
Iran Pistachio Association  انجمن پسته ایران

پسته كرمان براي نخستين بار 
هر كيلو 8 دالر فروخته شد

سال سوم- نیمه دوم دی1389 - شماره47

تاسیس شعبه های استانی انجمن پسته ایران
س��ومین جلس��ه هیأت مدیره )دوره دوم( ب��ا حضور همه 
اعضای اصل��ی در تاری��خ 25 دی م��اه 1389 در دفتر تهران 

تشکیل شد. 
مذاک��رات این نشس��ت حول محور مس��ایل روز پس��ته و 
برنامه های در دس��ت اجرا توس��ط انجمن بود، که به تصویب 

آیین نامه اجرایی یکی از این برنامه ها انجامید. 
هیأت مدیره، پیش نویس آئین نامه اجرایی تاسیس و اداره 
شعب استانی انجمن پسته ایران را که توسط دبیرخانه آماده 
شده بود، پس از بحث و بررسی،  با پیش��نهادهای اصالحی و 

تکمیلی به اتفاق آراء  تصویب کرد. 
طبق این آئین نامه، برای توس��عه و گسترش فعالیت های 
انجمن پسته ایران در سطح کشور، در مقیاس استانی، شعب 
انجمن با ش��رکت حداقل 25 عضو پیوسته تشکیل می شود و 
فعالیت آن غیرتجاری و غیرانتفاعی است. تشکیل شعبه در هر 

استان موکول به تقاضای کتبی حداقل ده نفر از اعضای پیوسته 
انجمن در استان، و بررسی و تصویب آن در هیأت مدیره انجمن 
پسته ایران است. هر شعبه دارای هیأت رئیسه ای متشکل از 5 
عضو اصلی و 2 عضو علی البدل است که با رای کتبی و مخفی 

مجمع عمومی از بین اعضاء انتخاب می شوند. 
در ماده 22 ای��ن آیین نامه، برخی خدم��ات دفتر مرکزی 
انجمن پس��ته ایران در ارتباط با ش��عب اس��تانی به شرح زیر 

تعیین شده است: 
*اختصاص درصدی از کمک ه��ای دریافتی انجمن برای 

فعالیت های شعب به تصویب هیأت مدیره.
 * دع��وت از هی��ات مدی��ره ش��عب ب��رای نشس��ت هاو 

گردهمائی های مهم ملی و بین المللی.
* دراولویت قراردادن حضور نمایندگان ش��عب در تورها و 

سفرهای علمی داخلی و خارجی.

* ارسال مصوبات هیات مدیره در خصوص سیاست ها و خط 
مشی های کالن انجمن.

* ارس��ال منظم خبرنامه ها و سایر گزارش��های مربوط به 
صنعت پسته.

*زمینه سازی برای حضور بعضی از نشست ها و گردهمائی ها 
در محل شعب در استانها.

* پشتیبانی از طرح ها و پروژه های استانی مرتبط با صنعت 
پسته کشور با تصویب هیات مدیره.

* برپایی و برگزاری سمینارهای ترویجی درزمینه باغداری، 
فرآوری و بازرگانی در محل شعب استانی.

این آیین نامه براس��اس مفاد»آیین نامه اجرایی تاس��یس 
شعبه ی تش��کل های تولیدی، بازرگانی و خدماتی وابسته به 
اتاق ایران« و »اساسنامه انجمن پسته ایران« تدوین شده است. 

متن کامل آیین نامه را در سایت انجمن بخوانید. 

هيأت مدیره در سومين جلسه تصویب كرد

تحليل آماری وضعيت پسته در اتحادیه اروپا

كليد بازگشت قدرتمند پسته ایران
 به بازار اتحادیه اروپا

اتحادی��ه اروپا از دیرب��از یک��ی از مهمترین 
بازارهای صادراتی پسته ایران بوده است. در کمتر 
از دو دهه قبل، این بازار بطور انحصاری در اختیار 
پس��ته ایران قرار داش��ت، اما به دالیل مختلف 
بخش عمده آن از سلطه پسته ایران خارج شد، تا 
جایی که اکنون ایران فقط تأمین کننده کمتر از 
30درصد نیاز پسته کشورهای عضو اتحادیه اروپا 

به شمار می رود.
وضعیت پسته در اتحادیه اروپا و سهم و جایگاه 

ایران در این بازاردر جدول و نمودار مقایس��ه ای 
از  میزان واردات پسته توسط کشورهای اروپایی 
از ای��ران و امریکا، در ط��ی س��الهای 1995 تا 
2009 میالدی و نوس��انات آن، نشان داده  شده 
است. بطوری که در جدول) صفحه2( مشاهده 
می ش��ود، در س��ال 1995میزان واردات پسته 
اتحادیه اروپا بی��ش از 85 هزار ت��ن بود که 98 

