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دبیرکل انجمن در جلسه فعاالن بخش خصوصی با وزیر نیرو هشدار داد:

به داد بیآبیکرمان برسید!

رییس اتاق بازرگانی تهران :با وضعیت اقلیمی ایران ،کشور در آینده،
بیش از پیش نیازمند انتقال آب به حوزه های مختلف خواهد شد.

وزیر نیرو :برای انتقال آب شرب و صنعتی چاره اندیشی شده اما برای انتقال آب
کشاورزی فکری نشده است که باید این موضوع به جد مدنظر قرار بگیرد.
صفحه 2

عارضه آفتاب سوختگی در محصول پسته

صفحه 4

وصول وجوه ارزی؛
مشکل عمده صادرکنندگان

رئی��س اتحادی��ه صادرکنندگان خش��کبار با اش��اره به صدور
18هزار و  618تن پسته درسه ماهه امسال که بیش از  95میلیون
دالر ارزآوری داش��ته گفت :مش��کل صادرکنندگان پسته،وصول
وجوه ارزی محصوالت صادر شده است.
محمدحسن ش��مس فرد با اشاره به بروزمش��کل در وصول
ارزی پس��ته ناش��ی از بر قراری قوانین س��خت بانک��ی تصریح
کرد :به دنبال تش��دید مسائل تحریم ،مش��کالت بسیاری برای
صادرکنندگان پس��ته ،به وی��ژه در بخش وصول وج��وه ارزی
محصوالت صادراتی ایجاد شده است .به گفته وی ،در سه ماهه
امسال 24هزار و  225تن کش��مش و  18هزار و  250تن خرما
صادر شده است .شمسفرد با بیان اینکه پسته و سپس کشمش
در راس محصوالت صادراتی بخش کشاورزی قرار دارند ،افزود:
در صورت رفع مش��کل وصول وجوه ارزی صادرات پسته و سایر
خش��کبار میتوان به افزایش ارزش افزوده این بخش در س��ال
جاری امیدوار بود.

دبیرکل انجمن در جلسه فعاالن بخش خصوصی با وزیر نیرو هشدار داد:

به داد بیآبیکرمان برسید!

رییس اتاق بازرگانی گرگان :حفر چاههای غیرمجاز ،استان گلستان را به کویر تبدیل خواهد کرد

در جلس�ه صبحانه کاری که روز ش�نبه  16مردادم�اه در اتاق تهران با حض�ور مجید نامجو
وزیر نیرو و فعاالن بخش خصوصی تش�کیل ش�د ،دبیرکل انجمن پس�ته ایران ضمن اشاره به
تصویب طرح تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه بهرهبرداری و مش�کالتی که اجرای این طرح
در شرایط بحران آب در دشتهای ممنوعه برای کشاورزی و باغداری ایجاد میکند ،تاکید کرد
برای حفظ تولید پسته به عنوان ارزآورترین کاالی صادرات غیرنفتی کشور باید هر چه سریعتر
مشکل کم آبی استان کرمان حل شود.
در این نشست چند نفر از فعاالن بخش خصوصی س�والها و انتقادها و پیشنهادهای خود را
در ارتباط با عملکرد وزارت نیرو و همچنین فرآیند خصوصیس�ازی در حوزه فعالیتهای آن
وزارتخانه مطرح کردند و وزیر نیرو به آنها پاسخ داد.
گزارش خبرنامه از این نشست مربوط به مباحثی است که در زمینه کمآبی بیان شده است.
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آب و برق کشور از نگاه آل
اسحاق
یحیی آل اس��حاق رییس اتاق تهران در
ابتدای نشست بر اهمیت موضوع آب و برق
در حوزههای مختلف کشور ،به ویژه آنجا که
سخن از تولید ،صنعت،کش��اورزی ،معدن
و اقتصاد به میان میآید ،دس��ت گذاش��ت:
«شاید موضوعی در کشور وجود نداشته باشد
که در همه عوامل موثر در رشد وتوسعه ،این
چنین جایگاه پر اهمیتی به خود اختصاص
داده است».
او سپس به ش��رایط اقلیمی ایران اشاره
کرد و گفت  75 «:درصد وس��عت کشور در
شرایط اقلیمی خش��ک ونیمه خشک واقع
شده و نزوالت جوّی بین  50تا  150میلیمتر
در نوسان است .با این وجود اما به دلیل نوع
تکنولوژی که ایران از گذشته به ارث برده،
بهرهب��رداری از منابع آبی به خوبی میس��ر
نمیشود».
آل اسحاق با اشاره به حجم  90درصدی
مصارفآبی در بخش کشاورزی افزود«:میزان
هدررفتی که در بخش کشاورزی وجود دارد
به گونهای است که به هیچوجه قابل مقایسه
با استانداردهای بین المللی نیست».
او در ادامه وضعیت اقلیمی ایران را مورد
اشاره قرار داد واینکه کشور در آینده ،بیش
از پیش نیازمن��د انتقال آب ب��ه حوزههای
مختلف خواهد شد.
خطر حفر چاههای غیر مجاز
در استان گلستان
موحدی ریس ات��اق بازرگان��ی گرگان
گفت :الزم اس��ت ازحفر چاههای غیرمجاز
جلوگی��ری کنید .او هش��دار داد :چاههایی
که بدون رعایت فاصله مجاز حفر میشود در
آینده نه چندان دور استان سرسبز گلستان
را به کویر تبدیل خواهد کرد.
اگر به داد کرمان نرسیم...
دبیرکل انجمن پس��ته ایران در ابتدای

