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خبرهای تلخ و شیرین
 از برداشت پسته در شهرستان ها

سال دوم- نیمه دوم شهریورما ه1389 - شماره 39

گزارش انجمن پسته از حضور
 در نمایشگاه جهانی مواد غذایی مسکو

بعد ازیک دوره کم کاری ، ستاد عالی پسته کشوربا تشکیل 2 جلسه پیاپی به فاصله دو 
روز در 29 و 31 شهریور بازگشتی پرجنب وجوشی را به نمایش گذاشت .

جلسه اول به ریاست وزیر جهاد وحضور اس��تاندار کرمان و معاونان وزرای بازرگانی 
) افقهی ( ، صنایع ) برزگری ( ، بهداشت )ش��یبانی (و جهاد ) خلیلی خشنود( – معاون 
سازمان توس��عه و مدیران کل نظارت بهداشت – آزمایش��گاههای بهداشت – صادرات 
گمرک – خدمات صادرات س��ازمان توس��عه – دفتر میوه جهاد – رئیس کمیس��یون 
 کش��اورزی اتاق ایران – رئیس ات��اق کرمان و تش��کل های بخش خصوص��ی یکی از 

پررنگ ترین جلسات ستاد عالی پسته بود .
دراین جلسه ابتدا وضع بهداشتی پسته صادره به اروپا مورد بررسی قرار گرفت .

ادامه در صفحه 4

این روزها انجمن پسته، تشکل های مرتبط و همچنین وزارت جهادکشاورزی، به ویژه 
مسئوالن حوزه معاونت باغبانی وزرات جهاد، در تدارک پذیرش هیأت تخصصی اتحادیه 
اروپا هستند که قرار است از 19 تا 28 مهرماه 1389 )11 تا 20 اکتبر 2010( در ایران 
باشد.این سفر در ادامه ی بازدیدهای دوره ای بازرسان کمیسیون بهداشت اتحادیه اروپا 
از صنعت پس��ته ایران صورت می گیرد.اعضای هیأت، دو بازرس اداره غذا و دامپزشکی 

این اتحادیه و یک متخصص از یکی از کشورهای عضو می باشند.
اهداف مأموریت : تأئید این موضوع که آیا سیس��تم کنت��رل موجود برای کنترل 
آلودگی آفالتوکسین در پسته هایی که قرار است بر اساس حدود مجاز اتحادیه اروپا به 

اتحادیه صادر شوند، قانون EC( NO1881/2006(  را تأمین می نماید.
ادامه در صفحه 3

مصوبات ستاد عالی
 پسته کشور

مأموریت هیأت تخصصی 
اتحادیه اروپا در ایران

درسلس��له برنامه های انجمن پس��ته ایران 
برای توس��عه ب��ازار پس��ته و حض��ور قوی تر 
صادرکنندگان دربازار های جهانی، برای اولین 
بار انجمن پس��ته ایران با برپائ��ی غرفه ای 20 
متری در نمایش��گاه جهانی موادغذایی مسکو 
  World Food Exposition- Moscow  sep  2010

شرکت کرد.
با توجه به فصل برداشت پسته در کشور و عرضه 
محصول ت��ازه ، حضور دراین نمایش��گاه جهانی با 

تعقیب چند هدف اساسی صورت پذیرفت:
*معرفی محصول پسته ایران دربازار کشورهای 
آسیای شمالی و اروپای شرقی و تأکید بر مزیت های 
چهارگانه منحصر بفرد آن در مقایس��ه با محصول 

پسته کشورهای دیگر؛
*تبادل نظر با مش��تریان قدیمی پسته ایران و 
آشنا س��اختن آنها با تحوالت جدیدی که درزمینه 
 تولید  و برداش��ت و فرآوری پس��ته ای��ران صورت 

می گیرد؛
*شناس��ایی مش��تریان جدید ، معرفی انجمن 
پسته ایران و زمینه سازی برای برقراری ارتباطات 

آتی؛
*ایجاد تقاضا در ابتدای  سال زراعی 1389-1390 
برای محصول پس��ته ایران و جلوگیری از نوس��انات 