درصدآن از ایران تامین می شد.
ادامه در صفحه2

مدیرتحقیقات کمیسیون پسته کالیفرنیا با ارائه گزارش سفر خود به کشور 
چین، در کنفرانس صنعت پسته کالیفرنیا که در آوریل سال 2004 برگزار شد، 
آمار وزارت کشاورزی آمریکا و دیگران از توانایی کشور چین در تولید حجم زیاد 

پسته را غیرواقعی خواند و گفت چین توانایی تولید حجم زیاد پسته را ندارد. 
هر چند از تاریخ این خبر که western farm press آن را منتش��ر کرده 
حدود 7 سال می گذرد و به اصطالح خودمانی  رسانه ای،»بیات« شده،  اما چند 
نکته آموزنده دارد که می تواند ذهن نقاد و نکته سنج  خوانندگان عزیز خبرنامه 

را به تامل وا دارد . خبر این است:
».. به گفته آقای »باب کالین«، مدیرتحقیقات کمیسیون پسته کالیفرنیا، کشور 
چین توانائی تولید حجم زیاد پسته را ندارد. آقای باب کالین در کنفرانس صنعت 

پسته آمریکا  ضمن گزارش سفرخود به کشور چین اظهار  می دارد:
ادامه در صفحه4

ادعاها و تردیدها در توانایی کشور چین 
برای تولید پسته
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ادامه صفحه اول
میزان واردات پس��ته اتحادی��ه اروپا 
از کش��ور آمریکا در آن س��ال در حدود 
2هزار تن بود. در س��ال 1996 میالدی 
نیز سلطه پس��ته ایران در بازار اتحادیه 
اروپا ادامه داشت اما در سال 1997، پس 
از تحریم چهار ماهه پس��ته ایران توسط 
کشورهای اروپایی، که دلیل آنرا  آلودگی 
آفالتوکسین در محصول اعالم کردند،و 
همچنین کاهش محصول تولیدی ایران 
به علت سرمازدگی گس��ترده بهاره، این 
واردات به 14523ت��ن؛ یعنی به کمتر از 
18درصد س��ال قبل از آن رسید. در این 
سال)1997(، کش��ور آمریکا 46 درصد 
نیاز بازارهای اروپای��ی را تامین کرد. در 
س��الهای پس از 1997با اینک��ه میزان 
واردات پسته اتحادیه اروپا از ایران بیشتر 
ش��د، اما ایران نه تنها هیچگاه نتوانست 
به وضعیت قبلی خود در این بازار دست 
یابد بلکه صادراتش دچار نوسانات شدید 
بود. در مقابل،کش��ور آمریکا توانس��ت 
بتدریج در یک روند افزایشی پایدار، سهم 
عمده بازار را از آن خود کند. البته هنوز 
میزان واردات پسته اتحادیه اروپا به ارقام 
سالهای 95 و 96میالدی نرسیده، اما در 
سال 2009 کشور آمریکا با 54000تن 
صادرات ،حدود 72درصد از بازار پس��ته 
این کش��ورها را در اختیار خ��ود گرفته 

است. 
در تحلی��ل وضعیت پس��ته ایران در 
اتحادیه اروپ��ا باید ب��ه دو نکته کلیدی 

توجه کرد:
1- ب��ازار صادرات��ی منحص��ر به فرد 
پسته ایران که در نتیجه ی تالش فعاالن 
صنعت پس��ته کش��ورمان در طی دهها 

سال ایجاد ش��ده بود، متاسفانه از مسأله 
»آفالتوکس��ین« دچار لطمه شدید شد. 
هر چند در سالهای پس از 1997تالش 
گس��ترده ای برای اص��الح فرآیندهای 
تولیدی پس��ته ای��ران و بهب��ود کیفیت 
محصول صادراتی به این اتحادیه بعمل 
آمد، اما دیگر پسته ایران طعم بازگشت 
دوب��اره و قدرتمن��د به این کش��ورها را 
نچشید و واردکنندگان و مصرف کنندگان 
اروپایی به رغم خاطرات ش��یرینی که از 

طعم منحصر به فرد پسته ایران داشتند، 
همچون گذش��ته به آن اعتماد نکردند و 
از این  تجربه هر چند تلخ ولی ارزشمند 
باید آموخته باش��یم که به راستی، حفظ 
اعتمادبازار، یک اص��ل تعیین کننده در 

تجارت است.
2- س��رمازدگی به��اره در بعض��ی 
س��الها، مثل س��ال 1997 )که با بحران 
آفالتوکسین همراه ش��د(و سال 2004 
و 2008 میالدی ب��ا کاهش تولید، عماًل 

منج��ر به فق��دان محصول کاف��ی برای 
تامین نیاز مش��تریان سنتی پسته ایران 
در اتحادیه اروپا گشت. و این، در شرایطی 
بودکه کش��ور رقیب توانس��ت با ذخیره 
محص��ول در س��الهای آور و پرمحصول، 
و ص��ادرات آن در س��الهای نی��اور و کم 
محصول، به مش��تریان جدید خود این 
پیام را بدهد که می توانند به او به عنوان 
رقیب اصلی پسته ایران اعتماد کنند و از 
بابت تامین پسته مورد نیازشان مطمئن 
باش��ند؛ اعتمادی که صنعت پسته ایران 
کمتر موفق به کس��ب آن ش��د. و بدلیل 
فقدان ذخیره استراتژیک، عماًل اجازه داد 
تا روند صادرات پسته ایران دچار نوسانات 

شدید گردد. 
بنابراین می توان گفت: ارائه و اجرای 
مکانیزمهای حفظ ذخیره استراتژیک در 
س��الهای پر محصول یکی از راهکارهای 
ضروری و اجتناب ناپذیر ب��وده که باید 
فعاالن صنعت برای تحقق آن چاره جویی 

کنند. 
Eurostat :ماخذ

* س��ال محصولی: منظور می��زان واردات از 
نوامبر هر س��ال تا اکتبرس��ال می��الدی بعد 

است. 
** 1997: کاهش تولید پس��ته ایران بدلیل 
سرمازدگی بهاره گسترده و تحریم چهار ماهه 
موقت پس��ته ایران بدلیل نگرانی از آلودگی 

آفالتوکسین.
***2004و 2008: کاه��ش تولید پس��ته 

ایران.
**** 2009: آمار موج��ود در مورد میزان 
واردات از نوامب��ر 2009 تا س��پتامبر 2010 
و تخمی��ن واردات در اکتبر 2010 توس��ط 

انجمن .

صادرات پسته در سه ماهه اول سال 
زراعی 1389

بررسی وضعیت صادرات پسته در مهر، 
آب��ان و آذر ماه 1389 نش��ان می دهد که 
در سه ماهه نخست سال زراعی89-90، 
بیش از 77 هزارتن پس��ته صادر شده که 
این میزان صادرات نسبت به سه ماهه اول 
سال زراعی قبل )89-1388(39 درصد 

رشد نشان می دهد. 
از کل صادرات،ح��دود 59 ه��زار ت��ن 
)معادل 76 درصد( انواع پس��ته خندان، 
14هزار تن ) معادل 18 درصد( انواع پسته 
ناخندان، 3 هزار تن ) معادل 4 درصد( مغز 
پس��ته، و حدود 2 درصد مغز پسته بدون 
پوست دوم، خالل مغز پسته و سایر انواع 

پسته می باشد. 
 صادرات پسته در 9 ماهه سال 1389

براس��اس آم��ار دریافت��ی از گم��رک 

سال محصولی* ایران آمریکا جمع
1995 83,480 1,984 85,464
1996 82,464 1,939 84,403

1997** 14,523 12,399 26,922
1998 47,826 13,033 60,859
1999 35,397 10,913 46,310
2000 37,657 15,455 53,112
2001 36,388 20,071 56,459
2002 44,846 23,984 68,830
2003 52,166 21,972 74,138

2004*** 32,118 39,445 71,563
2005 32,940 37,540 70,480
2006 32,218 42,612 74,830
2007 29,431 51,482 80,913

2008*** 17,502 49,082 66,584
2009**** 21,496 54,000 75,496

درصد از کلوزن ) ک .گ (شرح تعرفه تعرفه 
58,883,32176انواع پسته خندان08025010
14,005,95018انواع پسته ناخندان )دهان بسته(08025020
2,803,5984مغز پسته08025030
744,4781مغز پسته بدون پوست دوم وخالل مغز پسته08025040
672,8101سایر پسته هاي غیر مذکور درجاي دیگر، تازه یا خشک کرده08025090

77,110,157100جمع کل صادرات

آمار صادرات پسته در دوره سه ماهه اول سال زراعی 90-1389 به تفکيک انواع تعرفه

آمار صادرات پسته ایران در سال زراعی و سال تقویمی
جمهوری اس��المی ای��ران، تا پای��ان آذر 
ماه امس��ال 123 هزارتن انواع پس��ته به 
کشورهای مختلف صادر شده که نسبت به 
86 هزار تن صادرات در 9 ماهه سال قبل، 

از نظر وزنی 43 درصد رشد دارد. 
مهمترین مقاصد صادراتی پسته ایران 

در این دوره 9ماهه ب��ه ترتیب؛ خاورمیانه 
و ش��مال آفریق��ا) ب��ا بی��ش از 14 هزار 
تن(، ام��ارات متحده عربی و کش��ورهای 
مش��ترک المنافع )هر یک ب��ا بیش از 12 
هزار تن(، کش��ورهای عضواتحادیه اروپا 
)با بیش از 10هزار تن(، کش��ورهای شرق 

دور )با بیش از 7 هزار تن( و کش��ورهای 
ش��به قاره هند) با حدود 6 هزار تن( بوده 

است. 

برای دستیابی به اطالعات بیش��تر می توانید به 
سایت انجمن پسته ایران مراجعه فرمایید. 

كليد بازگشت قدرتمند پسته ایران به بازار اتحادیه اروپا

میزان واردات پسته اتحادیه اروپا از کشورهای ایران و آمریکا )1995 تا 2009 میالدی(
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در ادام��ه مطلب من��درج در خبرنامه 
45، قس��مت دوم مجموع��ه  ش��ماره 
عملیات زمس��تانه الزم االج��راء در باغهای 
پسته؛ مشتمل بر »کاش��ت و تکثیر پسته« و 
»مدیریت آف��ات در زمس��تان« را در این 

شماره می خوانید:
4- کاشت و تکثیر پسته

قبل از کاشت پسته ابتدا باید منطقه مورد 
نظر را از لح��اظ آب و هوا و ش��رایط خاک، 
بررسي و اگر براي پس��ته کاري مناسب بود 

اقدام به تسطیح آن کرد.
براي احداث باغ پس��ته بهتر اس��ت ابتدا 
نقش��ه دقیقي با مقیاس مناس��ب از زمین 
تسطیح شده بر روي کاغذ رسم کرد و روي 
آن فواصل بین درختان و ردیف ها )فاصله بین 
درختان 4-3 متر و بین ردیف ها 8-7 متر( و 
محل احداث ساختمان و یا تاسیسات مورد 
نیاز احتمالي، مسیر جاده و خیابان هاي باغ، 
شبکه آبیاري باغ، وزش بادغالب و شیب زمین 

را مشخص کرد.
بذر در نظر گرفته شده باید سالم و بدون 
هیچ گونه آفت یا بیماري و از محصول همان 

سال باشد.
معموالً بذرهایي که به عنوان پایه استفاده 
مي شود از ارقام پس��ته اهلي و عمدتاً بادامي 

)بادامي ریز(و قزویني است.
با توج��ه ب��ه ش��رایط آب و هوائ��ی، در 
اس��فندماه بذر ها را حدود 24 تا 48 ساعت 
)ترجیحاً 24 ساعت( در آب خیسانده و پس 
از شست و ش��وي مجدد، با استفاده از سموم 
قارچ کش به مدت 5 تا 10 دقیقه ضدعفوني 
نمائید. پ��س از آن بذرها را در کیس��ه هاي 
پارچه اي مرط��وب به مدت 4 ت��ا 5 روز قرار 
دهید تا جوان��ه بزنند)دماي مناس��ب براي 
جوانه زني بذرها،30-20 درجه سانتي گراد 
اس��ت(. بعد از جوانه زدن بذرها باید آنها را 
با قارچ کش ضدعفوني کرد و در محل مورد 

نظر کاشت. 
روشهای کاشت پسته در ایران، کاشت در 
زمین اصلی و یا کاشت در کیسه ی پالستیکی، 

و سپس، انتقال به زمین اصلی است. 
1-4- کاشت بذر در زمین اصلي 

در زمین هاي با آب وخاک شیرین، بذرهای 
جوانه زده را پ��س از گاورو ش��دن زمین  در 
محل داغ آب زمین اصلي مي  کارند. اگر بافت 
خاک مزرعه س��نگین باشد برای جلوگیری 
از سله بس��تن خاک، روي بذرهای داخل هر 
گودال را به وسیله ماس��ه مي پوشانند. این 
عمل به رشد گیاه بسیارکمک مي کند، چون 
هم اکسیژن کافي در دس��ترس ریشه هاي 
نهال ق��رار مي دهد، هم، موج��ودات هوازي 
مفید خ��اک را به فعالیت وا م��ي دارد. عمق 
کاشت بذر بستگي به اندازه بذر دارد که بطور 
تقریبي حدود 2 تا 5 برابر بزرگ ترین قطر بذر 

تعیین می شود.
2-4- کاش��ت ب��ذر در کیس��ه های 

پالستیکی 
شیوه رایج تکثیر پسته، تولید نهال و پیوند 

آن پس از انتقال نهال به زمین  اصلي است. 
برای تولی��د نهال، بذر پس��ته را در گلدان یا 
خزانه مي کارند. به این منظور از کیسه هاي 
پالس��تیکي با ارتفاع 25 تا 30 س��انتي متر 
استفاده مي شود. هر چه ارتفاع کیسه ها بیشتر 
باشد)45 سانتي متر ویا بیشتر( رشد نهال در 
آن بهتر اس��ت. از آنجائی که محیط رشد در 
گیاهان گلداني محدود اس��ت و این گیاهان 
نمی توانند مانند گیاهاني که در مزرعه و باغ 
کشت مي شوند، ریشه هاي خود را گسترش 
دهند و به طور طبیعي از منابع غذایي خاک 
اس��تفاده کنند، لذا برا ي برآورده س��اختن 
احتیاجات گیاه، کیسه ها را با مخلوطي از یک 
تا دو قسمت ماسه و یک قسمت خاک زراعي 
مرغوب )لومي(و یک قس��مت کوددامي یا 

خاک برگ پوسیده پر می کنند.
 معموالً براي تسهیل درعملیات آبیاري، 
زمین مورد نظر را به ان��دازه ارتفاع گلدان ها 
خاک برداري  کرده، سپس گلدان ها را طوري 
مي چینند ک��ه در فواص��ل 2-1/5 متري، 
راهروهایي براي عبور و مرور کارگران باشد. 
داخل هر کیسه معموالً دو دانه بذر مي  کارند، 
پس از سبزش��دن و چهار و پنج برگي شدن 
گیاهچه ها، قویترین آنه��ا را انتخاب و بقیه 
را حذف مي کنند. حتماً باید در ته کیسه ها 
س��وراخ هاي کوچک��ي به عن��وان زهکش 
ایجاد کرد. نهالهای تولیدی پس��ته معموالً 
در زمستان س��ال اول یا دوم به زمین اصلی 

منتقل می شوند. 
از نهالهای گلدانی برای واکاري باغ ها نیز 
استفاده مي ش��ود. در زمان انتقال به زمین 
اصلي، باید کیسه ها را به آرامی، و بدون آنکه 
صدمه اي به ریشه ها وارد شود و خاک اطراف 
آن بریزد، پاره کرد و گی��اه را به زمین اصلي 

منتقل نمود. 
در محلي ک��ه قرار اس��ت نه��ال در آن 
کش��ت ش��ود، باید گودالي به عمق 60 و به 
قطر 40س��انتي متر، حف��ر وآن را با خاک 
س��طح االرض، همراه با کود دام��ي پرکرد. 
نهال هاي بذري را باید به نح��وي درگودال 

کاش��ت که طوقه گیاه )حدفاصل بین ریشه 
و س��اقه( همس��طح زمین قرار گی��رد. اگر 
طوقه گی��اه درخاک فرو رود، ممکن اس��ت 
پوسیده شده و یا مورد حمله قارچ هاي عامل 
پوس��یدگي طوقه)گموز(واقع شود. اگر هم 
باالتر از خاک ق��رار گیرد، قس��مت هایي از 
ریشه که در معرض هوا قرار گرفته اند از بین 

مي رود.
بعد از ق��راردادن نهال درگ��ودال، خاک 
اطراف نهال را فشار دهید تا گیاه در آن مستقر 
شود. نهال هاي بذري را باید بالفاصله پس از 

انتقال، آبیاري کرد.
الزم به ذکر است که اخیراً موفقیت هایي 
در زمینه تکثیر پس��ته از طریق کشت بافت 
حاصل ش��ده و از مزایاي عم��ده این روش، 
یکنواختي نهال ها به علت تکثیر غیر جنسي 
)کلون(، تکثیر س��ریع در فضاي کم و تولید 
نهال هاي عاري از بیماري و نیز کوتاه نمودن 

طول دوره نونهالي است. 
5- ع�دم تامی�ن نی�از س�رمایي و 

چگونگی غلبه بر آن
       درختان پس��ته همانند سایر درختان 
میوه مناطق معتدله در چرخه رشد سالیانه 
خود به یک  دوره س��رما نیاز دارند تا رشد و 
شکوفایي طبیعي جوانه ها اتفاق افتد. نیاز در 
گونه ها و حتي ارقام مختلف متفاوت است و 
در صورت عدم تأمین به موقع آن، ش��کفتن 
جوانه ها با تأخیر مواجه ش��ده و تولید گرده 
در بیشتر گل آذین ها بشدت پایین مي آید. 
همچنین اکثر گل آذین ها ممکن است عقیم 
شده و ریزش کنند. جوانه هاي گل ماده نیز 
از نظر ظاهري ضعیف و پای��داري آنها روي 
شاخه کم می شود و حتي اگر با گرده مناسب 
نیز تلقیح شوند ریزش کرده  و تشکیل میوه و 

عملکرد بشدت کم خواهد شد.
به طور خالصه، عدم تأمین نیازسرمایي در 

پسته می تواند این آثار را داشته باشد:
 کاهش رش��د میانگره اي،کاهش تعداد 
برگچه و کاهش س��طح برگ،کاهش تولید 
گرده،ریزش زیاد جوانه ها، تأخیر در گل دهي 

و برگ دهي و تشکیل میوه کم حتي در سال 
پرمحصول.

واریته های مختلف پس��ته همانند سایر 
درختان خ��زان دار برای توس��عه و تکمیل 
رش��د جوانه ها احتیاج به سرماي معیني به 
میزان600  تا 1200 ساعت با دماي کمتر از 
cْ 7 در طول دوره خواب زمستاني دارد. میزان 
نیاز سرمایي در ارقام مختلف پسته متفاوت 
است. با بررسي آمار هواشناسي در دوره رکود 
گیاه، چنانچه نیاز س��رمایي رق��م مورد نظر 
تامین نشده باش��د، باید در ماههاي بهمن و 
اسفند نس��بت به محلول پاش��ي درختان با 
اس��تفاده از روغن هاي معدني، یا سایر مواد 

قابل توصیه اقدام کرد. 
بر اس��اس مطالعات انجام یافته، بهترین 
تیمار برای شکس��تن رکود و غلبه بر کمبود  
نیاز سرمایي درختان پسته، روغن »ولک« 
4درصد اس��ت. البته با توجه به اینکه روغن 
»ولک« یک روغن ش��یمیایي و نفتي است 
باید به آثار منفي جانبي آن توجه داشت و از 
استفاده بیش از مقادیر توصیه شده اجتناب 

کرد. 
بر اساس محاس��بات تقریبی کمیسیون 
باغبانی انجمن پسته که با استفاده از داده های 
مندرج در سایت سازمان هواشناسی انجام 
شده، جمع ساعات تجمعی سرمای زیر7درجه 
سانتیگراد در شهرستان رفسنجان تا 25 دی 
1389 برابر 771 می باشد که نسبت به مدت 
مشابه سال 1388،) 615 ساعت (، 25 درصد 

بیشتر است.
ب��ا توجه ب��ه این اع��داد و س��ردتربودن 
شهرستان های سیرجان، کرمان و زرند نسبت 
به رفسنجان، بنظر نمی رس��د  روغن پاشی 
واریته های فندقی، کله قوچی، احمدآقائی و 
بادامی در سال 1389 در شهرستان رفسنجان 
و شهرستان های یادشده در استان کرمان، 
ضروری باشد. اما اظهار نظر دقیق تر بایستی 
در نیمه بهمن ماه و پس از تکمیل اطالعات 
دمایی موجود صورت پذیرد. )اظهار نظردر 
مورد رقم اکبری با تعداد س��اعات سرمایی 
مورد نیازبیش��تر نیز در حال حاضر مشکل 
است و با توجه به تداوم فصل سرما، نیازمند 
دریافت اطالعات تکمیلی است. باغداران عزیز 
باید از محلول پاشی بی مورد، قبل از اطمینان 

از ضرورت آن اجتناب کنند. 
ناگفته نماند که علیرغم سرمایه گذاری های 
سنگین در س��ازمان هواشناس��ی کشور و 
دایرکردن اداره هواشناسی مختص کشاورزی 
در آن، توسعه تکنولوژی، و وجود دستگاههای 
ارزان قیمت برای ثبت تجمعی نیاز سرمایی، 
متاسفانه اطالعات آماری مفید و دقیق مورد 
نیاز دراختیار کش��اورزان قرار نگرفته و این 
نقیصه امکان تصمیم گیری در شرایط حساس 

را از باغداران پسته سلب کرده است.

از آق��ای دکترحس��ین حکم آبادی محقق محترم 
موسسه تحقیقات پسته که در تهیه این مطالب همکاری 

کرده اند تشکر می کنیم.

مدیریت زمستانه  باغهای پسته
 قسمت دوم

تشکيل  ميوه روي شاخه سال جاري در اثر عدم تأمين نياز سرمایي )عکس از علوي1382(
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 قيمت پسته معامله شده دربازار تهران و رفسنجان 

زمان تحویل

محصول هر كيلو نقدي 
)تومان ( درجه پسته رقم

تازه
رفسنجان تهران

اواخر دی ماه ü 7800 32- 30 استاندارد 
)معروف به اروپایی( فندقی خندان

اواخر دی ماه ü 8000
اواخر دی ماه ü 6600

32-30 ) کیل 50( فندقی
اواخر دی ماه دهن بست  ü 6600

سردبیر: علی صادقی 
*دفتر كرمان

تلفن: 93-2477691- 0341 / نمابر: 0341-2477690
KERMAN@PISTACHIOASSOCIATION.COM:پست الكترونیكي

* دفتر  تهران
تلفن: 22966928،9-021/  نمابر: 021-22957999

TEHRAN@PISTACHIOASSOCIATION.COM :پست الكترونیكي
INFO@ PISTACHIOASSOCIATION.COM

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

khabarnamep@yahoo.com:ايمیل خبرنامه

نشريه خبري تحلیلي انجمن پسته ايران

پسته كرمان براي نخستين بار هر كيلو 
رییس اتاق بازرگان��ي و صنایع و معادن اس��تان کرمان در جمع خبرن��گاران وضعیت 
صادرات غیرنفتی استان کرمان و مسایل و مشکالت کشاورزان در بخش آب و تسهیالت 

را تشریح کرد. 
محسن جالل پور درباره صادرات پسته این استان گفت: امسال براي نخستین بار موفق 
به فروش این محصول با قیمت هر کیلو 8دالر شده ایم، که این مهم با تالش فعاالن پسته در 
بخش خصوصي و دولتي اتفاق افتاده است. وی افزود: میزان پسته تولیدي آمریکا، امسال 
یک و نیم برابر پسته ایران بود، اما توانستیم فروش خوبي در بازارهاي دنیا داشته باشیم وبا 
توجه به اینکه یک سوم کل صادرات پسته در هر سال طی سه ماهه مهر و آبان و آذر صورت 
می پذیرد، تاکنون بیش از این مقدار پسته صادر شده و پیش بینی می شود در سال زراعي 

90-89 بیش از 30درصد نسبت به سال قبل افزایش صادرات پسته داشته باشیم. 
چرا صادرات فله ای؟

رییس هیات مدیره انجمن پسته ایران همچنین خاطر نشان ساخت: در صادرات، پس 
از مراحل بازاریابي، انتقال، حمل، عقد قرارداد و تحویل کاال مطابق با خواست مشتري، با 
مسأله تحریم، انتقال پول به کشور، دشوارترین مرحله اس��ت. و از آنجا که امروزه در دنیا، 
دیگر تولید بدون صادرات مفهومي ندارد،باال رفتن هزینه هاي تولید در 10سال گذشته و 
تورم دو رقمي و ثابت بودن نرخ ارز، میدان را براي ورود کاالهاي خارجي به کشورمان باز 

کرده است.

جالل پور برای صدور بسیاري از محصوالت کشور به صورت فله، دو علت عمده ذکر کرد: 
یکی عضونبودن ایران در سازمان جهاني توسعه تجارت که باعث شده هر کشوري  بتواند 
براي محصوالت بسته بندي ما از 17تا30درصد تعرفه گمرکي در نظر بگیرد. دیگر، نداشتن 
بسته بندي مناسب در محصوالت کشاورزي و میوه هاي فرآوري شده مطابق با ذائقه و سلیقه 

مردم کشور خریدار.
فضای واقعی برای سرمایه گذاری

جالل پور در ارزیابی خود از وضعیت کش��اورزی اظهار داش��ت: بخ��ش خصوصي به 
هیچ وجه به دنبال حمایت بي قید و ش��رط و مقطعي از بخش کش��اورزي نیس��ت، بلکه 
خواهان ایجاد فضاي واقعي براي س��رمایه گذاري می باش��د. دولت بای��د ثبات قوانین در 
سرمایه گذاري هاي بلند مدت و نیز اعطای تس��هیالت بلند مدت با مقادیر زیاد را در نظر 
بگیرد تا س��رمایه گذاران متضرر نش��وند و بخش خصوصي هم باید از روش های آبیاري 
مکانیزه و تحت فشار براي باغها استفاده کند. وی با اشاره به اینکه بیش از نیمي از هزینه 
تامین وس��ایل و تجهیزات آبیاري تحت فشار و مکانیزه کردن سیس��تم آبیاري، توسط 
دولت به تولیدکنندگان پرداخت مي ش��ود، گفت: 67درص��د از 93درصدآب مصرفي در 
بخش کشاورزي، به هدر مي رود، در حالی که با بهینه سازي مصرف آب، حداقل 30درصد 

بازیافت آب خواهیم داشت.

ریيس هيأت مدیره انجمن پسته:

ادامه صفحه اول
با آنکه در چین درختان پسته با عمر حدود 80 سال مشاهده 
می ش��ود)مربوط به دهه 1930 میالدی(، ولی توان و امکانات 
صنعت پس��ته این کش��ور بس��یارکمتر ازآن چیزی است که 
وزارت کشاورزی آمریکا و دیگران آمار می دهند. او با نادرست 
خواندن داده های آم��اری مبنی بر وجود 81 ه��زار هکتار باغ 
پس��ته در چین و تولید حدود 22500تن پسته در آن کشور، 
آمار اعالم شده  از میزان صادرات پسته چین را از محل صادرات 
پس��ته ایران می داند. آق��ای کالین بعنوان مهمترین مش��کل 
صنعت پس��ته در چین،به ش��رایط نامناسب رش��د، مشکالت 
ناش��ی از بیماریها و کمبود زیرساختها اش��اره می کند. به نظر 
او، اس��تان ژینجیانگ )xinjiang( در غرب چین بیش��ترین 
ظرفیت را برای تولید پس��ته دارد، اما حتی در این اس��تان نیز 
درختان محدود کش��ت شده توسط س��رمایه گذاران تایوانی، 
به علت پژمردگی ورتیس��یلیومی دچار توقف رش��د شده اند. 
 وی می افزاید:  مش��کل دیگری ک��ه اخیراً پیش آمده ش��یوع

» قارچ فیتوفترا« ست. 
کالین نتیجه می گیرد: این که گفته می ش��ود800 هکتار 
باغ پسته در چین وجود دارد، نیز مورد تردید است و این کشور 

حتی توانایی تولید 450تن پسته را هم ندارد.«

ادعاها و تردیدها درتوانایی کشور 
چین برای تولید پسته دوهفته نامه خبری تحلیلی انجمن پسته ایران، همراه با 6 ویژه نامه منتشره، 

به عنوان یک سندگویا از رویدادهای صنعت پسته ایران و جهان، با تحلیل های 
کارشناسان ازمسایل و چالش های پیش روی صنعت، آموزه های علمی و فنی در 
مسایل تولید، فرآوری و صادرات پسته و... به صورت دومجلد ساالنه به عالقه مندان 

عرضه می شود.  
مجلد اول شامل خبرنامه ها و ویژه نامه ها از تاریخ نیمه اول آبان ماه 1387 تا 
نیمه دوم مهر 1388 و مجلد دوم ش��امل خبرنامه ها و ویژه نامه ها از تاریخ نیمه 
اول آبان 88 تا نیمه دوم مهر 1389 می باش��د. با توج��ه به محدودبودن تعداد، 
سالنامه های درخواستی با رعایت اولویِت ثبت نام و واریز وجه، برای متقاضیان 
محترم ارسال خواهد شد. عالقمندان به داشتن این مجموعه ارزشمند برای کسب 
اطالع بیشتر و ثبت نام می توانند با دفترانجمن در تهران)تلفن 9-22966928 ( و 

دفترکرمان)تلفن 93-2477690-0341( تماس حاصل نمایند.  

فروش دوره كامل خبرنامه انجمن پسته ایران 

دومین نمایشگاه و همایش بین المللی حالل در روزهای 
16 تا 19بهمن م��اه 1389)5 تا 8 فوری��ه 2011( در محل 

نمایشگاه های بین المللی برگزار می شود. 
اولین نمایشگاه و همایش بین المللی صنایع حالل، سال 
گذشته در روزهای 11 تا 14 اسفندماه از سوی اتاق بازرگانی، 
صنایع و معادن ای��ران و با همکاری بانک توسعه اس��المی، 
اتاق بازرگانی اس��المی و مرکز تحقیقات و اطالع رسانی اتاق 

اس��المی)ایکریک(، در محل نم�ایش��گاههای بین ال�مللی 
تهران برپا شد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع 
 ،)ICRIC(رسانی مرکزتحقیقات و اطالع رسانی اتاق اسالمی
امروزه بسیاری ازکشورها به اهمیت سرمایه گذاری در ارتباط با 
»تجارت حالل« و«نشان حالل«پی برده و برای فراهم آوردن 
شرایط مناسب جهت س��رمایه گذاران در این بازار پررقابت 

بین المللی اقدام کرده اند. 

دومین نمايشگاه بین المللی حالل در ايران برگزار می شود


