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همایش روز ملی صادرات

 3صادرکننده نمونه«پسته»کشور
معرفی شدند

در روز مل��ی ص��ادرات ( 28مهرماه)
 56صادرکنن��ده نمون��ه س��ال
 1388کش��ورمعرفی و م��ورد تقدی��ر
قرارگرفتند .از می��ان اين صادركنندگان
 11صادركنن��ده  ،بخ��ش كش��اورزي،
 35صادركنن��ده بخ��ش صناي��ع و
مع��ادن 7 ،صادركننده بخ��ش خدمات،

 2صادركنن��ده بخ��ش فن��اوري ب��اال و
 1صادركننده مربوط به بازرگاني عمومي
اس��ت.صادركنندگان نمون��ه امس��ال
 2/5ميلي��ارد دالر ص��ادرات داش��تهاند
ك��ه  10درص��د از كل ص��ادرات س��ال
 88میباش��د 3.صادرکنن��ده نمونه در
گروهکاالیی :کشاورزی ،پسته عبارتنداز:

*ش��رکت فرآورده ه��ای خاورمیانه؛
مدیرعامل :محمد رضا فرشچیان.
*شرکت گسترش بازرگانی کرمان؛
مدیرعامل :محسن جالل پور.
*ش��رکت مزرع��ه دس��ت چی��ن؛
مدیرعامل :محمد حبیبی تنها.

نمایشگاه بین المللی سیال فرانسه و پیامهای آن

کیفیت ،بستهبندی،خوشقولی

اسداهللعسکراوالدی:نمایشگاهغذاییسیال
در 40کیلومتری ش��مال پاریس ق��رار دارد .این
نمایشگاه یکی از معتبرترین نمایشگاههای جهان
است که هر سال یکبار در سیال پاریس ،یک بار در
یکی از شهرهای کانادا و یک بار در یکی از شهرهای
چین (معموالً در شانگهای) برگزار میشود.
نمایش��گاههای مشابه س��یال ،نظیر :آنوگای
آلمان ،بازار س��بز آلمان ،موادغذایی مسکو ،فاین
فوود استرالیا ،موادغذایی ژاپن ،بعضی دوساالنه و
بعضی ساالنه است.
اولی��ن اثر مثبت حض��ور در س��یال ،دیدار با
اغلب خریداران از نقاط مختل��ف جهان بود .من
با مشتریان خود دیدار و گفتگو کردم :خریداران
از همه جا آمده بودند؛ از استرالیا ،نیوزلند ،ژاپن،

هنگکنگ ،تایوان ،چین ،مالزی ،هندوس��تان،
سریالنکا ،امارات ،عربستان ،مصر ،مراکش ،الجزایر،
سوریه ،لبنان ،قبرس ،روسیه ،قزاقستان ،یونان و
کشورهایاروپای غربی ،کانادا ،مکزیک ونزوئال،
شیلی ،اکوادور ،کلمبیا ،آفریقای جنوبی و . ...
از ایران حدود  23واحد ب��زرگ صادرکننده
موادغذای��ی و واردکنن��ده گوش��ت و لبنیات در
نمایشگاه حضور داشتند که  13مؤسسه در سالن
بزرگ  270متری مرکز نمایش��گاههای ایران و
 8یا 9مؤسس��ه در س��النهای 5،4،2و 6بصورت
مستقل غرفه برپا کرده بودند .نمایشگاه پیامهای
مهم و راهگش��ا برای صادرات موفق داشت ،که
بنظرم اینها پیامهای عمده آن است.
ادامه در صفحه 4

