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گزارش هیأت بازرسی اتحادیه اروپا
ازپستهایران

در این گزارش به برخی
کمبودها در جریان تولید و
صادرات پسته اشاره شده اما
تغییرات و بهبودهای انجام یافته
مورد تائید قرار گرفته است
طرف ایرانی  25روز کاری
مهلت دارد تا نظرات خود را
برای اصالح این گزارش
به اتحادیه اروپا اعالم کند

در ادامه بازدیدهای دورهای کمیسیون بهداشت اتحادیه
اروپا از صنعتپس��تهایران ،هیأتی متش��کل از س��ه نفز از
بازرسان اداره غذا و دامپزش��کی این کمیسیون (،)FVO
از تاریخ  11ت��ا  20اکتبر 2010میالدی مطاب��ق با  19تا
 28مهرماه  1389هجری شمسی ،امکانات و توانایی های

صنعت پس��ته کش��ورمان را در بخشهای :باغ ،فرآوری،
آزمایش��گاههای کنترل و گم��رکات در ته��ران و کرمان
مورد بازرس��ی قرار داد .این هیأت نتایج اولیه مشاهدات و
بررسیهای خود را در جلسهای که 28مهرماه با نمایندگان
س��ازمانهای دولتی و بخش خصوصی عضو س��تاد عالی

پسته کشور تشکیل شد ،مطرح کرد و با دریافت توضیحات
طرف ایرانی ،گزارش اولیه این بازرسی را در تاریخ 25نوامبر
 2010برابر ب��ا  4آذر  1389بمنظور دریافت نظرات دولت
ایران ارسال داشت.
ادامه در صفحه 4و2

جلسه سی و هفتم هیات مدیره
و مصوبات آن در روزهای پایانی دوره اول

سی و هفتمین جلسه هیات مدیره انجمن پسته صبح و
بعد از ظهر روز سه شنبه  89/9/16در دفتر کرمان تشکیل
شد.
اعضای حاضر در جلسه ضمن بحث و بررسی موضوعهای
مختلف که در دستور کار بود ،چند مصوبه داشتند؛ از جمله
تصویب کردند:
با توجه به پایان دوره اولین هیأت مدیره ،جلسات هیأت

امناء -مجمع عمومی– انتخاب هیات مدیره ،س��اعت 10
صبح روز یکشنبه  1389/10/12در محل اتاق بازرگانی،
صنایع و معادن کرمان برگزار شود.
سایر مصوبات:
* دبیرخانه گزارش کاملی از عملکرد دوره اول برای ارائه
به اعضای مجمع و هیات امناء تهیه کند.
* تقاضاهای رسیده از دو استان خراسان رضوی و قزوین

برای تاسیس شعب استانی انجمن پس��ته مورد بررسی و
تصمیم گیری قرار گرفت.
* دبیرخانه موظف شد یک آییننامه برای سفرها(تورها)،
و یک آییننامه برای حضور در نمایشگاهها تهیه و به تصویب
هیأت مدیره برساند و کار بررسی و تدوین یک آییننامه را
نیز برای داوری در صنعت پسته آغاز کند.
*گزارش شروع به کار سایت انگلیسی انجمن ارائه شد.
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ادامه از صفحه اول
نتایج بازدید در گزارش ارسالی اتحادیه
اروپا نشان میدهدکه به رغم اشاره این
اتحادیه به برخی کمبودها در جریان تولید
و صادرات پسته ،تغییرات و بهبودهای
انجام یافته در صنعت پسته کشور طی
پنج سال اخیر نسبت به بازدید قبلی ،مورد
تایید هیأت بازرسی کمیسیون اروپایی قرار
گرفته است.
الزم به ذکر است که انجمن پسته ایران
و اتاقبازرگانی و صنایع و معادن کرمان با
درک اهمیت و حساسیت این بازدید برای
آینده صنعت پسته کشور ،بویژه در موضوع
صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اروپا،
و با احساس مسؤولیت نسبت به صنعت
پسته کشور ،ضمن حضور فعال در جلسات
هماهنگی ،از چند هفته قبل از سفر ،با
تشکیل کمیتهای متشکل از متخصصان و
فعاالن صنعت پسته ،از نظر فنی و اجرائی با
وزارت جهادکشاورزی ،بعنوان نقطه تماس
و هماهنگکننده ملی این بازدید ،همکاری

بینالمللی مرتبط با صنعت است ،و از آنجا
که کشورهای عضواتحادیه اروپا همراه با
( FDAسازمان غذا و داروی آمریکا) امروزه از
بازیگران اصلی در تدوین قوانین و مقررات
بهداشتی بینالمللی هستند« ،پایش جریان
تغییر قوانین بهداشتی در دنیا و تاثیر آن در
الیههای مختلف صنعت پسته کشور» یکی
از مهمترین فعالیتهای انجمن پسته ایران،
و اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن کرمان -به
عنوان اتاق تخصصی پسته کشور -محسوب
میگردد .همچنین نظر به آنکه هرگونه
تغییر در رفتار اتحادیه اروپا با پسته ایران
با تسری به دیگر کشورها تاثیر عمیق
در وضعیت صادرات پسته در بازارهای
غیراروپایی دارد و در وضعیت معیشت و
درآمد باغداران و فرآوریکنندگان و دیگر
فعاالن صنعت پسته تاثیرگذار است ،انجمن
پسته ایران و اتاق کرمان با بسیج امکانات
در جریان این بازدید ،در جهت حفظ
منافع پسته و کاهش آثار منفی احتمالی
کوشیدند.

تام و تمام داشت.
برخی اقدامات انجمن پسته و اتاق
کرمان در این زمینه به شرح زیر بوده است:
* مشارکت در تنظیم پاسخ پرسشنامه
قبل از سفر ()Pre- Mission Questionnaire
با توجه به سوابق بازرسیهای قبلی،
اقدامات سا لهای گذشته صنعت پسته و
پتانسیلهای فنی و بهداشتی پسته کشور؛
* برگزاری جلسات هماهنگی در استان
کرمان با حضور نمایندگان سازما نهای
دولتی و بخش خصوصی استان؛
*تنظیم برنامه بازدیدهای سفر در استان
کرمان؛
* بازدید اولیه از مکا نهای انتخابی و
هماهنگیهای الزم با مدیران و کارشناسان
باغها و واحدهای فرآوری انتخابی.
حضور مؤثر انجمن و اتاق کرمان
با توجه به اینکه یکی از مهمترین وظایف
تشکلهای فراگیر ملی ،حضور به موقع
و مسؤوالنه در تصمیمگیر یهای ملی و

رئوسکلی گزارش هیأت بازرسی
انجمن پسته ایران ضمن تشکر از تمامی
دستاندرکارانِ سازمانهای دولتی و بخش
خصوصی پسته کشور که در هماهنگی و
برگزاری برنامههای این بازدید مشارکت
فعال و مسؤوالنه داشتهاند ،برخی رئوس
کلی گزارش هیأت بازرسی از صنعت پسته
ایران را به شرح زیر به اطالع میرساند:
* تغییر مهمی در سازمانهای مسؤول
کنترل برای پستههای صادراتی به مقصد
اتحادیه اروپا مشاهده نشد.
*نسبت به آخرین بازدید اتحادیه اروپا،
بهبودهایی در مورد پذیرش نیازمندیها و
دستورالعملهای جدید برای کنترلهای
رسمی و بطور جزئیتر در خصوص
نمونهبرداری از محمولههای صادراتی
به مقصد اروپا و تاییدیههای غذایی،
نیازمندیهای بهداشتی و HACCP
(سیستم آنالیز خطر و نقاط کنترل بحرانی) مشاهده
گردید.

*بهبودهای محسوسی در خصوص
کاربرد عملیات مطلوب در باغها و واحدهای
فرآوری پسته مشاهده شد.
*پستههای صادراتی به مقصد اروپا
هنوز در باغهایی تولید میشوند که مقررات
( GAPعملیات کشاورزی خوب) و IPM
(مدیریت یکپارچه آفت) را اجرا نکردهاند .میزان
کاربرد  HACCPنیز در واحدهای فرآوری
صادرکننده به اتحادیه اروپا در حد پایین
است.
*علیرغم تالشهای صورت گرفته ،تعداد
محمولههایی که با حدمجاز اتحادیه اروپا
تطابق ندارند (چه در ایران و چه در مرزهای
اروپا) ،هنوز هم باالست (.با بیش از  20درصد
عدم تطابق در سال .)2009

تذکر :متاسفانه این آمار از جمع میزان
عدم انطباق حاصل از کنتر لهای داخلی
توسط وزارت بهداشت و میزان عدم
انطباق موجود در مرزهای اروپایی بدست
آمده ،معهذا به رغم اعتراض ایران به جمع
دو آمار ،متأسفانه در پیشنویس گزارش
به آن اشاره شده است.

*سیستم موجو ِد ایجاد محدودیت برای
صادرکنندگانی که نمیتوانند محمولههای
خود را با حدمجاز اتحادیه اروپا تطبیق
دهند ،ناکارآمد است و هیچ آماری برای
ثبت صادرات مجدد محمولههای برگشتی
وجود ندارد.
* نسبت به آخرین بازدید ،بهبودهای
قابل توجه در آزمایشگاههای بازدیدشده و

سیستم مدیریت کیفیت و کنترل کیفی
آنها دیده شد .گرچه این آزمایشگاهها فاقد
تایید صالحیت بوده و اجرائیات اصلی
آزمایشگاهها با معیارهای تعریف شده در
دستور العمل  Ec401/2006تطبیق ندارد.
* بطورکلی ،به منظور کنترل های
رسمی پستههای صادره به اتحادیه اروپا،
روشهای خوبی در حال اجراست و نسبت
به آخرین بازدید ،پیشرفتهایی در جهت
اصالح نقصهای موجود در دستورالعملها
انجام شده است ،اما هنوز نقصهایی بویژه
در زمینه تائید صالحیت آزمایشگاهها و
کاربرد معیارهای دستور العملEc401/2006
مشاهده میشود.
*هر چند نسبت به آخرین بازدید
پیشرفتهای خوبی در زمینه کاربردGAP،
 IPMو  GMPدر باغها و واحدهای فرآوری
پسته صورت گرفته اما الزم است تالشهای
بیشتری برای کاهش تعداد محمولههای
صادراتی به اتحادیه اروپا که با حدود مجاز
آفالتوکسین در  Ecتطبیق ندارد ،بعمل
آید.
توصیهها
*ضمناًدر پایان این گزارش توصیههایی
به شرح زیر در 7بند برای بهبود وضعیت
پسته ایران ارائه شده ،که الزم است برنامهها و
جهت اعمال این توصیهها
پروژههای اجرایی ِ
توسط ایران به اتحادیه اروپا ارسال گردد.
این توصیه ها را در صفحه  4بخوانید.

•ريشهزائي درخت پسته به صورت محوري و عمودي است و تا عمق بيش از دومتر داخل خاك ريشههاي عمودي دارند .ريشههايي كه از ساقه منشاء ميگيرند (ريشههاي نابجا) حالت رشد
فرو ميرود .سيست ِم ريشهزائيِ عمقي درخت را قادر ميسازد تا به اعماق خاك نفوذ و از آب و مواد افقي دارند .رشد ريشههاي افقي نسبت به ريشههاي عمودي بيشتر است .در صورتيكه فواصل
موجود در آن به خوبي تغذيه کند .از اين رو درختان پس��ته قابليت س��ازش با دورههاي طوالني بين درختان كم باشد ،رشد عمودي ريشهها بيشتر است.
•بيشترين وزن ريشه در خاكهاي لومي ديده ميشود.
خشكسالي را دارند.
كاشت نهال
•سيستمهاي ريشه درختان ميوه ،دائما به تشكيل ريشههاي جديد برای ايجاد تعادل با نياز
بهترين زمان كاشت نهال ،در زمان توقف رشد ريشهها ،بعد از برگريزي درختان و قبل از شروع
شاخه ،به آب و غذا احتياج دارند .بنابراين ،داشتن رشد جديد ريشه در پاييز به منظور ايجاد محل
يخبندان است.
ذخيره بيشتر موادغذايي و استفاده از آن جهت رشد بهاره حائز اهميت است.
•بالفاصله پس از كاشت ،آبياري نهال انجام شود تا تماس كامل ريشهها با خاك فراهم گردد.
•محيط خاك تغييرات دمايي كمتري نسبت به هوا دارد .ريشهها حساستر از قسمت هوايي
•انتقال نهال به مزرعه در روزهاي يخبندان باعث از بين رفتن ريش��هها در اثر تماس با هواي
نسبت به تغييرات دما ميباشند .دماي مطلوب برای رشد ريشهها بين  20تا  25سانتيگراد
است .در دماي بيش از 35درجه سانتيگراد تشكيل ريشههاي جديد متوقف ميشود .تعداد سرد ميشود.
•انتقال در زمان شروع رشد ريشهها دراواخر اس��فند ماه باعث از دسترفتن مقداري از رشد
ريشههاي فعال در  30سانتيمتري سطح خاك به علت دماي باال محدود ميشود.
•احتمال يخزدن ريشه در خاكهاي با بافت سبك و خشك بيشتر از خاكهاي با بافت سنگين و جديد ريشه شده و در اثر تنش به گياه در اثر انتقال ،زمان زيادي از دوره رشد ريشهها در اسفند ماه
از دست ميرود .بنابراين با كاهش رشد ريشهها رشد قسمت هوايي نيز محدود ميگردد .در انتقال
مرطوب است.
•حساسيت به دماي پايين با افزايش عمق ريشه بیشتر میشود .هرچه ريشهها از طوقه درخت نهال به مزرعه هر قدر تاخير شود ،رشد قسمت هوايي بیشتر دچار کاهش خواهد شد .بنابراين،
برای استقرار بهتر نهالها در خاك،
فاصله بيشتري داشته باشند ،اين
خوب اس��ت عمل جابجايي نهالها
حساسيت افزايش مييابد .خسارت
توصيههايي بر اساس الگوی رشد ریشهها
بعد از برگريزي در فصل پاييز و يا
يخبندان بيش��تر به ريش��ههاي
قبل از شروع رشد رويشي در بهار
سطحي محدود ميشود.
انجام شود.
•غلظت باالي نمكها در مناطق
•ح��ذف ريش��ههاي پيچيده
خش��ك و يا مصرف بيش از اندازه
شده در ته كيسههاي پالستيكي
كودها باعث افزايش فشار اسمزي
به توسعه ريشه جديد كمك كرده
و كاهش ميزان جذب و تسريع در
و از پيچيدگي ريشهها جلوگيري
بلوغ ريشه میشود.
ميكند.
رشد ريشهها
نكات مهم در واكاري
•برخالف طول دوره رشد 2/5
•آللو پاتي :تركيبات سمي كه از
ماه��ه دراندامهاي هوايي ،رش��د
ريشههاي در حال پوسيده درختان
ريشهها در يك دوره  9ماهه صورت
آزاد ميش��ود(.این ترش��حات اثر
ميگيرد .رش��د ريش��هها معموال
بازدارندگی روی رشد گیاه واکاری
قبل از بيدارش��دن جوانهها و بعد
شده دارد).
از گرم ش��دن خاك آغاز ميشود.
•كنترل علفهاي هرز
رشدريشهها بيشتر در شبها صورت
•كاشت به موقع نهال
ميگيرد .رشد شديد شاخ و برگ از
آبياري
رشد ريشه جلوگيري ميكند.
•انجام آبي��اري و مراقبت هاي
•ريش��هها داراي دو دوره
الزم پس از برداش��ت و جلو گيري
رش��دي متفاوت هستند .اولين
از واردش��دن تنش به درختان از
دوره در اوايل بهار ،درس��ت در
اهميت خاصي برخوردار است.
زمان مت��ورم ش��دن جوانهها،
•رطوبت نقش مهمي در رشد
شروع و در نزديكي زمان گلدهي،
ريش��هها دارد .بنابراين در صورت
به حداكثر ميزان خود ميرسد.
خش��ك بودن خاك در اسفند ماه
رش��داوليه ريشه با اس��تفاده از
بايد نس��بت به آبياري ب��اغ اقدام
كربوهيدراته��ا و عناصر ذخيره
پراکنش ریشه های درخت پسته
شود.
ش��ده از س��ال قب��ل ص��ورت
ميگيرد .ريشهها بالفاصله جذب
آبشويي زمستانه
آب و عناصرغذايي را آغاز میکنند تا بتوانند منابعغذايي مورد نياز براي شروع رشد ساير
•در زمان ركودريشهها.
اندامها را فراهم سازند .در اوائل تابستان رشد ريشه با سرعت كمي ادامه مييابد.
•در زمان رشد سريع ريشهها ،بيشترين حساسيت به شرايط غرقابي خاك وجود دارد و تنفس
•دوره دوم رشد ريشه در اواخر تابستان شروع میشود و در طول پاييز ادامه مييابد .هم سرعت
رشد ،هم طول دوره رشد ،دراواخر تابس��تان و اوايل پاييز به طور مشخص بيشتر از رشد در دوره ريشهها دچار اختالل ميشود.
بنابراين هرگونه عمليات اصالحي و آبشويي خاك بايستي قبل از شروع رشد ريشهها خاتمه يابد.
اوليه؛ يعني رشد بهاره است .در طي اين مدت كربوهيدراتهاي ساخته شده توسط برگها از طريق
ايجاد كانال كود
آوندهاي آبكشي به ريشهها انتقال مييابد.
•در زمان رشد ريشهها بيشترين آسيب را به ريشههاي تازه تشكيل شده وارد ميكند.
•حداكثر فعاليت رشدي ريشهها در پاييز؛ يعني در زمان برداشت ميوه و بعد از آن است .در اوايل
•در زمان يخبندان نیز باعث سرمازدگي ريشههاي موجود در عمق خاك ميشود .مخصوصا اگر
بهار ،نياز غذايي درخت به وسيله موادغذايي كه در پاييز سال قبل در ريشهها و بافتهاي چوبي
ذخيره شده ،تأمين ميشود .رشد ريشه مناسب در فصل پاييز نه تنها سطح جذب مناسب را فراهم پركردن كانال ايجادشده به علت شرايط جوي نامساعد با تاخير صورت گيرد.
•برای جذب بهتر عناصر ،خوب است زمان استفاده از عناصرغذايي در خاك در دوره رشد فعال
ميآورد ،بلكه نقل و انتقال مواد ذخيره شده براي رشد سريع و قوي را در فصل بهار باعث میشود.
•ريشههاي افقي پسته تا عمق يك متري خاك وجود دارند و تا دو برابر قطر سايهانداز درخت ريشهها باشد .پس ،بهترين زمان برای جذب عناصرغذايي در خاك ،اوايل شروع دوره رشد ،و در
گسترش مييابند و 70درصد از وزن كل ريشه را به خود اختصاص ميدهند .گسترش ريشههاي زمان برداشت و بعد از آن تا برگريزي است.
(این مقاله در یکصدوشصت و ششمین جلسه شورای تحقیقات مؤسسه تحقیقات پسته
پسته در اثر فشردگي خاك و مجاورت با ريشه ساير درختان محدود ميشود .ريشههاي عمودي
کشور که خبر آن در شماره قبل به اطالع رسید،توسط آقای مهندس علی تاج آبادی پور عضو
در درختان پسته ميتوانند تا عمق  12متري خاك نفوذ كنند.
•عمق نفوذ ريشهها به نوع خاك ،نوع رقم و نوع پايه بس��تگي دارد .پايههاي بذري معموال هیأت علمی مؤسسه تحقیقات ارائه شده است).

زمان و نحوه كاشت ،كوددهي
و آبياري زمستانه درختان پسته
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هماندیشی تشکلهای اقتصادی و نمایشگاه توانمندی های صادراتی

برگ��زاری اولی��ن همای��ش تخصصی
تش��کلهای تجاری فرصتی فراهم آورد تا
فعاالن بخش خصوص و مس��ووالن دولتی
به بی��ان دیدگاهه��ا و طرح خواس��تهها و
پیشنهادهایشان در این عرصه بپردازند.
به ای��ن مناس��بت نمایش��گاهی نیزاز
توانمندی های صادراتی تشکلهای کشور
و نمایش��گاه صادراتی خدم��ات از تاریخ
14آذرماه به مدت  4روز برپا شد ،که انجمن
پسته نیز در آن شرکت کرد.
كيومرث كرمانشاهي معاون كمكهاي
تجاري س��ازمان توس��عه تج��ارت در این
همایش گفت :باید تش��کلهای صادراتی
فراگیر و مل��ی عمل کنند و اگر مش��کل و
کمبودی در این تشکلها ایجاد شود نباید
به دنبال ایجاد تشکل و اتحادیه جدید بود
بلکه باید برای حل مش��کل و رفع کمبود
اقدام کرد.
مشکالت بنگاههای کوچک و متوسط
وی عمدهتری��ن مش��کالت بنگاههای
کوچک و متوسط در حوزه تجارت را ضعف
در قدرت چان��ه زنی و مذاک��ره ،ضعف در
نقدینگی و گردش مال��ی محدود بنگاه ها،
س��اختار نيافتگي و فقدان ارتباط سازمان

يافت��ه و ش��بکههای هم��کاری فيمابين
بنگاهها ،پايين بودن سهم بازار ،ضعف توان
رقاب��ت ،ضعف در برقراري ارتب��اط مؤثر با
شبکه مالی و بانکی ،فقدان محیط مناسب
رشد کسب و کارقانونی و تجاری ،فقدان زیر
ساختارهای نرم افزاری و تشکیالتی ،و عدم
شناخت از بازارهای هدف بر شمرد.
کرمانشاهی با اش��اره به تدوین «بسته
حمایت از صادرات و سیاستهای تعرفهای»
در سازمان توسعه تجارت در زمان اجرای

غرفه انجمن پسته ایران
در نمایشگاه
قانون هدفمندکردن یارانهها اظهار داشت:
براساس این بس��ته حمایتی مقرر شده که
در مجموع 4510میلیارد ری��ال اعتبار به
منظور حمایت از صادرات غیرنفتی بصورت
کمک بالعوض و تسهیالت با سود 7درصد
در اختیار صادرکنندگان قرارگیرد .از این
میزان 3940میلی��ارد ریال بصورت کمک
بالعوض و  570میلیارد ریال بصورت وجوه
اداره شده نزد بانکهای عامل برای تخصیص
تسهیالت با سود  7درصد تخصیص مییابد

پراكنش پسته وحشي در استان سمنان

 7توصیه هیأت بازرسی اتحادیه اروپا
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ادامه از صفحه 2
 -1اطمینان دهید که در انطباق با آئین کار
بهداشتی کدکس ( ،)CAC/RCP 59-2005قوانین
 GAPو  IPMدر تمامی باغهایی که پسته تولیدی آنها
به اتحادیه اروپا صادر میشود اجرا میگردد.
 -2اطمینان دهید که واحدهای صادرکننده پسته
به اتحادیه اروپا حداقل استانداردهای تصریح شده در
بند  5مقررات  EC852/2004در خصوص «آیین
کار سالمت غذا منطبق با قوانین  »HACCPرا اجرا
مینمایند.
 -3اطمینان دهید که تمامی گواهیهای بهداشتی،
جزئیات مکان و کشور مقصد صادرات را شامل گردد؛
همانگونه که در گزارش ماموریت قبلی نیز توصیه
شده است.
 -4اطمینان دهید که آزمایشگاههای رسمی
مرتبط با کنترل ،مقررات بینالمللی تضمین کیفیت

که این هر دو در جهت حمایت از صادرات
کاال و خدم��ات در ش��رایط اج��رای طرح
هدفمن��دی یارانهها و ح��ذف حاملهای
انرژی در نظر گرفته شده است.
ضرورت حذف ایستگاههای
بازدارنده تولید
اسداهلل عسکراوالدی رییسکنفدراسیون
صادرات ایران با تاکید بر ض��رورت تداوم
حمایت دولت از صادرات غیر نفتی ،درباره
جایگاه تشکلها اظهار داشت :باید تشکلها
به دور از حب و بغض روابط خود را مستحکم
نمایند ،منافع كش��ور را ب��ر منافع صنفي
ترجیح دهن��د و منافع صن��ف را بر منافع
ش��خصي ارجح بدانند .وی اف��زود :دولت
حضور بخش خصوصي را در كميسيونهای
مشترك پذيرفته اما به توصيههاي بخش
خصوصي توجه كافي نميكند.
عس��کراوالدی خاطر نش��ان س��اخت:
توليد براي ص��ادرات حداق��ل  5ميليون
اش��تغال خواهد داش��ت و در  1404بايد
حجم صادرات غيرنفتي ب��ا صادرات نفتي
برابري كند ،بنابراين موانع و ایستگاههای
بازدارنده تولید براي رسيدن به اين هدف
باید از پیش پای ما برداشته شود.

مانند  ISO17025را اجرا نمایند و براساس برنامههای
مدیریت و تضمین کیفیت بینالمللی مورد ارزیابی قرار
گرفته و تأیید صالحیت گردند تا اطمینان حاصل شود
که این آزمایشگاهها نتایج آزمایشگاهی قابل اعتماد را
فراهم میسازند.
 -5توجه به اجرای پروژه تحقیقاتی به منظور پاسخ
به این موضوع که« :آیا پسته در مسیر صادرات به اروپا
به آفالتوکسین آلوده میشود یا خیر؟»؛ همانگونه که در
گزارش ماموریت قبلی نیز توصیه شده است.
 -6ارائه و اجرای محدودیت برای صادرکنندگانی
که محمولههای صادراتی آنها به اتحادیه اروپا ،با حدود
مجاز آفالتوکسین در آن اتحادیه انطباق ندارد.
 -7ارائه برنامه و دستورالعمل پیگیری
(  RASFF (Rasff Follow up procedureکه
امکان اقدام موثر وسریع درمورد محموله های برگشتی
را فراهم نماید.

رئيس بخش تحقيقات منابع طبيعي و اموردام اس��تان س��منان
وسعت پراكنش پستهوحشي در اين استان را  70هزار هكتار اعالم
كرد واقلیم و نوع ساختار زمینشناسی این استان را عامل اصلی موثر
بر این پراکنش دانس��ت .وی افزود :شاخص اقليمي اين استان براي
ناحيه رويشي ،كمي بارندگي ،طوالني بودن فصل خشك و نوسانات
حرارتي زياد در فصول مختلف است.
گونههاي شناخته شده در اين استان بيشتر شامل بنه و خنجوك
اس��ت .ارتفاعات س��ياهكوه در جنوب گرمسار ،ش��مال و شمال غرب
گرمسار ،ارتفاعات گل رودبار مهديشهر ،كوههاي چاهشيرين و انجيلو در
جنوب شرق سمنان و ارتفاعات مهماندويه،كوههاي منطقه خارتوران
در جنوبشرق شاهرود و كوه پيغمبر از جمله مناطق پراكنش مناسب
پستهوحشي است.
این عضوهیأت علم��ی مرکزتحقیقات منابع طبیع��ی و اموردام
استان سمنانُ ،قرُق مناطق داراي پوش��ش مناسب ،انجام عمليات
اصالحي در مناطق داراي پوشش جنگلي بنه در استان و نهالكاري
و همچنین مبارزه با برخي آفات مهم را الزمه حفظ و احياء و توسعه
جنگلهاي پسته وحشي برشمرد.

قيمت پسته معامله شده دربازار تهران و رفسنجان
رقم

درجه پسته
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زمان تحويل
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