قیمتی به دلیل افزایش عرضه در ابتدای سال زراعی؛
* معرفی اعضای پیوسته انجمن که در امور تولید 
و صادرات  فعالیت دارند و راهنمایی بازدیدکنندگان 

برای برقراری تماس با ایشان؛
ادامه در صفحه 2
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ادامه از صفحه اول
*بازدید از غرفه ها و مذاکره با خریداران و توزیع کنندگان 

عمده پسته درروسیه و اروپای شرقی و غربی؛
*بررسی وضع بازار از نظر میزان حجم تقاضا، قیمت ها ی 
مورد نظر ، حضور رقبا و تحوالتی که در بازار پسته روسیه در 

حال شکل گیری است؛
* بررس��ی ش��رایطی که در ح��ال حاض��ر  بازار پس��ته 
 ای��ران  از جه��ت نح��وه پرداخ��ت، مس��ایل حم��ل و نقل 

و ... در روسیه دارد؛
* گفت و گو  با افراد مؤثر و خریدار پس��ته در محل غرفه 

انجمن؛
اقداماتی که  در 4 روز برپایی نمایشگاه انجام شد

* معرفی انجمن و شناس��اندن اعضای پیوسته در هر یک 
از حوزه های صادرات، تولید و ف��رآوری، به بازدیدکنندگان 

مرتبط،  از طریق توزیع بروشور جدید انجمن.
* توزیع بروشورهایی که انجمن به منظورمعرفی محصول 

پسته تجاری ایران وروشهای فرآوری آن تهیه کرده است .
* توزیع بروش��ورهای مربوط به صادرکنندگان )اعضای 

پیوسته(. 
* ارائ��ه نمونه های��ی از ان��واع پس��ته ایران��ی درمح��ل 
 غرف��ه و توضی��ح راج��ع ب��ه ویژگ��ی ه��ای ه��ر ک��دام. 
پسته های بسته بندی شده بنا به س��فارش انجمن در اندازه 
200 گرم در محل غرفه قرار داده ش��ده ب��ود که مورد توجه 
بسیاری از بازدید کنندگان واقع شد و تعدادی از آنان تقاضای 
خرید پس��ته فندقی و احمدآقایی در این بسته بندی ها را به 

مسؤوالن غرفه دادند. 
* نمایش فیلم از مراحل فرآوری پس��ته ای��ران در طول 
ساعات برپایی غرفه، بازدیدکنندگان را با نکاتی که در جهت 
بهداشت و س��المت پس��ته ایران در مراحل فرآوری رعایت 
می شود آشنا می ساخت . نسخه هایی از این فیلم در اختیار 

بازدیدکنندگان مرتبط و عالقه مند قرار گرفت.
*جلس��ات و مذاکرات متعددی در مح��ل غرفه انجمن و 
نیز در غرفه س��ایر خریداران عمده تش��کیل شد.هر چند در 
اغلب مواقع دو تی��م از انجمن در حال مذاک��ره با خریداران 
بودند ولی احساس می ش��د نیاز به حضور تعداد بیشتری از 

همکاران داریم. 
*از افراد و ش��رکت های متعددی برای بازدید از ایران و 

برنامه ریزی برای خریدهای بلند مدت دعوت به عمل آمد.
*بعضی ش��رکت های ایرانی فعال درروس��یه خواس��تار 
برقراری ارتباط با تولیدکنندگان و صادرکنندگانی بودند که 
اطالعات و مشخصات کاری آنان در نمایشگاه توسط انجمن 

ارائه می شد .

*بازدیدکنندگان طیف متنوعی از نواحی مختلف کشور 
روسیه، کشورهای اروپای شرقی، اروپای غربی، خاورمیانه و 

کشورهای عربی بودند.
بازارسازی

باتوجه به این که در تراکم کاِرفصل برداشت،بس��یاری از 
تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان کمتر فرص��ت می یابند تا 
در نمایشگاههای جهانی ش��رکت کنند، انجمن برای جبران 
خالء حضور آنان، در این نمایشگاه شرکت کرده بود تا در کنار 
اقدامات و فعالیت های مرتبط با تولید بتواند برای پسته ایران 

