
Iran Pistachio Association  انجمن پسته ایران

اعزام هیأت بهداشتی 
اتحادیه اروپا برای 
کنترل بهداشت پسته ایران

سال دوم- نیمه دوم تیر 1389 - شماره 35

بازار پسته چین، هند، روسیه
 در اختیار کدام حاکمیت؟

صفحه 3

گزارش 89/5/2 کمیسیون بازرگانی :
خبرهای رسیده از ترکیه و سوریه حاکی از آن است که 

محصول پسته این دو کشور فصل پرباری را در پیش دارد.
* مرکز تحقیقات پسته شهر آنتپ محصول آتی ترکیه را 
92 هزار تن تخمین می زند. غالباً ترکیه میزان پسته خشک 
خود را بصورت " قرمزی"؛ یعنی پسته خشک شده با پوست 
میوه ای اعالم می دارد. این رقم اگر ضربدر 0/8 شود معادل 
پس��ته خش��ک ایران )inshell( خواهد بود. بدین ترتیب 
مرکز تحقیقات می گوید پس��ته ترکیه در سال آتی بیش از 

70 هزار تن است. 
* مسؤوالن اتاق کشاورزی س��وریه میزان پسته تر سال 

آتی خود را 75 هزار تن اعالم می کنند که معادل 25 هزار تن 
پسته خشک خواهد بود. 

* گرچه به علت پراکندگی باغهای این دو کشور تخمین 
دقیق ممکن نیست و نمی توان به اعداد اعالم شده اتکاء کرد، 
اما در مجموع به نظر می رس��د بتوان گفت مقدار محصول 
س��وریه و ترکیه بیش از میزان متوس��ط خواهد بود. سال 
گذش��ته بعلت کوچکی غیر معمول حجم محصول پس��ته 
ترکیه، تولید مغز در این کش��ور کم بود که در ابتدای فصل 
پاییز س��بب هجوم تجار ترک به بازار س��وریه و کمی بعد، 

مراجعه تجار هر دو کشور به بازار ایران شد. 
* محصول پسته فصل آتی امریکا بین 135 تا 160 هزار 
تن تخمین زده شده که آگاهان عدد150 هزار تن را نزدیکتر 

به واقع می دانند. ام��ا آمریکا بر خالف س��الهای قبل مانده 
پسته آخر فصل قابل توجهی ندارد. گرچه تا روز اعالم خبر، 
هنوز قیمت پارامونت برای خرید پس��ته باغی اعالم نشده، 
اما شایعات حاکی اس��ت که احتماالً قیمت اولین معامالت 
صادراتی امریکا با حد 3/7 دالر- پوند؛ یعنی 8150دالر – تن 

برای پسته انس 21/25 نوع extra no.1 آغاز می شود. 
از آنجا که محصول آمریکا بزرگ نیست و باقیمانده فصل 
قبل کم است، و درکل، موجودی قابل فروش آمریکا کمتر 
از معمول می باش��د، امریکا همچنان نگران حاکمیت ایران 
بر بازار جهانی پس��ته اس��ت. آمریکایی ها سالهاست برای 
تصاحب بازارهای بزرگ چین، هند، روسیه تمام سعی خود 

را به کار می برند.

شورای نگهبان تائید کرد

چاه های آب
 فاقد پروانه

 قانونی شدند!
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری 
روز شنبه 26 تیرماه ضمن تشریح فرجام آخرین 
طرح ها و لوایح بررسی شده در شورای نگهبان 
اعالم کرد: »طرح تعیی��ن تکلیف چاههاي آب 
فاقدپروانه بهره برداري که با اصالحاتي درجلسه 
مورخ سیزدهم تیرماه یکهزاروسیصدوهشتادونه 
به تصویب مجلس شوراي اسالمي رسیده، در 
جلس��ه مورخ 1389/04/23 ش��وراي نگهبان 
مورد بحث و بررس��ي قرار گرفت که با توجه به 
اصالحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و 

قانون اساسي شناخته نشد.«
طبق خبر اعالم ش��ده توس��ط خبرگزاری 
مجلس شورای اسالمی نمایندگان مجلس در 
جلسه علنی روز یکشنبه 89/4/13 به بررسی 
گزارش کمیس��یون کش��اورزی در مورد طرح 
تعیین تکلی��ف چاههای آب فاق��د پروانه بهره 
برداری پرداختند و ط��رح مزبور را برای تامین 

نظر شورای نگهبان اصالح کردند. 
ادامه در صفحه 3

نماینده مردم کرمان و راور تأکید کرد:

انتقال آب به کرمان برای حفظ تمدن و حیات موجود

بلندی های زاگ�رس؛ آب دامنه ه�ای غربی به خوزس�تان م�ی رود ، اما 
بس�یاری از آب دامنه های ش�رقی هدر می رود. این آبی است که قرار است 

به کرمان برود. 

آمریکاییهاسالهاستبرایتصاحباینبازارهایبزرگتمامسعیخودرابهکارمیبرند!
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برداش��ت محصول رقم »رضائ��ی«، به 
عنوان یک��ی از زودرس ترین ارقام پس��ته 
شهرستان رفسنجان، از بیستم تیرماه سال 

جاری آغاز شد.
»رضایی زودرس« یکی از 14 رقمی است 
که توسط آقای علیجان رضائی، در روستای 
ابراهیم آبادش��ور رفس��نجان در خرداد ماه 
1354 شناسایی شده و برای مطالعه صفات 
به روستای تاج آباد انتقال یافته و ازآنجا در 

سطح گسترده تر تکثیرگردیده است.
مش��خصات: می��وه، فندقی ش��کل- 
سال آوری، متوس��ط، پرمحصول، پوکی 
کم، انس 24-22، زودخندانی کم، زمان 

گلده��ی10 فروردین، مرحل��ه تمام گل 
15 فروردی��ن ،تاریخ رش��د جنین )مغز( 
پنجم خرداد، زمان رسیدن میوه ها )زمان 
برداشت( اواخر تیرماه.)امسال در بیستم 

تیرماه(.
انتخاب این رق��م ب��رای مناطقی که 
دارای بارندگی در تابس��تان هستند و یا 
مناطق دارای تابستانهای گرم، و همچنین 
مناطق سردسیر مناسب است و در مناطق 
سردسیر و مناطقی که بارندگی در اواخر 
تابس��تان دارند،  باعث می ش��ود قبل از 
شروع بارندگی، در اواخر فصل، محصول 
رقم رضایی زودرس برداشت شده باشد. در 

مناطق با تابستانهای خنک، به دلیل عدم 
تأمین نیاز حرارتی، رسیدن میوه به طول 
می انجامد و چون این رقم برای رس��یدن 
 )unit Heat( میوه، به واحد های حرارتی
کمت��ری نی��از دارد، برای تکثی��ر در این 

مناطق نیز توصیه می شود. 
 به دلیل زود به مغز رفت��ِن رقم رضایی، 
مشکالت پوکی که س��ایر ارقام در مناطقی 

که تابس��تانهای گرم و طوالنی، به ویژه در 
ماه های تیر و مرداد دارند، در این رقم کمتر 

است. 
رقم رضائی زودرس تاکنون در مناطقی 
از رفس��نجان، س��اوه، ورامی��ن، تبری��ز، 
چوپانان اصفه��ان، اردس��تان، طبس، خرم 
آباد لرس��تان، بردس��یر و س��یرجان تکثیر 

شده است.

بیش��ترین آلودگی به آفت پروانه چوبخوارپسته 
در رقمهای ایتالیای��ی ریز، شس��تی وکریم آبادی، 

کمتر و در رقمهای لک س��یریزی، خنجری دامغان 
و هرات��ی بیش��تر اس��ت. عضو هی��ات علم��ی بخش 

تحقیقات گیاهپزش��کی مؤسسه تحقیقات پسته کش��ور با 
اعالم این مطلب گفت: توجه به نوع رقم پس��ته الزمه انتخاب 

روش مناس��ب و موثر در مبارزه با آفت پروانه چوبخوار اس��ت. 
مهدی بصیرت اف��زود: نتایج حاصل از تحقیقی که در مؤسس��ه تحقیقات 

