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یکا در کمین بازار پسته رفسنجان و مشکالت کشاورزان:بازار  پسته گزارش ویژه شایورد از    پسته آمر
 میلیارد   دالر ارزآوری دارد ۲صادرات پسته ایران ساالنه حدود  

 3و2صفحه 

 

 گزارش در صفحه آخر

 و فجرسپاسی مس رفسنجان گزارش ورزشی شایورد از بازی 
 مس رفسنجان مسافر لیگ برتر فوتبال شد 

یو تلخ سال  یادداشت/  برای ورزش رفسنجان تکرار خواهد شد؟  ۲۲آیا سنار

یو تلخ سال   برای ورزش   ۲۲آیا سنار
 رفسنجان تکرار خواهد شد؟

 
/ با بازگشت محرم احمدیان بهه   بادداشت  

جمع معاونین شرکت ملی مس ایران ب  جها   
آرمان حسنی و جلوسش بر کرسی مهعهاونهت  
منابع انسانی این شرکت، هواداران و عالقمندان  
ب  تیم  فوتبال مس رفسنجان از تکرار تاریخ در  

 باشگاه دار  صنعت مس نگران شدند. 
واگذار  امتیاز تیم فوتبال مس سرچشم  ب  
پدیده شاندیز ب  بهان  حضهور تهیهم مهس 
کرمان در لیگ برتر و در نههایهت انهحهالل 
باشگاه فرهنگی ورزشی مهس سهرچشهمه  

در دورانی ک  اردشیر   ۲۹رفسنجان در سال 
سعد محمد  مدیرعامل و محرم احمهدیهان 
معاون منابع انسانی و رئیس هیئت مهدیهره 

باشگاه مس سرچشم  بود، و با تهوجه  به  
احتمال سعود تیم فوتبال مس کهرمهان به  
همراه مس رفسنجان ب  لیگ برتر نگرانی از 

 تکرار تاریخ را دوچندان کرده است.
در آستان  تحقق آرزو  دیرین  مردم فوتبال 
دوست رفسنجان و سعود تیم فوتبال مهس 

سال، بایهد  2۹رفسنجان ب  لیگ برتر بعد از 
پیشگیر  پیش از درمان کرد و خهواههان 

نقش و ایستادگی و حضور مسولین ورزشهی 
و سیاسی شهرستان خصوصا نماینده مهردم 
رفسنجان و انار  شهد، تها حهتهی تصهور 

تا  ۲۹تصمیماتی مشاب  تصمیمات سال ها  
 در ذهن مدیران باشگاه مس نگذرد. ۲۹

ب  امید باز  ها  خوب تیم مس رفسنجهان 
در لیگ برتر و سعود این تیم در سال آینهده 
 ب  مسابقات باشگاه ها  آسیایی، ان شا ا...



 هفته نامه  فرهنگی اقتصادی شایورد 
  5911 مردادماه   51 چهارشنبه  

 2 صفحه  /   591 سال پنجم/ شماره  
shayvardnews.ir 

ین آمار زندانیان استان مربوط به سرقت و اعتیاد است مدیر کل امور زندان های استان کرمان:   بیشتر

و  وبر پیمان سپاری ارزی چهار بار با مشکل ر
 شده است

 
وثوقی یکی از کشاورزان و تُجار رفسنجانی مهی 

سال پست  برداشت می کنم اما هیه   ۰۹گوید: 
وقت با چنین وضعی روبرو نشده ایم و ایهنهکه  
چگون  طاقت آورده ایم؟ شاید طاقهتهههایهمهان 
طوالنی شده است. دولت احمد  نهااد ارز را 

تومان نگ  داشت و هزین  ها تا پنج برابر  2۹۹۹
افزایش پیدا کرد اما باز طاقت آوردیم اما از سال 
گذشت  هزین  ها چهار برابر شده است و قیمت 
نهاده ها  کشاورز  سرسام آور افزایش پهیهدا 

بسهت  دالر و دم ۸کرده است. چرا پست  آمریکا 
 ۴دالر فروخت  می شود اما پست  ایهران بها  ۰

 دالر داد و ستد می شود؟
 

این کشاورز با صدا  بلند در جلس  ستاد پست  
در فرماندار  رفسنجان خطاب ب  دولتهمهردان 
می گوید: دولت باغدار را نابود می کهنهنهد و 
اعتبار صادرکننده را از بین می برد و تاجر ضرر 
و زیان می کند. وقتی بازار پست  رونق نداشته  
باشد من برا  چی پست  تولید کنم؟ تهولهیهد 
پست  برا  بازار است. دولت، بازار را نابود مهی 
کند؛ پیمان سپار  ارز  تا ب  حال چهار بار بها 

 شکست مواج  شده است.
 

 با سیاست های غلط دولت 
 جلوی صادرات گرفته می شود

 
وثوقی بیان می کند: با سیاست ها  غلط دولت 

ههزار  ۹۹۹جلو  صادرات گرفت  می شهود. 
خانوار )تولید کننده( از درآمد پست  ارتزاق می 
کنند، از شمال تا جهنهوب کشهور، مشهاغهل 

 مختلفی وابست  ب  درآمد پست  است.
 

و  نوسانات ارز  در بازار را از دالیل ضهرر و 
زیان و ورشکستگی تجار می داند و خاطر نشان 

ههزار  2۸دالر ب  بهاال   ۲۹می کند: در سال 
تومان رسید و صادرکنندگان با این دالر پسته  

هزار تهومهان  2۹خریدند اما ب  یکباره دالر ب  
کاهش پیدا کرد ک  هم باغدار و ههم صهادر 

 کننده نابود شدند.
 

این صادرکننده باسابق  اضاف  می کند: تجهارت 
 ۸برا  سود و داد و ستد است. پست  را با دالر 

هزار تومان فروخت  ایهم  2۹۹هزار تومان باال  
 2۸اما حاال یک کیلو پست  را با دالر بهاال   
 ۰۹هزار تومان، هشتاد هزار تومان می خرنهد. 

درصد درآمد پست  کاهش پیدا کرده است امها 
 برابر افزایش پیدا کرده است. ۴۹۹هزین  ها 

 
وثوقی دولت را مورد عتاب و سرزنش قرار مهی 
دهد و عنوان می کند: تاجر مگر می تواند پهول 

سال  ۰۹صادرات را نیاورد؟ صادر کننده ا  ک  
پست  را صادر می کند و شغلش تجارت اسهت، 

 قطعا ارز را وارد کشور می کند.
 

وثوقی با ناراحتی و دلخور  می گهویهد: ایهن 
صداها در این سالن می ماند و ب  باال نمی رود. 

میلهیهارد  ۴۹چرا با ما اینگون  رفتار می کنند؟ 
دالر را می دهند و نمی دانند کجا رفت  اسهت؟ 
حاال ب  این یک میلیارد ارز پست  چسبیده انهد. 

 کجا باید این حرفها را زد؟
دو -این کشاورز با اشاره ب  اینک  مشکالت یکی

تا نیست، بیان می کند: قوانین ارز  ک  مطهر  

می شود ریسک بزرگیست و باغدار را نابود مهی 
 کند و اعتبار صادرکنندگان را از بین می برد.

 
 اگر پسته ایران وارد بازر نشود، 

ین  یکا و دیگر آجیلها جایگز پسته آمر
 پسته ما می شود

 
رئیس انجمن پست  ایران کاهش صادرات را در 
دو سال اخیر از دالیل از دست دادن بهازارهها  
جهانی پست  معرفی می کند و می گهویهد: ده 
سال صادرات پست  ب  خوبی انجام می گرفت و 

صادرات پست  رونق داشت امها در  ۲۹در سال 
ب  خاطر تعهد ارز  و پهیهمهان  ۲۸و  ۲۹سال 

سپار  ارز  ک  صادرکننده بایستی ارز را به  
بانک مرکز  می آورد و ارز را پائین تهر از ارز 

 بازار می فروخت ک  این ب  بازار ضرب  زد.
 

حسین رضایی با بیان اینک  پیمان سپار  ارز  
و نوسانات ارز  در بازار از مشکالت و مسائهلهی 
است ک  سبب شده است پست  ب  موقع صهادر 
نشود، بیان می کند: کدامین تاجر جرأت مهی 
کند ک  با این نوسانات شدید ارز  به  بهازار 

؟ اما با این حال خرده فهروشهان و  اعتماد کند
صادرکنندگان سعی می کنند ک  جلهو  افهت 
شدید قیمت پست  را بگیرند و نمی گذارند که  
قیمت پائین تر از این بیاید. دولت بایستهی به  

سال است که   ۴۹صادرکنندگان اعتماد کند و 
صادرکننده، ارز صادراتی پست  را وارد کشهور 
کرده است ک  ارز پست  پاکترین ارز است زیهرا 

 دسترنج کشاورزان است. 
 

رضایی با بیان اینک  سیاستها  اشتباه دولت ب  
بازار پست  ضرب  می زند، می گوید: امسهال بها 

هایی ک  با بانک مرکز  انجام گهرفهت،  رایزنی
بین صادرکننده و وارد کننده تهاتر انجام گرفت 
ک  ارز صادرات برا  واردات کاالها  اساسی در 
نظر گرفت  شود ک  در س  ماه اخیر رونق خوبی 
در بازار صادرات و واردات انجام گرفت اما اکنون 
بانک مرکز  مجددا می خواهد ک  ارز صادراتی 
وارد بانک مرکز  شود ک  این ب  بازار پسهته  

 ضرب  می زند.
 

دبیر کل انجمن پست  ایران با اشاره ب  سالهها  
ک  دولت صادرات پست  را مهمهنهو   ۲2و  ۲۹

کرد، خاطر نشان می کند: اگر پست  صادر نشود 
و فرصتها از دست برود دیگر قهابهل جهبهران 
نیست، پست  ایران وارد بازر نشود، پست  آمریکا 

 و دیگر آجیلها جایگزین پست  ما می شود.
 

رضایی بیان می کند: امسال بازار بها تهولهیهد    
هزار تنی پست  روبرو خواهد شد ک   ۹۹۹-۸۹۹

هی  موقع با این حجم تولید پست  روبرو نبهوده 
ایم و چ  سیاستی وجود دارد ک  پست  را عرض  
نکنیم و یا ب  موقع عرض  نشهود و تهاجهران 
نتوانند قراردادها را ببندند، اگر کهوچهکهتهریهن 
اشتباه را در امر صادرات انجام دهیهم، ضهربه  

 بزرگی خواهیم خورد.
 

و  ب  احیا  بازار پست  ایران در بازار جههانهی 
هم اشاره می کند و می گوید: پهیهگهیهر رفهع 
مشکالت این حوزه هم هستیم تا ب  محض آزاد 
شدن ارز بتوانیم کاالها  مورد نیاز کشور را در 
قبال صادرات پست  وارد کنیم. اگر پیگیر ایهن 
موضو  نباشیم قطعاً پست  با ارز نیمایی صهادر 
می شود و صادرکنندگان با این ارز رغبتی به  

صادرات نخواهند داشت و پست  در انهبهارهها  
 ایران می ماند.

  
دبیر کل انجمن پست  ایران اضاف  مهی کهنهد: 

هزار تن از محصول پست  سال قبل کشور  2۹۹
هزار تن در انبارهها   ۹۰باقی مانده ک  نزدیک 

تهاکهنهون در  ۲۹استان کرمان است. از سال 
صادرات پست  افت شدید داشهته  ایهم و در 
صورت تداوم وضعیت پیمهان سهپهار  ارز ، 
تأثیرات بسیار بد  بر سهر صهادرات پسهته  
گذاشت  مهی شهود که  در صهورت تهداوم 

تر خواهد بود و امکان قهراردادهها   وحشتناک
 بلند مدت را از صادرکننده می گیرد. 

 
دبیرکل انجمن پست  ایران عنوان مهی کهنهد: 
اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم صنعت پست  

استان کشور کشت  ۹۸میلیون نفر است و در  ۰
 و تولید پست  انجام می گیرد.

 
 با نوسانات بازار ارز، 

 میلیون ها تومان ضرر کردم
 

ب  بازار پست  می روم و انوا  قیمت پست  را از 
ها نسهبهت  فروشندگان و تجار می پرسم. قیمت

ب  هفت  ها  گذشت  ده تا بیست هزار تهومهان 
افزایش داشت  است. یکی از صهادرکهنهنهدگهان 
پست  ک  با تُجار اماراتی در ارتهبهاا اسهت و 
همچنین مستقیم ب  هند پست  صادر می کنهد، 
می گوید: بازار نسبت ب  چند روز گذشت  یهک 
افزایش چند ده هزار تومانی داشت  است زیهرا 

هها بهرا   بازار هند دوباره رونق گرفت  و هند 
جشن ها و عید پیش رو پست  می خرند اما در 
عوض بازار امارات کامال کساد است، در چین و 

 روسی  هم بازار چندان رونق ندارد.
 

این تاجر تعهد ارز  را یکی از عوامل کسهاد  
بازار می داند و بیان می کند: تهعهههدات ارز  
بازار را بهم ریخت  است و صادرکنندگان رغبتی 
برا  داد و ستد ندارند. پست  را باید با ارز آزاد 
خرید و با ارز نیمایی صادر کرد و بعد هم ک  بها 
قانون پیمان سپار  و تعهدات ارز  دالر را وارد 

 بانک مرکز  کرد.
 

این خریدار پست  ک  از معرفی نام خود سر بهاز 
می زند، می گوید: اخیرا ب  علت نوسانات بهازار 

میلیون تومان ضرر کرده ام، حاال متوج   ۰۹ارز 
می شوید ک  صادرکنندگان بزرگ چقدر ضهرر 
کرده اند. بازار داخلی پست  هم کسهاد اسهت، 
تابستان سال قبل نمی توانستیم بازار تبریز را از 
مغز پست  اشبا  کنیم اما حاال یک محمول  مغز 
فرستاده ام، خریدار گفت  است محمول  را برمی 
گردانم. گفت  ام قسطی و هر موقع پول داشتید 

 تسوی  حساب کنید.
 

و  در ادام  خاطر نشان می کند: ب  طور مثال 
سال گذشت  مغز پست  را باال  دویسهت ههزار 

هزار تهومهان مهی  2۰۹تومان و پست  را باال  
خریدند ک  االن قیمت مغز باکیفیت صد ههزار 
تومان است. پست  هم ک  تا دو هفت  قبل رو  
هشتاد هزار تومان داد و ستد می شد و حهاال 
بازار تغییر کرده و پست  اکبر  و احمهدآقهایهی 
اگر تناژ باال باشد بین صد تا صهد و ده ههزار 

 تومان خرید و فروش می شود.
 

این صادرکننده عنوان می کند: تجار بها ایهن 

یکا در کمین  بازار پسته رفسنجان  گزارش ویژه شایورد از     پسته آمر
 بازار پسته و مشکالت کشاورزان: 

فاطمه مالیی / دو سال پیش وقتی همین  
روزهای مردادماه به اکثر باغات پسته سنر 
می زدیم آنچه که می دیدیم باور کنردننی 
نبود. در زمستان سال قبل به دلیل تأمی  

های پسته، تمامی   نشدن نیاز سرمایی باغ
  محصولشان از بی  رفت، و به تدریج بنر 
های درختان ریخت و درختنان رنرینان 
شدند و شاخه هایشان خشک شد. منر  
به سراغ درختان آمده بنود تنا ریشنه 

شان را  درختان را خشک کند و شیره جان
بگیرد. انگار درختان پسته در رفسنجنان 
تنگی نفس گرفته بودند و نفس های آخنر 
را می کشیدند اما در ای  میان کشناورزان 
ناامید نشدند و درختانشان را تیمنارداری 

 کردند و باغ ها دوباره جان گرفتند.
 