بازارسازی و بازاریابی کند .
با اقداماتی ک��ه در جهت معرفی اعضای پیوس��ته انجمن 
در نمایش��گاه مس��کو ش��د، و بازخ��ورد کاره��ای تبلیغی 
و مذاکرات انجام ش��ده، پیش بینی می ش��ود ک��ه در روزها 
و هفته ه��ای آت��ی، اعض��ای پیوس��ته انجم��ن پیام های��ی 
از جان��ب برخی حاض��ران در نمایش��گاه دریاف��ت دارند. از 
 مخاطبان انتظار م��ی رود با پاس��خگویی مناس��ب و دقیق

 فعالیت هایی راکه در این نمایش��گاه ص��ورت گرفته ، کامل 
نمایند که اعتبار اقدامات تبلیغی انجمن نیز در عمل به اثبات 
خواهد رسید. این تماس ها احتماالً از طریق آدرس اینترنتی 
اعضای محترم و یا تلفن آنان خواهد بود.تقاضا داریم سؤالی 

بی پاسخ نماند.

همه پاسخگو باشند
* در غرفه انجمن پس��ته ایران، دبی��رکل انجمن و آقای 
نوید ارجمند از کرمان و دو مترجم روسی حضور داشتند که 
به سؤاالت بازدیدکنندگان پاسخ می دادند و به مذاکرات دو 

جانبه می پرداختند .
* آقای نوید ارجمند که برای اولین بار در فعالیت انجمن 
پس��ته در بخ��ش بازاریابی و نمایش��گاهی مش��ارکت کرده 

معتقداست:
- حضور انجمن دراین قبیل نمایشگاهها موقعی می تواند 
مؤثر واقع شود که از پشتیبانی الزم اعضاء ) اعم از تولیدکننده، 
فرآوری کننده و صادرکننده ( برخوردار باشد. چون اگر در پی 
این بازاریابی، تماس هایی که با اعضاء معرفی ش��ده انجمن 

گرفته می شود، پاسخ مناسب نگیرد، این اقدامات ابتر می ماند. 
مثمر ثمر بودن تالش ه��ا نیازمند برنامه ری��زی راهبردی و 
تاکتیکی اعض��اء برای حضور در این قبی��ل گردهمایی های 
جهانی در مواد غذایی است  و اقدامات یکجانبه کافی نیست.

- حضور بیشتر افراد صاحبنظر در غرفه انجمن و استفاده از 
مترجمان آشنا به صنعت پسته برای برقراری ارتباط مناسب با 
بازدید کنندگان نکته دیگری است که در نمایشگاههای آتی 

باید بدان توجه شود.
- افزایش س��طح هماهنگی ب��ا اعضاء و با ه��دف حضور 
برنامه ریزی شده آنان در اینگونه نمایشگاهها با تکیه بر نقاط 
قوت و ضعف و تحلیل محیط رقابتی می تواند زمینه ساز انعقاد 

قراردادهای صادراتی بیشتر در ایام نمایشگاه گردد.
- و از همه مهم تر این که اقدامات انجمن در جهت توسعه 
بازار صادرات پسته هنگامی می تواند به نتیجه برسد که تمامی 
تولیدکنن��دگان و فرآوری کنن��دگان و صادرکنندگان عضو 
انجمن که به خریداران پسته دراینگونه نمایشگاهها معرفی 
می شوند، پسته را بر اس��اس کیفیت مورد عالقه خریداران، 
برپایه قیمت های با ثبات و در تناژ و برنامه زمانبندی، عرضه 

و به تعهدات خود عمل نمایند.
از گفت��ه اکثر بازدیدکنن��دگان دراین نمایش��گاه بخوبی 
بر می آید که پس��ته ایران را به پسته س��ایر کشورها ترجیح 
می دهند. اما در عین حال نکات چالش��ی و سختی صادرات 

پسته ایران را در مواردی بشرح زیر ناخوشایند می دانند:
• بی ثباتی در میزان عرضه پسته ایران،

• نوسان ش��دید قیمتها از تاریخ اولین محموله ارسالی تا 
محموله های بعدی،

• قادرنبودن صادرکنن��دگان ایرانی در تحویل پس��ته با 
کیفیت استاندارد، و به طور مستمر ،

• عدم توجه نظام مند و پیوس��ته بعضی افراد به مس��أله 
بهداشت پسته .

گزارش انجمن پسته از حضور
 در نمایشگاه جهانی مواد غذایی مسکو

بعضی بازدید کنندگان می گفتند:
»اگر تولیدکنن�ده ایرانی بتواند پس�ته را با 
ظاهر مناس�ب و عاری از آفالتوکسین در تناژ 
باال تولید نماید، پسته ایران هیچ رقیبی دربازار 

جهانی ندارد.«

س
ون

ه ت
رف

 غ
 از

یی
نما



3

39
ره 

ما
 ش

- 1
38

ه9
ما 

ور
ری

شه
م 

دو
ه 

یم
- ن

وم
ل د

سا

مأموریت هیأت تخصصی اتحادیه اروپا در ایران

ادامه از صفحه اول
* بررسی تطبیق ش��رایط خاص تولید 
موادغذای��ی اصلی وارداتی از کش��ور های 
جه��ان س��وم از نظر خط��ر آلودگ��ی این 
محصوالت به آفالتوکسین با شرایط مصرح 

)EC( NO1881/2006در قانون
پیگی��ری توصیه های مطرح ش��ده در 

SANCO 7670/2005 گزارش
مبنای قانونی  

این مأموریت براس��اس توافق با وزارت 
جهادکش��اورزی و تح��ت م��واد قوانی��ن 
کمیس��یون و به طور جزئی ت��ر، بخش 46 
از قانون EC( NO882/2004(  پارلمان 

اروپا انجام خواهد شد.
اطالعاتی که هیأت تهیه می کند:

هیأت در سفر به استانها و مراکز تولید، با 

مشاهده میدانی، اطالعات الزم را از وضعیت 
تولید، برداش��ت، فرآوری، و بس��ته بندی، 
دریافت و ثبت می کند. همچنین از طریق 
مراجع رس��می، داده های آماری به روز در 
زمینه ه��ای مختلف را به دس��ت می آورد؛ 
از جمله: داده ه��ای آماری درب��اره میزان 
تولی��د، مناطق تولی��د، دوره های تولی��د، 
سازمانهای  ذیصالح، منابع موجود، روشهای 
نمونه                        ب��رداری، آزمایش��گاهها،  کنترلهای   
خودکارتولیدکننده یا صادر کننده، روند و 

روش صادرات و تأئید آن و ...
مسؤولیت همگانی دست اندرکاران 

صنعت پسته ایران 
نتای��ج بازدی��د هیأت اعزام��ی اتحادیه 
اروپا، به خصوص با توجه به شرایط موجود 
بین المللی و مسأله تحریم ها، می تواند در 

موقعیت پسته ایران در بازار جهانی بسیار 
موثر باش��د. امیداس��ت عالوه برمسؤوالن 
دولتی و تشکل های بخش خصوصی مرتبط 
با صنعت پس��ته،  یک یک دست اندرکاران 
بخ��ش تولید، ف��رآوری و صادرات پس��ته 
کشور، در عملکرد خود اعتالی این صنعت 
را در اولوی��ت ق��رار دهند؛ صنعت��ی  که با 
صادرات 1/2 میلیارد دالری و پیوند نزدیک 
با اش��تغال و معیش��ت صدها ه��زار نفر از 
هموطنان، جایگاهی ارزشمندی در اقتصاد 

کشور دارد.
تالش برای تولید و عرضه محصول سالم 
و با کیفیت عملکرد در سطح ملی، بهترین 
گواه پایبندِی دست اندرکاران صنعت پسته 
ایران به رعایت مسائل بهداشتی مطابق با 

استانداردهای روز خواهد بود. 

بررسی سیستم های کنترل موجود برای جلوگیری از آلودگی آفالتوکسین

گناباد؛ افزایش تولید با توزیع 
کودها و ریز مغذی ها 

پیش بین��ي مي ش��ود از 1500هکتار 
باغ بارور در گناباد حدود 3 هزارتن پس��ته 
برداشت شود. مدیر جهاد کشاورزي گناباد 
گفت: در شهرستان گناباد 3 هزار هکتار باغ 

پسته وجود دارد. 
وی توجه کشاورزان به توصیه های فني 
کارشناسان و توزیع کودها و ریزمغذي ها را 

از دالیل این افزایش تولید دانست.
فردوس؛درصد پوکی پسته

 امسال بیشتر است 
درصد پوکي محصول پس��ته شهرستان 
فردوس نسبت به سال گذشته بیشتر است. 
رئی��س جه��اد کش��اورزي ف��ردوس اظهار 
داش��ت: باالترین میزان برداش��ت پسته در 
این شهرس��تان 10 تن در هکتار می باش��د. 
2765هکت��ار از اراضي فردوس زیرکش��ت 
محصول پس��ته قرار دارد که2 ه��زار هکتار 

آن بارور است. 
نیشابور؛170 میلیارد ریال درآمد 

برای  پسته کاران
به گفته مدیر جهاد کشاورزي نیشابور  با 
فروش 4800 تن محصول که امسال  از سطح 
زیر کشت پس��ته در این شهرس��تان مبلغي 
معادل 170 میلیارد ریال درآمد ناخالص،عاید 
پسته کاران این شهرستان مي شود. میانگین 
عملکرد پسته در نیشابور در هر هکتار 3200 
کیلوگرم پسته تر اس��ت. در نیشابور 2400 
هکتار زیرکشت پس��ته رفته،که 900هکتار 
آن باغ هاي جوان و غیرب��ارور و 1500هکتار 

آن باغ هاي بارور است.
خلیل آباد؛

5980 تن پسته خشک 
کش��اورزان مشغول  برداش��ت پسته از 
باغهای بخش ششطراز شهرستان خلیل آباد 

خراسان هستند . 
مدیر جهاد کش��اورزي بخش ششطراز 
گفت: پیش بیني مي ش��ود از سطح 2600 
هکتار ، 5980 تن پس��ته خشک برداشت 
ش��ود. پس��ته جمع آوري ش��ده توس��ط 
7 ترمینال ضب��ط فعال، ف��رآوري و صادر 

مي شود. 
دامغان ؛

 3 تن محصول در هکتار
مدیر جهاد کشاورزي شهرستان دامغان 
گفت: کش��اورزان  امس��ال از هر هکتار باغ 
بارور این شهرس��تان س��ه ت��ن محصول 
برداش��ت مي کنند که در مجموع 30 هزار 
تن پس��ته تر  و 10 هزار تن پس��ته خشک 

تولید مي شود.
سطح باغ های پس��ته دامغان 14100 
هکتار اس��ت که  10 هزار هکتار آن بارور 

می باشد.

خبرهای تلخ و شیرین
 از برداشت پسته در شهرستان ها

کرمان ؛افزایش پوکی درارقام پسته
درصد پوکی درارقام پسته امس��ال به دلیل گرمای بی سابقه 
هوا در ماههای تیرو مرداد بسیار باال اس��ت، به طوری که میزان 
پوکی در بعضی باغها، به خصوص در رقم کله قوچی ، به 50 درصد 

می رسد.
پیش از این برخی کارشناسان بر اس��اس تجربه و مشاهدات 
عینی ، از بروز افزایش میزان پوکی در محصول امس��ال پس��ته 

استان کرمان و بیشتر در محصول رفسنجان خبر داده بودند.
عالوه بر گرمای شدید، 5 عامل دیگر تشدیدکننده پوکی پسته 
بوده اند: دوره های طوالنی آِب آبیاری، بافت سبک خاک،ECهای 

باالتر آب آبیاری، نوع رقم و سطح برگ.

اس��تاندار کرمان گفت: اختالفات سیاسي داخلي نباید منافع 
پس��ته کرمان و ایران را در خارج از کش��ور تحت تاثیر قرار دهد. 
اسماعیل نجار افزود: پسته یک کاالي صادراتي و استراتژیک مهم 
است و اگرامور مربوط به تولید و فروش و صادرات آن  با اختالفات 
داخلي همراه شود، هم کشاورز، هم تاجر، هم مردم،  و کاًلکشور 

متضرر می شود. 
استاندارکرمان تاکید کرد: با توجه به میزان پسته تولیدي در 
کرمان و رفس��نجان، قیمت این محصول باید در اس��تان کرمان 
تعیین شود تا مدیریت صحیح تر و منطقي تري بتوان اعمال کرد. 
به گزارش ایسنا: اس��ماعیل نجار با اش��اره به اینکه خرید پسته 

بای��د در یک برنامه ری��زي کوتاه مدت انجام ش��ود، در این جهت 
قرار است تا پایان ش��هریور امسال  100 میلیارد تومان تسهیالت 
بانک کش��اورزي و  50 میلیارد تومان تس��هیالت بانک توس��عه 
صادرات براي خرید پس��ته کش��اورزان اختصاص یابد. پرداخت 
میزان 2میلیارد تومان معوقه ش��رکت ملي پس��ته ایرانیان نیز، 
از طریق مش��ارکت در سود و افزایش س��هام یا راه حل هاي دیگر 

ممکن است. 
استاندارکرمان توجه به افزایش اعتبار نام تجاري پسته ایران 
در جهان را از دیگر نکات ضروری برای حفظ جایگاه پسته ایران  

در بازارهاي جهاني بر شمرد. 

کاهش محصول پسته، ترمینال داران 
را هم متضرر کرده است 

»پسته« مهمترین محصول شهرستان مه والت است وبرای حفظ 
و بهبود سرمایه گذاری در این بخش؛ پس از تولید، صنایع، بخصوص 
ترمینال های ضبط، تکمیل کننده زنجیره تولید می باش��ند و  نقش 

اساسی در ایجاد ارزش افزوده محصول تولیدی دارند.
امس��ال  با کاهش محصول پس��ته به علت تگ��رگ و گرمازدگی، 
مواد اولیه ورودی به ترمینال های ضبط پس��ته نیز به کمتر از نصف 
کاهش یافته اس��ت. از آنجا که شهرس��تان مه والت عمده بازار تازه 
خوری پس��ته کش��ور را تامین می کند، کاهش تولی��د منطقه باعث 
افزایش قیمت تازه خوری شده است و به تبع آن پسته کمتری برای 
فرآوری به ترمینال های ضبط پسته داده می شود. البته خوشحالیم 
که می ش��نویم با بیمه نمودن محصول، درصدی از خس��ارات وارده 
به کش��اورزان  جبران می ش��ود ولی متاس��فیم که این امکان برای 

ترمینال داران وجود ندارد. 
ترمین��ال داران مه والت  از نظام صنفی شهرس��تان درخواس��ت 
دارند این مشکل رابه مسؤوالن منتقل کند و پیگیر اقدامات جبرانی 
در جهت جبران خس��ارات وارده به ترمینال داران، از طریق اعطای 
اعتبارات خشکس��الی و اس��تمهال وامه��ای دریافت��ی از بانک ها به 

ترمینال داران باشد.
جمعی از ترمینال داران شهرستان مه والت

استاندار كرمان :قيمت پسته باید در كرمان تعيين شود
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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

مصوبات ستاد عالی پسته کشور
ادامه از صفحه اول

 RASSF کاه��ش ع��دد آلودگ��ی س��الیانه در گزارش��ها 
– توسعه ضبط صنعتی – ایجاد ساختارهای پاسخگو و تخصصی 
دربخش خصوصی – ش��روع کریدور آبی، از نقاط قوت کشور در 
آستانه بازدید قریب الوقوع هیأت اروپائی است. وزیرجهادکشاورزی 
ضمن اس��تماع اقدامات ب��ه عمل آم��ده در زمینه بازدی��د اروپا، 

دستوراتی صادر کرد.
2- مقرر شد وزارت بهداش��ت مقدماِت اعمال مقررات جدید 
اروپایی در صدور گواهی های آفالتوکسین اروپائی را فراهم آورد .

3- مقرر شد مجدداً بانکهای کش��اورزی – توسعه صادرات  و 
احتماالً ملی ی��ا صادرات، جمعاً 250 میلی��ارد تومان اعتبار برای 
خرید پسته اختصاص دهند . متأس��فانه برای حل مشکل بدهی 
معوق تعاونی پسته رفسنجان و پسته ایرانیان که مانع از جذب وام 

سال گذشته آنها شده بود،راه حلی پیدانشد .
جلس�ه دوم: درتاریخ 31 ش��هریور دومین نشست ستاد به 
سرپرستی مهندس خلیلی خشنود معاون جدید تولیدات گیاهی 
برگزار ش��د و در آن عملکرد 5 سال گذشته کش��ور در بهداشت 
پسته با حضور مدیران کل و کارشناس��ان وزارتخانه ها، سازمانها 
و تشکل ها مورد بررس��ی قرار گرفت . دراین جلسه به درخواست 
وزارت جهاد، اتاق ایران، انجمن پس��ته و اتاق کرم��ان، مجموعاً 
چند متخصص فنی را مأم��ور همکاری فعال با مس��ؤوالن جهاد 
در جریان بازدید هی��أت اروپایی کردند و بعضی پش��تیبانی های 
فنی – لجستیک و مالی در اختیار مدیرکل میوه های وزارت جهاد 

که مسؤول ایرانی این بازرسی است قرار دادند .
صنعت پسته امیدوار است وزارت جهاد بتواند در جریان 
این بازدید دستاوردهای خوبی برای پسته باالخص درمورد 
کاهش کنترل اجب�اری 50  درصد از محم�والت ایرانی به 

ارمغان آورد .

آخرین خبر ها از پسته آمریکا
تفریباً ثلت محصول آمریکا برداشت شده است . سایز پسته 
به طور غیر معمولی درش��ت اس��ت .به نظر می رسد در میزان 
برداشت شده، 40 درصد پسته سایز 18/20 و بقیه غالباً 21/25 

باشد . میزان سایز 30-26  خیلی کم گزارش می شود .
 extra  no.1    21/25  قیمتهای صادراتی پسته آمریکا بر
در دوهفته اخیر از ش��رکت های مختلف در زمانهای گوناگون 
بین 4-3/85 دالر – پوند؛ یعن��ی 8480 الی 8810 دالر –تن 
گزارش می ش��ود . در قس��متی از محصول که برداشت شده 
میزان دهن بست خیلی باالست .گزارش��ها از وجود 18 تا 20 
درصد دهن بس��ت بجای پیش بین��ی 13-12درصد حکایت 
دارد .گرچه محصول برداشتی کمی از پیش بینی بیشتر است، 
اما به علت درصد باالی دهن بست ، عماًل میزان پسته خندان 
کمتر از پیش بینی اس��ت . اعدادی چون 165 تا 185 هزار تن 
برای تخمین میزان محصول آمریکا در هفته های اخیر شنیده 

می شود .

کشاورزان استان قزوین روز یکش��نبه 28 شهریور ماه، با 
برگزاری جشنواره پسته در روستای خونان از توابع شهرستان 
بویین زهرا، پایان برداش��ت محصول پس��ته در این استان را 

جشن گرفتند. 
 شهرس��تان بوئین زهرا با دارا ب��ودن 1023 هکت��ار نهال،

 3229 هکتار ب��اغ ب��ارور ودر مجموع4252هکتار با میانگین 
عملکرد 950کیلوگرم در هکتار و تولید ساالنه 3068تن پسته 
مقام اول تولید اس��تان را به خود اختصاص داده اس��ت. ارقام 
موجود پس��ته در شهرس��تان بوئین زهرا به دو دسته داخلی و 
خارج استانی تقسیم می شود. ارقام محلی: پسته قرمز، سفید، 
کال خندان، کله ب��زی، بقالی و تجاری و ارقام خارج اس��تانی: 
اوحدی، اکبری، احمدآقایی، کله قوچی، خنجری اس��ت. تیپ 
اکثر درختان ارقام داخل استانی هم چتری و قائم و محصول آن 
با مغز سبز رنگ، چربی باال، اسید آمینه های مناسب و ضروری و 
پروتئین باال با قابلیت ورقه و خالل شدن با عطر و طعم مناسب 
و اندازه های کوچک است. اندازه)کوچک( پسته قزوین با ارقام 
دیگر در کشور متفاوت و  هر100 گرم پسته بوئین زهرا حدود 
110 تا 120 دانه )1.5 برابر پس��ته معمولی( و مقدار انرژی آن 

حدود 626 کیلوکالری است. 
نیاز به صنایع بسته بندی و فرآوری 

خبرنگارمهر در قزوین در حاشیه برگزارش جشنواره پسته 

در گفتگو با تعدادی از باغداران و کارشناس��ان مشکالت این 
حوزه را جویا ش��د. مصاحبه ش��وندگان مهمترین مشکالت 
پس��ته کاران را نبود صنایع تبدیلی و بس��ته بندی مناس��ب، 
کمبود ترمینال های ضبط بهداشتی و مکانیزه پسته ذکر کرده 
و خاطر نشان س��اختند به علت عدم جذب محصول در زمان 
برداشت، قیمت در دست دالالن منطقه شناور است و به قیمت 

واقعی نمی رسد که این موجب زیان باغداران می شود. 
در استان قزوین بیش از هشت هزار هکتار از اراضی و باغها 
زیرکشت پسته است. میانگین ساالنه تولید پسته این استان 

هشت هزار تن می باشد.  

دومین جشنواره پسته در استان قزوین

 قیمت پسته معامله شده دربازار تهران و رفسنجان 

زمان تحویل

محصول هر  کیلو نقدي 
)تومان ( درجه پسته رقم

تازه
رفسنجان تهران

اواخر شهریور ü 7200 32- 30 استاندارد 
)معروف به اروپایی( فندقی خندان

89/6/30 ü 7200

اواخر شهریور ü 6200
32-30 ) کیل 50( فندقی

89/6/30 دهن بست  ü 6300

استفاده از سموم نا کارآمد موجب ریزش 70درصدي 
برگ درختان در 55 هزار هکتار باغ  مثمر شهرس��تان 

سیرجان شده است.  
ریزش برگ درختان پس��ته مس��اوي است با عدم 
باروري در س��ال بعد زیرا برگ موجب تغذیه و رویش 

میوه می شود. 
با این حساب سال آینده شهرستان سیرجان کم تر 

از 30درصد تولید پسته خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر جهادکش��اورزي 
سیرجان با اشاره به شرایط اقلیمي نا مناسب می گوید: 
زمستان مالیم و تابستان بسیار گرم مي تواند جمعیت 
آفت را باال ببرد و اختالط نسل حشرات یعني حشرات 
مفید و حشرات آفت یکي از دالیل این آفت زدگي است. 

احمد مسعودي با تأیید اینکه 70 درصد باغهای پسته 
سیرجان دچار ریزش برگ ش��ده است، اظهار داشت:  
استفاده از آب شور در سمپاشي نیز ممکن است اثر سم 

را از بین برده باشد. 
باغداران سیرجان می گویند: امسال پوکي 30درصد 
محصول پس��ته  به خاطر ب��ی اثر بودن س��موم بود و 
مطمئن هستیم که سال آینده نیز پسته خوب نخواهیم 

داشت.
کشاورزان مصرانه از مسووالن می خواهند به وظیفه 
نظارتی و کنترل��ی خود در عرضه س��موم مختلف در 
بازار عمل نمایند و چند نوع س��م  را با کارایي مناسب 
پس از  آزمایش های الزم، تائید و بقیه سموم را از بازار 

جمع کنند.

سموم ناکارآمد؛ بالی جان درختان پسته در باغهای سیرجان 

صادق خلیلیان در گفت وگو با پایگاه اطالع رس��اني دولت درباره شایعاتي که در 
زمینه خشک شدن تعداد زیادي از باغهای پسته کشور وجود دارد، اظهار داشت:این 
قبیل مسائل که مطرح مي شود، بي اس��اس و کذب است زیرا در دو سال گذشته به 
دلیل خشکسالي مشکالتي براي باغ هاي پسته به وجود آمد اما امسال خوشبختانه 
س��ال بارآوري درختان پس��ته اس��ت و تولید آن حداقل به طور متوسط در کشور 
20درصد بیش از س��ال هاي قبل می باشد. بنابراین امسال ش��اهد رونق برداشت و 

تولید محصول پسته هستیم.

وزیر جهاد کشاورزي: 

تولیدپسته
 امسال 20درصد 
بیشتر است