صحبت خ��ود اعالم ک��رد :اخیرا ً ش��ورای
نگهبان طرح قانونی تعیین تکلیف چاههای
آب فاقد پروانه را پس از رفع ایرادهای شرعی
و قانون��ی مکرر از س��وی مجلس ش��ورای
اس�لامی مورد تائید قرار داده است .در این
زمینه درخواس��ت بخ��ش خصوصی توجه
به مفهوم و اهمیت ش��روط گنجانده ش��ده
در متن قانون مورد اشاره و سایر مالحظات
اجرای��ی در تنظی��م آئیننام��ه اجرایی آن
توس��ط وزارت نیرو اس��ت .این مالحظات
شامل سه بخش به این شرح است -1:لحاظ
نمودن ظرفیت آبی دشت؛ -2رعایت حریم
چاههای مج��از موجود؛ -3ع��دم اضرار به
دیگران و عموم.

که در ط��رح قانونی مذک��ور چنین منابعی
دیده نش��ده بنابراین بهتر است به پیشنهاد
بخش خصوصی در چگونگی صدور مجوزها
توجه شود.
دبیرکل انجمن از معضل بیآبی در استان
کرمان به عنوان مهد تولید پسته ایران گفت:
در حال حاضر پسته دومین کاالی صادراتی
غیرنفتی ما پس از محصوالت پتروش��یمی
اس��ت که س��االنه بیش از یک میلیارد دالر
برای کشور ارزآوری دارد و اگر به داد کرمان
نرسیم و برای حل مشکل کمآبی این استان
چارهای نیندیشیم باید با این حجم صادرات
پسته و جایگاه دومی این کاال در رتبهبندی
کاالهای صادراتی نیز خداحافظی کنیم.

درخواست بخش خصوصی توجه به مفهوم و اهمیت
شروط گنجانده شده در متن قانون تعيين تكليف چاههاي
آب فاقد پروانه بهرهبرداري و سایر مالحظات اجرایی در
تنظیم آئیننامه اجرایی آن توسط وزارت نیرو است
وی اف��زود :از آنج��ا که مطاب��ق تعاریف
قانونی فعلی در مورد دش��تهای ممنوعه،
به طور قطع هیچیک از این ش��رایط جهت
صدور هرگونه پروانه در دشتهای ممنوعه
وجود ندارد ،تقاض��ای بخش خصوصی این
اس��ت که در الیحه اصالحی و ی��ا آئیننامه
اجرایی به صراحت ذکر شود« :صدور پروانه
جدید توسط وزارت نیرو ،فقط در دشتهای
غیرممنوع��ه ممک��ن اس��ت و چنانچه در
اثر اعم��ال اقدام��ات دول��ت چاههای آب
قدیمی پروانه دار مواجه ب��ا کاهش آبدهی
یا خشکیدگی شوند و دولت قادر به جبران
عین آب نقصان یافته به صاحبان آن نگردد،
دولت مکلف است غرامت خسارت وارده را
بپردازد».
خس��روتاج همچنین تأکید کرد :از آنجا