پسته کشور با هدف بررسی میزان آلودگی آفت پروانه چوبخوار روی ارقام مختلف 
پسته انجام گرفت نش��ان می دهد که حساسیت ارقام مختلف نس��بت به آفت پروانه 
چوبخوار متفاوت است. بنابراین توجه به نوع رقم پس��ته الزمه انتخاب روش مناسب 
و مؤثر در مبارزه با آفت پروانه چوبخوار پس��ته می باش��د. مجری ط��رح تصریح کرد: 
نتایج حاصل از مقایس��ه آلودگی خوش��ه ها به آفت پروانه چوبخوار در ارقام مختلف، 
طی چهارسال پیاپی در سه ایستگاه تحقیقاتی نش��ان می دهد اختالف قابل توجهی 
بین آلودگی ارقام مختلف پسته به این آفت وجود دارد. یکی از دالیل این تفاوت، ارتباط 

بین زمان گلدهی پس��ته و آلودگی محصول به این 
آفت است. که جزئیات این مساله در دست بررسی 
است. بصیرت ادامه داد: با توجه به اینکه در بسیاری 
از ارقام اوج ظهور حشرات کامل پروانه چوبخوار، از زمان 
گرده افشانی تا زمان تشکیل دانه  اتفاق می افتد، این زمان 
می تواند مبنایی برای زمان مبارزه با آفت باشد. وی خاطر نشان 
کرد: نتایج بررسی آلودگی خوشه ها به این آفت در ارقام تجاری 
پسته )اوحدی، کله قوچی، احمدآقایی و اکبری( اختالف مشخصی را نشان 
نمی دهد. بدین معنی که حساسیت و یا مقاومت چشمگیری در این چهار رقم تجاری 
نسبت به آفت پروانه چوبخوار وجود ندارد. با این حال در سالهای مختلف اجرای پروژه، 
اختالف آلودگیهایی به آفت پروانه چوبخوار پسته بین ارقام تجاری دیده شده که به نظر 
 می رسد ناشی از همزمانی ظهور خوشه های میزبان با ظهور حشرات کامل آفت باشد.

 پروانه چوبخوار یکی ازآفات مهم پسته است که با تغذیه از قسمتهای مرکزی و آوندهای 
محور خوشه باعث خشکیدن میوه های رأس خوشه، و با تغذیه الروها ازمغز سرشاخه ها 

باعث ضعیف شدن شاخه ها می شود.

نتایج یک پژوهش در مؤسسه تحقیقات پسته کشور

انتخاب روش مؤثر برای مبارزه با پروانه چوبخوار

برداشت محصول در تیرماه

معرفی یکی از زودرس ترین
 ارقام پسته رفسنجان

 تخلی��ه عناصر ازت، فس��فر و پتاس از 
برگ ش��اخه های باردار )دارای خوش��ه( 
صورت می گیرد که باعث بروز عالیم کمبود 

می شود.
نحوه شناسایی کمبود پتاسیم از شوری: 
در کمبود پتاس��یم حاشیه برگ به اندازه 
یک  ت��ا دو میلیمت��ر دچار س��وختگی 
می شود و پیشرفت نمی کند اما در شوری 
حاشیه سوختگی تا وسط رگبرگ اصلی 
ادامه پی��دا می کند و پیش��رفت بصورت 

موجی شکل است.
ضمناً باید توجه داشت که عدم جذب 
گیاه در بسیاری موارد ناشی از کمبود در 
خاک نبوده و دی��دن آثار کمبود در برگ 
لزوماً به معنی اضاف��ه کردن آن به خاک 
نیست. بنابراین بهتر است راه حل به کمک 

مشاور امین باغدار انتخاب شود.

کمبود عناصر ماکرو در برگ درخت پسته
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زیانپستهکارانبشرویه

رئیس اداره جهادکش��اورزي بش��رویه خراس��ان گفت: 
پیش بیني مي شود امس��ال دراین شهرستان، چون سالهاي 
گذش��ته، بیش از 4 هزار تن پس��ته تولید ش��ود. وی افزود: 
متأس��فانه کل این محصول به صورت فله اي از شهرس��تان 
خارج مي ش��ود که همین فروش فله ای باعث کاهش قیمت 

می شود. 
رییس اداره جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به محدود 
بودن منابع آبي در بش��رویه تصریح کرد: در طول چندسال 
گذشته دبي 30 لیتري آب با کاهش 17 درصدي به 21 لیتر 
و میانگین بارندگي منطقه از 110 میلي متر به 80 میلي متر 

و این روزها به 70 تا 75 میلي متر رسیده است.
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مأموریت مسؤوالن بهداشتی اروپا برای رسیدگی به بهداشت پسته ایران

ادامه از صفحه اول
براس��اس اصالح صورت گرفته، وزارت نیرو موظف است ضمن 
اطالع رس��انی فراگیر و مؤثر به ذینفعان، طی دو سال تمام پس از 
ابالغ این قانون، برای کلیه چاههای آب کشاورزی فعال فاقد پروانه 
واقع در کلیه دشتهای کش��ور که قبل از پایان سال 1385 هجری 
شمسی حفر و توس��ط وزارت نیرو و دس��تگاههای تابعه استانی 
شناسایی شده باش��ند و براساس ظرفیت آبی دش��ت مرتبط و با 
رعایت حریم چاههای مجاز و عدم اضرار به دیگران و عموم، مشروط 
به اجرای آبیاری تحت فشار توس��ط متقاضی، پروانه بهره برداری 

صادر نماید.
از زمان انتشار خبر بررسی این طرح در مجلس شورای اسالمی، 
بسیاری از اساتید و کارشناسان ملی و دولتی آب کشور، و همچنین 
صاحبنظران و دلسوزان صنعت پسته، مشکالت ناشی از تصویب و 

اجرای این طرح را با مصاحبه های مطبوعاتی، ارسال نامه به مجلس 
و شورای نگهبان و دیگر مسؤوالن یادآور شدند. شورای نگهبان نیز 
با ذکر چند مغایرت ش��رعی و قانونی طرح را به مجلس باز گرداند. 
مجلس با افزودن عبارت: »و عدم اضرار به دیگران و عموم«  طرح 

را اصالح کرد.
کارشناس��ان کاًل صدور مج��وز ب��رای چاههای فاق��د پروانه 
بهره برداری را با توجه به ش��رایط آبی و کمب��ود منابع زیرزمینی 
بخصوص در دشتهای ممنوعه خطرناک می دانند. این اظهارنظرها 
در چند شماره خبرنامه نیز منعکس ش��ده است. دست اندرکاران 
صنعت پسته امیدوار بودند با این هش��دارها توجه مسؤوالن را به  
عواقب زیانبار قانونی ش��دن تجاوز به منابع آب کشور جلب کنند. 

منتقدان از این طرح با عنوان »ترکمانچای مکررآبی« یادکرده اند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ش��ورای اس��المی 
با اش��اره به بحران جدی تامین آب ش��رب در کرمان گفت: 
مس��ئوالن باید برای حفظ تمدن و حیات در اس��تان کرمان 
طرحهای انتقال آب حوزه به حوزه را با جدیت دنبال کنند. به 
گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد علی کریمی با اشاره 
به برخی از مش��کالت کرمان اظهار داشت: مهمترین چالش 
استان کرمان در راستای توسعه، مسئله آب است. نه تنها در 
بخش کشاورزی و صنعت، بلکه در آب شرب نیز مردم استان 
با خشکسالی ممتد ده سال گذشته، در مرز بحران قراردارند. 
وی افزود: باور بنده این اس��ت که آب همانن��د نفت در زمره 
انفال اس��ت و همچنانکه دولت برای توزیع عادالنه نفت بین 
هموطنان، میلیاردها هزینه و هزاران کیلومتر ش��بکه ایجاد 
می کند، برای تامین و توزیع آب نیز باید به همان اندازه خود 
را مسئول بداند. کریمی تأکید کرد: برای بعضی مناطق کشور 
مثل اس��تان کرمان، اجرای طرح انتقال آب از سایر حوزه ها، 
آن هم نه برای توسعه، بلکه برای حفظ تمدن و حیات موجود، 

اجتناب ناپذیر است.

نماینده مردم کرمان و راور تأکید کرد:

انتقال آب به کرمان
 برای حفظ تمدن و حیات موجود

چاه های آب فاقد پروانه     قانونی شدند!

اطالع رسانی از مسایل روز بازار پسته، 
تهیه گزارش های مورد نی��از برای ارائه 
به مس��ؤوالن بهداش��تی اروپا، برگزاری 
جش��نواره و همایش ملی پس��ته وتهیه 
نمونه های جدید از مصوبات جلسه دوم 
مردادماه کمیس��یون بازرگانی در دفتر 

تهران بود. 
اهم مذاکرات و مصوبات این نشس��ت 

بشرح زیر است:
1- گزارش��های بازار پسته بنحو مؤثر 
از طریق خبرنامه منعکس ش��ود. اعضای 
انجمن نیز بطور مستمر، میزان عرضه و 
تقاضای بازار پسته در داخل را رصد کنند 
و از میزان تولید س��ایر کشورها همچون 
امریکا، ترکی��ه و س��وریه بخوبی اطالع 
داشته باش��ند. انجمن نیز به سهم خود 
از طریق منابع موثق اطالعات مربوط را 

دریافت و در اختیار اعضاء بگذارد.
2- هیأت اروپا طبق روال ده ساله اخیر، 
امسال هیأت بهداشتی اروپا برای بازدید 
از شرایط بهداش��تی پسته ایران به ایران 

سفر می کند. میزبان هیأت وزارت جهاد 
کشاورزی اس��ت. مقرر شد کمیسیون ها 
و دبیرخانه هم��کاری فعالتری با وزارت 
جهاد در این زمینه داش��ته باش��ند و  از 

وزارت جهاد در اس��تقبال مناسب از این 
هیأت پشتیبانی شود. 

3-  جشنواره و همایش ملی پسته.  
مقرر شد: برای ارتقاء فرهنگ عمومی 
نسبت به مزیت ها و خواص غذایی پسته 
ایران، انجمن با هدف آش��نایی بیش��تر 
مدعوین جشنواره و همایش اقدام کند. 
برای زمانبن��دی برگزاری جش��نواره و 
همایش پس��ته ایران نیز پیشنهادهایی 
مطرح ش��د که به مجریان اعالم خواهد 

شد. 
4- تهیه نمونه های جدید تبلیغاتی با 
ارقام احمدآقای��ی و اکبری. این نمونه ها 
در اختیار هیأتهای اعزامی به کشورهای 
مختلف برای معرفی پسته ایران گذاشته 

شود.

در کمیسیون بازرگانی بررسی شد:

سایت انجمن چه می کند؟
اطالعات ارزی

با آنکه ابزارهای اطالع رسانی ارزی خوبی بر روی 
سایت های جهان است، اما برای »ریال« جعبه ارزی 
مناسبی در اینترنت سراغ نداشتیم. انجمن با ترکیب 
دسترسی آسان به موتورهای ارزی ذیل در قالب یک 
جعبه ارز به شما امکان می دهد ضمن آگاهی لحظه 
به لحظه از تحوالت ارزی جه��ان، رابطه»ریال« با 

ارزهای مهم را زیرنظر بگیرید: 
*اطالعات لحظه ای بورس فرانکفورت برای ارزهای 
مهم*تح��والت یورو در بان��ک اروپا*ری��ال در بانک 
مرکزی و رابطه با ارزهای مهم*ریال در بانک توسعه 

صادرات و رابطه با ارزهای مهم ) قیمت صرافی روز(.
این بخش سایت تاکنون بیشترین مراجعه کننده را 

داشته و به گفته مراجعان، مشابه ندارد. 
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*دفترمرکزي انجمن- کرمان
تلفن: 93-2477691- 0341 / نمابر: 034-2477690

KERMAN@PISTACHIOIRAN.COM:پست الكترونیكي

* دفتر انجمن-  تهران
تلفن: 22966928،9-021/  نمابر: 021-22957999

TEHRAN@PISTACHIOIRAN.COM:پست الكترونیكي
INFO@PISTACHIOIRAN.COM

WWW. PISTACHIOASSOCIATION.COM:سایت انجمن پسته

تلفن خبرنامه: 021-22942371

khabarnamep@yahoo.com:ایمیل خبرنامه

نشریه خبري تحلیلي انجمن پسته ایران

 قیمت پسته معامله شده دربازار تهران و رفسنجان 

مرکز پژوهشهای مجلس بررسی کرد:

رییس سازمان توسعه تجارت:

حمایت های غیر مستقیم مؤثرتر از اهدای جوایز است
رئیس س��ازمان توس��عه تجارت در نشس��ت مشترک 
کمیس��یون های تخصصی تجارت و ص��ادرات اتاق ایران 
انع��کاس مس��تقیم مش��کالت توس��ط صادرکنن��دگان 
بخش خصوص��ی را م��ورد تأکی��د ق��رار داد. ب��ه گزارش 
روابط عمومی اتاق ایران، مهندس افقهی گفت: در سازمان 
توسعه تجارت کمیته ای تش��کیل شده تا فعاالن اقتصادی 
بخش خصوصی را که با مشکالت ناشي از تحریم ها روبه رو 
شده اند، دعوت و مش��کالت آن ها را بررسی کنیم. رئیس 
سازمان توس��عه تجارت ادامه داد: در آستانه ورود به برهه 
جدیدی هس��تیم که نیازمند دریافت اطالع��ات دقیق از 
صادرکنندگان برای یافتن راهکارها هس��تیم. وی افزود: 
در تالش هستیم تا حلقه محافظتی برای صادرکنندگان از 
سوی دولت ایجاد و برای عبور از دوران گذار فضا را مدیریت 
کنیم. به گفته وی اگ��ر صادرکنندگان دغدغه های خود را 
به گوش مسؤوالن برس��انند باعث جلب توجه بیشتر برای 

رسیدگی و حل مشکالت از سوی دولت می شوند. 
افقهی تأکید کرد: اگر حمایت های غیرمستقیم در حوزه 
صادرات را فعال کنیم، بسیار مؤثرتر از حمایت مستقیم و 

اهدای جوایز صادراتی است. 
مشکالت بانکی

»اسداهلل عسگراوالدی« رئیس کمیسیون صادرات اتاق 
ایران با اش��اره به ش��رایط خاص صادرات و واردات کشور 

تصریح کرد: برای مقابله با تحریم تحمیلی آمریکا و اروپا که 
اخیراً ش��روع کرده اند، باید تدابیری بیاندیشیم تا کمترین 
تأثیر را بر اقتصاد کشور داشته باشند. عسگراوالدی با اشاره 
به سابقه صادرات در چند سال اخیر خاطرنشان کرد: 4 تا 5 
مشکل وجود دارد.ولین مشکل این است که با قیمت تمام 
شده، کاالهاي تولید داخل به سختی می توانند با کاالهاي 
کش��ورهای دیگر رقابت کنند. وی با بیان این که »واردات 
غیر مجاز کاال، تجار را از صحنه کار واقعی دور کرده است«، 
ادامه داد: در نقل و انتقال پول نیز دچار مش��کل هستیم و 
با تحریم ثانوی روز به روز بیش��تر دچار مشکل می شویم 
که در این ش��رایط، تجار راهکارهایی مث��ل گرفتن اقامت 
یک کش��ور دیگر برای جبران پیدا کرده اند. وی خواستار 

جست و جوی راه های جدید امنیت برای تجار شد و گفت: 
به اعتقاد بسیاری از بازرگانان حتی نرخ فعلی ارز نیز گران 
اس��ت و برای به دس��ت آوردن نرخ واقع��ی ارز این حالت 
متمرکز سیاسی مفید نیس��ت. رئیس کمیسیون صادرات 
اتاق ایران با بیان این که »ضرورت صادرات پررونق حضور 
در بازارهاس��ت«، اظهار داش��ت: در چند روز اخیر صدور 
روادید برای ایرانیان مشکل تر شده است و صادرکنندگان 
س��عی دارند میزان صادرات کاهش نیاید. وی اذعان کرد: 
سعی داریم ناامیدی را از بخش بازرگانی کشور دور کنیم. 
عسگراوالدی با اشاره به مش��کالت بانکی تأکید کرد: اگر 
تجار و بازرگانان امیدوار باشند،  می توانیم تحریم ها را پشت 

سر بگذاریم. 

سی و ششمین جلسه هیات مدیره انجمن پسته ایران در تاریخ 89/4/26 
با حض��ور آقایان: مه��دی آگاه، عل��ی نظری، )نای��ب رییس هی��أت مدیره( 
محمدحسین کریمی پور، محمد حسین آقا محمد حسنی، محمدنخعی نژاد، 

حسن خیراندیش، و دبیرکل، در دفتر تهران تشکیل شد. 
در ابتدا موض��وع تأثیر احتمال��ی تحریم ها در امر صادرات پس��ته مطرح 
شد. س��پس، دبیرکل گزارش��ی از همکاری انجمن و رادیو تجارت در زمینه 
برنامه هایی که برای معرفی صنعت پسته کشور از رادیو تجارت تهیه و پخش 
می شود  ارائه داد. آنگاه ترازنامه صورتهای مالی سال 1388 بررسی شد و برای 

تقدیم به هیأت امناء مورد تائید قرار گرفت. 
مصوبات:

-  بررسی کارشناسی پتانسیل های خطر س��از برای پسته ایران در نتیجه 
تحریم های اخیر، و تدوین س��ناریوی محتمل خطر و شناس��ایی راه حلها و 

گزارش آن تا پایان مرداد ماه به هیأت مدیره.
- برنامه ریزی برای تقویت همکاری با رادیوتجارت.

- ارائ��ه گ��زارش س��اختار »مدیری��ت تأمین مناب��ع«، جهت بررس��ی و 
تصمیم گیری در جلسه آتی. 

زمان تحویل

محصول هر  کیلو نقدي 
)تومان ( درجه پسته رقم

تازه
رفسنجان تهران

نیمه دوم تیرماه ü 6200 32- 30 استاندارد 
)معروف به اروپایی( فندقی خندان

89/4/30 ü 6300

نیمه دوم تیرماه ü 5500
32-30 ) کیل 50( فندقی

89/4/30 دهن بست  ü 5500

 مذاکرات و مصوبات سی و ششمین 
جلسه هیات مدیره

مرکز پژوهش��هاي مجلس ش��وراي اسالمي 
وضعیت بخش هاي آب و کش��اورزي در الیحه 

برنامه پنجم را بررسي کرد.
به گزارش روابط عمومي مرکز پژوهشها)تاریخ 
89/4/30(: دفت��ر زیربنایي ای��ن مرکز راجع به 
وضعیت بخش آب در الیحه برنامه پنجم آورده 
اس��ت: با توجه به اهمیت آب به عنوان زیربناي 
هرگونه توسعه و فرابخش��ي بودن آن الزم است 
جهت گیري هاي مرتب��ط ب��اآن در برنامه هاي 
توسعه جوابگوي چالش هاي پیش روي مدیریت 
آب کش��ور باش��د و خألهاي برنامه هاي توسعه 
قبلي را نیز پوشش دهد. با این وصف بررسي ها 
نشان مي دهد برنامه پیشنهادي دولت در بخش 
آب، در بسیاري از موارد الزم و ضروري، حکمي 
را پیشنهاد نکرده، در حالي که بسیاري از احکام 
مورد نیاز به صراحت در اس��ناد باالدستي ذکر 

ش��ده  و با توجه به اینکه این برنام��ه چارچوب 
فعالیت  هاي دولت را طي پنج س��ال براي بخش 
آب مطرح مي کند  الزم است به طور جامع تمام 
موارد را م��ورد توجه قرار دهد. ب��ه عالوه مواد و 
احکام پیش��نهادي در بخ��ش آب جنبه کلي و 
مبهم داشته و در بیش��تر موارد هیچ گونه قالب 
کمي را در بر نمي گیرد، در حالي که برنامه هاي 
توسعه پنج ساله باید تعیین کننده قالبي کّمي 
براي اهداف توسعه بخش و در چارچوب زماني 
مشخص باشد. همچنین احکام و سیاست هاي 
پیشنهادي در برنامه پنجم توسعه باید مطابق با 
شرایط واقعي و موجود کش��ور باشد و با دیدي 
واقع بینانه اهداف کّمي را مطرح کند اما به نظر 
مي رسد در بعضي احکام این اصل رعایت نشده 

است....
http://www.majlis.ir/mhtml

وضعيتآبوکشاورزيدرالیحةبرنامهپنجم


