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تحلیل کمیسیون بازرگانی:

بازار پسته ایران در جهان

اروپا؛ کشش بیشتر
کش��ش بازار بهبود یافته اس��ت. ش��نیده 
می شودکه پسته انس 21/25 آمریکا که قباًل 
روی 3/9 دالر- پوند معامله می شد، با کاهش 
قیم��ت، حت��ی در ح��د 3/80 دالر- پوند هم 
معامله شده است. گفته اند که پارامونت قیمت 
رسمی خود را کاهش نداده و همچنان قیمت 

4 دالر- پوند را اعالم می کند. 
پسته فندقی اُنس 30-28 ایران مرز 8000 
دالر – تن را شکست و در قیمت هایی تا 8300 

دالر- تن معامله شد. 
هند؛ رونق مغز پسته 

 بعد از فس��تیوال »دیوالی«* ک��ه در ماه 
اکتبر برگزار شد، کشش کافی در بازار نیست 
و به نظر نمی رسد تا فروردین ماه سال جدید، 
هند درخواس��ت قابل توجهی داش��ته باشد. 
مصرف پسته ایرانی در هند غالباً متکی به رقم 
»احمدآقایی« است که بعلت افزایش قیمت در 
بازار ایران، نسبت به پسته عرضه شده امریکا 
گرانتر تمام می ش��ود. بنابراین با سطح قیمت 
فعلی، بنظر می رسد که تمایل تجار هند، خرید 

پسته امریکا باش��د و در مقابل، احتماالً ظرف 
دو ماه آتی، بازار مغز پس��ته ایران برای هند به 
حرکت می افتد. هندیها مغز پسته امریکایی را 

نمی پسندند. 
روسیه؛ بازار رقابتی است

تحلیل آمار گمرک روسیه نشان می دهد: 
* در سال2010 مقدار13274 تن پسته به 
روسیه وارد شد، که87 درصد واردات از ایران، 
12 درصد از کالیفرنیا و 1درصد از سایرمبادی 
گزارش شده اس��ت. صادرات پسته  به روسیه 
در س��ال2009 به میزان 11250تن گزارش 

شده بود. 
* جمعاً 79 نام در میان واردکنندگان پسته 
روسیه دیده می شود، اما واردکنندگان اصلی، 
حدود 22شرکت و فرد هستند که عماًل حدود 
89 درصد از کل واردات پسته به کشور روسیه 
را بعهده دارند. در این گروه 3وارد کننده اصلی 
با سهم 9 تا 14 درصد، جمعاً 35 درصد  واردات 
را به خود اختصاص می دهن��د، 3واردکننده 
بعدی 20 درص��د واردات را انجام می دهند  و 
هر یک حدود 7درصد واردات را برعهده دارند. 

س��هم 16واردکننده دیگر 1تا5 درصد است و 
بررویهم 34 درصد واردات را شکل می دهند. 
س��ایر واردکنندگان پسته روسیه)57 شرکت 
و فرد( جمعاً تنها 11 درصد پس��ته روسیه را 

وارد می کنند. 
* صادرکنن��دگان پس��ته ب��ه روس��یه 
از ای��ران و آمری��کا 102 ش��رکت مختل��ف 
بوده ان��د، اما بازیگ��ران اصلی ح��دود 25 نام 
هس��تند.3صادرکننده اصلی با سهم 8 تا 12 
درصدی، رویهم 29 درصد بازار را در دس��ت 
دارن��د. 4 صادرکنن��ده بعدی با س��هم 5 تا 6 

درصدی، جمعاً 22 درصد سهم می برند.
18 صادرکنن��ده بع��دی 35 درص��د 
صادرات را دارند که س��هم هر یک از آنها 
1 تا 3/8 درصد اس��ت و77 شرکت بعدی، 
14درص��د ص��ادرات را بخ��ود اختصاص 
داده ان��د. با این حس��اب می ت��وان گفت 
7صادرکننده تقریب��اً 51 درصد صادرات 
را در دست دارند و 6 واردکننده، تقریباً 55 

درصد پسته را وارد می کنند. 
ادامه در صفحه 3

بعد از فستیوال دیوالیDiwali در ماه اکتبر، کشش کافی برای عرضه پسته در بازار هند نیست.  این جشنواره 5روزه که در سراسر 
هند اجرا می شود، به »جشن نور« نیز مشهور است.