ادامه در صفحه3

«پسته» ارزآورترین
کاالی صادراتی کشور
در مهرماه
اتاقبازرگانی ته��ران در تازهترین گ��زارش از صدورکارت
بازرگانی و گواهی مبدا« ،پسته» را ارزآورترین کاالی صادراتی
در مهرم��اه اعالم ک��رد .طبق این گزارش ،پس��ته ب��ا ارزآوری
 74میلیون دالری در صدر جدول صادرات مهرماه قرار گرفته
است.
در اولی��ن ماه پایی��ز« ،پس��ته» بیش��ترین ارزش دالری را
در بین کاالهای صادراتی کش��ور داش��ت و در صدر  415قلم
کاالی صادراتی از نظر ارزش دالری بود .پسته با ارزشی معادل
 74میلی��ون و  32ه��زار و  56دالر باالتری��ن ارزش دالری را
نشان میدهد .در ماه مشابه سال گذش��ته «کاتد» با ارزآوری
 44میلیون و  753هزار و  400دالر در این جایگاه مهم صادراتی
بود.مقایس��ه این دو عدد نش��ان میدهد ارزش پسته به عنوان
کاالی اول صادراتی مهرماه امس��ال حدود  65درصد نسبت به
کاالی اول صادراتی سال گذشته در این ماه بیشتر است.
ده قلمکاالی اول صادراتیکشور
پس از«پس��ته» که در صدر ج��دول کااله��ای صادراتی از
نظر ارزش دالری قرار دارد ،س��نگ و کنسانتره آهن و خاکستر
پریت با ارزش  3.68میلیون دالر در رده دوم ،فرش و کف پوش
پشمی با ارزش  ،3.27اتیلن گلیکول(اتان دیول) با  ،6.21پلی
اتیلن با  5.21و قیرنفت با  6.19میلیون دالر در ردههای بعدی
جدول صادراتی قرار دارند .وسائط نقلیه با موتور تناوبی و نفت/
روغن و انگور و کشمش ،بقیه ده قلم کاالی اول صادراتی کشور
هستند.

آفات انباری پسته و شیوه های مبارزه با آن

تهاجم برخی آفات ،بعد از انبارك�ردن محصوالت آغاز
مي شود .اگرآفات در طبيعت به علت تغييرات و نوسانات
عوامل اكولوژيك و يا به دليل وجود شكارچيها و پارازيتها
به زحمت فعاليت ميكنند ،برعكس در انبارها و محيطهاي
بس�ته تقريب ًا بدون مزاحم�ت به كار خ�ود ادامه ميدهند
و س�ریعتر به ش�رایط طغیانی میرس�ند و به همين دلیل
محصوالت کش�اورزی در انبارهای نامناسب  ،اغلب دچار

شب پره هندی

2

زيانهاي سنگين ميشوند.
پسته نیز از هجوم آفات انباري مختلف در امان نیست؛
از جمله آفات انباري پسته« ،شب پره هندي»و «شب پره
خرنوب» ،را ميتوان نام برد.
با توجه به پایان فصل برداشت و فرآوری ،با آغاز مرحله
نگهداری محصول در انبار ،ش�ناختن آفات انباری پس�ته
و راههای مبارزه ب�ا آنها برای دس�تاندرکاران صنعت ،به
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مناطق انتشار:
 اكثر نقاط جهان .در ايران اكثر شهرها؛ از جمله :كرمان ،رفسنجان و...ميزبانها:
 پلي فاژ ،به بيش از  80نوع محصول حمله ميكند؛ از جمله :پسته،بادام،گردو ،بادام زمينى و....پیشگیری و كنترل
 مديريت و بهداشت انبارها:حرارت و رطوبت انبار
شرايط كلي ساختمان انبارها
قابليت نگهداري گاز
نفوذ ناپذير بودن نسبت به رطوبت
بهداشت انبارها
پیشگیری و كنترل
 مديريت و بهداشت انبارهاحشره کامل
حرارت انبار:
به منظور كنترل ش��بپرههندي به عنوان مهمترين آفت انباري پسته دماي انبارها در 13درجه
سانتيگراد تنطيم شود.
در صورت عدم امكان تنظيم دماي انبار در فصل پاييز و زمستان با تهويه انبارها تا حد ممكن دماي
انبارها را پايين آورید تا رشد كند شود.
در صورتي كه بتوان متوس��ط دماي روزانه انبارهاي پس��ته را در فصل پاييز و زمستان با روشي
(تهويه و…) در  13درجه سانتيگراد تنظيم كرد اين آفت رشد وخسارتي ندارد.
بهداشت انبارها:
قبل از انباركردن.
رطوبت محصوالت انباري.
از چيدنگوني و بستههاي پسته در كنار ديوار خودداري شود.
از پنجرهها ،درها و سيستمهاي تهويه ،امكان نفوذ آفت نباشد.
مبارزه:
استفاده از فرمونهاي جنسي
استفاده از اتمسفر تغيير يافته براي نابودي آفت
استفاده از گرما
استفاده از سرما
مبارزه شيميايي
آفتزدايي انبارهاي خالي
مبارزه:
در صورت وجود آلودگي ،استفاده از سموم تدخينيفستوكسين
متيل برومايد
مبارزه :
 متيل برومايد مدت زمان گاز دهي 24-16ساعتمقدار مصرف
دما
20oc-15
21-25oc
 26ocو بيشتر

خصوص تولیدکنندگان و فرآوریکنندگان ضروری است.
گزیدهای از مقاله آقای مهندس مهدی بصیرت (عضو هیأت
علمی موسسه تحقیقات پسته کشور) را که در این زمینه
تهیه شده میخوانید .این مطلب ضمن ارائه اطالعاتکلی،
راههای پیش�گیری و کنترل ،از طریق مدیری�ت و تأمین
بهداش�ت انبارها ،و ش�یوههای دیگر مبارزه با این آفات را
میآموزد.

شب پره خرنوب

مناطق انتشار
* اغلب نقاط جهان .در ایران ،اكثر شهرها؛ از جمله :رفسنجان ،كرمان و....
ميزبا نها:
*پليفاژ(خرنوب ،انار ،پسته ،گردو ،بادام و…)
بيولوژي:
الروها زمستان داخل دانههاي پسته و يا روي ميزبانهاي واسط.اواخر فروردين روي ميزبان واسط.اواخر تير بطرف باغهاي پسته .جمعيت حشره از شهريور به بعد سير صعودي دارد.الروهاي آفت با برداشت پسته وارد انبار شده و خسارت ميزنند.مبارزه:
برداشت به موقع
حذف ميزبانهاي واسط(انار)....
جلوگیری از ورود الرو و شفيره ها به انبارهای پسته
مبارزه:
در صورت وجود آلودگي استفاده از سموم تدخيني* فستوكسين *متيل برومايد
مبارزه:
 فستوكسين براي هر متر مكعب  1/5قرص سه گرميدما

مدت زمان گاز دهي

15 c-12

پنج روز

 21ocو بيشتر

سه روز

o

16-20oc

چهار روز

راه نفوذ قارچ و
مغز آسیب دیده
باعث افزایش
اسپور قارچ
میشود

مبارزه:
متيل برومايد مدت زمان گاز دهي 24-16ساعت
دما

مقدار مصرف

20oc-15

32g/m3

21-25oc

24g/m3

 26ocو بيشتر

16g/m3

32g/m3
24g/m3
16g/m3

مبارزه:
 فستوكسين براي هر متر مكعب 1/5قرص سه گرميمدت زمان گاز دهي
دما
15oc-12
16-20oc
 21ocو بيشتر

پنج روز
چهار روز
سه روز

شفیره

پیله

حشره کامل

گزارش کمیسیون باغبانی

بیستمینجلسهکمیسیونباغبانی
در تاریخ  21مهرماه  1389در کرمان
تش�کیل ش�د .خالصه مذاک�رات و
مصوبات جلسه به شرح زیر است:
 -1مق��رر ش��د روشه��ای بازبین��ی
پیشبینی سالیانه محصول پسته کشور در
دو مقطع زمانی آغاز و پایان فصل برداشت
ب��ا توجه ب��ه اطالع��ات مربوط ب��ه دقت
برآوردهای اولیه و میزان پوکی ،بررسی و
به جلسه آتی کمیسیون گزارش شود.
 -2مقرر ش��د با همکاری ترمینالهای
فرآوری عالقمن��د ،رابطه بی��ن تغییرات
درصد پوکی و نس��بت تر به خشک مورد
مطالعه آم��اری ق��رار گرفت��ه و نتایج به
جلسهآتی کمیسیون ارائه گردد.
 -3با توج��ه به آم��ار اداره کل گمرک
مبنی بر صادرات وزنی  89هزار تنی نیمه
اول و  41هزار تنی نیمه دوم سال محصولی
 1388برای پس��ته کش��ور ،کمیس��یون
باغبانی (مطابق جدول) ،وزن کل پس��ته
خشک س��ال محصولی  1388را معادل
 184هزارتن تخمین زد.
یادآور میش��ود پیشبینی کمیسیون
باغبانی انجمن که در تیرماه س��ال قبل و
پیش از ش��روع برداشت س��ال محصولی
1388منتشر ش��د 190 ،هزار تن بود که
تنها 3درصد با این تخمین تفاوت دارد.
 -4نظر کمیسیون در ارتباط با طراحی
بسته پیش��نهادی برای بیمه سرمازدگی
(صرف��اً براس��اس درج��ه ح��رارت ثبت
شده توس��ط ایس��تگاههای هواشناسی)
م��ورد بررس��ی ق��رار گرفت و مقرر ش��د
ب��رای تطبیق س��وابق آم��اری موجود با
سرمازدگیهای وسیع ،چنانچه هر یک از

 -7با توجه به مکاتب��ات رییس هیأت
مدیره انجمن با معاون آب و خاک وزارت
جهادکشاورزی برای اعالم آمادگی جهت
همکاری در تدوین آئیننامه قانون تعیین
تکلیف چاههای آب فاقدپروانه بهرهبرداری،
اعضای کمیسیون خواستار پیگیری اقدام
انجمن در این خصوص شدند.
 -8مدیراجرای��ی توره��ا گزارش��ی از
س��فر اعضای انجمن به یون��ان داد .چند
نف��ر از ش��رکتکنندگان در ای��ن ت��ور
حاضردرجلسه،پیشنهادهای خود را مطرح
کردند که مورد بررس��ی ق��رار گرفت .در
پایان ،مدیر اجرایی تورهای انجمن راجع
به س��فرهای بعدی توضیح داد .مقرر شد
پس از بررسی پیش��نهادهای کمیسیون
باغبانی در مورد نح��وه برگزاری تورها در
جلس��ات آتی ،نظر نهایی به اطالع هیأت
مدیره برسد.

باغداران همکار انجمن در اس��تان کرمان
سابقه ای از بروز چنین سرمازدگیای در
اختیار دارند ،اطالعات خود را به کمیسیون
بدهند.
 -5ب��ا توجه ب��ه گزارش��های دریافتی
مبنی بر نارضایی باغداران پس��ته کش��ور
از نامرغوبی و ناکارآیی س��موم دفع آفات
موجود در بازار ،که باعث صدمه به باغها و
تحمیل هزینههای گزاف به باغداران شده،
مقرر گردید پیش��نهاد شود این مسأله در
دستورکار جلس��ه آتی هیأت مدیره قرار
گیرد.
 -6بمنظور جلوگی��ری از آلودگیهای
ناش��ی از خشکنش��دن کامل پسته قبل
از ورود ب��ه انب��ار ،کمیس��یون باغبان��ی
ضمن تصوی��ب انجام اقدام��ات ترویجی
بهداش��تی ،پیش��نهاد ترویج اس��تفاده از
رطوبت س��نجهای پرتابل در کارگاههای
فرآوری را به هیأت مدیره ارائه خواهد داد.
جدول تخمین محصول پسته خشک سال  1388کشور

عنوان

وزن (هزار تن)

صادرات مهر تا اسفند 1388

89

صادرات فروردین تا شهریور 1389

41

جمع کل صادرات

130

افت پوست و پوست مغز سبز

20

مصرف داخل

30

موجودی اول دوره ،کسر می شود

()4

کل محصول پسته خشک سال 1388

184

موجودی پایان دوره

8

دومین جشنواره پسته
در زرندیه

در دومين جشنواره پسته زرنديه که سوم
آبان ماه برگزار ش��د ،حجت االسالم حسین
اسالمی نماينده مردم شهرس��تانهاي ساوه و
زرنديه در مجلس ،با بيان اينكه اين شهرستان
نخستين توليدكننده پسته ارگانيك كشور به
ش��مار ميرود ،گفت :با برنامه ریزی مناسب
باید سطح باغهای تولید پسته ارگانیک در این
شهرستان افزایش یابد .وی افزود :هم اكنون
هفت هزار هكتار باغ پسته در زرنديه با ميانگين
 2/2تن محصول در هر هكتار وجود دارد.
فرماندار زرندی��ه اظهار داش��ت :افزايش
حاصلخيزي خ��اك ،جلوگيري از فرس��ايش
خاك ،نابودي امراض و آفـات ،استفاده ازمنابع
بيولوژيكي مانند حش��رات مفيدوكودس��بز
به جاي سموم يا كودهاي ش��يميايي وتوليد
محصوالت س��الم ازمزاياي كش��ت ارگانيك
پس��ته در اين شهرستان اس��ت .او با اشاره به
مشکل فقدان صنايع بسته بندي و نگهداري
محصوالتكش��اورزي در اس��تان مرك��زي
تاکید کرد :باید زمینه ه��ای الزم برای جذب
سرمایهگذار در این بخش فراهم آید.
به گفت��ه رئيسسازمانجهادكش��اورزي
اين استان مقام شش��م توليد محصول پسته
را در كشور دارد.مسلم پورقاسميان با اشاره به
اينكه سال گذشته از  7950هكتار8700 ،تن
پسته برداشت شد گفت :پيشبيني ميشود
اين ميزان امس��ال به 9540تن افزايش يابد.
وي ،هدف از برگزاري اين جشنواره را توسعه
ص��ادرات ،افزاي��ش توليد ،ارتق��اي كيفيت،
اشتغالزايي و معرفي توانمنديهاي زرنديه در
كشت و پرورش پسته عنوان كرد.
درحاشيه اين جشنواره ،نمايشگاه پسته با
حضور توليدكنندگان و صادركنندگان پسته
زرنديه در سالن ورزشي اداره تربيت بدني اين
شهرستان گشايش يافت.

 3صادرکننده نمونه«پسته»کشور معرفی شدند
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ادامه از صفحه اول
صادركننده نمونه ش��خصيت حقيقي يا
حقوقي است که:
الف  :ارزش ص��ادرات كاالهاي او در يك
دوره مال��ي (از آغاز فروردين ماه تا اس��فند
ماه سال قبل از انتخاب) در مقايسه با ساير
اشخاص يا شركتهايي كه كاالهاي مشابه را
صادر ميكنند در باالترين سطح باشد.
ب  :از حس��ن ش��هرت برخوردار بوده و
گزارش��ي مبني بر خلف وعده يا عدم ايفاي
تعهد از جان��ب وي از خريداران ،طرفهاي
تجاري ،گمرك جمهوري اس�لامي ايران،
ش��بكه بانكي ،نمايندگيه��اي جمهوري
اسالمي ايران در خارج از كشور يا ساير منابع
موثق دريافت نشده باشد.
ج  :كااله��اي صادراتي ش��خص حقيقي
يا حقوقي كه به عن��وان صادركننده نمونه
انتخاب ميشود (با در نظرگرفتن بستهبندي
اين كاالها) در مقايس��ه با رقب��ا از كيفيت