پاسخها و توضیحات وزیر نیرو
* بحران آب یک��ی از دغدغههای اصلی
وزارت نی��رو اس��ت .متاس��فانه حذف حق
النظارهها باعث ش��ده تا ش��رکتهای آب
منطقهای دیگ��ر نظارتی بر نحوه اس��تفاده
از چاهها نداش��ته باشند .ش��رکتهای آب
منطقهای که زمانی س��ودده بودند االن به
شرکتهایی زیانده تبدیل ش��دهاند .با این
همه مجلس در برنام��ه پنجم نگاه خوبی به
این مقوله داش��ته و مدیریت حوزهای آب را
در این برنامه تقویت کرده است.
* در حال حاضرح��دود  140هزار حلقه
چاه غیرمجاز داریم .بحران آب یک مس��اله
جدی است و وزارت نیرو تنها ارگان مسؤول
برای مبارزه با حفر چاههای غیرمجاز نیست
و قوهقضاییه،اس��تانداریها و فرمانداریها

و خود مردم نیز باید وزارت نی��رو را در این
زمینه یاری کنند.
*آب مصرفی ما بر مبنای اولویت به سه
قسمت آب شرب،آب صنعتی و آب کشاورزی
تقسیم میشود .بخش کشاورزی بیش از 90
درصد آب کشور را مصرف میکند ،اما تنها
 40درصد بهرهوری دارد که این مسأله حتما
باید اصالح شود تا بتوانیم بهتر و بیشتر از آب
استفاده کنیم.
* در طرح قانونی جدید محدودیت زیادی
برای وزارت نیرو اعمال شده اما کارشناسان
وزارت نیرو در ح��ال تدوی��ن آییننامهای
هس��تند ت��ا بتوانی��م حداکثر اس��تفاده از
ظرفیتهای این قانون را داشته باشیم.
* در مورد مش��کل کم آب��ی کرمان دو
نکته مهم وج��ود دارد .نخس��ت بهرهوری
پایین؛ یعن��ی در حالی ک��ه 90درصد آب
استان صرف کش��اورزی میشود ،هدرروی
آن زیاد و بهرهوری آن پایین است .از طرف
دیگر آبیاری پسته به صورت غرقابی است،
که خود باعث هدر رفتن بیشتر آب میشود.
و ادامه این روند ب��ه یک بحران جدی منجر
خواهد ش��د .این وضعیت باید اصالح شود.
نکت��ه دوم ،افزایش به��رهوری و تامین آب
مورد نیاز برای این منطقه است .برای استان
کرمان باید از تکنولوژی روز استفاده کنیم.
البته ای��ن کار کمی زمان میب��رد ،چرا که
تکنولوژی جدید باعث میشود قیمت تمام
شده آب باال برود.
* دستگاههای استحصال آب شیرین از
آبشور دریا وجود دارد اما استحصال این آب
و انتقال آن خود هزینهها را باال می برد.
* ب��رای انتق��ال آب ش��رب و صنعت��ی
چارهاندیش��ی ش��ده اما ب��رای انتقال آب
کش��اورزی فکری نشده اس��ت که باید این
موضوع به جد مدنظر قرار بگیرد.
* استفاده از پسابهای صنعتی در بخش
کشاورزی نیز مورد توجه بوده است.

در شورای تحقیقات پسته مطرح شد:

علل اصلی بیثباتی بازار پسته

در يكصد و ش��صت و دومين جلسه ش��وراي تحقيقات
پسته ،که بخشی از آن به بررسی عوامل اصلي موثر بر ايجاد
عدم ثبات در بازار پسته اختصاص داشت ،رئيس موسسه
تحقيقات پس��ته كش��ور ،علت اصلي بيثباتي و نوسانات
شديد بازار پسته به خصوص درماههاي اخير را مشكالت
داخلي حاكم بر بازار پس��ته خواند واظهار داشت تاثيرات
منفي عملكرد تجار و بازرگانان داخلي برنوسانات بازار پسته
به مراتب بيشتر از شركتهاي خارجي است.
دكت��ر محم��د عبداللهي با اش��اره به اي��ن موضوع كه

هنوز بيش از پنجاه درصد از صادرات پس��ته دنيا در دست
ايران اس��ت ،نقش كليدي ايران را در كنترل بازار جهاني
م��ورد توجه ق��رار داد و گف��ت :در چنين ش��رايطي قطعاً
سياستگذاريهاي شركتهاي خارجي دستاندركار پسته
نميتواند عامل اصلي عدم ثبات در بازار ايران باش��د ،بلکه
دليل عمده را بايد در مشكالت داخلي بازار پسته ايران؛ از
جمله فعال نبودن بخش تعاونيها ،وجود رفتار انحصاري
در تجارت پسته عليرغم حضور ش��مارزيادي از بازرگانان
در اي��ن حوزه،همچنین ،ج�� ّو رواني حاكم بر بازار پس��ته

جستوجو کرد.
رییس موسس��ه تحقیقات پسته راهگش��ای اصلی این
مش��کل را اعمال برنامههاي مديريتي متمركز در س��طح
بازار پس��ته و همچنين مديريت ش��رايط بحران دانست و
خاطر نشان ساخت :الزم است دولت و مراجع ذيصالح برای
افزايش تعداد تجار فعال تمهیداتی بیندیش��ند و اقداماتی
چون بسترسازي مناس��ب برای فعالشدن تعاونيها ،فعال
شدن س��تادعالي پس��ته و تزريق نقدينگي به بازار به طور
جدي مورد توجه قرار گيرند.

توسط رییس مجلس شورای اسالمی ابالغ شد:

قانون «تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه بهرهبرداري»

اقدام نمايد.
تبصره4ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي
مالك دستگاههاي حفاري در سراسر كشور
موظفند ظرف سهماه پس از ابالغ اين قانون،
از شركتهاي آب منطقهاي اس��تانها مجوز
فعالي��ت و كارت تردد دريافت و س��پس به
حمل و نقل و ت��ردد اقدام نماين��د .پس از
انقضاء مهلت تعيينش��ده ،نيروي انتظامي
موظف ب��ه جلوگي��ري از حم��ل و نقل و يا
تردد دستگاههاي فاقد مجوز و كارت تردد
ميباشد.
همچني��ن وزارت ني��رو موظف اس��ت
باهمكاري نيروي انتظامي نسبت به توقيف
دس��تگاههاي حف��اري متخلف ب��ه مدت

ششماه و حمل آن به توقفگاه (پاركينگ) با
هزينه مالك آن اقدام نمايد.
رس��يدگي به اعتراض مالكي��ن در اين
خصوص بر عهده كميس��يون من��درج در
تبصره ( )5اين قانون ميباشد.
تبص��ره 5ـ وزارت ني��رو مكلفاس��ت
جهت رس��يدگي ب��ه اختالفات ناش��ي از
اجراء اين قانون و قان��ون توزيع عادالنه آب
مصوب ،1361در هر اس��تان كميس��يوني
تحتعنوان «كميس��يون رسيدگي به امور
آبهاي زيرزمين��ي» مركب از يك نفر قاضي
با حكم رئيس قوه قضائيه ،يك نفر نماينده
س��ازمان جهادكش��اورزي اس��تان با حكم
رئيس سازمان و يك نفر نماينده شركت آب

* طبق ماده « »2قانون مدني قوانين  15روز پس
انتشار ،در سراسر كش��ور الزم االجراء است مگر آنكه
درخود قانون ،ترتي��ب خاصي براي موق��ع اجرا مقرر
شده باشد.
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در پي انقضاي مهل��ت قانوني براي ابالغ
قانون "تعيي��ن تكليف چاهه��اي آب فاقد
پروانه بهرهبرداري" ،از سوی رییس جمهور،
رييس مجلس شوراي اسالمي طی نامهای به
مدیرعامل روزنامه رسمیکشور ،این قانون را
برای درج در این روزنامه ابالغ* کرد:
قانون «تعيين تكليف چاههاي آب فاقد
پروانه بهرهبرداري»
ماده واحده ـ وزارت نيرو موظف اس��ت
ضم��ن اطالعرس��اني فراگي��ر و مؤث��ر به
ذينفعان ،طي دو سال تمام پس از ابالغ اين
قانون ،براي كليه چاههاي آب كش��اورزي
فعّال فاقد پروانه واقع در كليه دشتهاي كشور
كه قبل از پايان سال  1385هجري شمسي
حفر و توس��ط وزارت نيرو و دس��تگاههاي
تابعه استاني شناسايي شده باشند و براساس
ظرفيت آبي دشت مرتبط ،و با رعايت حريم
چاههاي مجاز و عدم اضرار به ديگران و عموم
مشروط به اجراء آبياري تحت فشار توسط
متقاضي ،پروانه بهرهبرداري صادر نمايد.
تبصره1ـ به منظور صيانت از سفره آبهاي
زيرزميني ،وزارت نيرو مكلف است با تأمين
هزينه از سوي مالكان چاهها ،حداكثر طي
دو س��ال پس از تصويب اين قانون نس��بت
به نصب كنتورهاي هوش��مند براي تحويل
حجمي آب در كليه چاههاي آب كشاورزي
اقدام نمايد.
تبصره2ـ وزارت نيرو مكلف است ظرف
مدت پنج س��ال پس از تصويب اين قانون و
از محل منابع صرفهجويي حاصل از كاهش
مصرف سوختهاي فسيلي ناشي از اجراء اين
قانون ،نسبت به برقي كردن كليه چاههاي
آب كشاورزي اقدام نمايد.
تبص��ره3ـ ش��ركتهاي آب منطق��هاي
مكلفند هر س��ه س��ال يك بار ،مشروط به
نبود تخلف از مفاد پروانه چاه توسط مالك يا
مالكان ،نسبت به تمديد پروانه بهرهبرداري
چاههاي آب كش��اورزي در سراس��ر كشور

منطقهاي استان با حكم مديرعامل شركت
تشكيل دهد و نسبت به بررسي پروندههاي
شكايات اش��خاص عليه دولت اقدام نمايد.
رأي الزم توس��ط قاضي عضو كميس��يون
صادر ميگردد.
احكام صادره مذكور ظرف بيس��ت روز
پس از اب�لاغ قاب��ل تجديدنظ��ر در ديوان
عدالتاداري ميباشد.
از تاري��خ تصوي��ب اي��ن قان��ون ،كليه
دعاوي اش��خاص عليه دول��ت مطروحه در
محاكم عمومي براي اتخ��اذ تصميم به اين
كميسيونها احاله خواهدشد.
دبيرخانه اين كميس��يون در شركتهاي
آب منطقهاي مستقر ميباشد.
تبص��ره 6ـ از تاريخ تصوي��ب اين قانون
هرگونه جابجايي چاههاي داراي پروانه كه
مواجه به كاهش فاحش آبدهي گرديده و يا
خشك شده اس��ت ،صرفاً در اراضي آبخور
اولي��ه چاه و حداكث��ر در مح��دوده اراضي
مالك و مش��روط به رعايت س��اير ضوابط
ماده( )11آئيننامه اجرائي فصل دوم قانون
توزيع عادالنه آب و تبصرههاي ذيل آن و با
تشخيص كميسيونهاي رسيدگي به صدور
پروانهها مجاز ميباشد.
تبص��ره7ـ آئيننامه اجرائ��ي اين قانون
حداكث��ر ظرف س��ه ماه پ��س از اب�لاغ به
پيش��نهاد مش��ترك وزارتخانههاي نيرو و
جهاد كش��اورزي به تصويب هيأت وزيران
ميرسد.
قان��ون فوق مش��تمل بر م��اده واحده و
هفت تبصره در جلس��ه علني روز يكشنبه
مورخ س��يزدهم تيرماه يكهزار و س��يصد و
هشتادونه مجلس شوراي اسالمي تصويب
و در تاري��خ  1389/4/23به تأييد ش��وراي
نگهبان رسيد.

کارگاه آموزشی
طرح  TCPپسته
در کرمان

طرح  TCPپسته ارائه داد.

بمنظور ارتقاء دانش فنی مدیران اجرایی و دستاندرکاران
پس��ته کش��ور در کل زنجیره تولید از باغ تا مصرف ،کارگاه
آموزش��ی دو روزه طرح  TCPپس��ته با عنوان« :شناخت
عوامل تأثیرگذار بر بهداش�ت و سلامت پس�ته در
زنجیره تولی�د» در روزهای ش��نبه و یکش��نبه 16و17
مردادماه  1389در محل هتل گواشیر کرمان برگزار شد.
س��خنراني افتتاحيه با مهندس گرم��های مدیر باغبانی
س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان کرمان بود و مهندس
پریچهرسرپرس��ت دفتر امور میوهها ،گزارشی از فعالیتهای

مدرسان و برنامههای آموزشی کارگاه:

* دکتر محم��د عبداللهی (رییسمؤسس��ه تحقیقات پس��ته):
س��نجش می��زان دان��ش فن��ی پس��تهکاران در خص��وص
آفالتوکسین.
*دکتر محمد مرادی(عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات):
اکولوژی و بیولوژی قارچهای مولد آفالتوکسین.
*دکترحسینحکمآبادی(عضوهیأتعلمیمؤسسهتحقیقات):
اصولومبانیباغداریپستهباتاکیدبراصول.GAP

* آقای علیرضا غیاثی (کارشناس ارشد کنترل موادغذایی
دانش��گاه عل��وم پزش��کی ته��ران) -1:الزامات بهداش��تی
آفالتوکس��ین و اص��ول و مبان��ی GSP،GMP،GHPو
GTP؛  -2نتایج طرح  HACCPو برنامههای آینده.
*مهندس علی تاجآبادی پور (عضو هیأت علمی مؤسسه
تحقیقات پس��ته)-1 :بررس��ی و تجزیه و تحلیل سیستمها و
روشهای فرآوری موجود و چگونگی افزایش کارایی آنها؛
 -2رابطه ویژگیه��ای فیزیکی و آلودگی آفالتوکس��ین در
سورتینگ پسته خشک.

عارضه آفتاب سوختگی در محصول پسته

برداشت پسته در مه والت

بر اثر دمای مک��رر و مداوم باالی  38درجه در اس��تان
کرمان ،عارضه آفتاب س��وختگی در محصول پس��ته سال
جاری مشاهده ش��ده اس��ت .ش��دت تابش نور خورشید
و افزای��ش دم��ا به می��زان بیش��تر از ح��د تحم��ل گیاه
( 38-35درجه سانتیگراد بس��ته به نوع رقم) سبب ایجاد
عارضه آفتاب سوختگی روی میوه پسته میشود.
در قس��متی از میوه که در معرض تابش نور خورش��ید
قرارگرفته اس��ت ،س��لولهای پوست س��بز و گاهی پوست

استخوانی میوه از بین رفته و حالت نکروزه وسیاه رنگ دیده
می شود .جنین اکثر میوه هایی که دچار آفتابسوختگی
میشوند ،سقط ش��ده و این میوهها به صورت پوک و نیمه
مغز در زمان برداش��ت مش��اهده میگردند .ارقام مختلف
پسته حساسیتهای متفاوتی به این عارضه دارندکه در بین
ارقام مهم تجاری ،رقم ممتاز حس��استرین و رقم اکبری
مقاومترین رقم به این عارضهاند.

افتتاح قیمت فصل جدید پسته آمریکا
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گزارش  6مرداد کمیسیون بازرگانی:
ش��رکت پارامونت قیمت خرید پسته از
باغدار را براس��اس  2/5دالر-پوند اعالم
کرد  :به این ترتیب اولین محموالت پسته
صادرات��ی  Extra no.1س��ایز21/25
آمری��کا مع��ادل  3/7دالر -پون��د
( 8150دالر -تن) قیمت خواهد خورد.
قیمت افتتاحیه ص��ادرات محصول
قبلی آمریکا  2/9 -3/2دالر -پوند بود که
در پائیز بتدریج رو به افزایش گذاشت و به
رکود تاریخی خود در حدود  5دالر -پوند
رسید .غالب پسته آمریکا در قراردادهای

مديرجهادكش��اورزي شهرس��تان م��هوالت اس��تان
خراسانرضوی از آغاز برداشت پس��ته در اين شهرستان
خبرداد .حس��ين محم��دي گفت :شهرس��تان مهوالت با
بیش از  13هزار هکتار و تولید  42درصد محصول پس��ته
استان مقام نخست سطح زيركش��ت و توليد را در استان
خراسان رضوي دارد و قطب توليد پسته در استان شناخته
ميشود.
وی اف��زود :پيشبين��ي ميش��ود امس��ال در مهوالت
 50هزار تن محصول برداش��ت ش��ود كه مقاديري از آن
به صورت تازهخوري به استانهاي ديگر حمل و بقیه توسط
 23خط ترمينال پسته فرآوري ميشود.

سالیانه اول فصل به قیمت  2/9-3/2به
فروش رفته بود و مشتریان اصلی مصرف
س��الیانه خود را -چون همیشه -در اول
فصل قرارداد بسته بودند .تعداد و حجم
قرارداده��ای منعقده ک��ه در فصل قبل
باالتر از  3/5باش��د خیلی کم ب��ود .بعدا ً
چنین مشهور شد که قیمتهای باالتر
از  ،3/5به علت فروش کل پس��ته ،اعالم
و در عمل به معنای نداشتن جنس برای
فروش بود و جز فری��ب تولیدکنندگان
رقیب اثری نداشت.
بدین ترتیب امروز مش��تریان پسته

آمری��کا با قیمت��ی روبه رو هس��تند که
حداقل  1100دالر -تن باالتر از قیمت
عملی پسته مصرف شده فصل قبل می
باشد و خریداران به این قیمت اعتراض
دارند .بیش��تر بازیگران صادرات آمریکا
این حرکت پارامونت را عامل وارد شدن
آسیب به بازارهای صادرات تسخیرشده
در سالهای اخیر در عرصه دیگر ،بخصوص
بازار چین ،هند و روسیه میدانند.
گزارشهای اولیه از برخورد محتاطانه
خریداران با قیمت اعالم ش��ده حکایت
دارد.

قيمت پسته معامله شده دربازار تهران و رفسنجان

رقم

درجه پسته

فندقی خندان

 30 -32استاندارد
(معروف به اروپایی)

فندقی
دهن بست

 ( 30-32کیل )50

هر كيلو نقدي
(تومان )

تهران

رفسنجان

7000
7000
6000
6000

محصول
تازه

ü
ü
ü
ü

نشريه خبري تحليلي انجمن پسته ايران

زمان تحويل

*دفترمركزي انجمن -كرمان
تلفن / 0341 -2477691-93 :نمابر034-2477690 :

پستالكترونيكيKERMAN@PISTACHIOIRAN.COM:

89/5/17
89/5/17
89/5/17
89/5/17

* دفتر انجمن -تهران
تلفن /021-22966928،9 :نمابر021-22957999 :
پستالكترونيكيTEHRAN@PISTACHIOIRAN.COM:
INFO@PISTACHIOIRAN.COM
سايت انجمن پستهWWW. PISTACHIOASSOCIATION.COM:
تلفن خبرنامه021-22942371 :
ایمیلخبرنامهkhabarnamep@yahoo.com:

