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گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن پسته ایران

رویدادهای امید بخش در مجمع عمومی 

تایید مسوولیت پذیری زنان فعال صنعتگسترش حوزه فعالیت در سطح کشور

حضور پر تعداد و مشارکت صمیمانه اعضای پیوسته 

صفحه 3و2

مدیرکل فائو:

آینده 'آب' وابسته به بخش کشاورزي است
مديركل فائو)س��ازمان خواربارو كش��اورزي مل��ل متحد( گف��ت: آينده آب، بس��تگي به 
بخش كشاورزي دارد وكشاورزان براي توليد غذاي بيشتر با استفاده از آب كمتر، نيازمند كمك 

هستند. 
به گزارش گروه اقتصادي ايرنا به نقل از پايگاه اطالع رس��اني فائو،  'جاكوب دايف' خواهان 
توجه بيشتر به مساله مديريت آب در بخش كشاورزي، افزايش حمايت از كشاورزان و راهنمايي 
آنها در كشورهاي درحال توسعه شد تا كمبود آب و مشكالت مربوط به قحطي در جهان مهار 

شود.
 وي كه در پنجمين كنفرانس جهاني آب در استانبول تركيه سخن می گفت، افزود: آينده 

آب بستگي به يك بخش كشاورزي كارآتر دارد. 
مديركل فائو اظهار داشت: ميليونها كش��اورز در سراسر جهان كه غذاي ما را تهيه مي كنند 

بايد در مركز يك فرايند بدون تغيير باشند. 
دايف ادامه داد: كشاورزان براي توليد بيشتر با آب كمتر نياز به تشويق و راهنمايي دارند و 
اين موضوع نيازمند هدفگذاري خوب سرمايه گذاري، انگيزه ها و سياست هاي محيطي درست 
است. بخش كشاورزي از 70درصد كل آب شيرين جهان استفاده مي كند، گرچه ممكن است 

اين نسبت به ميزان درجه توسعه يافتگي كشورها متفاوت باشد. 
)تنها دو الي س��ه ليتر آب در روز براي زنده ماندن يك انس��ان كافي است در حالي كه سه 

هزارليترآب در روز مورد نياز است تا غذاي روزانه مورد نياز ما را تامين كند.(

سپاس از حضور چشمگیر اعضاء در مجمع عمومی 

دعوت ما، پاسخ شما
مجمع عمومی عادی ساليانه انجمن در پايان دوره چهارساله اول فعاليت، با حضور پرتعداد و 

چشمگير اعضای پيوسته برگزار شد. 
مشاركت فعال 80 درصدی اعضای پيوسته، اين پيام را با خود بهمراه داشت كه اعضاء بر نقش 
مفيد و موثر اين تشكل واقفند و در پيشبرد برنامه های هدفمند انجمن برای خود سهم و مسؤوليت 
قائلند. اين نشست صميمی، آينده ای روشن در افق نگاهمان گسترد  و ارزش تالش و سخت كوشی 

در اين تشكل را هر چه بيشتر نمايان ساخت. 
همدلی و تعامل متجلی در چهارمين مجمع عمومی انجم��ن جلوه ای از يك اتحاد مبارک در 
خانواده بزرگ پسته ايران است و خداوند مهربان را ش��اكريم كه اين توفيق را نصيب مان فرمود. 
اينك بر اين باور استوارتر شده ايم كه  يكی از لوازم و ش��رايط اصلی اعتالی صنعت پسته كشور، 

گسترش فرهنگ همكاری و تعامل ميان همه دست اندركاران و فعاالن صنعت است.
 بر اين اساس از كليه اعضای محترم انجمن درخواست داريم: با توجه به تخصص و تجربه  خود 
در هر يك از عرصه های توليد، فرآوری و صادرات، اعالم نماييد كه با كداميك از كميس��يون های 
»تحقيق، توس��عه وآموزش«، »آماد وفرآوری«، »بازرگانی«،»باغبان��ی« و كميته های:»آب« و 
»بهداشت«، بهتر و بيشتر می توانيد همكاری كنيد و انجمن را از نظرها، پيشنهادها و امكانات فنی 

و حمايتی خود بهره مند سازيد. 
دبيرخانه انجمن آماده دريافت پاسخ شماست تا زمينه را برای ارتباط تان با اركان فنی انجمن 

پسته ايران فراهم آورد. 
انجمن پسته ایران
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وجه تمای�ز چهارمین مجم�ع عمومی 
انجم�ن پس�ته ایران نس�بت ب�ه مجامع 
گذش�ته، حض�ور 80 درص�د از اعض�ای 
پیوس�ته و اس�تقبال چش�مگیر آن�ان 
از انتخاب�ات هی�أت امناء ب�ود، تاآنجا که 
بیش از 50 نفر داوطلب عضویت در هیأت 
امناء بعن�وان نماین�ده گروه های مختلف 
تولیدکنندگان، صادرکنندگان و خدمات 
بودند، که از بین ایش�ان 25نف�ر بعنوان 
عضواصل�ی و از هر گروه 3 نف�ر به عنوان 

عضو علی البدل انتخاب شدند. 
***

جلسه مجمع عمومی عادی ساليانه انجمن 
پس��ته ايران بنا به آگهی فراخوان در روزنامه 
كثيراالنتشار و ارس��ال دعوتنامه برای اعضاء 
در ساعت 14 روز يكشنبه 1389/10/12 در 
محل سالن اجتماعات مهمانسرای جهانگردی 

استان كرمان برگزار شد. 
در ابتدا آقای اسداهلل عسكراوالدی )رييس 
هيأت امناء( ب��ا س��الم و خوش آمدگويی به 
اعضاء، برای انتخاب هيأت رييسه رأی گيری 
كرد. آقايان دكت��ر ارس��طوايرانی به عنوان 
رييس، حميد رضا مناقبی و فرهاد آگاه ناظر و 
هومن حاجی پور )نماينده امور تشكلهای اتاق 

ايران( به عنوان منشی انتخاب شدند. 
آيات��ی چند از ق��رآن مجيد تالوت ش��د 
و بعد از پخش س��رود ملی اي��ران، دو فيلم 
15 دقيق��ه ای از3س��فرتحقيقاتی- علم��ی 
انجمن پسته به كش��ورهای سوريه، تركيه و 
يونان نمايش داده شد.جلس��ه به ش��رح زير 

وارددستور كار گرديد:
1- آق��ای مهن��دس جالل پ��ور )رييس 
هيأت مديره( گزارش��ی از عملكرد انجمن، 
وضعيت جهانی پس��ته، و نيز جايگاه پس��ته 
در توليد ملی و ضرورت تش��ريك مس��اعی 
فعاالن صنعت به منظور ارتقاء جايگاه پسته 
ايران ارائه داد. ايش��ان در مباحث مطروحه، 
چالش های پيش روی صنعت پس��ته را بيان 
داش��ت ومش��كالتی همچون بح��ران آب، 
تثبيت نرخ ارز، قيمت باالی توليد پسته در 
ايران، و در مقابل، تثبيت قيمت های جهانی، 

محدوديت ه��ای حمل ونق��ل بين المللی و 
انتقال وج��وه حاصل از ص��ادرات، ضرورت 
توجه بيشتر به ويژگی های بهداشتی محصول 
وعدم استفاده مجموعه ها و مراكز تصميم ساز 
و تصميم گير دولت و مجلس از ظرفيت های 
موجود در بخش خصوصی را از چالش های 

عمده پسته ايران بر شمرد.
عس��كراوالدی  اس��داهلل  آق��ای   -2
)رييس هيأت امنا(،گزارش هي��أت امناء به 
مجمع عمومی عادی ساليانه و گزارش مالی 
انجمن را ارائه داد،ك��ه ترازنامه و صورتهای 
مالی منتهی به 88/12/29 به اتفاق آراء  مورد 

تصويب قرار گرفت. عملكرد هيأت مديره نيز 
به اتفاق آرا تصويب شد.

3- آق��ای علی نظ��ری ب��ه نمايندگی از 
باغداران پسته عضو انجمن، برخی مشكالت 

باغهای پسته را تشريح كرد.   
4-آقای مجتبی خس��روتاج، )دبيركل(، 
گزارش كاملی از عملك��رد دوره اول انجمن 
طی4سال فعاليت )89-1385(را ارايه داد. 

)CD اين گزارش بين اعضاء توزيع شد.(
5- از زحمات و تالش های صادقانه آقای 
خسروتاج در سمت دبيركل انجمن طی دوره 

ساختارسازی انجمن قدردانی بعمل آمد. 

6- داوطلبان عضوي��ت در هيأت امناء در 
س��ه بخش توليدكنندگان، صادركنندگان، 
و خدم��ات  اع��الم آمادگی كردن��د. پس از 
رأی گيری، اسامی اعضای اصلی و علی البدل، 
بترتي��ب آرا از هر بخش به اين ش��رح اعالم 

شد: 
تولیدکنندگان:

اعضای اصل��ی- آقاي��ان: مه��دی آگاه، 
بهروزآگاه،علی نظ��ری، خانم فاطمه نظری، 
مس��عود معي��ن، ج��الل نعم��ت اهلل زاده 
ماهانی،حس��ين عامری، محمدحسين پور، 
نويدارجمندو شركت كش��اورزی سيرجان 

بنياد.
آقاي��ان:  لب��دل-  ا عل��ی  اعض��ای 
حسين مختارآبادی، مهدی ايرانی كرمانی و 

علی وثوقی.
صادرکنندگان:

اعضای اصلی- آقايان: محسن جالل پور، 
حس��ين    محمد ، ی د ال و ا هلل عسكر ا سد ا

كريمی پور، محمدحسين آقامحمدحسنی، 
مجي��د بازي��ان، محم��د يارمحم��دی، 
محمدحس��ن ش��مس ف��رد، خان��م زه��را 
مرتضوی، ش��ركت تعاونی پسته سيرجان و 

آقای محمدرضا نظری.
آقاي��ان:  لب��دل-  ا عل��ی  اعض��ای 
مهرداد منوچهری، اميرعلی عس��كراوالدی 
و ش��ركت تعاون��ی توليدكنندگان پس��ته 

رفسنجان. 
خدمات :

گ��روه بازرگان��ان داخل��ی، اعض��ای 
اصل��ی؛ آقاي��ان: س��يد محم��ود ابطحی و 

علی اكبرطاووسيان.
)در اي��ن گ��روه بدلي��ل نب��ود داوطلب، 

عضوعلی البدل انتخاب نشد.(
گروه پايانه داران، اعض��ای اصلی؛ آقايان: 

محمد نخعی نژاد و علی قاسمعليزاده.
اعضای علی البدل؛ آقايان: كريم امين زاده 

و محمد نخعی فرد.
گروه صنايع و ديگر فعاليتهای وابس��ته- 
آقای مجتبی خسروتاج )عضو اصلی( و آقای 

اكبر حيدری پور)علی البدل(

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن پسته ایران

رویدادهای امید بخش در مجمع عمومی 

پ��س از پاي��ان جلس��ه مجم��ع و 
رأی گي��ری، هي��أت امن��اء از بين خود 
آقايان مهدی آگاه، علی نظری و حسين 
عامری را از گروه توليدكنندگان، س��يد 
محم��ود ابطح��ی را از گ��روه خدم��ات 
و محس��ن جالل پور، محمدحس��ين آقا 
محمدحس��نی و مجيد بازيان را از گروه 
صادركنندگان به عن��وان اعضای اصلی 
هيأت مديره انتخ��اب كرد. خانم فاطمه 

نظری از گ��روه توليدكنن��دگان، آقای 
علی اكبر طاووس��يان از گروه خدمات ، 
آقای محمدحس��ن ش��مس فرد از گروه 
صادركنن��دگان به عن��وان اعضای علی 

البدل هيات مديره انتخاب شدند.
آقاي��ان  هيات امن��اء همچني��ن، 
مرتضی كارگر و جواد نظری را برای يك 
دوره چهار ساله به عنوان بازرسان قانونی 

انجمن انتخاب كرد. 

بر اساس تبصره يك ماده 23 اساسنامه 
انجمن پسته ايران: »تركيب هيأت مديره 
به ترتيب: سه نفر از گروه توليدكنندگان 
عضو، يك نف��ر از گروه خدم��ات  عضوو 
س��ه نفر از گ��روه صادركنن��دگان عضو 
خواه��د ب��ود و اعض��ای علی البدل يك 
نفر منتخ��ب توليدكنن��دگان و يك نفر 
منتخب صادركنندگان و يك نفر منتخب 

فرآوری كنندگان عضو خواهد بود.«

برگزاری اولین و دومین جلسه 
هیأت مدیره دوره دوم 

پس از برگزاری مجمع و انتخ��اب هيأت مديره 
توس��ط هي��أت امن��اء، جلس��ات اول و دوم هيأت 
مديره در روزه��ای 12 و 13 دی ماه برگزار ش��د. 
اعضای هي��أت مديره مج��دداً  به اتف��اق آراء آقای 
محس��ن جالل پور را به عنوان رييس هيأت مديره 

انتخاب كردند. 
آقاي��ان علی نظ��ری و مه��دی آگاه ب��ه عنوان 
نواب رييس، حس��ين عامری به عنوان خزانه دار و 
سيدمحمود ابطحی به عنوان منشی انتخاب شدند.

انتخاب اعضای هیأت مدیره دوره دوم 
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چهارمين وآخرين جلس��ه هيأت امناء 
دوره اول انجم��ن پس��ته اي��ران در تاريخ 
89/10/12  با حضور23 نفر از اعضاء )4نفر 

با وكالت( تشكيل شد.
آق��ای اس��دهلل عس��كراوالدی )رييس 
هيأت امناء( بعنوان رييس جلس��ه و آقای 
محمدحس��ين كريمی پور به عنوان منشی 

جلسه تعيين شدند. 
از عملك��رد  آق��ای عس��كراوالدی 
انجم��ن در اولين دوره اظه��ار رضايت و از 
عملكرد هيأت مديره تش��كر كرد. ايش��ان 
با اشاره به س��ابقه طوالنی حضور اتحاديه 
صادركنندگان خشكبار در ايجاد وفاق بين 
صادركنندگان گفت: انجمن ايجاد ش��د تا 
زمينه های، همدلی و همكاری بين تمامی 
فعاالن، از باغ��دار و صادركننده و بازرگان 

و فرآوری كننده و ديگر خدمات دهندگان 
زنجيره توليد را فراهم سازد. 

وی افزود هر چند در 4 س��ال گذش��ته 
توفيق 100 درصد حاصل نشده اما عملكرد 
انجمن مثبت و قابل تقدير بوده است. آقای 
عسكراوالدی لزوم حمايت جدی از انجمن 

را مورد تاكيد قرار داد.
در ادامه،آق��ای محس��ن جالل پ��ور 
)رييس هيأت مديره( گزارش��ی از عملكرد 
4 س��اله انجمن پس��ته ايران را ارائه داد و 
ضمن آن با تش��ريح فعاليته��ای مختلف 
انجمن، برخی از مهمترين اقدامات هيأت 
مديره،كميس��يونها و كميته ه��ای فنی و 
دبيرخانه انجمن در امور: باغبانی، فرآوری، 
بازرگانی و صادرات را مطرح نمود. در اين 
گزارش، اقدام��ات انجم��ن در زمينه آب، 

مسايل مختلف مرتبط با باغ، همكاری در 
تبيين قوانين كدكس و ت��الش در جهت 
تطبيق قواني��ن اروپا با قواني��ن كدكس، 
اجرای بسته توس��عه بازار و حضور فعاالنه 
در نمايش��گاه های بين المللی، و برگزاری 
تورهای آموزش��ی  و نتايج بدست آمده به 
اطالع رس��يد. آقای جالل پ��ور، از حضور 
و مش��اركت فعاالنه انجم��ن در نهادهای 
تصميم گير و تصميم ساز دولتی، به عنوان 
يكی از موفقيت های مهم انجمن ياد كرد. 

 آقای بهروزآگاه به نمايندگی از باغداران 
عضو، ضمن تش��كر از فعاليتهای انجمن، 
مساله آب و تعامل  بيش��تر با وزارت نيرو و 
وزارت جهادكش��اورزی را از مسايل بسيار 
مهم پيش روی انجمن خواند و نس��بت به 
فروش آب توسط خرده مالكان و رهاسازی 

برخی باغه��ا هش��دار داد. وی دش��واری 
دسترس��ی به س��م و كود با كيفيت، ثبات 
مصنوعی نرخ ارز و به تبع آن كاهش درآمد 
باغ��داران و كاهش ق��درت رقابتی قيمت 
پس��ته را از مهمترين چالش های باغداران 

پسته برشمرد. 
در ادامه، آق��ای خس��روتاج )دبيركل ( 
گزارش صورته��ای مال��ی و تفريغ بودجه 
انجمن را ارائه داد. پ��س از گزارش بازرس 
قانونی انجمن و تاييد صورتهای مالی توسط 
ايشان، هيأت امناء اين گزارش را به اتفاق 

آراء تصويب كرد.
ديگر اعضای هيأت امناء نيز ضمن بيان 
نظرات خود توصيه های مفيدی در جهت 
اجرای برنامه ها ونح��وه ادامه فعاليت  های 

جاری انجمن ارائه دادند. 

گزارش چهارمین  جلسه هیأت امناء انجمن پسته ایران

خانم زهرا مرتضوی

 عضو اصلی هيأت امناء
تجربه مديري��ت صادرات 
پس��ته در يكی از شركت های 
 صادرات��ی موف��ق كش��ور از 

سال 1378

خانم فاطمه نظری 

عضو اصلی هيأت امناء 
تجرب��ه 8 س��ال مديري��ت 
مجموع��ه ای از باغهای پس��ته 
خانوادگ��ی و فاميلی در مناطق 

مختلف استان كرمان 

استان فارس
جالل نعمت اهلل زاده ماهانی

از گروه توليدكنندگان
يكی از اولين توليدكنندگان 
پسته در استان فارس، با 20 سال 
سابقه مديريت »كشت و صنعت 
پس��ته ماهانی« در شهرس��تان 
سروس��تان، توليدكنن��ده برتر 

پسته كشور در سال 1385

خراسان رضوی
محمد حسین پور 

از گروه توليدكنندگان
دارای تحصيالت دانش��گاهی 
در رشته كش��اورزی و 12 سال 
فعاليت در زمينه پسته. از باغداران 
فعال و پيشرو شهرستان مه والت 

خراسان جنوبی
عبد الکریم امین زاده 

از گروه خدمات)پايانه داران(
مال��ك يك��ی از واحده��ای 
فرآوری بزرگ و پيشرفته منطقه  

در شهرستان قائن

انتخاب دو نفر از زنان فعال
 در صنعت پسته

داوطلب ش��دن 2 نفر از خانمه��ا برای عضوي��ت در هيأت امناء و 
انتخاب هر دوی آنها به عنوان عضو اصلی،توانايی مسووليت پذيری 
زنان فعال صنعت را در تاريخ انجمن ثبت كرد. خانم فاطمه نظری از 
گروه توليدكنندگان و خانم زهرا مرتضوی از گروه صادركنندگان به 

هيأت امناء انجمن راه يافتند.

ورود فعاالن از 3  استان پسته خیزدر هیأت امناء
مشاركت اعضای انجمن كه از استان های پسته خيزفارس، خراسان رضوی و خراسان جنوبی به مجمع آمده و 
داوطلب قبول مسووليت در هيأت امناء شدند، نيز توفيق انجمن را در توسعه دامنه فعاليت در سطح كشور نشان داد. 
آقای جالل نعمت اهلل زاده ماهانی از استان فارس و آقای محمدحسين پور از استان خراسان رضوی به عنوان اعضای 

اصلی و آقای عبدالكريم امين زاده از استان خراسان جنوبی به عنوان عضو علی البدل در هيأت امناء انتخاب شدند.
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 قیمت پسته معامله شده دربازار تهران و رفسنجان 

زمان تحویل

محصول هر کیلو نقدي 
)تومان ( درجه پسته رقم

تازه
رفسنجان تهران

نیمه اول
ü دی ماه 7800 32- 30 استاندارد 

)معروف به اروپایی( فندقی خندان
89/10/15 ü 7900

نیمه اول
ü دی ماه 6700

32-30 ) کیل 50( فندقی
89/10/15 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

برآورد تولید سال زراعی

1389 - 88 
بيست ويكمين جلسه كميسيون باغبانی روز شنبه 
پنجم دی ماه در كرمان تش��كيل ش��د. اهم  مصوبات 

جلسه به اين شرح است:
1- كميس��يون باغبانی با بازبينی محصول پسته 
خشك سال 1389 در مناطق مختلف پسته خيزكشور 
در مجموع، تناژ پسته خشك توليدی كل كشور را بدون 
تغيير، براب��ر210 هزار تن تخمين زد و مقدار پس��ته 
خشك قابل صدوركشور برای سال محصولی 1389را 

نزديك به 170هزارتن برآورد كرد. 
توضیح:  در اين عدد افت وزن ناشی از صادرات مغز 
و مغز سبز پسته لحاظ نش��ده، ضمن آنكه در طی سه 
ماهه مهروآبان و آذربيش از 80 هزار تن پسته ايران از 

محصول سال 1389 صادر شده است.
2- مق��رر ش��د كميس��يون باغبانی ب��ا همكاری 
كميسيون فرآوری پروتكل اندازه گيری درصد پوكی 
دانه ای را توس��ط ترمينال های فرآوری تهيه و انتشار 
دهدو با اس��تفاده از نمونه های ش��اهد ترمينال های 
عالقمند، رابطه تئ��وری و تجربی بي��ن درصد پوكی 

دانه ای و نسبت تر به خشك وزنی را بررسی نمايد. 
3- مقرر ش��د با توجه به نظرات متف��اوت موجود 
ميان كارشناسان و باغداران كشور، دبيرخانه انجمن 
در اولين فرصت، س��مينار باغبانی با موضوع »صرفه 
اقتصادی اس��تفاده از كودهای حيوانی و يا موادحاوی 
اسيدهيوميك در باغهای پسته كشور« را تشكيل دهد 
و نسبت به جمع بندی ديدگاههای مطرح و ارائه آن به 

اعضاء اقدام نمايد. 
4- مقرر شد مصاحبه ای با يكی از اعضای صندوق 
حمايت از كشاورزان درباره »شيوه دريافت وام بالعوض 
جهت اجرای آبياری قطره ای در باغهای پسته« انجام 
شود و اطالعات مزبور در خبرنامه انجمن منتشر گردد. 

كميته اداری پسته وزارت كشاورزی 
آمريكا )بخ��ش بازرگانی(، آم��ار ميزان 
توليد پس��ته آمريكا را ح��دود 240هزار 
تن اعالم ك��رد. اي��ن آمار كه بر اس��اس 
گزارش ه��ای دريافت��ی از كارخانجات 
فرآوری تنظيم شده نش��ان می دهد كه 
از اي��ن ميزان تولي��د، 173.2 ه��زار تن؛ 

يعنی معادل 72/3 در صد، پسته خندان 
 می باش��د ك��ه نس��بت به س��ال 2009

 )با 81/8 درصد سهم توليد پسته خندان(، 
9/5 درصد كاهش نشان می دهد. 

ميزان توليد پس��ته دهن بست حدود 
57هزار تن )مع��ادل 23 درص��د از كل 
توليد( و ميزان پسته نامرغوب جهت مغز 

كردن نيز 9/6 هزار تن اعالم شده است.
متذك��ر می ش��ود براس��اس گزارش 
كميس��يون باغبانی انجمن، )مندرج در 
همين صفحه(، ميزان توليدپس��ته ايران 
در سال 1389 )2010 ميالدی( معادل 
210هزارتن برآورد شده كه 30 هزارتن 

كمتر از توليد پسته كشور آمريكاست. 
آمار تولید پسته آمریکا به تفکیک ایالت کالیفرنیا و ایالتهای آریزونا و نیومکزیکو

واحد: هزار تن

جمعپسته نا مرغوب جهت مغز کردنپسته دهن بستپسته خندانمنطقه تولید
171/456/58/8236/7ايالت كاليفرنيا

1/80/30/82/9ايالتهای آريزونا و نيو مكزيكو
173/256/89/6239/6جمع

آخرین آمار تولید پسته آمریکا در سال 2010

در پی كاهش شديد سطح آبهای زير زمينی، خشكيدگی بسياری از 
باغهای پسته و عدم بارش باران در سال جاری، موتور پمپهای كشاورزی 
در شهرس��تان های انار و زرند، يك ماه خاموش شد. اين درحالی است 
كه به علت برداش��ت منفی 1.1 ميليارد مترمكعبی در استان كرمان، 
بخصوص در دشتهای زرند و رفسنجان، كيفيت آب نيز به شدت كاهش 
يافته و حتی امكان آبياری مكانيزه وجود ندارد. فرماندار زرند دليل اصلی 
خاموش كردن 690 موتور پمپ  را صرفه جويی در مصرف آب و حداقل 

ثابت نگه داشتن وضعيت كنونی دانست. 
حجت االسالم حسين هاشميان نماينده مردم رفسنجان گفت: با 
عدم بارندگی و تاثير منفی آن بر چاههای آب، منابع آبی منطقه به شدت 
رو به كاهش گذاشته است،كه برای حل مش��كل از چند هفته پيش، 
موتورپمپ چاههای آب باغهای پسته خاموش شده و اين اقدام تا دوماه 
آينده ادامه خواهد داشت.آقای »حس��ين اميری خامكانی« نماينده 
زرند و كوهبنان درباره مش��كالت خشكسالی در منطقه اظهار داشت: 
استان كرمان كه قطب توليدپسته و گردو و خرما است، امسال حدود 
45درصد كمتر از متوسط بارندگی كشور را داش��ته است. وی تاكيد 
كرد:  برای حفظ كشاورزی و نگهداری جنگل مصنوعی بزرگ از باغهای 

حسرت باران بر لبهای تشنه کوير 

افتتاح آزمایشگاه مرجع آنالیز
 مواد شیمیایي در محصوالت کشاورزي

رييس مؤسس��ه تحقيق��ات گياه پزش��كي كش��ور از افتتاح 
آزمايشگاه آناليزاسپكتروس��كوپي با هدف توسعه و به روزكردن 
فعاليت هاي موسسه در زمينه آناليزموادشيميايي و اندازه گيري 
دقيق  و كاملتر بقاياي سموم شيميايي در محصوالت كشاورزي 
خبر داد. دكترعسكري افزود: در حال حاضر اين آزمايشگاه توانايي 

اندازه گيري باقي مانده انواع آفت كش ه��ا در محصوالت غذايي، 
كش��اورزي، آب و خاک، اندازه گي��ري مولكول ه��اي آلي ديگر 
همچون پلي كلروب��ي فنيل ها، پلي آروماتي��ك هيدروكربن ها، 
ويتامين ها، حالل هاي ش��يميايي و صنعتي، برخ��ي از رنگ ها، 
چربي ه��ا، داروه��ا و م��واد وابس��ته، فرمون ه��ا و هورمون ها، 
جذب كننده ها و برخي مايكوتوكسين ها را دارد. اين آزمايشگاه 
به عنوان يك آزمايش��گاه مرجع براي بخش خصوصي و س��اير 

آزمايشگاههاي موجود كشور است. 

پسته  چاره ای جز تامين آب از خارج از استان نداريم. نماينده زرند 
خواستار توجه جدی و سريع مسووالن كشور به مساله بحران آب 

در استان كرمان شد. 
فرصتی برای ورود 

به بازار آفریقای جنوبی
بمنظ��ور مذاكره با صادركنندگان و ش��ركتهای 
ايرانی فعال در زمينه توليد و صادرات پس��ته، يك 
هيأت تجاری از كشور آفريقای جنوبی به ايران می 
آيد. اين هيأت از تاريخ 19 لغايت 27 دی ماه در ايران 
خواهد بود. اعضای انجمن پسته ايران كه عالقمند 
به توسعه مناس��بات تجاری پسته با كشور آفريقای 
جنوبی هس��تند می توانند برای دي��دار و مذاكره با 
اين هيأت، ب��ا دفتر انجمن در تهران با ش��ماره های 

9-22966928 تماس حاصل نمايند. 


