
Iran Pistachio Association  انجمن پسته ایران

مدیریت زمستانه
 باغهای پسته

سال سوم- نیمه دوم آذر1389 - شماره45

 * رکورد صادرات پسته ایران در مهر و آبان 89
* سلطه پسته ایران بر بازار چین و روسیه 

*بازگشت بخشی از بازار امریکای التین به مصرف پسته ایران
بیست و ششمین جلسه کمیسیون بازرگانی انجمن پس��ته ایران در تاریخ 28 آذر 1389 
تشکیل شد.در ابتدای جلسه، اعضای کمیسیون به بررس��ی وضعیت صادرات پسته ایران در 
دو ماه مهر و آبان سالجاری پرداختند، که بیانگر ثبت رکورد قابل توجه در صادرات مهرماه به 
میزان 34 هزار تن و در آبان ماه به میزان 30 هزار تن می باشد. اعضای کمیسیون، صادرات ماه 

آذر را کمتر از ماههای مهر و آبان پیش بینی می کنند. 
تحلیل کمیسیون از بازارهای عمده پسته ایران در کشورهای مختلف چنین است:

اوج و افول در بازار چین
بارگیریهای چین که از مرداد تا آذر 89 بی وقفه ادامه داش��ت، از نیم��ه آذر افول کرد و عماًل 
در اواخر آذرماه )نیمه دس��امبر( قطع شد. س��خت گیری گمرک چین در کنترل اسناد گمرکی 
محموالت وارده از هنگ کن��گ و اعمال قیمت حداقل 7000 دالر ب��ر فاکتور )Invoice(های 
وارده از هنگ کنگ سبب شده ورود محموالت انبارشده در هنگ کنگ به سرزمین اصلی با کندی 
صورت پذیرد. چینی ها تا بهمن ماه در بازار نخواهند ب��ود. اینکه در آن زمان وضع موجودی آنها 

چگونه خواهد بود و آیا در ماه آخر زمستان خرید را آغاز خواهند کرد یا خیر،باید صبر کرد.
ادامه در صفحه 3

گزارش جلسه بیست و ششم کمیسیون بازرگانی 

آخرین تحلیل ها از بازار پسته

تحلیل مس��ایل و مش��کالت فرآوری پس��ته با 
ارائه راهکارها، محور مذاکرات شش��مین جلس��ه 
کمیسیون فرآوری بود این جلسه در تاریخ سی ام 
آذر ماه در دفتر کرمان تش��کیل یاف��ت. در ابتدا، 
رییس کمیسیون با اشاره به اهمیت امور باغبانی و 
فرآوری، خواستار توجه بیشتر هیأت مدیره و ارکان 
اجرایی انجمن به مسایل »باغبانی« و »فرآوری«، 

همسنگ با بخش تجارت و بازرگانی شد. 
کمیس��یون چه��ار پیش��نهاد مش��خص برای 

پیشرفت فرآوری پسته ارائه داد: 
*تشویق و توس��عه الگوهای فرآوری خدماتی 
ب��ه دو ص��ورت:  »انفرادی« ی��ا »اش��تراکی« در 

ترمینال های مکانیزه؛
* تشویق و توس��عه الگوهای خرید »پسته تر« 

توسط ترمینال های فرآوری با مشارکت تجار؛
* افزای��ش عالقمندی باغداران به اس��تفاده از 
ترمینال های فرآوری مکانیزه بجای ترمینال های 
س��نتی با تدوین بس��ته های حمایتی/ تش��ویقی 
بمنظور پوشش مابه التفاوت هزینه های احتمالی 

که متوجه باغداران می شود؛
* ارائ��ه ی��ک تعری��ف روش��ن از حداق��ل 
اس��تانداردهای واحدهای ف��رآوری، بخصوص در 

زمینه خشک کن های  پسته تر.
دو روش برای تحقق این هدفها پیشنهاد شد:

ال��ف- تدوی��ن دس��تورالعمل ها آئین نامه ها، 
پیش نوی��س قرارداده��ای پیش��نهادی و تبلیغ و 
اطالع رس��انی در جهت تس��هیل و فرهنگ سازی 
با هدف توس��عه و گس��ترش فرآوری مکانیزه بین 
اعضای انجمن و بازیگران تولید، فرآوری، و تجارت 
پس��ته کش��ور با کمک هیأت مدی��ره و دبیرخانه 

انجمن.
ب- جلب و جذب حمایت های مالی و معنوی 

برای پیشبرد این اهداف .
همچنین به درخواست کمیسیون باغبانی مقرر 
ش��د کمیس��یون فرآوری برای روش اندازه گیری 
درصد پوک پسته ورودی به ترمینال های فرآوری، 
آیین نامه ای تدوین کند تا در اختیار ترمینالداران 
عالقمند ق��رار گیرد.)آمار درصد پس��ته پوک در 
بازنگری پیش بینی محصول س��االنه هر باغ و نیز 

برای کل کشور قابل استناد و استفاده است.( 
- مقرر ش��د ترمینالداران حاضر در جلسه آمار 
سالهای متوالی درصد پوکی و نسبت تر به خشک 
پسته های فرآوری شده در ترمینال خود را تهیه و 

به دفتر انجمن اعالم نمایند. 

دغدغه ها و نگرانی های بخش تولید و فرآوری و راهکارهای پیشنهادی
کمیسیون فرآوری در ششمین جلسه خود بررسی کرد
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نظربه اهتمام انجمن پس�ته ایران در 
اطالع رس�انی به اعض�اء و ارتق�اء دانش 
عموم�ی فع�االن صنع�ت پس�ته ایران، 
خبرنامه تالش می کند متناس�ب با فصل 
زراع�ی، ب�ا هم�کاری اف�راد متخصص 
و دوس�تان با تجربه، نکته ه�ای علمی و 
کاربردی موثر در بهبود فرآیندهای تولید 
را در بخش های مختلف زنجیره تولید به 
اطالع خوانندگان عزیز برس�اند تا ضمن 
انتقال دانش و تجربیات موجود به فعاالن، 
به س�هم خود گامی هرچن�د کوچک در 
ارتق�اء کمی�ت و کیفیت پس�ته تولیدی 
کش�ور بردارد. در ادامه مطالب آموزشی 
که تاکن�ون در خبرنامه چاپ ش�ده، در 
این ش�ماره نکاتی مفید و ضروری راجع 
به مجموع�ه عملیات باغ�ی جهت اجراء 
در فصل زمس�تان، ب�ا عنوان:«مدیریت 
زمستانه باغهای پسته« تقدیم خوانندگان 

گرامی می شود:
1- مدیریت تغذیه درختان پسته 

1-1 عملیات کوددهي زمس��تانه: فصل 
زمستان که هنگام خواب ریشه هاي درخت 
اس��ت، بهترین زمان و فرصت ب��راي تغذیه 

و اصالح خاک محس��وب می ش��ود. تغذیه 
زمستانه ش��امل مصرف کودهاي فسفره و 
پتاس��ه و ریزمغذیها، )به صورت سولفات(و 
کوددامي است. به دلیل تحرک کِم کودهاي 
پتاسیمي و فسفره، و همچنین سولفاتهاي 
عناصر کم مص��رف، پخش  ای��ن عناصر در 
عمقي که حداکثر فعالیت ریشه درآن  وجود 

دارد توصیه مي شود.
از آنجای��ی ک��ه  درخت پس��ته بیش از 
80 درص��د آب و غذاي موردنی��از خود را از 
عمق 40 تا 80 س��انتیمتر جذب مي کند، و 
ظرفیت تثبیت خاک نیز در بیش��تر مناطق 
پسته کاري، باال است، لذا دادن کود در سطح 
زمین و هفت بیل کردن، کودها را حداکثر در 
عمق 20س��انتیمتري که هیچ ریشه فعالي 
وجود ندارد ق��رار مي ده��د. بنابراین روش 
مناسب برای تغذیه، »چالکود« است.  برای 
چالکود، پس از حفر کانال با عمق مناس��ب 
)عمقی که بهترین تراکم و فعالیت ریش��ه 
در آن است(، یک الیه کود حیواني پوسیده 
به ضخامت تقریبي 10 س��انتیمتر در کف 
کانال بریزید، و روی آن  مقادیر توصیه شده 
کودهاي شیمیایي بپاش��ید. این کانال باید 

حداکثر تا دهه اول اسفند ماه با خاک پر شود. 
می دانید ک��ه کوددامي هرقدر پوس��یده تر 
باشد، بهتر جواب مي دهد. کودهاي حیواني 
تازه عالوه بر آلوده بودن به بعضی باکتریهاي 
بیماریزا و علف هرز، در حین پوسیده شدن، 
ازت خاک را جذب کرده و به عنوان یک رقیب 

براي درخت عمل مي کنند. 
2-1 اصالح خاک: عموما در فصل زمستان، 
عملیات اصالح خاکهاي شور و قلیا و سنگین 
انجام مي شود. بهترین ماده اصالح کننده ی 
ارزان و در دسترس، سولفات کلسیم، یا همان 
گچ است. برای اصالح خاک باید گچ را روی 
سطح خاک بطوریکنواحت پخش کنید.هرگز 
آن را داخل کانال کود که کودهاي فس��فره 
دارند نریزید؛چون گ��چ در صورت تماس با 
کودسوپرفسفات آن را تبدیل به برخی امالح 
کم محلول تا نامحلول مي کند. بنابراین سعي 
شود گچ در سطح خاک پاش��یده شود و به 

دنبال آن آبیاري سنگین صورت گیرد.
3-1- محلول پاشی زمس��تانه: در اواخر 
اس��فندماه، ک��ه همزم��ان با مرحل��ه تورم 
جوانه ها، محلول پاش��ي باغ با عناصري که 
در گرده افشاني و عمل تلقیح تأثیر مستقیم 

و تعیین کننده  دارند ضروری اس��ت. از بین 
عناصر غذایي دو عنص��ر روي و ازت مهمتر 
هس��تند. فرمول پیش��نهادي شامل کالت 
روي )2 در هزار( و اوره)3-5 در هزار( است. 
براي برداش��ت محصول خ��وب باید زماني 
اقدام کنیم که هنوز گرده افشاني و تشکیل 
گل و خوشه انجام نشده باشد. اما متاسفانه 
اکثر باغداران، تغذیه را از اوایل اردیبهش��ت 
که خوشه کامل شده ش��روع مي کنند. باید 
توجه داشت که تغذیه و محلول پاشي بعد از 
باز شدن و تشکیل خوشه، بیشتر بر محصول 
سال آینده تاثیر می گذارد تا محصول سال 
جاري. در ش��روع فصل، جوانه ه��ا زودتر از 
ریش��ه درخت فعال شده و ش��روع به رشد 
مي کنن��د. در صورت عدم تغذیه مناس��ب، 
تعدادي از جوانه ها باز نش��ده و یا در صورت 
بازشدن تنها تعداد اندکي دانه روي هرخوشه 

تشکیل مي شود.
2- مدیریت آبیاري درختان   

 در مناطق با آب و خاک ش��ور، افزایش 
شوري در ناحیه ریشه درختان ممکن است 
باعث رشد ناکافي شاخه ها و آفتاب سوختگي 
و چروکیدگي مغز شود. س��وختگي نوک و 
حاش��یه برگها هم از عالئم افزایش جذب و 
تجمع ش��وري در بافت هاي گیاهي اس��ت. 
درخت پسته هرچند تحت شرایط شوري باال 
و خاکهاي اش��باع، زنده مي ماند، اما ترکیب 
این شرایط قطعاً موجب کاهش تبخیر و تعّرق 
و کم رشدی درختان مي ش��ود. درجاهایی 
که مستعد این شرایط هس��تند، آبیاري در 
دوره خواب گیاه )زمس��تان( جهت آبشویي 
خاک، قابل توصیه است. چون معموالً در این 
فصل، عملیات کوددهي )کودهاي حیواني و 
شیمیایي(هم در چالکود انجام مي گیرد، برای 
ایجاد شرایط مناس��ب در جذب کود توسط 
گیاه در شروع فصل، حداقل یک نوبت آبیاري 

پس از پرکردن چالکودها مفید خواهد بود.
3- مدیریت هرس   

ه��رس یک��ي از عملیات باغباني اس��ت 
که همراه با س��ایر عملیات داشت؛ از قبیل: 
آبیاري، کوددهي و تغذی��ه، کنترل آفات و 
بیماریها، تولید میوه بهتر و بیشتر را تامین و 

تضمین مي کند. 
صرف نظ��ر از هرس »فرم ده��ي« که در 
باغهای  غیربارور و به منظور ایجاد اس��کلت 
قوي و محکم و شکل مناسب و مورد نظر انجام 
می ش��ود، انجام هرس »باردهی« در فصل 
خواب زمستانه یکی از فعالیتهای ضروری در 

باغهای  پسته محسوب می گردد. 
بطورکلی به تمامی عملیاتي که در دوره 
خواب زمس��تانه بر روي درختان بارده و به 
منظور قطع یک بخش، یا تمام ش��اخه یک 
درخت انجام مي ش��ود، ه��رس »باردهي« 
مي گویند. هدف از این ه��رس، تحت تاثیر 
ق��راردادن و هدای��ت نحوه رش��د و باروري 
گیاه اس��ت. ه��رس باردهي ش��امل هرس 
»سربرداری« وهرس »تنک شاخه« و »حذف 

پاجوش« می باشد.

غالبیت انتهایی در درختان پسته

هرس پا جوشافزایش محصول بر روی شاخه های جانبی ایجاد شده

مدیریت زمستانه 
باغهای پسته
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 1-3- ه������رس س�������رب�����رداري
 )Heading back(:  نوعی هرس اس��ت که 
در آن  قس��متي از س��ر، یا انتهاي فوقاني بازو، 
شاخه و سرش��اخه هاي درخت قطع می شود، 
و در نتیجه، شاخه یا سرش��اخه و بازو از محل 
بریدگي، تحری��ک و رش��د جوانه هاي جانبي 

تشدید می گردد. 
وجود غالبیت انتهایی در پسته موجب رشد 
رویشی بیش از حد جوانه انتهایی و جلوگیری 
از رش��د جوانه های جانبی می شود. عدم رشد 
جوانه های جانبی سبب کاهش سطح میوه دهی 
و کاه��ش تولید محصول خواهد ش��د. در این 
شرایط تنها 3-2 جوانه رشد در سال، به جوانه 
گل تبدیل شده و بقیه به صورت رویشی و رکود 
باقی می مانند. در روش هرس»س��ربرداری«، 
هدف اصلی، جلوگیری از رش��د رویشی بیش 
از حد جوانه انتهایی و تقویت رشد جوانه های 
جانبی است. »سربرداری« شاخه باعث افزایش 
شاخه های جانبی، افزایش سطح میوه دهی و 
کاهش ارتفاع درخت می شود که اینها، همه بر 

روی تشکیل جوانه گل تاثیر مثبت دارد. 
2-3-ه������رس تنک ش�����اخ�������ه 
)Thinning out (:  این هرس به معنای بیخ 
بُرکردن شاخه از انتهاي تحتاني است. هدف از 
هرس »تنک ش��اخه« در مرحله اول، تسهیل 
نفوذ نور خورش��ید و جلوگیري از ایجاد سایه 
در درخت، تس��ریع در رشد شاخه هاي مثمره 
مرکزي و تولید میوه و همچنین محدودکردن 
رشد عرضي درخت در بین ردیف هاست. این 
روش هرس تاثیر زی��ادي در تقویت و تحریک 
رشد رویش��ي جانبي مثل هرس س��ربرداري 

ندارد. 
معموالً به منظور جلوگیری از اُفت ش��دید 
محصول در س��ال نی��اور، تعداد ش��اخه هاي 
میوه دهنده پس��ته را قب��ل از س��ال پربار به 
حدود نصف تا  دو س��وم کاهش مي دهند که 
این عملیات باعث تقویت ش��اخه ها و جوانه ها 
و خوش��ه هاي گل باق��ي مان��ده و نیز موجب 
رسیدن آب و موادغذایي بیشتر به جوانه هاي 
گل در حال تشکیل ، برای تولید محصول سال 
آینده می شود که  نهایتاً بر روي تولید محصول 
یکنواخت و افزایش تولید تاثیر مثبت خواهد 

داشت.
3-3- فصل هرس :درخت پسته را همچون 
سایر درختان میوه سردس��یري، در زمستان 
هر س��ال که هنگام خواِب گیاه اس��ت، هرس 
مي کنند. هرس زمس��تانه باعث  ضعف کمتر 
و تقویت بیشتر جوانه هاي باقي مانده درخت 
مي ش��ود. عملیات هرس باید بع��د از ریزش 
برگ)خزان( و قب��ل از متورم ش��دن جوانه ها 
در اواخر زمستان انجام ش��ود و به اتمام برسد.

برای محدودنگهداشتن اندازه درخت، عملیات 
سالیانه هرس »س��ربرداري« و »تنک شاخه« 

الزامي است. 
محق�ق  دکترحس�ین حکم آبادی  آق�ای  از 
موسس�ه تحقیق�ات پس�ته وآق�ای مهن�دس 
حس�ین رضایی تاج آبادی کارشناس ارش�د باغبانی 
که در تهی�ه این مطال�ب همکاری کرده اند تش�کر 

می کنیم.

ادامه از صفحه اول
بازار چی��ن در فصل حاضر عماًل تحت تس��لط ای��ران بوده و 
صادرات پس��ته امریکا به چین کاهش معنی داری یافته اس��ت. 
فروشهای محدود امریکا غالباً متکی به عرضه اُنس درشت و پسته 

دهن بست بوده است. 
سلطه بر بازار روسیه

حضور پس��ته امریکایی در روسیه خیلی کمرنگ شده و عماًل 
بازار پسته این کشور تحت س��لطه ایران بوده است. بارگیری به 
روس��یه با نظم خوبی ادامه دارد. احتمال می رود روس��ها در این 

فصل بیش از 15 هزارتن پسته ایرانی مصرف کنند. 
خریدهای بزرگ هند از محصول کهنه

خریدهای بزرگ مرداد و ش��هریور هند، عموم��اً برای تامین 
مصرف ایام فس��تیوال مذهبی در آبانماه بود. در دو ماهه آبان و 
آذر بعلت قطع بارگیریهای فس��تیوال و همچنی��ن ایجاد موانع 
تجاری– سیاس��ی در ورود محموالت بارگیری ش��ده از ایران، 
بارگیری مس��تقیم مشاهده نمی ش��ود. بارگیری پسته ایرانی از 

طریق ُدبی نیز کاهش یافته است.
تقاضا و خرید پسته توس��ط هند غالباً به سنت معمول آنها از 
رقم احمدآقایی است. اما محموالت محدودی نیز از پسته فندقی 
با پوست سفید برای مصرف سوپرمارکتها، معامله و بارگیری شده 
است.  سوپرمارکتها در هند در حال توس��عه روز افزون هستند. 
مشتریان آنها طبقات متوسط نوظهورند که پای بندی کمتری به 
رعایت سنت های مصرف دارند. تجار ایرانی باید این فرصت را قدر 

بدانند و روی صدور ارقام فندقی هم کار کنند. 
بارگیری مغز پس��ته به هند در ماههای اخیر خوب نبوده  که 
دلیل آن را می توان در حضور پررنگ تر مغز پس��ته افغانس��تان، 

همچنین ترانزیت مغز پسته ایرانی از پاکستان و خریدهای انبار 
شده مغزپسته در بهار گذشته دانست. 

توقف مقطعی در معامالت اروپا
توقف یک ماهه صدور گواهی آفالتوکسین وزارت بهداشت، به 
علت بازسازی آزمایشگاهها، منجر به توقف صدور پسته و توقف 
مقطعی در معامالت اروپا و س��وق دادن اروپایی ه��ا به معامله با 
امریکا شد. در مجموع، بازار اروپا کشش مناسبی نداشت، هرچند 
که بیش��تر صادرکنندگان ایرانی هم در بازار پر رونق چین فعال 
بود ه اند و توجه به اروپا کمتر از معمول بود. در اوائل فصل، عرضه 
پسته مناس��ب اروپا به صادرکنندگان کم بود و غالب دارندگان 
پسته، محموالت 30/32/34 را با کیفیت فیزیکی پایین تر عرضه 

کرده بودند. 
بازگشت دوباره آمریکای التین

قس��متی از بازار آمریکای التین، به ویژه مکزیک، به مصرف 
پسته ایران بازگشته اس��ت. مکزیک که در فصل پیش کاماًل در 
تس��لط امریکا بود، محموالت محدودی از پسته ایران را دریافت 
داشته اس��ت. لغو معافیت تعرفه ای پس��ته امریکا موجب شده 
که پس��ته ایران و امریکا در س��الجاری میالدی، هر دو با تعرفه 

20درصد وارد شوند. 
* صادرات در حجم کم به شیلی و برزیل نیز گزارش می شود. 

کاهش صادرات به عراق
حجم صادرات پسته ایران به عراق کاهش یافته است. 

از مطلعین درخواست داریم تحلیل خود را از روند بازار عراق و 
کردستان عراق گزارش نمایند تا اعضای محترم انجمن را از علل و 
زمینه های این کاهش و راهکارهای رشد مجدد مصرف بازار عراق 

و کردستان عراق مطلع سازیم. 

آخرین تحلیل ها از بازار پسته

نظر به اهمیت اطالع رسانی از وضعیت 
صادرات پس��ته کش��ور و ضرورت توجه  
هر چه بیش��تر به امر صادرات در مقاطع 
تقویمی و مقاطع زراعی، انجمن درصدد 
اس��ت از این ش��ماره خبرنام��ه گزارش 
های آم��اری تحلیلی از صادرات پس��ته 
در دو مقط��ع تقویمی؛ یک��ی منطبق بر 
سال هجری خورشیدی و دیگری مقطع 
زراعی؛ منطبق بر س��ال زراع��ی )مهر تا 
مهر( داشته باش��د. ماخذ آمارها گمرک 

جمهوری اسالمی ایران است.
1. صادرات 8 ماهه سال 1389

می��زان صادرات پس��ته کش��ور در 8 
ماهه سال 1389 نس��بت به مدت مشابه 
س��ال قبل 66 درصد رشد نشان می دهد. 

براساس آمار دریافتی از گمرک جمهوری 
اس��المی ایران، تا پایان آبان ماه امس��ال 
بی��ش از 105 هزارت��ن ان��واع پس��ته به 
کشورهای مختلف صادر شده که نسبت 
به 63 هزار تن صادرات در 8 ماهه س��ال 
1388، از نظر وزنی 66 درصد رشد دارد. 
طبق این آم��ار، از کل پس��ته صادراتی، 
76هزارتن )معادل 72 درصد( انواع پسته 
خندان،19ه��زار تن )مع��ادل 8 درصد( 
انواع پس��ته ناخندان، 7هزار تن)معادل6 
درصد( مغز پسته، و حدود 3 هزار تن انواع 

دیگر پسته بوده است. 
مهمترین مقاصد صادراتی پسته ایران 
در این دوره 8 ماهه به ترتیب؛ خاورمیانه 
و ش��مال آفریق��ا) ب��ا بی��ش از 12 هزار 

تن(، امارات متحده عربی و کش��ورهای 
مش��ترک المنافع )ه��ر ی��ک ب��ا بیش از 
10هزار تن(، کشورهای عضواتحادیه اروپا 
 )با بیش از 8هزار تن(، کشورهای شرق دور 
)با حدود 7 هزار تن( و کش��ورهای شبه 
قاره هند) با حدود 5 هزار تن( بوده است. 
2. ص�ادرات دو ماه�ه اول س�ال 

زراعی )مهر و آبان سال 89( 
بررس��ی وضعیت صادرات پس��ته در 
مهر و آبان ماه 1389 نش��ان می دهد که 
در دو ماهه نخست س��ال زراعی، بیش از 
64 هزارتن پسته صادر شده که این میزان 
صادرات نسبت به دوماهه اول سال زراعی 
قبل )مهر و آبان 1388( بیش از 94درصد 

رشد نشان می دهد. 

آمارمقایسه ای صادرات پسته در دوره مشابه )89 -1385( 
واحد: تن

سال 89سال 88سال 87سال 86سال 85ماه

15,77919,9545,20810,21334,148مهر 

24,91439,45612,14422,90030,332آبان 

40,69359,41017,35233,11364,480جمع 

+94+90-71+45-درصد افزایش یا کاهش
برای دستیابی به اطالعات کاملتر در این مورد می توانید به سایت انجمن پسته ایران 

www.pistachioassociation.com مراجعه فرمایید.

آمار صادرات پسته کشور در سال زراعی و سال تقویمی

رشد 94 درصدی و رشد 66 درصدی

آمار مقایسه ای صادرات دو ماهه مهر و آبان



4
45

ره
ما

 ش
- 1

38
ر9

آذ
م 

دو
ه 

یم
- ن

وم
 س

ال
س

 قیمت پسته معامله شده دربازار تهران و رفسنجان 

زمان تحویل

محصول هر کیلو نقدي 
)تومان ( درجه پسته رقم

تازه
رفسنجان تهران

نیمه دوم
ü آذر ماه 7600 32- 30 استاندارد 

)معروف به اروپایی( فندقی خندان
89/9/29 ü 7800
نیمه دوم
ü آذر ماه 6550

32-30 ) کیل 50( فندقی
89/9/29 دهن بست  ü 6600

*دفتر كرمان
تلفن: 93-2477691- 0341 / نمابر: 0341-2477690

KERMAN@PISTACHIOASSOCIATION.COM:پست الكترونيكي
* دفتر  تهران

تلفن: 22966928،9-021/  نمابر: 021-22957999
TEHRAN@PISTACHIOASSOCIATION.COM :پست الكترونيكي

INFO@ PISTACHIOASSOCIATION.COM

WWW. PISTACHIOASSOCIATION.COM:سايت انجمن پسته
تلفن خبرنامه: 021-22942371

khabarnamep@yahoo.com:ايميل خبرنامه

نشريه خبري تحليلي انجمن پسته ايران

  بدین وسیله از کلیه اعضای محترم پیوسته انجمن پسته 
ایران دعوت به عم��ل می آید در جلس��ه مجمع عمومی 
عادی س��الیانه انجمن که در ساعت 14:00 روز یکشنبه 
12 دی ماه 1389در محل مهمانسرای جهانگردی کرمان 
به نشانی: کرمان،بلوار جمهوری اسالمی، ابتدای خیابان 
شفاء برگزار می گردد حضور بهم رسانند. به همراه داشتن 
معرفی نامه رسمی از سوی دیگران )در صورت نمایندگی( 
برای حضور در جلسه الزامی است. الزم به یادآوری است 
که بر اساس ماده 17 اساسنامه هر عضو می تواند به اصالت 
و یا به نمایندگی اعضای دیگر در مجمع عمومی شرکت 
کند و هیچ عضوی نمی تواند بیش از یک نماینده به مجمع 

معرفی نماید. 
دستور جلسه عادی: 

- رس��یدگی و اظهار نظر نس��بت به گزارش هیأت امناء 
وهیأت مدیره و بازرسان - بررس��ی و تصویب صورتهای 
مالی انجمن و تفری��غ بودجه س��الیانه - انتخاب اعضاء 
هیأت امناء بر اس��اس ماده 21 اساس��نامه انجمن پسته 
ایران - س��ایر مواردی که در صالحی��ت مجمع عمومی 

سالیانه می باشد. 
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن در صفحه 23 
روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 22 آذر 1389 چاپ شده و در سایت 
  www.pistachioassociation.com انجمن پسته ایران به آدرس

نیز اعالم گردیده است.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن پسته ایران

اما و  اگرها در بهره مندی از 
تسهیالت خرید و ذخیره سازی پسته 
در خبره��ای دوهفت��ه از ق��ول آق��ای دکتر ص��ادق خلیلیان 
وزیرجهادکش��اورزی آمده بود: »برای خرید و ذخیره سازی پسته 
درسال گذشته صدمیلیاردتومان تخصیص داده شده و امسال  هم 
مبلغ بیشتری اختصاص یافته که تعاونی ها و تشکل های مرتبط با 
پسته کاران می توانند به بانک های عامل از جمله بانک کشاورزی 

مراجعه، و تسهیالت را مانند سال های قبل دریافت کنند.«
آقای دکتر محمد طالبي مدیرعامل بانک کش��اورزي در پاسخ 
به اینکه اینگونه وام ها به چه اش��خاص و یا تعاوني هایي پرداخت 
مي شود،گفته است: معموال خریداران مشخص هستند و به دلیل 
سابقه طوالني که در بانک کشاورزي دارند، شناسایي آنها مشکلي 
ندارد. این وام ها از نوع س��رمایه در گردش است که گیرندگان وام 
بالفاصله بعد از فروش پس��ته و حداقل در کمتر از یک س��ال باید 

بازپرداخت کنند.
در حاش��یه این خب��ر، ب��رای مزی��د اط��الع خوانندگان 
گرامی یادآور می ش��ویم: در اج��رای بند 2 مصوبات جلس��ه 
م��ورخ 88/7/15 ستادعالی پسته کش��ور و علیرغم تخصیص 
مبل��غ 1000 میلیارد ریال اعتبار تس��هیالتی توس��ط وزارت 
جهادکشاورزی در س��ال 1388 از محل اعتبارات سرمایه در 
گردش خرید نهاده کش��اورزی، این اعتب��ارات بصورت عقود 
مشارکتی تامین ش��ده بود که به دلیل باالبودن میزان بهره و 
کارمزد آن )حداقل16درصد( عماًل این اعتبارات  توسط فعاالن 
پسته کشور جذب نشد. باغداران و صادرکنندگان می گفتند: 
حاشیه سودتجارت پسته  پایین است و منظورکردن این میزان 

سود و کارمزد برای تسهیالت، منطقی و قابل قبول نیست. 
بدلیل مش��کالت پیش آمده 
در جذب این اعتب��ارات، انجمن 
پس��ته ضمن پیگی��ری، موضوع 
را در جلس��ه م��ورخ 89/3/29 
کار گ��روه بازرگانی و بهداش��ت 
ستادعالی پس��ته مطرح کردکه  
کارگروه در بن��د 3 مصوبات خود 
مقرر داش��ت: »صندوق ضمانت 
ص��ادرات مش��کالت نقدینگ��ی 
موردنیاز تج��ار و صادرکنندگان 

پسته را بررسی و در این خصوص فرآیند حمایتی مرتبط با حوزه 
فعالیت و اختیارات خود را پیشنهاد دهد.«

پیش��نهاد مش��خص انجمن پس��ته ایران این اس��ت: » منابع 
تسهیالتی به صنعت پس��ته از محل اعتبارات »عقودمبادله ای«و 
ب��ا تقبل بخش��ی از س��ود و کارم��زد تس��هیالت توس��ط وزارت 
جهادکش��اورزی و وزارت بازرگان��ی تخصی��ص یاب��د ت��ا امکان 
بهره من��دی فعاالن صنعت پس��ته از منابع بانکی فراهم ش��ود. به 
اعتقاد صاحبنظران، اگر امس��ال نیز ش��رایط مانند گذشته باشد، 

تسهیالت اعالم شده جذب نخواهد شد.  

با طراح��ي و س��اخت کیت هاي 
ملکول��ي تعیی��ن اصال��ت ژنتیکي 
مهمترین ارقام تجاري پس��ته ایران 
و انتقال آن به باغ ه��ا و مراکز تولید 
نهال پس��ته، اهدافي از جمله تعیین 
اصالت ژنتیکي، حفظ حقوق مالکیت 
معنوي، تولید نه��ال اصیل و گواهي 
شده، افزایش تولید در واحد سطح، 
حفظ ذخیره هاي توارثي و همچنین 

اشتغال زایي تحقق مي یابد. 
رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی 
کش��اورزی با اعالم ای��ن خبر، یکی 
از معضالت نهالس��تان  های پسته را 
نامشخص بودن س��المت و اصالت 
نهال  های ارقام مورد کشت دانست 
و اظهارداشت: در بسیاری از مواقع، 
باغداران چندین سال وقت و سرمایه 
خود را برای کش��ت یک رقم خاص 
صرف می  کنن��د در حالیک��ه گیاه 
کشت ش��ده، رقم با کیفیتی نیست 
و زحماتش��ان هدر می رود و بسیار 

متضرر می شوند. 
با توجه به اهمی��ت و تاثیری که 
»اصالت« و »س��المت نهال پسته« 
در احداث باغهای اصیل و یکنواخت 
دارد، »خبرنام��ه انجم��ن« پی گیر 

چند و چون اجرایی شدن این طرح 
ش��د. آقای دکتر محس��ن مردی به 
عنوان مجری طرح در پژوهش��کده 
بیوتکنول��وژی کش��اورزی ایران به 
پرسش های خبرنگار ما چنین پاسخ 

داد: 
»در ح��ال حاض��ر کیت ه��ای 
 ملکول��ی تعیی��ن اصال��ت ژنتیکی

10 رقم  مهم پس��ته ایران طراحی 
و ساخته ش��ده و این امکان فراهم 
آمده تا با آزمایش های ملکولی ساده 
بتوان اصال��ت ژنتیک��ی نهال های 
این ارقام را تعیین ک��رد. وی افزود: 
دستیابی به دانش فنی تعیین اصالت 
ژنتیکی مهمترین ارقام تجاری پسته 
ایران امکان اح��داث باغهای اصیل 

و یکنواخت را میسرس��اخته اس��ت 
و باغداران می توانن��د از این طریق 
نهالی خریداری کنند که اصالت آن 

صددرصد تضمین شده است.«
عالقمندان برای کسب اطالعات 
بیشتر می توانند با موسسه تحقیقات 
ثبت و گواه��ي بذر و نه��ال تماس 

بگیرند. 
* مؤسس�ه تحقیقات ثبت و گواهی 
 ،)http://spcri.areo.ir( ب�ذر و نه�ال
براس�اس م�اده دوم قانون ثب�ت ارقام 
گیاه�ی و کنت�رل و گواهی ب�ذر و نهال 
مص�وب 1382/4/29 مجلس ش�ورای 
اسالمی به منظور شناسایی و ثبت ارقام 
گیاه�ی و کنت�رل و گواهی ب�ذر و نهال 

تشکیل شده  است.

دستیابی به دانش فنی تعیین
 اصالت ژنتیکی ارقام پسته ایران