کشاورزان سالهای سختی را دینده انند، 
گرمازدگی، سرمازدگی، بادزدگی، بی آبی و 
خشکسالی آنها را در ای  سالهای پرفراز و 
نشیب از پای در نیاورده است امنا این  
روزها سیاست های غلط رده ای بی خبر از 
حال باغداران که پشت درهای بسته گرفته 
می شود، ذره ذره کشاورزان را ناامیند و 

 شان را می گیرد. مأیوس می کند و رمق
 

بعد از دو سال کمبود پسته در رفسنجان، 
امسال محصول پسته از روننق خنوبنی 
برخوردار است که شادمانی کشاورزان را 
بعد از سالها تالش مضارف به همراه داشته 
است. اما ای  روزها کشناورزان ننگنران 
هستند از طرفی هزینه های سرسنا  آور 
کارگر، کود و سم، تعمیر باغات، برداشت و 
فرآوری پسته؛ کشاورزان را مستأصنل و 
درمانده کرده است و از پس بنعنضنی از 
هزینه ها بر نمی آیند و از طرفی کسنادی 
بازار و سیاست های اشتباه دولت در قبال 
ارز، خرید و فروش پسته را در هاله ای از 
ابها  فرو برده است و با قیمت بسیار پایی  
از کشاورزان خریداری می شود که خیلنی 
 از هزینه های باغدران را پوشش نمی دهد.

 
 ۰۲تا  ۵۱مصرف پسته در بازار داخلی بی  

درصد ای  آجینل  ۰۲درصد است و حدود 
خوشمزه و خوش آب و رنگ به خارج صادر 
می شود که اگر صادرات به هر دلنینلنی 
متوقف شود و یا کاهش پیدا کنند بنازار 
پسته کساد خواهد شد و بالطبع باغداران 
و صادرکنندگان ضرر و زینان جنبنران 
ناپذیری متحمل می شوند. در یک سنال 
گذشته مصوبه های دولت در خصوص ارز 
به بازار پسته شوک ناگهانی وارد کرده و 
ای  تصمیم های دولت بارث شده است که 

 صادرات پسته کاهش پیدا کند. 
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نوسانات ارز  و پیمان سپار  ارز  رغهبهتهی 
برا  صادرات ندارند ک  این باعث می شود بازار 

 جهانی پست  را از دست بدهیم.
 

و  در ادام  می گوید: کشاورز یک سال با ایهن 
هزین  ها  باال پست  تولید می کند و بعهد بها 
قیمت نامناسب بایستی بفروشد ک  خیهلهی از 

 هزین  ها  باغدار را پوشش نمی دهد.
 

این تاجر نبود سردخان  را در رفسنجان یکی از 
مشکالت در بحث انبار پست  می داند و عنهوان 
می کند: زمانیک  پست  ب  صهورت مهنهاسهب 
ذخیره نشود، پست  رنگ و مزه خود را از دست 
می دهد ک  خریداران خارجی را از دست مهی 
دهیم. اما شرکتها  بزرگ خریدار پسهته  به  
مانند سابق فعال نیستند که  از بهاغهداران و 

 خریداران خُرد حمایت کنند.
 

ب  چند مغازه دیگر هم سر مهی زنهم، تهعهداد 
زیاد  از خریداران پست  می گویند ک  خهریهد 
ندارند و مغز، دم بست و پست  روآبی را ک  اصال 

 نمی خرند.
 

بعضی از افراد و سیاسیون دست از شرکت 
 تعاونی پسته بردارند

 
ناصر  کشاورز و تاجر رفسنجانی با بیان اینکه  
صادرکنندگان بنام و اخالق مدار با سهیهاسهت 
ها  غلط پیش رو در حال کناره گیر  از حوزه 
صادرات هستد، می گوید: وقتی حجم صهادرات 
کاهش پیدا کند، در این میان کشاورزان ضهرر 
می کنند و هم  این خسارت ها را باید تولهیهد 
کننده بدهد. هی  کس تولید کننده را نهمهی 
بیند، با نبود پست  در این دو سال اشتهغهال و 
اقتصاد شهر را مدیریت کرده ایم امها وقهتهی 
نقدینگی نباشد و بانهک کشهاورز  ههم به  
کشاورزان وام ندهد، کشاورز با بدهی روبرو مهی 
شود و مجبوریم ک  کارگران را اخراج کهنهیهم. 
اینجا اقتصاد شهر و درآمد کشاورزان بیش از هر 
موضوعی مهم است ک  پول از شهرمان خهارج 
نشود و بتوانیم نیرو  کار و کارگران را نهگه  
داریم. مشکالت ما خیلی بیشتر از ایهن اسهت. 
قیمت نهاده ها  کشاورز  تا چندیهن بهرابهر 
گران شده است ک  هزین  ها  برداشت با ایهن 

 قیمت پایین پست  چندین برابر شده است.
 

این تاجر اشاره ا  ب  شرکت تعهاونهی پسهته      
می کند و می گوید: باید شرکت پست  را احیها  

کنیم. متاسفان  سرمای  مردم دسهت عهده ا  
افتاده است. این افراد و آدمها  سیاسی دسهت 
از این شرکت بردارند و کشاورزان شرکت پست  

 را در دست بگیرند و مدیریت کنند.
 

ناصر  اضاف  می کند: دولهت نهمهی تهوانهد 
ارزهایش را از کره جنوبی، عراق و... بهیهاورد و 

 بعد ب  صادرکنندگان می گوید ارز بیاورید.
 

این کشاورز با بیان اینک  ما ب  دست خودمهان، 
خود را خلع سال  می کنیم، خاطر نشان مهی 
کند: متاسفان  عده ا  کیفیت پست  صادراتی را 
پایین می آورند ک  این تأثیر مستقیهمهی رو  
بازار خواهد گذاشت و بازارها  جههانهی را از 
دست می دهیم. اداره استاندارد بایهد در ایهن 

درصهد  ۰۹موارد ب  طور جد  ورود کند و اگر 
پست  در محمول  ها  صادراتی آب خهنهدان 
است رو  محمول  ذکر شود. باید گمرکهات را 
محدود کرد و هر پست  ا  را ب  اسهم پسهته  

 ۰۹-۹۹باکیفیت و مرغوب صادر نکنیم. جوان 
سال  ا  می خواهد یک شب  ره صد سهاله  را 
طی کند و هر پست  ا  را صادر مهی کهنهد و 

 کیفیت پست  صادراتی را پایین می آورد.
 

این تاجر اضاف  می کند: دولت باید مشهکهالت 
ارز  را حل کند، اگر قرار است ب  جا  ارز کاال 
وارد شود و با دیگر صادرکنندگان تهاتر انهجهام 
گیرد، این کار انجام شود ک  این معامل  کمهک 
می کند ک  پست ، طرفها  تجار  بیهشهتهر و 
جدید  پیدا کند و بالطبع پست  ا  ههم در 

 انبارها باقی نخواهد ماند.
 

و  در پایان می گوید: اگر نگاه به  کشهاورزان 
 نباشد هی  زمانی این بازار درست نمی شود.

 
 ۲صادرات پسته ایران ساالنه حدود 

 میلیارد دالر ارزآوری دارد
 

مدیر اجرایی اتاق بازرگانی شهرستان رفسنجان 
می گوید: امروز صادرکنندگان پست  ب  دلهیهل 
تحریم ها با وارد کردن ارز به  کشهور دچهار 
مشکالتی هستند، تعهدات ارز  هم مشهکهالت 
صادرکنندگان و فعاالن عرصه  پسهته  را دو 

 چندان کرده است.
  

علی غالمرضاپور تصریح می کند: صادرات پست  
میلیارد دالر ارزآور  دارد،  ۹ایران ساالن  حدود 

از دولت می خواهیم برا  نجات صنعت پسهته  

تصمیمات جد  و ب  نفع کشاورزان و فهعهاالن 
 این عرص  بگیرد.

  
و  ادام  می دهد: با توج  ب  اینکه  مسهائهل 
مربوا ب  بازار صادرات و واردات ارز حاصهل از 
فروش پست  مطر  بود ک  توسط بانک مرکز  
ب  حالت تعلیق درآمد، در این خصوص پیشنهاد 
داده ایم با توج  ب  اینک  صنعهت پسهته  در 
بحران ب  سر می برد تعهد ارز  از رو  پسهته  

 برداشت  شود.
 
مدیر اجرایی اتاق بازرگانی شهرستان رفسنجان  

خاطر نشان می کند: باید برا  خریهد پسهته  
توسط صادرکنندگان، از محل صهنهدوق ارز  
کشور اعتباراتی ب  صادرکنندگان اعطا شود تها 
بتوانند پست  را از کشاورزان خریدار  و صهادر 

میلیارد تومهان بهرا   ۹۹۹کنند. دولت بودج  
این کار در نظر گرفت  است امّا این عهدد یهک 
درصد مورد نیاز برا  پست  امسال هم نخواههد 

 بود.
  

صادرات پسته به صورت مستقیم از 
 رفسنجان به چین انجام شود

 
مدیر اجرایی اتاق بازرگانی شهرستان رفسنجان 
می گوید: شرکت سرمای  گذار  ایران و چیهن 
بستر  برا  حضور سرمای  گذاران چینهی در 
ایران ب  ویاه رفسنجان فراهم آورد، که  ایهن 
فرصت خوبی برا  حضور صادرکنندگان پسته  

 در بازار چین است. 
 

علی غالمرضاپور خاطر نشان می کند: همچنین 
باید زیرساخت ها فراهم شود تا صادرات پسته  
ب  صورت مستقیم از رفسنجان ب  چین انهجهام 
شود ضمن اینک  خطوا ریلی در این شهرستان 
وجود دارد و می توان ب  صهورت مسهتهقهیهم 
صادرات ریلی پست  را از رفسنجان به  چهیهن 

درصد تعرفه  بهرا  کهانهال  ۹۰انجام داد. ما 
وارداتی چین داریم و نباید این فهرصهت را از 

 دست دهیم.
 

و  اضاف  می کند: در حال حاضر با توج  به  
اینک  فرصت ها  تعهد ارز  تمام شده اسهت 
بانک مرکز  این فرصت را تمدید کهنهد و در 
اختیار صادرکنندگان قرار دهد تها بهتهوانهنهد 
تعهدات ارز  خود را انجام دهند و پست  را به  

 خوبی صادر کنند.

ونایی  ۵۳  هزار تن پسته در چهار ماه کر
 صادر شده است

 
شاید در شرایط فعلی و بحنران کنروننا 

گونه به نظر برسد که صادرات پسنتنه  ای 
کاهش پیدا کرده است اما رئیس انجنمن  
پسته ایران می گوید: کرونا دلیل اصنلنی 
کاهش صادرات پسته نیست. هر چننند 
مصرف ای  محصول پائی  آمده است امنا 
اگر قانون به خوبی اجرا شود در بدتنرین  
شرایط هم می توان پسته را صادر کرد. به 

 ۵۱طوری که از فروردی  تا تیرماه امسال 
هزار ت  پسته به کشورهای خارجی صادر 

 شده است.
 

در حالیکه صادرات به رنوان ینکنی از 
ستون های اصلی رونق اقتنصناد کشنور 
مطرح است اما سیاست های ارزی ارمنال 
شده برای تجار مشکل آفری  شده و مانع 
از رملکرد درست و فعال صادرکننندگنان 
شده است و به جای اجرای سیاست هنای 
حمایتی، مشکالت ردیده دیگری بر سنر 
راه صادرات قرار گرفته است، کنه این  
سیاست های غلط به حتم سبب می شنود 
که پسته ایران بازارهای جهانی را از دست 
بدهد و بازار را به رقبای آمریکایی و ترک 
واگذار کند که ای  سیاست اقنتنصنادی 
مخالف با اقتصاد غیرنفتی است. صنادرات 
که رونق نداشته باشد، بازار کار کساد منی 
شود، محصول کشاورزان روی دستنشنان 
می ماند و تجار برای فرار از ورشکستگنی 
دیگر رغبتی برای ماندن در این  بنازار 
پرتالطم نخواهند داشت که در ادامه آمنار 

 بیکاری باال می رود.
 