باالتري برخوردار باشد.
امسال  19ش��ركت براي نخس��تينبار
به عنوان صادركننده نمونه انتخاب ش��دند
كه  34درص��د از كل صادركنندگان نمونه
را تش��كيل ميدهند.اس��تان ته��ران با 31
صادركننده نمونه رتبه نخس��ت را بدس��ت
آورد و استانهاي خراس��ان رضوي ،فارس
و اصفهان به طور مش��ترك در رتبه س��وم
قرار گرفتند.
صادرکنن��دگانبراس��اس ضواب��ط و
30فاکتور مش��خص؛ از جمله :ن��وع کاال،
سهولت و س��ختي امور صادرات،بازارهاي
جديد،نوع بس��تهبندي R&D ،و اقدامات
صورتگرفت��ه در جهت کاه��ش هزينهها،
برندسازی (ایجاد نشان تجاري)،بازاريابي
برونم��رزي (در وبس��ايتهاي مختلف،
تيزرهاي تبليغاتي در رسانههاي خارجي)
و غيره ارزيابي شدهاند.

3

نمایشگاه بین المللی سیال فرانسه و پیام های آن

نمایی از غرفه انجمن پسته

حضور  incدر نمایشگاه سیال

استفاده از مغز پسته در شیرینی

ادامه از صفحه اول
کیفیت :هر غرفه سعی در عرضه کاالی خود با کیفیت برتر و
بهتر نسبت به گذشته داشت .برای هر صادرکننده ،ارائه و حمل
کاال با کیفیت بهتر از قبل ،تضمین بازارهای آتی او است.
بستهبندی :بستهبندی کاالها بصورتی شگرف پیشرفت
کرده است .در بازارجهانی ،بعد از کیفیت ،مصرفکنندگان به
بستهبندی بهتر نگاه تصمیمگیرانه دارند .همه صادرکنندگان
باید به این مهم توجه جدی بکنند.
خوشقولی و خوشحس�ابی :یک��ی از ارکان تجارت به
ویژه صادرات ،پ��ای بندی به تعهدات اس��ت .قراردادها باید با

مطالعه کامل تنظیم و در مؤعد مقرر در قول و قرار حمل و همه
شروط قرارداد بدرس��تی و بطور کامل رعایت شود؛ بخصوص
در موردکیفیت کاال و حمل بموقع .بهانه جوئیهایی به عنوان
تغییر قیمتها در بازار ،یا مسایل دیگر مسموع نیست .در طول
مالقاته��ا گلهمندیهایی از بدقولی بعض��ی صادرکنندگان
داش��تند .قرار ش��د آنها را کتباً و همراه با م��دارک به اتحادیه
خشکبار و کنفدراسیون صادرات بدهند تا بررسی شود.
رقابت در قیمتها :امسال که همکاران خارجی تابحال با ما
رقابت نداشتهاند .بهتر است ما هم با یکدیگر رقابت نکنیم ،بلکه
رفاقت کنیم .در قیمتها ،اساس و مالک کار حفظ منافع باغدار
است .چگونه است که آمریکا و ترکیه ،سوریه ،حتی هندوستان و
پاکستان با ما رقابت ندارند ولی در میان خودمان متاسفانه گاهی
رقابتهای غیرجوانمردانه میبینیم .طرح و بحث این مسأله را
باید به برگزاری یک گردهمایی میان دستاندرکاران دلسوز ،با
نیت و هدف چارهجویی واقعی و منصفانه محول کنیم.

معرفی اعضای انجمن به خریداران از طریق توزیع بروشور در غرفه

4

اخبار پسته آمریکا

حمایت از بخش خصوصی برای تاسیس مراکز تجاری
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مدیرکلدفترام��ور نمایندگ��ی
های س��ازمان توس��عه تجارت ایران
از اتاقه��ای بازرگان��ی و تع��اون ،به
عنوان نماین��دگان بخش خصوصی،
خواس��ت در صورت تمایل ،طرحها
و ایدههایش��ان برای تاسیس مراکز
تجاری در بازارهای ه��دف را به این

سازمان ارائه دهند.
حمیدزادب��وم گف��ت :دول��ت در
سال گذش��ته قول داد به صورت وام
ارزی مبلغی را ب��ه نمایندگان بخش
خصوصی برای ایجاد مراکز تجاری در
کشورهای هدف اختصاص دهد.
زادب��وم ،هدف س��ازمان توس��عه

تجارت ایران برای ایجاد مراکز تجاری
در خارج از کش��ور را حض��ور باثبات
بخش خصوص��ی در بازارهای هدف
ذکر کرد و گفت :مراک��ز تجاری باید
توسط بخش خصوصی ایجاد شوند و
توسعه یابند و سازمان توسعه تجارت
حمایت کننده است.

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

7500
7500
6500
6450

ال به اطالع رسید که پستهآمریکا در انتظار محصولی به
قب ً
حجم 330تا  390میلیون پوند است .ولی حاال که به روزهای
پایان برداشت رسیدهاند ،کشاورزان برداشتی بسیار بیشتر از
تخمین های پیشین را گزارش میکنند.
به نظر میرسد تفاوت میزان برداشت محصول خیلی بیش
از تخمین های اولیه اس��ت .عددی بین 450تا  550میلیون
پوند ( 204الی  227هزار تن) را میتوان به واقعیت نزدیکتر
دانست.
سایز پسته برداشتی به طور غیرمعمول درشت است .حدود
5درصد در س��ایز  ،16/18نزدیک به نصف محصول در سایز
ال خبری نیست.
 18/20و بقیه  .21/25از سایز  26/28عم ً
میزان دهن بس��ت به طور غیر معمول باال است .این عدد
باالتر از 20درصد محصول تخمین زده میشود .برخی آن را تا
25درصد تخمین میزنند.
قیمت محصوالت دهن بس��ت صادراتی به شدت کاهش
یافته و معام�لات دهن بس��ت  21/25در مقصد چین 2/85
دالر– پوند ( حدود  6300دالر – تن) گزارش میشود  .درصد
مغز دهن بست باالتر از سالهای قبل و غالباً 48درصد است.
خری��داران اروپایی با آگاهی از افزای��ش تخمین محصول
خری��د را متوقف کردهاند.درب��ازار داخلیآمری��کا به جز یک
تأمینکننده که تخفیف  330دالر– تن را در هفته گذش��ته
اعالم کرد ،بقیه ،قیمت پسته خام  21/25را هنوز روی 3/85
دالر – پوند (حدود  8370دالر –تن)ثابت نگاهداشتهاند.
پارامون��ت اعالم کرده کاه��ش قیم��ت را در برنامه ندارد.
پارامونت بر این تصمیم است که حدود  100میلیون پوند پسته
را از این فصل به فصل بعد منتقل کند.

افزايش  32درصدي سطح
زير كشت پسته در اسكو

عمر درختانپسته در شهرس��تان اسكو ،بهويژه مناطق
روستايي جزيره اسالمي به بيش از  100سال ميرسد .امسال
 12هكتار باغ پسته در مناطق روستايي جزيره اسالمي ،احداث
شده اس��ت .در حال حاضر 50هكتار باغ پسته در شهرستان
اسکو وجود دارد كه نسبت به سطوح باغهای اين محصول در
سال گذشته  32درصد افزایش نشان ميدهد.
با توجه به خشكس��اليهاي متوالي در دهه اخير ،توس��عه
باغ پس��ته در اين شهرس��تان یک منبع درآمد مطمئن براي
باغ��داران اين منطقه ش��ده اس��ت.در س��ال زراع��ي جاري
ميزان برداش��ت پس��ته از باغ نمونه معرفي ش��ده شهرستان
اس��کو به 2200كيلوگرم در هكتار رس��يده اس��ت .به گفته
مدیرجهادکشاورزی شهرستان اس��كو امسال بيش از 30تن
محصول پس��ته خش��ك از باغهای اين شهرس��تان برداشت
میشود.

محصول
تازه

ü
ü
ü
ü

زمان تحويل

نشريه خبري تحليلي انجمن پسته ايران

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

پستالكترونيكيKERMAN@PISTACHIOIRAN.COM:

نیمه دوم مهر

89/8/3
نیمه دوم مهر

89/8/3

* 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:

