریافت�می�کند�
قراردادهای�آتی�ب�ه�تولیدکننده�این�امکان�را�
می�دهد�که�برای�تولید�برنامه�ریزی�کند�و�برای�
مصرف�چند�ماه�بعد�با�یک�قیمت�مشخص�خرید�

کند�و�سود�و�زیان�خودش�را�پیش�بینی�کند�
ایجاد�تع�ادل�در�نوس�انات�قیمت�و�پوش�ش�
ریس�ک�خریداران�یکی�دیگ�ر�از�مزایای�این�
قراردادهاس�ت�و�با�وجود�س�قف�موقعیت�باز،�
امکان�سرمایه�گذاری�کالن�در�این�قراردادها�از�
بین�می�رود��الزم�به�ذکر�است�بورس�کاال�فرآیند�
تحویل�را�در�قراردادهای�آتی�پس�ته�متفاوت�
دیده�است�و�س�ازوکار�وجه�تضمین�تحویل�به�
نحوی�اس�ت�که�فعاالنی�که�واقعًا�قصد�تحویل�
کاال�را�دارند�در�بدترین�شرایط�که�ممکن�است�
نکولی�صورت�گیرد،�می�توانند�خسارت�خود�را�
دریافت�کرده�و�کاالی�مورد�نیاز�خود�را�از�بازار�

آزاد�تهیه�کنند�

���از�آنجا�که�تأمین�مال�ی�مهمترین�معضل�
کشاورزان�و�پس�ته�کاران�اس�ت،�آیا�سرمایه�
گذاری�در�این�مس�یر�می�تواند�در�حل�مشکل�

نقدینگی�این�افراد�کمک�کند؟
یکی�از�اصلی�ترین�اهداف�ورود�این�محصول�به�
بورس�کاال�عالوه�بر�توسعه�شفافیت�معامالتی،�

تأمین�مالی�اس�ت��از�سویی�مهمترین�مشکل�
کشاورزان�و�همینطور�پس�ته�کاران�هم�بحث�
تأمین�مالی�اس�ت،�این�در�ش�رایطی�است�که�
مش�کل�نقدینگی��نیز�هم�واره�صادرکننده�و�
تولیدکنن�ده�را�آزار�می�ده�د،�بنابراین�ورود�
پس�ته�به�بورس�کاال�از�طریق�انتش�ار�گواهی�
سپرده�کاالیی�و�تشکیل�صندوق�های�سرمایه�
گذاری�به�پشتوانه�کاال�می�تواند�در�حل�مشکل�
نقدینگ�ی�پس�ته�کاران�و�صادرکنندگان�این�

محصول�مؤثر�واقع�شود�

���نقش�ابزارهای�مال�ی�بورس�کاال�در�کمک�
رسانی�به�بازار�پسته�چیست؟

قطعًا�ابزاره�ای�مالی�ب�ورس�کاالی�ای�ران�به�
پوش�ش�ریس�ک�های�قیمت�ی،�کش�ف�بهتر�
قیمت�ها�و�تأمین�مالی�این�صنعت�کمک�شایانی�
خواهند�ک�رد،�اما�برای�آش�نایی�فع�االن�این�
صنعت�با�این�ابزارها�نیاز�به�گذشت�زمان�است،�
چرا�که�اجرای�این�برنامه�ی�ک�کار�علمی�بوده�
و�در�کوتاه�مدت�ممکن�اس�ت�مقاومت�هایی�از�
سوی�فعاالن�این�حوزه�در�تجارت�خرد�و�کالن�

پسته�برای�ورود�به�بورس�مشاهده�شود�

���توان�رقابتی�پسته�ایرانی�تحت�تأثیر�نرخ�
باالی�تسهیالت�کاهش�یافته�از�نظر�شما�برای�
حل�این�مشکل�چه�تمهیداتی�باید�اندیشید؟

همانطور�که�قباًل�هم�اش�اره�کردم�در�صادرات�
پس�ته�ایران�یک�رقیب�جدی�به�ن�ام�آمریکا�
وج�ود�دارد�که�نرخ�به�ره�پ�ول�آن�حداکثر��2
درصد�است��حال�آنکه�در�کشور�ما�این�رقم�در�
بانک�ها�حداقل�به�حدود��16درصد�و�در�صندوق�

توسعه�ملی�به�حدود��14درصد�می�رسد�
بنابراین�این�نرخ�ها�امکان�رقابت�را�از�فعاالن�و�
صادرکنندگان�این�حوزه�می�گیرد�و�اگر�خط�های�
اعتباری�جدیدی�که�در�جهت�حمایت�از�صنعت�
تخصیص�داده�می�ش�ود�با�همین�نرخ�ها�باشد،�

کمک�چندانی�نمی�کند��
صندوق�های�سرمایه�گذاری�به�پشتوانه�کاال�که�
در�بورس�کاال�راه�اندازی�می�ش�ود�می�تواند�به�
کمک�گواهی�های�سپرده�کاالیی،�در�پیشبرد�
اهداف�مورد�نظر�و�همچنین�تأمین�مالی�صنعت�

پسته�در�بورس�مؤثر�واقع�شود�

���آیا�امسال�شاهد�نوس�انات�قیمت�پسته�
خواهیم�بود؟

س�ال�گذش�ته�حدود��30درصد�نوس�ان�را�در�
قیمت�پسته�ش�اهد�بودیم،�این�در�حالی�است�
که�در�بورس�به�کمک�گواهی�های�سپرده�کاالیی�
می�توان�ضمن�تأمین�نقدینگی�موردنیاز�تجار�
پسته،�از�نوسان�کاذب�قیمت�ها�نیز�جلوگیری�
کرد��ضمن�اینکه�اگر�تأمی�ن�نقدینگی�با�نرخ�
مناس�ب�در�خدمت�تولید�پس�ته�قرار�گیرد،�

نوسانات�قیمتی�نیز�کنترل�می�شود�
البته�همانطور�که�قباًل�هم�اشاره�کردم�هدف�ما�
این�است�با�عرضه�در�بورس�کاالی�ایران�بتوانیم�
به�مرجعیت�قیمت�گذاری�پسته�در�دنیا�تبدیل�
شویم��البته�سعی�بر�این�است�که�در�این�رابطه�
تجار�بازار�س�نتی�پس�ته�به�عنوان�مباشرین�
امکان�فعالیت�داشته�باش�ند�و�مزیت�این�امر،�
شفاف�شدن�فعالیت�های�اقتصادی�و�مالیاتی�در�
بخشی�است�که�سال�ها�به�صورت�غیرشفاف�در�

بازار�سنتی�حضور�داشته�است��
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رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی کرمان:

 رقابت در بازار جهانی پــستــه 
ابزار مدرن می خواهد 
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رئیس�اتاق�بازرگانی،�صنایع،�معادن�و�کش�اورزی�
کرمان�معتقد�است�که�در�حال�حاضر�تجارت�پسته�
در�دنیا،�ب�ازار�مدرنی�اس�ت�و�به�اب�زار�خاص�خود�
نیاز�دارد�که�ما�نیز�باید�برای�رقاب�ت�در�این�بازار�از�
ابزاره�ای�روز�دنیا�همچون�بس�ترهای�بورس�کاال�

بهره�ببریم�
مهدی�طبیب�زاده�رئیس�ات�اق�بازرگانی،�صنایع،�
معادن�و�کش�اورزی�کرمان�در�گفت�و�گ�و�با�»پیام�
اقتصادی�ب�ورس�کاال«�به�مزایای�معامالت�پس�ته�
در�ب�ورس�کاال�پرداخت�و�گف�ت:�مهم�ترین�بحث�
در�صنعت�پسته�"بازار" است�به�همین�جهت�همه�
تمرکز�روی�این�موضوع�است�تا�از�طریق�بورس�کاال�
ماحصل�دسترنج�کشاورزان�به�دست�آن�ها�برسد�
و�حلقه�کشاورز،�تاجر،�صادر�کننده�و�کارخانجات�

فرآوری�بتوانند�از�بستر�بورس�منتفع�شوند�
وی�با�بیان�اینکه�در�سال�جاری��130هزار�تن�پسته�
در�اس�تان�کرمان�تولی�د�می�ش�ود�و�در�واقع�یک�
میلی�ارد�و��300میلی�ون�دالر�ارز�حاص�ل�از�تولید�
پسته�در�این�اس�تان�است،�با�ذکر�س�والی�عنوان�
کرد:�چگونه�می�شود�در�شرایط�فعلی�که�رقابت�در�
بازارهای�جهانی�بسیار�سنگین�است�محصول�پسته�
را�به�بازارهای�جهانی�رساند؟�این�در�حالی�است�که�
امسال�رقیب�جدی�ایران�در�پسته�دو�برابر�ما�تولید�
کرده�اس�ت�بنابراین�با�توجه�به�اینکه�معادالت�در�
بازارها�تغییر�کرده�اس�ت�باید�متناسب�با�شرایط�

جدید�وارد�صحنه�شویم�
رئیس�اتاق�بازرگانی،�صنایع،�معادن�و�کش�اورزی�
کرمان�تاکید�کرد:�بنابراین�ب�ورس�کاال�یک�بحث�
فانتزی�نبوده�و�یک�نیاز�و�واقعیت�ملموس�و�جدی�
است�به�طوریکه�س�ازوکار�بورس�کاال�زمان�کشت�
و�برداشت�پس�ته�را�تحت�تأثیر�قرار�می�دهد�و�این�
امکان�را�دارد�که�کاال�را�با�کیفیت�قابل�قبول�حتی�در�

بازارهای�بین�المللی�نیز�ارائه�کند�
طبیب�زاده�ادامه�داد:�در�حال�حاضر�تجارت�پسته�
در�دنیا�بازار�مدرنی�است�که�به�ابزار�خاص�خود�نیاز�
دارد�که�بورس�ه�ای�کاالیی�نیز�اب�زار�قابل�قبول�و�
امتحان�شده�در�دنیا�است�و�ما�نیز�باید�به�این�سمت�

برویم�
وی�در�ادامه�به�بحث�اعتمادسازی�کشاورزان�برای�
تحویل�محصول�ب�ه�انبارهای�بورس�اش�اره�کرد�و�
گفت:�اعتماد�س�ازی�یکی�از�نتایج�مهم�بورس�کاال�
اس�ت�زیرا�این�روند�باعث�کش�ف�قیمت�ش�فاف�
می�شود�ضمن�آنکه�فرآیند�عرضه�پسته�در�بورس�

و�نظارت�سازمان�بورس�مانع�از�هرنوع�خلف�وعده�
است،�بنابراین�به�مرور�و�با�کس�ب�تجربه�از�سوی�

فعاالن�بازار�پسته،�اعتماد�کامل�برقرار�می�شود��
وی�تاکید�کرد�که�مکانیس�م�حاک�م�در�بورس�این�
اطمینان�را�ایجاد�می�کند�که�تولید�کننده�پسته�در�
زمان�مشخص�و�با�قیمت�واقعی�می�تواند�محصول�

خود�را�به�فروش�برساند�
رئیس�اتاق�بازرگانی،�صنایع،�معادن�و�کشاورزی�
کرمان�اضافه�کرد:�عالوه�بر�اعتمادس�ازی،�
کیفیت�سازی،�استانداردس�ازی�و�حذف�
واسطه�ها،�بحث�تنظیم�بازار�و�تأمین�مالی�
نیز�مطرح�اس�ت�زی�را�از�طری�ق�توثیق�
گواهی�سپرده�کاالیی�نزد�بانک�ها�امکان�
دریافت�تسهیالت�نیز�وجود�دارد�که�این�
امر�می�تواند�به�رفع�مش�کل�تأمین�مالی�
تولیدکنندگان�کمک�کند��طبیب�زاده�در�
پایان�گفت:�با�توجه�به�مزایای�عرضه�پسته�
در�بورس�که�نفع�ع�ام�دارد�توصیه�می�کنم�
فعاالن�اقتصادی�و�بازار�پسته�به�این�موضوع�

ورود�کنند�تا�بتوانیم�حجم�زیادی�از�
تولید�پسته�را�در�بورس�

کاال�و�ب�ه�ش�کل�
شفاف�عرضه�
و�معامل�ه�

کنیم��

وی
یر
ه�پ
اله
��
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 10 خاصیت 
طالی سبز برای تندرستی

پس�ته�یکی�از�اعضای�مهم�و�ثابت�آجیل�ایرانی�اس�ت�که�میزان�پتاسیم�آن�با�
این�جثه�کوچک�برابر�با�پتاسیم�پرتقال�اس�ت�و�به�علت�داشتن�مواد�مغذی�از�
اهمیت�بسیاری�برخوردار�است��استان�کرمان�و�شهرستان�رفسنجان،�مراکز�
اصلی�تولید�پسته�در�ایران�به�شمار�می�آیند��پس�ته�یک�ماده�خوراکی�سالم�
است�که�مزایای�فراوانی�برای�س�المتی�دارد��زادگاه�این�مغز�بومی�غرب�آسیا�
است،�اما�در�سراس�ر�جهان�در�دسترس�است��پس�ته�به�خاطر�خواص�متعدد�
آن�جایگاه�عجیبی�در�طب�س�نتی�دارد؛�اما�آیا�می�دانید�که�پزش�کان�گیاهی�

از�پسته�برای�خواص�ضد�التهابی،�آنتی�اکس�یدانت�و�ضد�میکروبی�آن�
استفاده�می�کردند�

�اثرات�مثبت�خوردن�پسته�که�ناشی�از�فعالیت�های�بیوشیمی�
آن�است�مورد�تحقیق�دانشمندان�قرار�گرفته�است�که�در�
و�اینجا��10خاصیت�مهم�پس�ته�تازه�و�خشک�برای�زیبایی�

سالمتی�بیان�شده�است�

کاهش وزن
جایگزی�ن���ک�ردن�چربی�ه�ای�حیوانی�با�
چربی�های�غیر�اشباع�شده�آجیل�انتخابی�
سالم�است�و�می�تواند�منجر�به�کاهش�وزن�
ش�ود��آجیل�مقادیر�زیادی�چرب�ی�دارد�و�
باید�در�مصرف�آن�زیاده�روی�نکرد��این�یک�
حقیقت�عجیب�درباره�پسته�است��خوردن�
پسته�ای�که�پوست�دارد�مصرف�غذای�شما�
را�کاهش�می�ده�د!�وقتی�که�برای�پوس�ت�
کندن�پسته�مصرف�می�کنید�باعث�می�شود�
تا�آن�را�کم�کم�بخورید�و�با�غذای�کمتری�به�
شما�احساس�سیری�دست�بدهد��مشاهده�
پوست�های�پس�ته�هم�اثر�روانی�در�کاهش�
میزان�مصرف�آن�دارد؛�البت�ه�یادتان�نرود�

آجیل�شور�می�تواند�اعتیادآور�باشد�

افزایش طول عرم
 آجیل���باعث�افزایش�عمر�می�ش�ود!�تحقیقات�
نشان�می�دهد�که�مصرف�آجیل�اثری�حفاظتی�در�
مقابل�عوامل�مرگ�آور�دارد��این�برای�گروه�های�

مختلف�جمعیتی�آزمایش�شده�است�

مبارزه اب 
رادیکال های آزاد

آدامس�ی�که�از�پس�ته�می�گیرند�مورد�
آزمایش�قرار�گرفت�ه�و�می�تواند�تعداد�
رادیکال�ه�ای�آزاد�در�ب�دن�را�کاهش�
دهد؛�رادیکال�ه�ای�آزاد�به�س�لول�ها�
آس�یب�می�رس�اند،�پیرش�دن�را�تند�
می�کن�د�و�باع�ث�بیماری�ه�ای�مزمن�

می�شود�
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غین از انواع ویتامین ها
�پسته�یک�منبع�خوب�هیدورکربورها

�اسیدهای�چرب�اساسی�و�
�آنتی�اکسیدنت�هاست���پسته�حاوی
�6Bمقادیر�زیادی�ویتامین�به�ویژه��

و�مواد�معدنی�متنوع�است�

منبع مهم مواد معدین
��پسته�حاوی�مقادیر�قابل�توجهی�مس�)�یک�
فنجان�حاوی��80درصد�مس�مورد�نیاز�روزانه(،�

منگنز،�فسفر،�منیزیوم�و�پتاسیم�است�

تنظیم انسولین   
 ��تحقیق�ات�علمی�خواص�پس�ته�برای�
افراد�دیابتی�را�نشان�می�دهد�که�چگونه�
باعث�کاهش�گلیسمیا�شده�و�خاصیت�
ذخیره�سازی�انس�ولین�دارد��خوردن�
پس�ته�باعث�کاهش�خطر�بیماری�های�
قلبی�برای�افراد�دیابتی�نوع��2می�شود�

و�فشار�خون�آنها�را�پایین�می�آورد�

جلوگیری از رماتیمس
  تحقیقات�اولیه�نشان�می�دهد�که�به�
خاطر�خاصیت�آنتی�اکسیدانت�قوی�
پسته،�این�میوه�می�تواند�از�اثرات�

تخریبی�بیماری�های�مزمن�همچون�
رماتیسم�و�آرتروز�جلوگیری�کند�

فنولیک ضد رسطان
تحقیقات���جدید�در�مورد�اثرات�مصرف�
آجی�ل�در�کاهش�خطر�ابتال�به�س�رطان�
امیدوارکنن�ده�اس�ت��ترکیب�فنولیک�
که�بیشتر�در�پوس�ت�آجیل�است،�آنتی�
اکس�یدانت�ها،�فیبر�گیاهی�و�اسیدهای�
چرب�غیراشباع�ش�ده�همگی�خاصیت�

ضد�سرطان�دارند�

کاهش فشار خون
��توازن�غذایی�پسته�و�به�ویژه�وجود�
اسیدهای�چرب�اساسی،�فشار�خون�
را�پایین�می�آورد�و�خطر�بیماری�های�
مرتبط�با�استرس�را�کاهش�می�دهد�

نکته اپیاین
پسته�هم�خانواده�بادام�هندی�و�انبه�است��اگر�به�این�میوه�ها�حساسیت�دارید�بهتر�است�در�مصرف�پسته�احتیاط�کنید��بیشتر�پسته�هایی�
که�به�فروش�می�رسد�بوداده�و�نمک�زده�هستند،�اما�بهتر�است�که�پسته�بو�نداده�و�غیرشور�مصرف�کنید،�زیرا�مصرف�زیاد�نمک�برای�
سالمتی�شما�خطرناک�است��پسته�همچنین�حاوی�فروکتان�)مولکول�غیرقابل�هضم�فروکتوز(�است،�بنابراین�اگر�حساسیت�گوارشی�

دارید�بهتر�است�از�خوردن�آن�پرهیز�کنید��همچنین�باید�توجه�داشت�که�مغز�پسته�یکی�از�منابع�غنی�اسیدهای�
چرب�مفید�است،�اما�مصرف�آن�به�افرادی�که�میزان�تری�گلیسرید�خون�باالیی�دارند،�توصیه�نمی�شود،�همچنین�
به�دلیل�هضم�دشوار�آن�برای�معده�مناسب�نیست��خوردن�زیاد�آن�باعث�گرمی�بدن�و�کهیر�و�دانه�های�قرمز�

رنگ�در�پوست�می�شود��برای�رفع�گرمی�و�خشکی�باید�سرکه،�انار�ترش�و�یا�برگه�زردآلوی�
ترش�مصرف�نمود��خوردن�پسته�برای�اش�خاصی�که�دچار�ضعف�و�نارسایی�کبد�

هس�تند�و�مبتالیان�به�بیماری�های�نق�رس�و�دیابت�و�ناراحت�ی�کلیه�توصیه�
نمی�شود��همچنین�مغز�پس�ته�از�نظر�طب�قدیم�ایران�گرم�و�خشک�است�و�

برای�افراد�گرم�مزاج�مناسب�نیست�

مغز کوچک خون ساز
 ��مغز�پسته�به�علت�داشتن�آهن،�خون�
س�از�اس�ت�و�آن�هایی�که�مبتال�به�کم�
خونی�هستند�باید�حتماً�روزانه�مقداری�

پسته�بخورند�
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  اعضای اتاق بازرگانی کرم��ان به عنوان اس��تان اصلی تولید این 
محصول در کشور نگاه مثبتی به بورسی شدن پسته دارند به شکلی 
که آن ها پیش بینی می کنند به مرور بر حجم مبادالت پس��ته در 
بازارهای مختلف بورس کاال افزوده ش��ود.  رئیس کمیسیون امور 
زیربنایی و س��رمایه گذاری اتاق کرمان در این باره معتقد است که 
از مهم ترین مزیت های عرضه محصولی همچون پسته در بورس 
کاال، اس��تفاده از معافیت مالیاتی بر روی معامات گواهی سپرده 
کاالیی و همچنین اس��تفاده از اعتباراتی است که بانک کشاورزی 
وعده پرداخت آن را داده است.  حمید عزت آبادی پور در گفت و گو 
با »پیام اقتصادی بورس کاال« با اشاره به اینکه پیش بینی ابتدایی 
ما عرضه حدود 5 درصد محصول امسال در بورس کاالست، عنوان 
کرد: قوانین عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال مزیت هایی 
را ایجاد کرده است و آشنایی تجار با انواع معامات می تواند موجب 

استفاده بیشتر آن ها از مزیت های بورس کاال شود.
عزت آبادی پور س��ال زراعی جاری را س��ال آور پسته و محصول 
تولیدی را 250 هزار تن اعام کرد و گفت: خشک سالی، کم آبی و 
کاهش میزان تولید، توجیه مناسبی برای عدم حمایت از صادرات 
پسته نیست و کمبود نقدینگی باعث خرید پسته با قیمت ارزان از 
صادرکنندگان می شود درحالی که کشور رقیب ما آمریکا بیشترین 

حمایت ها را از صادرکنندگان خود انجام می دهد.
رئیس کمیسیون امور زیربنایی و سرمایه گذاری اتاق کرمان افزود: 
با برداشت محصول پسته امسال، انبارهای مورد تائید بورس کاال، 
محصول کش��اورزان را تحویل و کنترل های کمی و کیفی الزم بر 
روی آن انجام می شود و سپس در قبال این محصول، اوراق بهادار 
قابل معامله به کشاورزان داده می ش��ود که این خود از مزیت های 

بورس کاالست.
وی بیان کرد: راه اندازی صندوق های کاالیی با هدف تأمین منابع 
مالی، موردنیاز معامات بورس بوده که ویژگی خاص آن مشارکت 

کشاورزان در صندوق ها و فروش محصول خود آن هاست.
عزت آبادی پور افزود: در این میان حلقه صادراتی بورس کاال نیز در 

حال پیگیری است تا عرضه های صادراتی را نیز انجام دهیم.
رئیس کمیسیون امور زیربنایی و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی کرمان 
بیان کرد: مسئوالن بدانند صادرات پسته در س��ال جاری 7 هزار 
میلیارد تومان برای کشور ارزآوری دارد درحالی که برای صادرات آن 

منابع 100 تا 200 میلیارد تومانی در نظر گرفته می شود.

��پسته�بورسی�منطبق�با�استانداردهای�ملی�
رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
استان کرمان نیز معتقد است خرید و فروش پسته در بورس براساس 
استانداردهای تعریف ش��ده در این بازار قطعاً به نفع کشاورزان و 
تولیدکنندگان خواهد بود و اگر این استانداردها به درستی استفاده 
شود این معامات به خوبی در بازار پسته جواب خواهد داد و روند 

مناسبی را طی خواهد کرد.
محمد میرزاییان در گفت و گو با »پیام اقتصادی بورس کاال« اظهار 
داشت: استانداردهایی که در بورس پسته در نظر گرفته شده براساس 
»استاندارد ملی« است و اگر به درستی استفاده شود این معامات 
رونق می گیرد.  وی افزود: خرید و فروش پسته در این بازار استاندارد 
قطعاً به نفع کشاورزان و تولیدکنندگان خواهد بود. البته باید این 
استانداردها خوب تعریف شود و براساس همان محصوالت در بورس 
عرضه شود و با همان استاندارد به فروش برسد که این امر نیازمند 
دقت و همراهی تولیدکنندگان و عرضه کنندگان است. در واقع باید 
برای پسته یک مشخصه خاص، هم از نظر شکل و هم از نظر اندازه 

تعریف شود تا خریدار بداند چه محصولی را مطالبه کند.
میرزاییان عنوان کرد: کشاورزان کرمانی باید با بورس آشنا شوند و 
ما تاش خودمان را در این زمینه خواهیم کرد. بنده در تهران یک 
جلسه با مسئوالن بورس داشتم و درباره استانداردهای مورد نیاز 
در این بازار صحبت کردیم. نظر من این بود که فعًا یکی دو نمونه 
از پسته مانند »فندقی« و »احمدآقایی« را وارد بورس کنیم تا این 
دو محصول که مشتریان بیشتری دارند باعث گرمی بورس شوند و 
سپس بقیه انواع پسته را وارد بورس کنیم و مسئوالن بورس نیز در 

 حمید عزت آابدی پور:
اب برداشت محصول 
پسته امسال، انبارهای 
مورد اتئید بورس کاال، 
محصول کشاورزان را 
تحویل و کنرتل های کمی 
و کییف الزم بر روی آن انجام 
یم شود و سپس در قبال 
این محصول، اوراق هبادار 
قابل معامله به کشاورزان 
داده یم شود که این خود از 
مزیت های بورس کاالست

 عینک خوش بینی
ن؛ به عرضه پسته  در بورس کاال
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این باره همراهی و همکاری کردند.
رئیس کمیس��یون بازرگانی اتاق کرمان در پاسخ به این پرسش که 
آیا کشاورزان و فعاالن بازار پسته از بورس استقبال می کنند؟ گفت: 
به نظر من خریداران رغبت برای خرید از بورس را دارند. اما در مورد 
تولیدکنندگان باید آگاهی بیش��تری در فضای مجازی و تبلیغات 
تلویزیونی صورت بگیرد تا آنان به سمت بورس کشیده شوند. وقتی هر 
روز قیمت پسته برای تولیدکنندگان به صورت روزانه قابل دیدن باشد 
قطعاً بورس برای آن ها جذاب خواهد شد و روند کار را بیشتر پیگیری 
خواهند کرد. به هرحال کشاورزان به دنبال این هستند که پسته خود 
را حتی 10 هزار تومان بیشتر بفروشند پس باید در جریان آخرین 
اخبار در بورس پسته قرار بگیرند. وی در ادامه به موضوع نقش ایران 
در قیمت جهانی پسته اشاره کرد و گفت: ما رقیب بزرگی مانند آمریکا 
داریم و در این زمینه کار سختی پیش رو است. باید به این مسئله توجه 
داشت که ما در ابتدای راه هستیم و باید یک پروسه طوالنی را طی 
کنیم که البته با بورس گام های اول برداشته شده است و امیدواریم 
در سال های آینده این اتفاق بیفتد. هنوز باید در مورد صنعت پسته 
کار کرد و برای آن استانداردهای جهانی تعریف کرد. باید معامات 
این محصول با ارزش در بورس پس��ته بیشتر شود تا بتوانیم به مرور 

تعیین کننده قیمت جهانی آن نیز باشیم.
به گفته میرزاییان، متأسفانه تولید ما نسبت به کشور آمریکا پایین 
آمده است و همین تجارت ما را سخت کرده است. نکته مهم دیگر 
آنکه برگشت ارز به داخل مشکل شده است و خیلی از صادرکنندگان 
ما نمی توانند ارز خود را برگردانند، همین باعث شده در شرایط تحریم 

در بازار جهانی با مشکل مواجه باشیم و نتوانیم مانور دهیم. 

��جلوگیری�از�رقابت�مخرب�قیمتی�
س��ید محمد ابراهیم علوی دیگر عضو اتاق بازرگانی کرمان نیز در 
خصوص عرضه پسته در بورس کاال می گوید: بورس حسن بزرگی دارد 
که تولیدکننده یا باغدار، پسته را مستقیم عرضه می کند و شخص 
ثالث و یا واس��طه در این میان وجود ندارد. باغدار براس��اس ضوابط 
موجود در بورس کاال و همچنی��ن در انبارهای مخصوص با قوانین 
خاص کاال را به کارگزار بورس پسته اعام می کند. در نهایت محصول 

مستقیم و بدون دست به دست شدن عرضه می شود.
علوی ادامه داد: قیمت ها هم در بورس کامًا ش��فاف، راحت و روان 
است. همه در سراسر ایران و حتی در سایر کشورهای متقاضی پسته، 
از قیمت واقعی بازار این کاال آگاه می ش��وند که خ��ود عاملی برای 

جلوگیری از رقابت مخرب قیمتی است.
به گفته وی تا به امروز نیز در س��یرجان،  رفس��نجان و زرند 3 تا 4 
کارگزاری برای عرضه پسته شکل گرفته است. این کارگزاری ها حائز 
شرایط برای عرضه در بورس کاال هستند. کم کم عرضه ها به انبارهای 
بورسی نیز بیشتر می شود و روند معامات در سال جاری با برگزاری 
دوره های آموزشی در کرمان، رفس��نجان، سیرجان و زرند سرعت 

بیشتری می گیرد.
این عضو اتاق بازرگانی کرمان با بیان اینکه امکان صادرات پسته از 
مسیر بورس نیز وجود دارد، اظهار داشت: پسته کاالیی است که 75 
درصد محصول به شکل پسته خندان، پسته دهان بسته، مغز پسته 
و صنایع تبدیلی )کره پسته-روغن پسته( صادر می شود. نزدیک به 
2 میلیارد دالر در سال گردش مالی صادرات پسته و مشتقات آن در 
سال است که بخشی از این صادرات می تواند از بستر بورس انجام شود. 
در مجموع ورود پسته به بازار شفاف سرمایه به نفع صادرکنندگان 
باغداران، ترمینال دارها و صنایع تبدیلی پسته خواهد بود و می توان به 
مرور شرکت ها و هلدینگ هایی ایجاد شوند که باغدارها با هم تجمیع 
شوند. از این طرق امکان تأمین مالی فعاالن این بازار از طریق بورس 
کاال میسر می شود.  وی معتقد است، زمانی که عرضه صادراتی پسته 
در بورس کاال انجام شود، خریداران خارجی با بورس راحت تر ارتباط 

برقرار می کنند. پیش از این نمایندگان شرکت ها یا خریداران خارجی 
به شهرهای مختلف می آمدند و از انبارها و باغ ها بازدید می کردند. اما با 
عرضه محصول باکیفیت در بورس، شفافیت در قیمت شکل می گیرد 
و رقابت مخرب نیز از بین خواهد رف��ت و خارجی ها نیز با اطمینان 

نسبت به محصول با کیفیت و قیمت می توانند خرید کنند. 
علوی در پایان با اشاره به رقبای ما در بازار جهانی گفت: آمریکا رقیب 
اصلی ما در زمینه صادرات پسته است. ساالنه بیش از 400 هزار تن 
پسته تولید می کند و س��ال های آینده تا 700 هزار تن تولید پسته 
خواهند داشت. تولید ترکیه هم در سال های اخیر تا 200 هزار تن 
پسته در سال رس��یده و در بهترین س��ال ها ایران حدود 300 هزار 
تن در سال تولید دارد. در این شرایط ترکیه سطح زیر کشت پسته 
را افزایش داده و با وضع موجود، مقررات تحریمی و ش��رایط بانکی، 
حمل ونقل کشتیرانی برای ما در ایران مسئله است. به این ترتیب در 
بازار جهانی با خطر از دست دادن مشتریان مواجه هستیم مگر این 

که شرایط تغییر کند.

��بورس�کاال�تنها�راه�نجات�کشاورزان
از سویی دیگر مظفر محمدی دیگر عضو اتاق بازرگانی کرمان در 
خصوص عرضه پسته در بورس کاالی ایران اظهار داشت: عرضه 
محصوالت کش��اورزی از جمله پس��ته در بورس کاال می تواند به 
کشاورزان در فروش مس��تقیم محصول کمک کند. ضمن اینکه، 
صادرکننده ایرانی می تواند پس��ته با کیفیت را به طور مس��تقیم 
از بورس تامی��ن و برای فروش در ب��ازار جهانی آم��اده کند. این 
مکانیس��م ش��فاف که در بورس کاال وجود دارد باعث خواهد شد 
تا کشاورز نیز پس��ته خود را با اطمینان خاطر از دریافت به موقع 
مطالباتش ب��ه خریدار عرضه کند. محمدی اف��زود: این در حالی 
است که متاس��فانه در بازار س��نتی برخی خریداران و مخصوصا 
دالالن، بعد از خرید پسته از کشاورز، در موقع سررسید پول را به 
باغدار پرداخت نمی کردند که خوشبختانه این مشکل هم از طریق 
عرضه در بورس کاال حل شده است. همچنین، با حذف واسطه ها 
از طریق فروش مس��تقیم در بورس، موضوعاتی از قبیل تغییرات 
در کیفیت و مبلغ پسته به شکل کاما مشخص و روشنی برطرف 
خواهد شد و کش��اورز با خریدار واقعی محصول در بازاری کاما 

شفاف روبه رو  می شود.
وی با بیان اینکه عرضه پس��ته در ب��ورس کاال در نهایت منجر به 
بهبود وضعیت و بهره مندی کش��اورزان می ش��ود، تصریح کرد: 
حضور خریداران خارجی در موضوع دادوستدهای پسته یکی از 
مهم ترین آثار فروش محصوالت در بورس کاال است. به گفته وی، 
کشف قیمت عادالنه محصوالت و رشد کیفی تولید از مزیت های 
ابتدایی ورود محصوالت به بورس اس��ت ک��ه در صورت حمایت 
مسووالن این اتفاق به رش��د انگیزه کش��اورزان و افزایش تولید 

کشور منجر می شود.
وی گفت: پسته ای که در بورس کاالی ایران عرضه می شود دارای 
یکسری از استانداردهای مشخص است و مانند گذشته پسته بی 
کیفیت به خریدار ارایه نخواهد و با کیفیت ترین نوع محصول مورد 
معامله قرار می گیرد که این اتفاق می تواند یک مزیت بزرگ برای 
صادرکنندگان واقعی محصول از طریق بورس کاال محسوب شود.
این کارشناس فعال در حوزه پس��ته با بیان اینکه افزایش سرعت 
معامات پسته و تسهیل فرآیند دادوستدها در بورس کاال از دیگر 
مزایای این اتفاق به ش��مار می رود، تصریح ک��رد: بورس کاال در 
حوزه صادرات بین المللی پسته می تواند تاثیرگذاری قابل توجه و 
چشم گیری داشته باشد. در همین راستا، از دولت و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت انتظار می رود که در ح��وزه عرضه محصوالت به 
صورت بین المللی از طری��ق بورس کاال زمینه ه��ای الزم جهت 
تسهیل، اطمینان و امنیت سرمایه گذاران خارجی را فراهم کنند. 

 محمد میرزاییان:
هر روز قیمت پسته برای 
تولیدکنندگان به صورت 

روزانه قابل دیدن ابشد 
قطعًا بورس برای آن ها 

جذاب خواهد شد و روند کار 
را بیشرت پیگیری خواهند 

کرد

 مظفر محمدی : از دولت 
و وزارت صنعت، معدن و 

تجارت انتظار یم رود که در 
حوزه عرضه محصوالت به 
صورت بین امللیل از طریق 

بورس کاال زمینه های الزم 
جهت تهسیل، اطمینان 
و امنیت رسمایه گذاران 

خارجی را فراهم کنند

سید محمد ابراهیم علوی: 
پیش از این منایندگان 
رشکت ها یا خریداران 

خارجی به هشرهای مختلف 
یم آمدند و از انبارها و ابغ ها 

ابزدید یم کردند. اما اب 
عرضه محصول ابکیفیت در 
بورس، شفافیت در قیمت 

شکل یم گیرد و رقابت 
مخرب نیز از بین خواهد رفت 

و خارجی ها نیز اب اطمینان 
نسبت به محصول اب 

کیفیت و قیمت یم توانند 
خرید کنند
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به�اعتقاد�بس�یاری�از�صاحب�نظران،�اس�تان�
خراس�ان�اگر�چه�هم�اکنون�مق�ام�دوم�تولید�
پس�ته�ایران�را�داراس�ت،�اما�در�آین�ده�ای�نه�
چندان�دور�به�قطب�تولید�پسته�کشور�تبدیل�
خواهد�شد��بی�تردید�دستیابی�به�این�جایگاه�
در�سایه�بحران�منابع�آب�و�عقب�نشینی�استان�
کرمان�در�تولید�پس�ته�رخ�خواه�د�داد��با�این�
وجود�نبایس�تی�پتانس�یل�نهفته�و�عرصه�پر�
استعداد�و�پهناور�استان�کرمان�و�سایر�استان�
های�کشور�را�در�این�پیش�بینی�نادیده�گرفت؛�
به�ویژه�آنکه�با�در�دس�ترس�ب�ودن�الگوی�باغ�
ریزی�پسته�در�ش�هر�فیض�آباد�شهرستان�مه�
والت�که�به�دلیل�برخورداری�از�الگوی�کش�ت�
منظم�باغات�به�تعبی�ر�برخی�ب�ه�کالیفرنیای�
ایران�معروف�اس�ت،�موتور�فنی�این�توس�عه�

فراهم�است�
»پیام�اقتصادی�بورس�کاال«�در�رابطه�با�تاریخچه�
کشت�پس�ته�در�منطقه�خراس�ان�و�نقش�این�
محصول�صادراتی�در�اقتصاد�منطقه�به�گفت�و�
گو�با�غالمرضا�کریمی�تاجر�و�فعال�بازار�پس�ته�

پرداخته�است�که�شرح�آن�را�می�خوانید�

����فیض�آباد،�کالیفرنیای�ایران
کریمی�در�خصوص�کش�ت�پس�ته�در�منطقه�
خراسان�گفت:�پسته�سفید�در�فیض�آباد�گونه�
ای�بس�یار�مقاوم�و�پربازده�است��پسته�سفید�
فیض�آباد�دارای�عملکردهای�فوق�العاده�است�
و�در�برخی�از�نقاط�فیض�آباد�باردهی�درختان�به�
سایزهای�کالیفرنیا�نزدیک�بوده�و�حتی�ممکن�

است�بیشتر�هم�باشد��
وی�ویژگی�مهم�دیگر�باغ�ات�منطقه�را�چنین�
عنوان�کرد:�به�دلیل�اس�تفاده�از�الگوی�مدرن�
در�منطق�ه،�در�ه�ر�هکت�ار�150و�حداکثر��200
اصل�ه�درخ�ت�داری�م؛�در�حالیک�ه�در�باغات�
متراکم�کرمان�در�ه�ر�هکتار�بی�ن��200تا��800
اصله�درخت�کاشته�می�شود��به�عبارت�بهتر،�
الگوی�کش�ت�باغات�فیض�آباد�مدرن�بوده،�در�
حالیکه�در�استان�کرمان�درختان�پسته�با�تراکم�
باال�و�صنعتی�کشت�شده�است�و�این�امر�قدرت�
باردهی�درخت�را�کاه�ش�داده�و�عمر�باغات�را�
کم�می�کند��با�این�اوصاف،�منطقه�فیض�آباد�به�
لحاظ�رعایت�الگوی�کشت�باغات�به�کالیفرنیای�

ایران�شهرت�دارد�
این�فعال�قدیمی�بازار�پسته�در�خصوص�تولید�

غالب�ای�ن�منطقه�و�الگوی�کش�ت�آن�تصریح�
کرد:�محصول�غالب�منطقه�از�نوع�پسته�سفید�
است�که�رش�دی�رو�به�باال�داش�ته�و�نسبت�به�
شوری�خاک�مقاومت�زیادی�از�خود�نشان�می�
دهد��باغداران�بومی�فیض�آباد�درختان�پسته�
سفید�را�به�صورت�کامال�منظم�کشت�می�کنند�و�
فاصله�ردیف�ها�از�هر�جهت�کامال�منظم�هستند؛�
بطوریکه�در�باغات�این�منطقه�درختان�پسته�در�
فواصل�8*�8و�6*�6کشت�شده�است��بطوریکه�
الگوی�منظم�استفاده�شده�در�باغات�این�منطقه�
در�دیگر�استان�ها�مشاهده�نمی�شود؛�به�عنوان�
مثال،�باغات�اس�تان�کرمان�به�صورت�متراکم�
بوده�و�باغات�صنعتی�هستند�و�باغات�مدرن�و�
مهندسی�شده�دارای�الگوی�منظم�کشت�فقط�

در�منطقه�خراسان�وجود�دارد�
کریمی�با�بیان�اینکه�پسته�به�هوای�نیمه�خشک�
نیاز�دارد�و�محصولی�کم�آب�محسوب�می�شود،�
اظهار�داشت:�با�توجه�به�اینکه�هر�مدار�آب�دهی�
پسته��45روزه�بوده�و�سیس�تم�های�مدرنی�از�
لحاظ�الگوی�کش�ت�در�باغات�در�ح�ال�پیاده�
سازی�است،�احتمال�می�رود�طی��5سال�آینده�
منطقه�خراسان�و�به�ویژه�شهرستان�مه�والت�
قطب�تولید�پسته�کشور�باش�د�که�با��25هزار�
هکتار�سطح�زیر�کش�ت،��18هزار�هکتار�بارور�
بوده�و��7هزار�هکتار�مابقی�هم�طی�چند�س�ال�
آینده�به�باروری�می�رس�د�و�حدود��50هزار�تن�

میزان�تولید�محصول�خشک�است�

����ماج�رای�مهاج�رت�پس�ته�از�کرمان�به�
خراسان

وی�در�خصوص�ماج�رای�مهاجرت�برخی�گونه�
های�پس�ته�از�کرمان�به�منطقه�خراسان�اظهار�
کرد:�از�سال��1367به�بعد�که�بحران�کم�آبی�در�
کرمان�شیوع�پیدا�کرد،�پسته�کاران�این�استان�
به�سمت�مناطق�شمالی�از�جمله�منطقه�خراسان�
مهاجرت�کردن�د��در�نتیجه�مهاجرت�پس�ته�
کاران�کرمانی�به�این�منطقه،�سطح�زیر�کشت�
سه�هزار�هکتاری�پس�ته�در�خراسان�به�حدود�
�70هزار�هکتار�افزایش�یافت؛�بطوریکه�در�حال�
حاضر�سطح�زیر�کشت�پسته�در�شهرستان�مه�
والت�به��25هزار�هکت�ار،�در�تربت�حیدریه�به�
�17هزار�هکتار�رس�یده�و�سطح�زیر�کشت�این�
محصول�در�تربت�جام�و�تایباد�نیز�به�سرعت�در�
حال�افزایش�است��به�این�ترتیب،�در�یک�افق�

�5ساله�پیش�بینی�می�شود�خراسان�به�عنوان�
اولین�قطب�پسته�کش�ور�مطرح�شود؛�چراکه�
این�استان�به�لحاظ�منابع�آبی�از�وضعیت�بهتری�

نسبت�به�استان�کرمان�برخوردار�است�

����صنعتی�به�قدمت�باغات�شاهزاده�قهرمان�
تربت�حیدریه

وی�در�خصوص�تاریخچه�کشت�پسته�در�استان�
خراس�ان�رضوی�گف�ت:�در�خصوص�بررس�ی�
تاریخچه�کشت�پسته�در�سطح�استان�خراسان�
رضوی�می�توان�وجود�باغات�منظم�و�مهندسی�
ش�ده�اش�اره�کرد�که�با�توجه�به�اینکه�الگوی�
کش�ت�باغات�این�اس�تان�منظم�اس�ت،�عمر�
باغات�طوالنی�بوده�و�حتی�باغاتی�به�نام�باغات�
شاهزاده�قهرمان�در�شهر�فیض�آباد�شهرستان�
مه�والت�داریم�که�درختان�باروری�با�عمر�باالی�
�120س�ال�در�آن�وجود�دارد��از�این�رو�می�توان�
ادعا�کرد�که�سبقه�وجود�باغات�پسته�در�منطقه�
مه�والت�کمتر�از�استان�کرمان�نیست��حتی�این�
سابقه�بیش�از�این�ارقام�تخمین�زده�می�شود؛�
چراکه�قدمت�باغات�پس�ته�وحشی�در�منطقه�
مه�والت�را�تاکنون�نتوانس�ته�اند�تعیین�کنند��
همچنین�باغات�پسته�وحشی�سرخس�نیز�که�
رویش�آن�ها�به�صورت�طبیعی�بوده،�از�قدمتی�

بین��200تا��300سال�برخوردارند���

����درخت�پسته�کهنسال�بر�مزار�شیخ�جامی
این�تاجر�باس�ابقه�صنعت�پس�ته�در�خصوص�
قدمت�تاریخی�کشت�پسته�در�منطقه�خراسان�
ب�ه�درخ�ت�کهنس�ال�در�مقبره�ش�یخ�احمد�
جامی�در�تربت�حیدریه�نیز�اشاره�کرد�و�گفت:�
پژوهشگران�تاریخی�در�خصوص�سابقه�کشت�
پسته�در�منطقه�خراس�ان�به�درخت�کهنسال�
مقبره�شیخ�االسالم�احمد�ابن�ابوالحسن�جامی�
نامقی�ترشیزی�معروف�به�ش�یخ�احمد�جامی�
از�عارفان�و�صوفیان�به�نام�قرن�شش�م�هجری�
قمری�اشاره�کرده�و�سابقه�آن�را�بین��700تا��900
سال�برآورد�می�کنند��بطوریکه�از�درون�سنگ�
قبر�شیخ،�درخت�پسته�کهنس�الی�به�صورت�
خودرو�با�ش�اخه�های�ف�راوان�روییده�اس�ت��
با�این�که�ریش�ه�های�درخ�ت�در�حال�تخریب�
گور�هستند،�نوادگان�شیخ�می�گویند�از�احمد�
جامی�روایتی�دارند�که�هیچ�گاه�درختی�را�قطع�
نکنند��زائرین�تربت�شیخ�نیز�اعتقاد�خاصی�به�

   فیض آباد تربت حیدریه 
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این�درخت�دارند��درخت�رمز�زندگی،�باروری،�
فناناپذیری،�واقعیت�مطلق�و�سرچش�مه�آب�
حیات�است��درخت�تمثیلی�است�از�تمرکز،�از�
این�رو�اعتقاد�رویش�درخت�بر�این�مزار�کنایه�
از�جاودانگ�ی�یاد�و�خاطره�ش�خصیت�مدفون�
است��او�ادامه�داد:�درباره�این�نوع�درخت�پسته�
که�بومی�تربت�جام�اس�ت،�اعتقاد�بر�این�است�
که�بر�س�ر�مقابر�و�مزارهای�آزادگان�مسلمان�
ایرانی�و�بزرگان�می�روید��همچنین�مردم�نواحی�
ش�رق�خراس�ان�در�مورد�درختان�روییده�بر�
مزارها�بر�این�باورند�که�آن�ها�از�ناف�دفن�شدگان�
روییده�اند��با�توجه�به�رویش�چهار�اصله�درخت�
پس�ته�)درختان�روییده�روي�قبر�شیخ�احمد�
جام�و�اطراف�آن(�با�بیش�از��900سال�قدمت�در�
این�مکان�تاریخی،�به�نظر�می�رسد�پسته�دیرینه�
کهنی�در�خراسان�داشته�است��حتی�خاستگاه�
اول�پسته�منطقه�خراسان�بوده�و�تنها�از�اواخر�
دهه��60هجری�شمسی�به�دلیل�بروز�بحران�آب�
در�کرمان،�برخی�گونه�ها�به�خراسان�مهاجرت�
کرده�و�سبب�افزایش�سطح�زیر�کشت�باغات�در�

این�منطقه�شده�است�

����ارقام�محصول�قابل�برداش�ت�در�س�طح�
منطقه

وی�در�خص�وص�ارق�ام�پس�ته�موج�ود�در�
شهرستان�مه�والت�گفت:�ارقام�سنتی�پسته�در�
منطقه�فیض�آباد�که�بادامی�سفید�است�و�ارقامی�
که�پس�از�مهاجرت�کرمانی�ها�به�منطقه�کشت�
شده،�پسته�فندقی�و�احمدآقایی�است�و�گونه�
اکبری�نیز�از�جمله�ارقامی�بوده�که�قبال�در�فیض�

آباد�و�مه�والت�کشت�شده�است�
وی�در�خصوص�زم�ان�برداش�ت�محصول�در�
س�طح�منطقه�تربت�حیدریه�گفت:�برداش�ت�
محصول�هر�ساله�از�شهریور�ماه�آغاز�می�شود�
و�تا��15آبان�ماه�ادامه�دارد��این�زمان�در�استان�
کرمان�با�ح�دود��15روز�تاخیر�همراه�اس�ت�و�
تا�آذر�م�اه�ادام�ه�دارد��به�دلی�ل�کیفیت�باال�و�
زمان�برداشت�زودتر�پسته�در�منطقه�خراسان�
نسبت�به�سایر�استان�ها،��30تا��35درصد�از�کل�
محصول�برداشت�شده�به�صورت�تازه�خوری�در�
داخل�کشور�عرضه�می�شود�که�محصول�غالب�
منطقه�پسته�س�فید�بادامی�با�اونس�30-�28و�
اکبری�با�اونس20-�18اس�ت�که�پسته�اکبری�
در�واقع�سایز�درشت�تر�محسوب�می�شود��در�
مجموع�حجم�تولید�پس�ته�خشک�در�منطقه�
خراسان��50هزار�تن�اس�ت�که�بیشتر�مصرف�
آجیلی�دارد�و�در�داخل�مصرف�می�شود�و�مابقی�

آن�صادر�می�شود�

����اقتصاد�منطقه�در�گرو�باغبانی
کریمی�به�بررسی�نقش�تجارت�طالی�سبز�در�
اقتصاد�منطقه�پرداخت�و�اظهار�داشت:�اقتصاد�
در�مناطق�خراسان�رضوی�و�جنوبی�اقتصادی�
بر�محوریت�فعالیت�های�کشاورزی�قرار�دارد��

فعالیت�های�کشاورزی�به�دو�صورت�باغبانی�و�
زراعت�تقسیم�می�شود�که�در�بخش�زراعت�به�
دلیل�قیمت�های�پایین�محصوالت�کشاورزی�و�
مصرف�باالی�آب،�کشاورزان�به�سمت�افزایش�
سطح�زیر�کشت�باغات�س�وق�پیدا�کرده�اند�و�
پیش�بینی�می�کنیم�به�سمت�تولید�پسته�که�
مصرف�آب�کمت�ری�نی�از�دارد،�حرکت�کنند��
چراکه�میزان�مص�رف�آب�در�کش�ت�چغندر�
قند�به��18هزار�متر�مکعب�و�برای�گندم��10هزار�
مترمکع�ب�آب�نی�از�داریم�که�ای�ن�رقم�برای�

کشت�پس�ته��5هزار�متر�مکعب�است��
پس�نهایتا�چ�اره�ای�ج�ز�این�

نیس�ت�که�در�خراسان�
ب�ه�س�مت�فعالیت�

باغبان�ی� ه�ای�
پی�ش�برویم�و�
پیش�بینی�می�
ش�ود�س�طح�
کش�ت� یر ز
پس�ته�در�این�
منطقه�افزایش�

یابد�

����تابلوی�بورس�به�منطقه�می�آید
وی�در�خص�وص�اس�تقبال�فع�االن�ح�وزه�
پسته�در�شهرهای�اس�تان�خراسان�رضوی�و�
جنوبی�برای�ورود�به�معام�الت�بورس�اظهار�
کرد:�شرکت�دیبا�پس�ته�مه�والت�دارای�انبار�
استانداردی�به�ظرفیت�حدود��7هزار�تن�بوده�
و�در�حال�آماده�سازی�برای�پذیرش�محصول�
اس�تاندارد�از�کش�اورزان�منطقه�خراس�ان�
اس�ت�و�به�زودی�با�پذی�رش�و�درج�نماد�این�
انب�ار�در�ب�ورس�کاالی�ایران�ش�اهد�نمایش�
تابلوی�این�بازار�در�س�طح�منطق�ه�خواهیم�
بود��این�تاجر�پسته�در�خصوص�تاثیر�افزایش�
تولید�این�محصول�در�کش�ور�و�رش�د�عرضه�
در�بازارهای�جهانی�بر�روند�قیمت�ها�و�میزان�
تقاضا�گفت:�در�خصوص�ورود�پسته�به�بورس�
این�مزیت�وجود�دارد�که�آمریکا�مرجعیت�

قیمت�پسته�در�بازارهای�جهانی�است�
و�اما�ش�اخص�قیمت�ب�ورس�ایران�
نیز�می�تواند�منبع�معتبری�برای�
تعیین�قیمت�ه�ای�بین�المللی�
شود��میزان�سطح�زیر�کشت�
پسته�در�منطقه�خراسان�در�
حالی�رو�به�افزایش�اس�ت�
که�با�توجه�به�تعرفه�هایی�
ک�ه�ب�رای�ورود�کاالهای�
کشاورزی�آمریکایی�به�
چین�اعمال�شده،�تقاضا�
برای�پسته�ایرانی�وجود�
دارد�و�نگران�ی�از�بابت�
ب�ازار�ف�روش�و�تقاضا�

نداریم�
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 هرچند بازار خرید و فروش پسته در کشور به سال های 
دور برمی گردد و بازار سنتی آن داغ است، اما با ورود این 
محصول جهانی به بورس کاال، مس��یر جدیدی پیش 
روی تجار داخلی و خارجی ق��رار می گیرد. طبیعتاً در 
برابر این مسیر، مخالفان و موافقان به صف ایستاده و هر 
یک دالیل خود را دارند. یکی از افرادی که به تازگی به 
فهرست موافقان عرضه پسته در بورس کاال اضافه شده، 
کریم امین زاده است که بعد از جلساتی با متخصصان 
و کارشناسان بورسی، به این نتیجه رسیده که عرضه 
پسته در بورس دارای مزایای فراوانی برای همه فعاالن 

این بازار است.
کریم امین زاده فعال صنعت پسته و نایب رئیس انجمن 
پسته ایران در گفت وگو با »پیام اقتصادی بورس کاال« 
به مخالفت دیرینه خود با عرضه محصوالتی مانند پسته 
در بورس کاال که از تنوع و تعدد باالیی برخوردار است، 
اشاره و اظهار کرد: من چند سالی بود که با عرضه پسته 
در بورس مخالف بودم زی��را تنوع موجود در آن و تعدد 
اعداد و ارقامی که در آن وجود دارد و همچنین نگرانی 
از حیث کیفیت پسته را از دالیل نشدنی عرضه پسته در 

بورس می دانستم. 
وی ادامه داد: طی جلسه ای که با مسئوالن بورس کاال 
و متخصصان این حوزه داش��تیم، به این باور رسیدیم 
که پسته می تواند با رعایت برخی جزئیات، وارد بورس 
شود.  امین زاده اظهار کرد: به دلیل اینکه عرضه پسته 
در بورس کاال هنوز برای مردم ناش��ناخته است، بهتر 
است که یک نمونه عرضه شود و سپس با برطرف کردن 
چالش های آن، کم کم نمونه های دیگری غیر از فندقی 
مانند پس��ته »بادامی«، »کله قوچی« و حتی »دهن 

بست« هم وارد بورس شود. 
نایب رئیس انجمن پسته ایران با تاکید بر اینکه مزایای 
عرضه پسته در بورس بیشتر از معایب آن است، گفت: 
دلیل این مساله هم این اس��ت که من برای نگهداری 
10 تن پسته، همیش��ه باید این نگرانی را داشته باشم 
که کجا، چگونه و ب��ا چه هزینه ای نگه��داری کنم اما 
امروز با سازوکار بورس این مشکل قدیمی به سادگی 

برطرف شد.

��نظام�انبارداری،�مش�وق�ورود�پس�ته�به�
بورس�

وی با اشاره به نگرانی های عمده موجود برای بازار پسته، 
اذعان کرد: هزینه های باالی نگهداری در بازار سنتی، 
دلهره و اینکه اغلب کشاورزان قادر به نگهداری پسته 
نیستند و حتی نمی توانند محصولش��ان را در انباری 
به صورت امانات بگذارند چراک��ه باز هم امنیت الزم را 
ندارد، سبب می شود تا دلگرمی به عرضه پسته در بورس 
کاال تقویت ش��ود.  امین زاده اظهار کرد: با توجه شکل 

گیری معامات آتی نیز به نظر می رسد این مزیت برای 
کش��اورز وجود دارد که نگرانی برای نگهداری پسته را 
ندارد.  این کارشناس حوزه پسته در خصوص معامات 
بدون ریس��ک و تضمین ش��ده بورس کاال گفت: یک 
عرضه کننده پسته با حضور در بورس کاال می تواند با 
اطمینان به مجموعه ای با پشتوانه قانونی، محصول خود 
را در اختیار آن بگذارد و به واسطه برگه ای که در اختیار 
دارد، به عنوان وثیقه یا ضمانت استفاده کند.  امین زاده 
با تاکید بر اینکه مزیت انجام معامات در بورس کاال، به 
دلیل حضور کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و نخبه 
است، گفت: اظهارات، دالیل و استدالل های متخصصان 
بورس کاال بود که سبب شد تا مخالفت عده ای از جمله 

من، به نظری موافق تبدیل شود.