در قلب تپنده طالی سبز، کشناورزان و 
صادرکنندگان حال خوشی ندارند. اننگنار 
همه چیز دست به دست هم داده است تنا 
ای  قلب با سکته های متعددی که ناشی از 
شوک بازار است از تپش بایستد. بنازاری 
که روزی نیمی از ارز کشور را تأمی  منی 
کرد اما ای  روزها همی  ارز و تعهنداتنش 

 بالی جانش شده است.
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اله  محمد  نااد/ تیم فوتبال صنعهت مهس 
رفسنجان با برتر  یک بر صفر مقابل فهجهر 
سپاسی شیراز ب  عنوان تیم نخست این فصل 
از مسابقات لیگ دست  اول فهوتهبهال ایهران 

 کند.لیگ برتر فوتبال صعود موفق شد ب  
  

ب  گزارش شایوردنیوز،  مس رفسنجهان که  
هفت  گذشت  شکست سختی را مقابل خوشه  
طالئی ساوه متحمل شده بود، با پشهت سهر 

هفت  از مسابقات لیگ دست  اول  ۰۹گذاشتن 
ب  مصاف میهمان خود فجر سپاسی شیراز در 
ورزشگاه شهدا  مس رفسنجان رفت و تهک 
گل حمید گلزار  مس رفسنجان را پهیهروز 
این نبرد کرد و بهاعهث شهد مسهی هها  
رفسنجان ب  لیگ برتر فوتبال ایران صهعهود 

 کنند.
نیم  نخست این باز  حساس تماما در دست 
بازیکنان مس رفسنجان بود و مسی ها لباس 
حمل  پوشیده و ب  میدان آمده بودند تا پیروز 
از میدان خارج شوند. این در حالی بهود که  

عطش گهل زنهی  ۲حمید گلزار  در دقیق  
خود را با شوت از راه دور  ک  تیرک دروازه 
فجر سپاسی را ب  لرزه در آورد ب  رخ کشیهد. 
پس از حمالت پیاپی و سخت مس رفسنجان 

ک  هی  کدام راهی ب  دروازه حریف پیدا نمی 
دروازه  بان فجر  سپاسی با  ۰۰کرد در دقیق  

واکنش خههوبی شوت حمید گلزار  را دفهع 
کرد و باعث شد تا مس رفسنجان همچهنهان 
تشن  گل باشد اما حمید گلزار  ب  حمهالت 

 خود ادام  داد.
شاگردان ربیعی یک نیم  جذاب و نفس گیهر 
را با درخشش حمید گلزار  و تساو  صفر بر 
 صفر ب  پایان رساندند و راهی رختکن شدند.
نیم  دوم باز  مثل نیهمه  اول جهذابهیهت 
چندانی نداشت و باز  از جانب هر دو تیم ب  
 ۸۹آرامی دنبال می شد تا اینک  در دقیهقه  

باز  خطا  شدید بازیکن فجر سپاسی شیراز 
ب  رو  فرشید پاداش، سوت داور را ب  نشانه  
اعالم پنالتی ب  سود مس رفسنجان ب  صهدا 
درآورد و حمید گلزار  از رو  نقط  پنالتهی 
گل برتر  مس رفسنهجهان را وارد دروازه 
سعید جاللی کرد. پس از رسیدن نهارنهجهی 
پوشان رفسنجان ب  این گل، شهیهراز  هها 
سراپا حمل  شدند تا گل خورده را جهبهران 
کنند اما بازیکنان مس رفسنجان با مدیریهت 
باز  و محمد ربیعهی بها تهعهویهض هها  
هوشمندان  مانع از رسیدن فجر سپاسهی به  
گل شدند و در نهایت این باز  با تهک گهل 

حمید گلزار  ب  پایان رسید و باعث شد که  
امهتهیهاز ههمهچهنهان  ۹۰مس رفسنجان با 

صدرنشین لیگ دست  اول باشد  و تا کسهب 
عنوان قهرمانی اندکی فاصل  داشت  باشد و دو 
هفت  زودتر از پایان فصل لیگ دسهته  اول، 

 لیگ برتر  شود.
باز  ها  باقی مانده از لهیهگ دسهته  اول 

نود ارومی  )-فوتبال ایران بین مس رفسنجان
-مرداد( هفت  سی و سوم و مس رفسنجان2۸

مرداد( هفت  سی و چهههارم، دو ۹۹بادران )
باز  سرنوشت ساز مس رفسهنهجهان بهرا  

 کسب عنوان قهرمانی است.

 ادامه از صفحه اول

 گزارش ورزشی شایورد از بازی  مس رفسنجان مسافر لیگ برتر فوتبال شد
 مس رفسنجان و فجرسپاسی :


