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 امیرحسین طاهری
زندهیاد «محمود استاد محمد» مر ِد نازنینی بود،
قول خودش «خراباتی»،
د لداده و پاکباخته و به ِ
نویسخوبینبود«.آسیدکاظم»اولین
ولینمایشنامه ِ
نمایشنامهاش است که در سال 1351آن را به صحنه
برده ،و دست برقضا بهترین نمایشنامهاش هم همان
است .چند سالی پیش از آن ،نوجوانی سرگشته بود
در محالتِ جنوبِ شه ِر تهران ،که با برادرش ،آرش و
چند نفر دیگر از همساالنشان به گرو ِه تئات ِر زندهیاد
نی هر
«بیژن مفید» پیوست .سه سال
ِ
تمرین طوال ِ
روزه ،زمان مناسبی بود تا از بیژن همه چیز بیاموزد،
و خود را چنان بتراشد که «خ ِر» نمایش «شه ِر قصه»
را ماندگار کند .نمایشی که حدود سه سال صحنههای
تئات ِر تهران و شهرستانهای ایران را تسخیر کرد و در
جشن هن ِر شیراز درخشید« .استاد محمد» میگفت
ِ
کهاینموفقیتِ غیرعادی،آغا ِزویرانی«بیژن»بود،ولی
حال خودش شد ،وقتی چند
این عبارت بیشتر وصفِ ِ
نمایشخودش
سالیبعدوپسازجداییازبیژن،اولین ِ
«آسیدکاظم»موفقیتیکمنظیررابهخوددیدکههرگز
پس از آن تکرار نشد.
بی دلیل نبود استقبال از آ سید کاظم ،آن هم درست
وقتی که قیصر ر ِ
نگ خودش را به سینمای ایران
پاشیده بود و فیلمها پر شده بودند از داشمشتیهای
جنوبشهری .آ سید کاظم هر چه نداشت ،از آن
دروغها به دور بود ،تجربهی زیستهی نویسندهاش
بود :انسانهایی ملموس ،روابطی آشنا و موقعیتهایی
منطقی؛ همان چیزی که در بعضی نمایشنامههای
بعدیاش از دست رفت؛ تجربهی زیسته جای خود
را به خیالپردازیهایی داد از شخصیتهای صلب و
سطحی در موقعیتهایی کلیشهای و بنبست ،که به
ضرب حادثهای شوکآور به ت ِه خط میرسیدند .استاد
محمد رفت و در وادیِ بیخبری گم شد تا سالها بعد
که تازیانهی غربت او را به خود آورد ،اما چه دور و چه
دیر.دیگرتو ِانشبابگریختهبودوپیمانهیعمرلبریز
شده بود از شر ِ
نگ رنجوری .هر چند هنوز در ِد مردم را
داشت ،و مهر ایران را ،و محال بود بی تعه ِد اجتماعی
چیزی بنویسد .از هر چه خودش را و ایرانش را آزار داد
نوشت،ازتجاو ِزجنگواشغال،ازغربتومهاجرت،فقر
و تنفروشی ،اعتیاد و برادرکشی ،زندان و جرم سیاسی،
و بیش از همه از نامردمی و ناجوانمردی .دور ِان خود را
نوشت،زخمهایشرا،اماخاموشعارزده«.محموداستاد
محمد» نویسندهی «آسید کاظم» ماند و خ ِر «شهر
قصه» .چهل سال بازی کرد و نوشت ،و هرگز از سایهی
«سید» و آن «خر» خالص نشد.
آن ّ
شاید به همین دلیل بود که از همان سالها تا امروز،
شایعاتی بر زبانها چرخیده که آسید کاظم را اول بار
بیژنمفیدنوشتهوچندشبیدرهماندکو ِرشهرقصه
اجرای محدودی از آن کرده ،و بعدها استاد محمد در

 پاسارگاد

برای دیدن «آ سید کاظم» تا شنبه فرصت دارید

نمایش «آ سید کاظم» کاری از گروه
تئاتر «خونيرث» پس از سه شب وقفه از
سهشنبهشبرویصحنهمیرود.
به گزارش پاسارگاد قرار بود این نمايش از
 ٢٥شهريور تا  ١٠مهر روي صحنه باشد اما
بعد از گذشت ١٢شب از اجرا ،به فاصله کمتر
از سه روز مادر و پدر دو نفر از عوامل اصلي
یزاده
ایننمایشفوتکردند.علیرضامحبوب 
کارگردان «آ سید کاظم» گفت :با توجه به
ایناتفاقهابعدازمشورتباسرپرستگروهو
تيماجراييتصميمگرفتيمسهروزنمايشرا
بهحالتتعليقدربياوريموپسازهماهنگي
با ریيس اداره ارشاد و ریيس انجمن نمايش
تصميمبراينشدكهايننمايشازسهشنبه
شب ٩مهرماه روی صحنه برود و تا شنبه١٣
مهرماهادامهداشتهباشد.
یزاده با اشاره به این موضوع
محبوب 
که اين نمايش تمديد نمیشود ،ادامه
داد :نمایش «آ سید کاظم» هر شب
ساعت  20در پالتوی شهرداری سیرجان
(فرهنگسرا) روی صحنه میرود و شنبه
شب مراسم اختتاميه برگزار ميشود .این تئاتر آسیدکاظم تا شنبه هفته آینده روی صحنه است /عکس :فاطمه یوسفیزاده
نمایش را «محمود استادمحمد» نوشته و
بودم اما متاسفانه به داليلي كار در همان مرحلهي
در آن عليرضا محبوبي زاده ،حامد بيگلری ،مسلم مرشد حضور دارد.
یزاده در توضیح اینکه چرا این متن را دورخواني متوقف شد .سال ٩٥با گروهي از بازيگران
محبوب 
شهدادی ،عباس اسدی ،محمد كوركي نجات ،ميثم
بالدينی ،علي ملكشاهی ،صادق پوررضاقلي ،برای اجرا انتخاب کرده گفت :حدود شش سال شروع به تمرين این متن كرديم و قرار بود در
شها 
سولي تمرین اين نمايش را ارديبهشت سال  ٩٦آن را برای عموم اجرا کنیم كه
جواد اميريمقدم ،هادي راهداري ،عباس عبداللهی پيش محمدرضا قد 
و علي بيگلری بازی میکنند و امير عليزاده به عنوان در سيرجان شروع کرد كه بنده هم بازيگر اين كار موفق به اجرا نشديم و بعد از آن هم من به سربازی
حقوقمولف،آنرارونویسی
غیابِ قانونیبرایصیانتاز ِ
کرده و تغییراتی داده و به نا ِم خود اجرا کرده؛ هر چند
نه فیلمی از آن اجرا در دست است و نه نمایشنامهای از
بیژن مفید به این نام ،و تنها دشنامها و تهمتهایند که
از این و ِر جوب به آن س ِر دنیا میروند و ذهنها و دهنها
را میآالیند .همین است که جز معدودی ،بسیاری از
آگاهان آن دوران و حاضر ِان هنوز ،بر این دعوی و دعوا
ِ
لب فرو بست هاند وآن دو سفرکرده را آسوده گذاشت هاند از
قالایندنیا.خو ِدبیژنمفیدهمدرآخریناظهار
قیلو ِ
نظرش در این باره با تلخی و رندی گفته« :این سید
کاظم،دیگهسیدکاظ ِممحموده!»
اما چه چیزی آسید کاظم را تا به امروز ماندگار کرده؟
نمایشنامهای از جوانی گمنام چه در خود داشته که
نویسی ایران و در
توانسته در دور ِان
طالیی نمایشنامه ِ
ِ
ازدحا ِم نامهای بزرگی چون بیضایی ،رادی ،ساعدی؛
نعلبندیان ،فرسی ،خلج و دیگران ،جایی برای خود
دستوپاکند؟آنچهنمیبینیم!
در قهوهخانهی محق ِر «شاه رجب» خشم و خون

رفتم.پس از پایان دوران خدمت تمرین را آغازکردیم
و پس از چهار ماه تمرين در نهايت كار آمادهي اجرا
شد و از  ٢٥شهريور روی صحنه رفت.
یزاده نمایش «آسیدکاظم»
به گفتهی محبوب 
بارها و بارها از سوی کارگردانهای نامی کشور روی

آنچه نمیبینیم
موج م یزند ،بی آن که قطرهای خون از دما ِغ کسی
سیلی «پهلوان» به «سیدمحمود» تنها
بیاید .حتی از ِ
روایتی میشنویم ،قتل و دعوا و چاقوکشی هست ،اما
بان کاراکترها میچرخد و به عمل در
فقط در ذهن و ز ِ
نمیآید«.آسیدکاظم»تصوی ِرجامعهایب ی ُکنشاست،
دهانهای پُر کار و دستهای بیکار ،آن که بیش از
همه هارت و پورت میکند ،وقتِ عمل از ترس جرات
نمیکند تیغهی چاقو را باز کند .نامردمانی که پشتِ
س ِر دیگران لُغُز میخوانند و در حضور ،رفیق و مطیع
میشوند .اضطرابی که از آمدن سیدکاظم در بند بن ِد
وجوداشخاصهست،گوییهراسیاستکهبیعمالن
ازکنشگراندارند.تنهامنفعتِ شخصیجنبانندهیمهر
و کین و دوستی و دشمنی است ،و تازه همان هم زی ِر

سایهی جبن و ترس سر بر نمیآورد .این محله دیگر
جاییبرایسیدکاظمندارد.اینهوایمسمومازدروغو
دورویی و ترس و تهمت و غیبت آن چنان بر سینهاش
سنگینیمیکندکهچارهایشجزگریزنیست.اودیگر
بزدالن کذاب باشد.
نه میخواهد و نه میتواند شا ِه این
ِ
قماش«ممدریزه»
اینجماعتسزاوا ِرشاهیهستنداز ِ
و وزیری از جنس «محسن هاپی».
گفتوگوهای این نمایشنامه نه برای افشای نیتِ
گویندگان،کهبراینهفتنآننوشتهشده.کاراکترهایی
وراج و آلوده دهان ،که مدام رجز میخوانند و دسیسه
میبافند و متلک میپرانند ،اما با مختصرنهیبی واپس
میروند و حرف میچرخانند .همه مدام از سیدکاظم
میگویند ،راست و دروغ به هم می بافند از آن چه او

نمایش
جنس روایتِ « ِ
کرده و نکرده ،اما این گفتهها از ِ
شرقی»نیستتاسیدکاظمرابهتماشاگرمعرفیکند.
در البهالی این اباطیلگویی ،کاراکترها اضطرابشان را
بیرونمیریزند،خطریراگوشزدمیکنند،مشکلیرا
چارهمیجویند،خودرابزرگودیگریراخردمیکنند،
فرصتمیطلبندودسیسهمیچینند.آنهادرآنچه
از سیدکاظم بر زبان م یرانند ،نه سیدکاظم را ،که خود
را افشا میکنند؛ و تشتِ چیستی و چگونهگیشان را از
بامم یاندازند.
یالخصوص
اجرای چنین نمایشی آسان نیست ،عل 
برای یک گرو ِه جو ِان شهرستانی که از فضای حاکم
بر نمایشنامه ،فاصلهی زیا ِد زمانی و مکانی دارد .در
چنین اجراهایی ،تحقیق و تحلیل نمیتواند کمتر

صحنه رفته است .این نمایش در دههی
چهل اتفاق میافتد اما موضوع آن به زمان
وابستهنیست.
یزاده معتقد است یکی دیگر از
محبوب 
خصوصیات بارز این متن زیرکی محمود
استادمحمد در اتفاقهاییست که به آنها
اشاره میکند اما به آنها نمیپردازد و همین
موضوع باعث میشود هر کارگردانی با
توجه به دیدگاه خودش به حل این پازل
بپردازد و تحلیلهای متفاوت و درستی
را از کار ارایه بدهد .وی ادامه داد فردي به
نام سيدكاظم هفت سال پيش به اتهام قتل
رفيقش به زندان میافتد و امروز خبر رسيده
كه آزاد شده و برميگردد .تمام اتفاقها در
قهوهخانهاي ميافتد كه روزي متعلق به
سيدكاظم بوده و این نمایش واكنش و
رفتار و گفتار نزديكترين افراد به سيدكاظم
را نشان میدهد .در این نمایش شاهد
قضاوتها ،تهمت و توهينهايي هستیم كه
بر اساس شني دهها بوده ،تا اينكه خبر به
گوش پهلوان ميرسد و...
در این نمایش هدي محمدي مدير و
منشي صحنه ،سپهر صالحي مدير سالن،
علي ملكشاهي ،علي بيگلري و هادي
يزاده طراح
راهداري اجراي دكور ،عليرضا محبوب 
صحنه ،علي ملكشاهي طراح و مجري نور ،تيام
يزاده
تانوردي طراح پوستر و بروشور ،فاطمه يوسف 
عكاس و كارشناس گريم و مسلم شهدادي گریمور
هستند و تیزر کار را فتوژست ساخته است.
از اجراهای نمایشنامههای خارجی باشد ،وگرنه
اشتباهات و لغزشهای فراوانی به آن راه مییابد.
نمیتوانشخصیتهاییراکهنویسندهازنزدیکلمس
کرده ،و تفاوتی آشکار با کلیشههای مرسوم دارند ،بر
منطق فیلمفارسی و رفتار کالهمخملیهای
اساس
ِ
پیچیدگیروابطِ آنمردمان
.
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داستان و تکث ِر خردهروایتها را از آن میگیرد .برای
همین قصو ِر نویسنده در ترسی ِم تکبعدی کاراکترها
بل
تشدید میشود و تیپهایی خلق میشود ،غی ِر قا ِ
باور،سیاهیاسفید،خیریاشرمطلق،فرشتهیاشیطان.
نی گرو ِه اجرایی ،ضعفِ
متاسفانه با وجو ِد ِ
تالش ستود ِ
پنهان نمایشنامه،
تحلیل و فقد ِان کند و کاو در زوایای ِ
فرصتهای فراوانی را برای عمق بخشیدن به قصه
و ارایه تصویری چندبعدی از موقعیت و کاراکترها
پیچیدگی رابطهی «ممد
میسوزاند :از آن جمل هاند
ِ
ریزه» و «اسی قصاب»؛ نقش «دکتر» در قتلی که
تناقض «سید
«سید کاظم» بر عهده گرفته؛ ارتباطِ پر ِ

محمود» و «پهلوان»؛ فرسودهگی و خستهگی «سید
کاظم» از هفت سالی که در زندان بر او گذشته و
بیش از آن ،چند ساعتی که زی ِر کتِ
مندرس خود به
ِ
یاوههای دیگران دربارهی خود گوش سپرده؛ و از همه
عمل «ممد ریزه».
بارزتر شکافِ عمیق بین حرف تا ِ
خطا در تحلیل موجب شده «اسی قصاب» دو بار علیه
«ممد ریزه» دست به تیزی ببرد؛ «دکتر» از قتلی که
ظاهرا «سیدکاظم» مرتکب شده ،بیخیال بگذرد؛
نشانههای ضعف و ترس در «پهلوان» نمایان شود؛
احساس شرم و گناهی تهی شود،
«سید کاظم» از هر
ِ
عشق التی تا مقام رقابت
و «ممد ریزه»ی بی جربزهی ِ
نشینبر
با«سیدکاظم»و«پهلوان»باالبرودوحتیجا ِ
حق «سید کاظم» شود .می توان گفت که همهی این
ِ
خالفِ
ایینمایشنامهودرتناقض
و
ر
جریان
بر
ادها،
د
روی
ِ
ِ
اساسی آن است.
کنش
با
ِ
ِ
لغزشهاوکمکاریهایمشهو ِددیگریهمهستندکه
بهاندازهیخطاهایتحلیلیاهمیتندارند،اماهمچنان
درباو ِرتماشاگراختاللایجادمیکنند؛ازجملهضعفِ
«شاه رجب» در ارایهی تواناییهای تردستانهی یک
چیجنوبِ شهری،انجا ِممراسمترنابازیکهصرفا
قهوه ِ
بین افطاری
خاص شبهای رمضان بوده در فاصلهی ِ
و سحر در شبهای عزاداریِ محرم ،پایبند نماندن به
قواع ِد ترنابازی ،بخشیدن همهی حیثیت و فتوت و
هویتِ «سید کاظم» به «ممد ریزه» در قالبِ تسبیح و
اختن ز ِ
نگ زورخانه برای ورود هر
انگشتری و چاقو ،و نو ِ
کسیبهقهوهخانه،حتیبرای«اسیقصاب».
تالش گرو ِه اجرایی برای
با این همه ،نمیتوان به ِ
تجربهی یک نمایشنامهی متفاوت در تئات ِر امرو ِز
سیرجان آفرین نگفت .ضر ِ
بآهنگ مناسبی بر اجرا
حاکم است که تماشاگر را به خوبی با خود همراه
میکند و از بعضی اضافهکاریها و دادزدنهای بیجا
و لغزشهای لهجهای که بگذریم بازیهای یکدست
نقش «عباس
و روانی را از بازیگران شاهدیم ،به ویژه ِ
کفترباز» که در «صادق پوررضاقلی» خوش نشسته
تنش حاکم بر
است .موسیقی کم و بیش در ا ِ
نتقال ِ
فضاوهمراهیبااوجوفرو ِدموقعیت،یاریگ ِراجراست،
تبدیل آن صحنهی ِ
تنگ پالتوی تئات ِر شهرداری،
و
ِ
به یک قهوهخانهی باورپذیر بیشتر به شعبده میماند.
استقبال فزایندهی تماشاگران از این اجرا هم نشانگ ِر
ِ
آن است که در این وانفسای تئات ِر امرو ِز سیرجان که
کردن مردم به تئاتر مینالند ،اگر گروهی
همه از پشت ِ
به مخاطبِ خود احترام بگذارد و همهی آنچه را که
در توان دارد خالصانه عرضه کند ،کم نیستند کسانی
که این تالش را ارج بگذارند و آن احترام را متقابال به
گروهبازگردانند.
برای گرو ِه تئات ِر «خنیرث» آرزوی نیکروزی و امی ِد
امل
بهی دارم ،و همتِ کارگردان ،بازیگران ،و همهی عو ِ
آنراستایشمیکنم.

انجمن پسته ایران ،تور بازدید از صنعت پسته ایران را برای فعاالن خارجی صنعت پسته برگزار کرد

بازدید تجار خارجی از باغات پسته سیرجان

محمد صالحی ،رییس هیئتمدیره انجمن پسته ایران :هدف از برگزاری این تور آشنایی فعاالن بینالمللی پسته با صنعت پسته ایران و معرفی بیشتر پسته ایران به دیگر کشورها و افزایش روابط تجاری است
 بتول باللی
یک گروه  20نفره از بازرگانان خارج 
ی
پسته از کشورهای آلمان ،اسپانیا و ترکیه طی
شش روز به ایران سفر کردند .اولین تور پسته
به تصمیم انجمن پسته ایران و در راس آن
محمد صالحی رییس هیتمدیره این انجمن
تدارک دیده شد تا فعاالن بینالمللی پسته از
کشورهای اروپایی به ایران بیایند و از نزدیک با
صنعت پسته ایران آشنا شوند.
بازدید از باغات پسته ،بازدید از مراکز فرآوری و
ترمینالهای ضبط پسته جزو برنامههای تدارک دیده
شده برای این تور اقتصادی بود .امکان برقراری ارتباط
با اعضای انجمن و باغداران و بازرگانان پسته ایران با
این افراد در زمینه تجارت و تبادل اطالعات از اهم
برنامههای این سفر اقتصادی بود.
مهندس محمد صالحی رییس هیئتمدیره
انجمن پسته ایران در رابطه با برگزاری این تور
اقتصادی گفت« :انجمن پسته ایران تصمیم گرفت
بنا به دالیلی یک تور بازدید از صنعت پسته ایران
برای افراد خارجی برگزار کند ».صالحی هدف از
برگزاری این تور را آشنایی فعاالن بینالمللی پسته
با وضعیت امروز صنعت پسته ایران و معرفی بیشتر
پسته ایران به دیگر کشورها و افزایش روابط تجاری
عنوان کرد .او گفت« :در این تور به عنوان اولین تجربه،
مبنا را بر بازدید از باغهای پسته کرمان(قطب تولید
پسته ایران) ،سیرجان ،رفسنجان ،تهران و نیز قزوین
گذاشتیم و در تورهای بعدی بازدید از خراسان و
جاهای دیگر را داریم».
جزییات و دستاورد نشست فعاالن پسته
گردهمایی صمیمانه تجار خارجی پسته با
تجار ایرانی ،سهشنبه هفته گذشته در سیرجان و در
مجموعه شبدیز واقع در منطقه اقتصادی سیرجان با
حضور محمد صالحی رییس هیئتمدیره انجمن پسته

ایران ،رییس جهاد کشاورزی ،رییس اتاق بازرگانی،
رییس بخش حفظ نباتات اداره کشاورزی سیرجان
برگزار و گفتوگو با یک ارایه آماری از وضعیت پسته
ایران شروعشد .انواع پسته ایرانی به مهمانان معرفی
شد و میزان تولید و نحوه فرآوری پسته شرح داده شد.
محمد صالحی در مورد تجارت پسته ایران
صحبت کرد و توضیحاتی راجع به امنیت تجارت پسته
ایران برای مهمانان خارجی ارایه داد .وی روشهای
فروش پسته توسط باغداران و تولیدکنندگان ایرانی را

شرح داد« :در ایران تعداد زیادی صادرکننده و باغدار
داریم و این باعث شده قیمت پسته بسیار رقابتی باشد
اما عرضه و تقاضا کمک میکند تا بازرگانان با بهترین
و مناسبترین قیمت ،پسته را از ایران خریدای کنند».
رییس هیئتمدیره انجمن پسته ایران برای تجار
اروپایی ،مشکالت تجار و کشاورزان ایرانی را نیز توضیح
داد« :نبود نقدینگی کافی باعث شده تا باغداران ایرانی
نتوانند پستهشان را نگ ه دارند تا با قیمت دلخواه آن را به
فروش برسانند و در شروع فصل پسته کشاورزان صرفا

میتوانند از فروش پسته نقدینگیشان را تامین کنند.
بنابراین قیمت پسته در ابتدای شروع فصل برداشت
مقداری پایین میآید .مشکل دیگر صادرکنندگان
ایرانی تحریمهایی است که به وسیله آمریکا وضع شده
است و حمل و نقل و صادرات را به شدت تحت تاثیر
قرار داده است» .صالحی افزود« :به واردکنندگان پسته
ایرانی در دنیا این پیام را میدهم که با خرید پسته
ایرانی میتوانند بازار خودشان را گارانتی کنند و یک
بازار خیلی مطمئن را داشته باشند».

صالحی از میهمانان خارجی درخواست کرد تا
تجربه دو روزه خود را در بازدید از باغات پسته کرمان
و رفسنجان بازگو کنند .مهمانان خارجی ضمن ابراز
رضایت و تشکر از انجمن پسته ایران درخصوص
نحوه برگزاری و اجرای برنامهها ،این سفر تجاری را
یک تجربه فوقالعاده دانستند« :کنجکاویهای ما در
مورد صنعت پسته ایران پاسخ داده شده و با بازدید از
وضعیت تولید و فرآوری پسته در ایران ،انتظاراتمان
در زمینه کسب اطالعات و دانش در خصوص پسته

ایران تحقق پیدا کرده است و میتواند برایمان
راهگشا باشد».
برقراری ارتباط مستقیم بین تولیدکنندگان
پسته ایران و تولیدکنندگان و بازرگانان خارجی پسته
بخش دیگری از این نشست بود .تبادل اطالعات و
تجارب و ارتباط تجاری در این نشست برای طرفین
داخلی و خارجی فراهم شد .تولیدکنندگان ایرانی
معتقد بودند شناخت بازارهای خارجی سودآوری
بیشتری در آینده برایشان خواهد داشت.
صالحی رییس هیئتمدیره پسته ایران تبادل
اطالعات را مهمترین دستاورد این گردهمایی برشمرد
و ادامه داد« :این نشست قطعا تجارب خوبی برای
انجمن پسته ایران خواهد داشت .تبلیغات مثبتی
برای پسته ایران خصوصا سیرجان و استان کرمان
خواهد شد .این نشست دوستانه و صمیمانه است.
تبادل اطالعات اصال سیاسیکاری نیست و اقتصادی
است .برای فعاالن بینالمللی کسب اطالعات و آشنایی
بیشتر با صنعت پسته ایران است .فعاالن خارجی
پسته پیشنهاد مشارکت و همکاری دادند .آنها به
ما اطالعاتی را میدهند و از ما دعوت میکنند که
با آنها کار کنیم .حتما انجمن پسته ایران موضوع
همکاری با فعاالن اقتصادی خارجی پسته را در نظر
خواهد گرفت .به گفتهی یکی از تولیدکنندگان پسته
اسپانیایی ،پستهی تولیدی آنها زیاد خندان نیست و
ما به آنها پیشنهاد دادیم از نوع پسته ایرانی استفاده
کنند که نازکتر است و زودتر خندان میشود.
صالحی همچنین از ثبت انواع پسته ایران
خبر داد و اظهار کرد« :انجمن پسته ایران در حال
ن را ثبت
بررسی است که بتوانیم انواع پسته ایرا 
دهیم تا از این طریق هم در زمینه پسته برای
کشور سودآوری داشته باشیم .در این صورت
کشورهای دیگر نمیتوانند انواع پسته ما بدون
اجازه انتقال دهند».

در پایان این
محمد
نشست
رییس
صالحی
هیئتمدیره انجمن
پسته ایران به
سئواالت پاسارگاد
پاسخ داد.
باتوجه به
اینکه شما صادرکننده نمونه هستید و ریاست
هیئتمدیره انجمن پسته ایران را دارید ،امسال
وضعیت پسته سیرجان و ایران چگونه است؟

امسال در ایران حتما حدود  210هزار تن
پسته داریم .در سیرجان علیرغم اینکه امسال به
نسبت سالهای گذشته پوکی پسته بیشتر شده
است ،وضعیت خوب است .حدود  23هزار تن پسته
در سیرجان هست و ارزآوری پسته سیرجان امسال
خوب است.
 سیرجان در زمینه صادرات با کدام
کشورها مراوده تجاری دارد؟
با همه کشورها ،در هر جایی که پسته مصرف
میشود تجار سیرجانی حضور دارند.
 -باغداران سیرجانی بیشتر پسته را صادر

میکنند یا به صورت خردهفروشی است؟
عمده پسته سیرجان صادراتی است و حدود 10
درصد پسته سیرجان به مصرف داخلی میرسد.
 کالفروشی به صادرات ضرر نمیزند؟
بازار پسته کال بسیار بازار بزرگی است .صادرات
مغز پسته کال داریم و ارزآوری بسیار خوبی دارد .خیلی
بیشتر از پسته رسیده ارزآوری دارد و عالی است .در
سیرجان شاید کمتر از ده درصد پسته کال چیده شود.
بقیه پستهها رسیده و ضبط میشود.
 قیمت نهایی پسته را کجا تعیین
میکند؟

هیچ ماخذی برای تعیین قیمت پسته نیست و
فقط عرضه و تقاضا تعیینکننده قیمت نهایی پسته
است.
 چه فکری برای داللهای پسته
کردید؟ آیا داللها به ضرر پستهداران فعالیت
میکنند؟
آنها هم دارند کار میکنند مزاحم کار کسی
نیستند .در هر صورت نمیتوان جلوی کسی را که
کار قانونی انجام میدهد ،بگیریم .سیاست این است
که همه کار کنند .در این وسط ممکن است کسی
هم کاری انجام دهد و کارش جالب نباشد.

 شما به عنوان رییس انجمن پسته
ایران برنامه کاریتان برای پیشرفت روند
باغداری و روند فعالیت اقتصادی پسته
چیست؟
انجمن پسته ایران تالش میکند صنعت پسته
به بهترین نحو پسته را بفروشد و کارهایی که انجام
میدهد برای بهبود روند فروش و صادرات پسته
است .مثال برنامههای زیادی میگذارد و توجیه
میکند کشاورزان را که چجوری کار کنند؛ چطوری
کود و سم بپاشند .پیگیری آب از دیگر کارهای
انجمن پسته است .انجمن پسته مسایل کالن آبی

را در سطح باالی کشوری پیگیری میکند و در
تمام جلساتی که در مورد آب وجود دارد ،انجمن
پسته همیشه هست و نماینده دارد و از بحث آب
حمایت میکنند.
 خاموشی موتورپمپها چقدر بر باغات
و درختان پسته تاثیر دارد؟
چون مشکل کمبود آب داریم ،روشن بودن
موتورپمپها بیشتر ضرر دارد و باید صرفهجویی
کنیم .همه باغهای پستهای که در سیرجان هست
بدون استفاده از سیستم آبیاری مکانیزه است و این
روش باید اصالح شود.