��دقت�قیمت�گذاری�توسط�بورسی�ها�قانع�
کننده�است

نایب رئیس انجمن پسته ایران در ادامه اظهارات خود 
به دلیل دیگری که در فهرست مزایای عرضه پسته در 
بورس کاال قرار می گیرد، اشاره و خاطرنشان کرد: یکی 
از دالیلی که بنده به عرضه پسته در بورس متقاعد شدم، 
قیمت گذاری آنها با استناد به اداره استاندارد بود. نکته 
جالب توجه این بود که برای یک نمونه پسته، حدود 15 
آیتم در قیمت گذاری لحاظ شده بود که این امر، دقت 
و حساسیت کارشناس��ان را در دقیق بودن معامات 
نش��ان می دهد. وی ادامه داد: دقت در قیمت گذاری 
سبب می شود افراد زیادی از جمله کشاورزان از این امر 
استقبال کنند و با حذف نگرانی خود از نگهداری پسته، 

با سود و قیمت های به روز و آناین همراه باشند. 
امین زاده همچنین بزرگترین مزیت عرضه پس��ته در 
بورس کاال را تسهیل روند خرید و فروش برای خریداران 
و متقاضیان عنوان کرد و گفت: بزرگ ترین مزیت برای 

معامله گران است که عاوه بر صرفه جویی در زمان و 
هزینه، به سادگی از طریق سیستم های الکترونیکی، 

پسته را خرید و فروش کنند.
این فعال صنعت پس��ته در پاس��خ به این سؤال که آیا 
عرضه محصولی مانند پسته در بورس می تواند به ثبات 
قیمت آن محصول کمک کند؟ گفت: در خصوص ثبات 
قیمت از طریق نهادی مانند بورس، کمی زود اس��ت و 
نمی توان با عرضه یک نوع محصول قضاوت کرد. اما در 
صورتی که تمام محصوالت پسته در بورس عرضه شوند، 
می تواند این ادعا را داشت که بورس نقش تثبیت کننده 

در قیمت ها را هم دارد. 

��ض�رورت�اطالع�رس�انی�و�حذف�ذهنیت�
سنتی

وی در بخش دیگری از اظهارات خود به اهمیت اطاع 
رس��انی برای عرضه پس��ته در بورس به خری��داران و 
فروشندگان تاکید و اظهار کرد: با اطاع رسانی بیشتر 
می توان دالیل قانع کننده بورسی ها را شنید و در باور 
س��نتی خود تجدید نظر کرد و به این باور رس��ید که 
آمدن پسته به بورس می تواند موفق و مثبت باشد اما 
نیاز به چکش کاری دارد.  امین زاده در خصوص حذف 
دالل پس��ته با عرضه این محصول در بورس نیز گفت: 
در خصوص محصولی مانند پسته داللی به شکلی که 
برای محصوالت و صیفی جات مثل سیب زمینی است، 
وجود ندارد.  به گفته نایب رئیس انجمن پسته ایران، 
صنعت پسته تنها جایی است که داللی به معنای منفی 
وجود ندارد، بلکه همواره افرادی هستند که معامله را 
هماهنگ می کنند و نقش واس��طه گران مثبت را ایفا 
می کنند؛ ضمن اینکه هر کسی که پسته دارد، حداقل 
با یک تا 10 کانال اطاع رسانی در ارتباط است و کسی 

نمی تواند قیمت کاذب برای آن تعریف کند.  

 نایب رئیس انجمن پسته ایران
مخالف بودم موافق شدم با اشاره به عرضه پسته در بورس:
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�سعید�مستش�ار�در�گفتگو�با�»پیام�اقتصادی�
ب�ورس�کاال«�معای�ب�معامالت�خ�ارج�از�بازار�
بورس�را�برش�مرد�و�در�توضیح�مزایای�حضور�
در�بورس�کاال�ب�رای�تولیدکنندگان�مخصوصًا�
کش�اورزان�گفت:�ب�ورس�کاال�بازاری�ش�فاف�
است�که�عالوه�بر�کشف�قیمت�منصفانه،�امکان�
مدیریت�ریسک�نوس�انات�قیمت�محصوالت�
را�به�تولیدکنن�دگان�می�دهد�و�ع�الوه�بر�این�
تولیدکنندگان�می�توانند�با�استفاده�از�ابزارهای�
مختلف�بورسی�به�تأمین�مالی�برای�تولید�دست�

یابند�
مدیر�عامل�بانک�مشترک�ایران�و�ونزوئال�گفت:�
به�طور�کلی�یکی�از�کارکردهای�اساسی�بورس�ها�
در�نظام�مالی�بحث�شفافیت�در�اقتصاد�است��
وی�افزود:�از�دیگر�کارکردهای�بورس،�کش�ف�
قیمت�عادالنه�کاالهاست��این�مفاهیم�اساسًا�
یعنی�رونق�تولید؛�به�طوریکه�اگر�قیمت�کاالها�
براس�اس�نظام�عرضه�و�تقاضا�کش�ف�ش�ود،�
تولیدکنندگان�می�توانند�برنامه�تولید�داشته�

باشند�و�برای�آینده�خود�برنامه�ریزی�کنند��
�مستشار�با�اش�اره�به�اینکه�معامالت�در�بورس�
کاالی�ایران�خارج�از�فضای�غیر�رسمی�بیرون�
ص�ورت�می�گی�رد،�گف�ت:�اگ�ر�تولیدکننده�
اطمینان�داشته�باشد�که�بستری�برای�معامالت�
محصوالتش�وج�ود�دارد�ک�ه�آن�محصول�به�
شکلی�درست�و�عادالنه�ارزشگذاری�می�شود،�
رغبت�و�انگی�زه�بیش�تری�برای�تولی�د�پیدا�

می�کند��
وی�در�این�خصوص�به�ب�ازار�محصوالتی�نظیر�
زعف�ران،�محص�والت�فلزی�و�یا�پتروش�یمی�
اش�اره�کرد�و�گفت:�مکانیس�م�بورس�ها�عالوه�
بر�شفافیت�و�کشف�قیمت�عادالنه�محصوالت،�
جلب�اعتماد�عرضه�کنندگان�است؛�یعنی�عرضه�
کننده�از�فروش�محصولش�در�بازاری�امن،�تحت�
نظارت�و�با�قیمت�مناسب�اطمینان�خاطر�دارد��به�
گفته�این�کارشناس�اقتصادی،�یکی�از�مهمترین�
دغدغه�های�فعلی�تولیدکنندگان�تأمین�مالی�
است�که�بورس�ها�از�جمله�بورس�کاال�می�تواند�
از�طریق�ابزارهای�مالی�نوین�این�خالء�را�پرکند�
که�اهمیت�این�اتفاق�در�این�است�که�تأمین�مالی�
تولیدکنندگان،�به�خودی�خود�زمینه�ساز�رونق�
تولید�است��وی�در�ادامه�توضیح�داد:�به�عنوان�
مث�ال�قراردادهای�آتی�و�مخصوصاً�س�لف�که�

طراحی�می�شود،�همگی�ابزارهایی�است�که�در�
کنار�بحث�شفافیت�و�قیمت�منصفانه�به�تأمین�

مالی�تولیدکنندگان�نیز�کمک�می�کند�
وی�اظهار�داشت:�بورس�ها�و�به�خصوص�بورس�
کاال�بستر�عادالنه�ای�برای�عرضه�و�تقاضا�فراهم�
کرده�است��در�این�بازار�به�طرف�تقاضا�هم�باید�
توجه�کرد؛�خریداران�یک�محصول،�خودشان�
به�چرخه�تولید�محصوِل�دیگری�وارد�می�شوند�
و�این�تولیدکنندگان�محصوالت�بعدی�هم�باید�
از�کیفیت�محص�ول�خریداری�ش�ده�و�قیمت�
مناسب�اطمینان�خاطر�داشته�باشند��بنابراین�
بورس�کاالی�ایران�با�شفافیت،�استانداردسازی�
و�اطمینان�خاطری�که�به�طرفین�عرضه�و�تقاضا�
می�دهد�فی�نفسه�یکی�از�ابزارهای�کلیدی�رونق�

تولید�است�
مدیرعامل�بانک�مشترک�ایران�و�ونزوئال�تاکید�
کرد:�اگر�بورس�کاال�نبود�ما�مشکالت�عدیده�ای�
در�حوزه�های�مختلفی�داشتیم��هرجا�خارج�از�
این�بازار،�معامالت�محصولی�را�تجربه�کرده�ایم�
منشاء�آفت�های�زیادی�بوده؛�از�مشکالتی�در�
زمینه�قیمت�گذاری�گرفته�تا�بروز�رانت�هایی�
که�در�خرید�و�فروش�محصوالت�پیش�می�آید��

��بازار�محصوالت�کشاورزی�در�بورس�
مدیرعام�ل�بانک�مش�ترک�ای�ران�و�ونزوئال،�
اجرای�سیاست�قیمت�تضمینی�در�بورس�کاالی�
ایران�را�یکی�از�بهترین�اتفاقاتی�می�داند�که�در�

بازار�محصوالت�کشاورزی�رخ�داده�است��
مستش�ار�در�این�خصوص�گفت:�اج�رای�این�
سیاست�توس�ط�دولت�در�بورس�کاالی�ایران�
ب�رای�تولیدکنندگان�محصوالت�کش�اورزی�

ای�ن�اطمینان�خاط�ر�را�فراه�م�کرد�که�
محصوالت�کشاورزی�تولید�شده�خود�
را�می�توانند�در�یک�ب�ازار�با�قیمت�
مناسب�به�فروش�برسانند�و�قیمت�
آن�محصول�دستخوش�نوسانات�
غی�ر�متع�ارف�نمی�ش�ود��وی�
افزود:�این�سیاس�ت�به�کشاورز�
این�اطمین�ان�را�می�دهد�که�در�
مورد�حداقل�ن�رخ�محصولش�

اطمینان�خاطر�داشته�باشد�
تش�ریح� در� مستش�ار�
مزایای�این�سیاست�در�

بورس�مطرح�کرد:�از�سوی�دیگر�دولت�با�قیمت�
گذاری�تضمینی�بدون�اینکه�منابعش�را�به�طور�
مستقیم�درگیر�کند�می�تواند�از�بخش�کشاورزی�
حمایت�کند�که�کشاورز�نیز�بدون�دغدغه�بتواند�
به�تولید�کاالهای�استراتژیک�بپردازد��وی�در�
ادامه�گفت:�بورس�کاال�در�زمینه�همه�محصوالت�
می�تواند�این�اطمینان�خاطر�را�به�تولید�کننده�
بدهد�اما�در�خصوص�محصوالت�کشاورزی�به�
دلیل�استراتژیک�بودن�این�محصوالت�موضوع�

از�اهمیت�بیشتری�برخوردار�است��
وی�به�اهم�مزایای�بورس�های�کاالیی�کشاورزی�
پرداخ�ت�و�گف�ت:�ابزارهای�متفاوت�ی�مانند�
گواهی�س�پرده�کاالی�ی�و�قراردادهای�آتی�بر�
روی�محص�والت�کش�اورزی�می�توان�د�طیف�
مختلف�معامله�گران�با�س�الیق�متفاوت�را�به�
خود�جذب�کند؛�این�امر�همچنان�به�تأمین�مالی�

تولید�کننده�کمک�می�کند�
وی�گفت:�به�ه�ر�حال�ابزارهای�ی�مانند�آتی�و�
اختیار�معامله�برای�پوش�ش�ریسک�مناسب�
است�و�افرادی�که�در�آینده�به�آن�محصول�نیاز�
دارند�و�هم�افرادی�ک�ه�تولیدکننده�محصول�
هس�تند�روی�حداق�ل�قیمت�محصولش�ان�
اطمینان�دارند�و�به�نوعی�ریس�ک�نوس�انات�
قیمت�محصولش�ان�را�به�این�طریق�مدیریت�

می�کنند��

مدیر عامل بانک مشترک ایران و ونزوئال؛

 بورس کاال
ونق تولید است  فی نفسه ابزار کلیدی ر
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ارزش�کل�معامالت�بورس�کاالی�ایران�در��7ماهه�سال��98در�دو�بخش�
بازار�فیزیکی�و�مالی�به�بیش�از��878هزار�میلیارد�ریال�رسید�

به�گزارش�»پیام�اقتصادی�بورس�کاال«�آمار�معامالت�بازار�فیزیکی�بورس�
کاالی�ایران�در��7ماهه�سال��98حاکی�از�آن�است�که�در�این�بازار�و�در�
مجموع�بیش�از�13میلیون�و��45هزار�تن�محصول�به�ارزش�ی�بیش�از�
�704هزار�میلیارد�ریال�دادوست�د�شد�که�نسبت�به�م�دت�مشابه�سال�
گذشته�کاهش��16درصدی�حجم�و�افزایش��49درصدی�ارزش�را�تجربه�

کرده�است�

���تاالر�فرآورده�های�نفتی�
طبق�آمار��7ماهه�س�ال��98بیش�از��5میلیون�و��855ه�زار�و��917تن�
محصول�به�ارزش�بیش�از��178هزار�میلیارد�ریال�در�تاالر�فرآورده�های�
نفتی�به�فروش�رفت�که�حجم�و�ارزش�محصوالت�معامله�شده�در�این�
تاالر�به�نسبت�مدت�مشابه�سال�گذشته�به�ترتیب�کاهش��10/7و�رشد�

�46درصدی�را�تجربه�کرد�
در�این�تاالر�بیش�از��2میلیون�و��722هزار�تن�وکیوم�باتوم،��2میلیون�و�
�186هزار�و��502تن�قی�ر،��722هزار�و��40تن�ل�وب�کات،��157هزار�و��209
تن�گوگرد،��13هزار�و��172تن�روغن،��20هزار�و��470تن�سالپس�واکس�و�

�34هزار�و��509تن�عایق�رطوبتی�معامله�شد�
در�تاالر�محصوالت�پتروشیمی�بورس�کاال�نیز�طی��7ماه�امسال،�بیش�
از�دو�میلیون�و��439هزار�تن�محصول�ب�ه�ارزش�بیش�از��227ه��زار�
میلیارد�ریال�دادوس�تد�ش�د�که�حجم�و�ارزش�معامالت�این�بازار�نیز�
کاهش��15و�افزایش��43درصدی�را�نسبت�به�مدت�مشابه�سال�گذشت�ه�
تجربه�کرده�است��به�این�ترتیب�در�این�تاالر�یک�میلیون�و��714هزار�
و��467تن�مواد�پلیمری،��725هزار�و��88تن�مواد�شیمیایی�و��250تن�

گازها�و�خوراکها�به�فروش�رسید�

���تاالر�صنعتی�و�معدنی
آمار�معامالت�تاالر�محصوالت�صنعتی�و�معدنی�نیز�نشان�می�دهد�که�
طی���7ماه�ه�امس�ال،��4میلیون�و��708ه�زار�ت�ن�محصول�به�ارزش�
بیش�از��294هزار�میلیارد�ریال�مورد�دادوستد�قرار�گرفت�که�ای�ن�تاالر�
افزایش�حجم��6/7و�رشد��76درصدی�ارزش�معامالت�نسبت�به�مدت�

مشابه�سال�گذشته�را�تجرب�ه�کرد�
در�این�تاالر��4میلیون�و��457هزار�و��119تن�فوالد،�115هزار�و��145تن�
مس،��3هزار�و��550تن�کنسانتره�مولیبدن�معامله�شد��همچنین��277
کیلوگرم�طال�به�ارزش�بیش�از�یک�هزار�میلیارد�و��434میلیون�ریال�در�

این�تاالر�مورد�معامله�قرار�گرفت��

در 7 ماهه امسال در بازار فیزیکی رقم خورد؛

ثبت معامله 
13میلیون تن 
وی تابلوی  کاال ر
معامالت

��امید�امانی
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���تاالر�کشاورزی �
ب�ر�ای�ن�اس�اس�در��7ماه�ه�س�ال��98و�در�تاالر�
محصوالت�کشاورزی��4هزار�و��51تن�محصول�به�
ارزش�ی�بیش�از��93هزار�میلیون�ریال�دادوستد�
شد�که�براساس�آمار�چهار�هزار�و��51تن�خرما�و��57

کیلوگرم�زعفران�به�فروش�رسیده�است��

���بازار�فرعی
حجم�معامالت�بازار�فرعی�طی��7ماهه��37هزار�و�
�487تن�محصول�به�ارزش�بیش�از��2هزار�میلیارد�و�
�545میلیون�ریال�مورد�دادوستد�قرار�گ�رفت�ک�ه�
ای�ن�تاالر�کاهش��32درص�دی�حجم�و�افزایش��9/8
درص�دی�ارزش�معامالت�نسبت�ب�ه�م�دت�مشابه�

سال�گذشته�را�تجربه�کرد�

���بازار�مشتقه
همچنین�آمار�معامالت�قراردادهای�مشتقه�بورس�
کاالی�ایران�بیانگر�آن�است�که�در�مجموع�در�این�

بازار��8میلی�ون�و��197ه��زار�و��626ق�رارداد�به�
ارزش�بیش�از�138هزار�میلیارد�ریال�منعقد�شد�که�
نسبت�به�مدت�مشابه�سال�گذشته�رشد��2درصدی�
حجم�و�کاهش��81درصدی�ارزش�معامالت�را�نشان�
می�دهد��به�این�ترتیب�از�ابتدای�امس�ال�تا�پایان�
مهرماه�بیش�از��8میلیون�و��151هزار�قرارداد�آتی�
به�ارزش�بی�ش�از��137هزار�میلی�ارد�ریال�منعقد�
شد�که�نسبت�به�مدت�مشابه�سال�گذشته�با�رشد��2
درصدی�حجم�و�کاهش��81درصدی�ارزش�رو�به�رو�
شده�است���در�ای�ن�مدت�همچنین��46هزار�و���594

قرارداد�اختیار�معامله�منعقد�شد�

���بازار�مالی
همچنین�در�هفت�ماهه�امسال�و�در�بازار�مالی�که�
شامل�اوراق�سلف�موازی�استاندارد،�گواهی�سپرده�
کاالیی�و�صندوق�سرمایه�گذاری�است،�بیش�از��568
میلیون�و��227هزار�قرارداد�ب�ه�ارزش�بیش�از��35

هزار�میلیارد�ریال�منعقد�شد�

آمار معامالت ابزار فیزییک بورس 
کاالی ایران در هفت ماهه سال 

98 حایک از آن است که در این ابزار 
و در مجموع بیش از 13 میلیون 

و 45 هزار تن محصول به ارزشـی 
بیش از 704 هزار میلیارد ریال داد 

و ستـد شد ، که نسبت به مـدت 
مشابه سال گذشته کاهش  

16  درصدی حجم و افزایش 49 
درصدی ارزش را تجربه کرده است





بازار مالی

بازار مشتقه
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