بیست و هفتمین جلسه کمیسیون 
بازرگان�ی انجم�ن پس�ته ای�ران در 
تاریخ دوم بهمن ماه تش�کیل شد. در 
این جلس�ه مس�ائل بازار و تاثیر طرح 
آزادس�ازی یارانه ها بر قیمت و هزینه 
صادرات مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. 
تحلیل کمیس�یون از بازارهای اروپا، 
چین، هند، روس�یه، مکزیک، عراق و 

ترکیه را در این گزارش می خوانید:

مشکل انتقال
 منابع مالی حاصل از 
معامالت پسته ایران 

در اروپا
محدودیتی که به اس��تناد دستورالعمل 
اتحادیه اروپا برای انتق��ال منابع مالی 
حاصل از معامالت پسته ایران در اروپا 
در طی 4 ماه اخیر ایجاد شده، بر خالف 
مفاددستورالعملی اس��ت که  اتحادیه 
اروپ��ا در مورد اقدام��ات محدودکننده 

علیه ایران )تحریم( صادر کرده است.
در پی اع��الم تحری��م اتحادیه اروپا، 
صادرکنندگان پسته ایران برای انتقال 
منابع مالی حاصل از فروش پس��ته در 
کشورهای اروپایی با این مشکل مواجه 
ش��ده  اند که به آنها گفته می ش��ود نیاز 
به کس��ب مجوز از بانک مرکزی کشور 

فرستنده دارند.
کمیس��یون بازرگان��ی انجم��ن، بر 
 خالف ای��ن برداش��ت، معتقد اس��ت:

 اغلب بانکه��ای اروپای��ی و حتی خود 
تجار ب��ه مفاد این دس��تورالعمل توجه 
بایسته نداشته اند؛ زیرا طبق بند a.1 از 
قسمت 5 دستور العمل یاد شده، »اگر 
حواله پول بابت مواد غذایی باش��د، نیاز 
به دریافت مجوز بانک مرکزی کش��ور 
فرستنده نیست« و در این صورت فرقی 
نمی کند که میزان حواله کمتر یا بیشتر 

از 10 هزار یورو باشد.
  EU961/2010 دس��تورالعمل
صادره از سوی اتحادیه اروپا در 25 اکتبر 
2010 صراح��ت دارد: »انتق��ال منابع 
مالی حاصل از معامالت م��واد غذایی، 
مراقبتهای بهداشتی، تجهیزات پزشکی، 
یا انتقال پ��ول با اهداف بشردوس��تانه، 
حتی برای مبالغ بی��ش از ده هزار یورو، 
بدون اخذمجوز امکان پذیر اس��ت. این 
انتقال پول می تواند قبل از ارس��ال، به 
مقامات ذیصالح هریک از کش��ورهای 

عضو اطالع داده شود.«
 EU961/2010 اصل متن دستورالعمل 
بر روی سایت انجمن در بخش»استانداردها 
و مقررات« قابل دسترس��ی است. این 
مطل��ب در صفح��ه11 دس��تورالعمل 

ذکرشده است.  
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اختالف نظرها و اتفاق نظرها در کوددهی 
در مناطق خش��ک و نیمه خش��ک کش��ور؛ از جمله در 
مناطق پسته کاري، به دلیل باال بودن درجه حرارت و کمبود 
رطوبت، سرعت تجزیه مواد آلي، زیاد است، لذا باید موادآلي 
را به صورت کود به خاک این مناطق افزود.    کودهاي آلي، 
همچون: کودهاي دامي و مرغي، که در مناطق پسته کاري، 
بیش��تر مصرف دارند، موج��ب بهبود ش��رایط فیزیکی و 
ش��یمیایی خاک، و در نهایت، افزایش حاصلخیزی خاک 
می گردن��د. در مناطق پس��ته کاري، به عل��ت محدودیتها 
و مش��کالت خاک وطوالنی بودن دورآبیاري اس��تفاده از 
موادآلي و از جمله کودهاي حیواني اجتناب ناپذیر است و 
هیچ جایگزیني براي آن ها وجود ندارد. لذا توصیه مي شود 
دست کم هر دو سال یکبار از این کودها به مقدار کافي در 
باغها مصرف شود.با وجود اختالف نظرها در شیوه استفاده 
از کوده��ای حیوانی، بنظر می رس��د در خص��وص کاربرد 
کودهاي آلي در باغهاي پسته به  طریق کانال کود اتفاق نظر 
وجود دارد و باغداران نیز از آن استقبال بیشتری می کنند.

در این روش، کود را در کانالي که در س��ایه انداز یک طرف 
درختان پسته حفر شده، می ریزند. عمق این کانال با توجه 
به سن درختان، وعمق تراکم ریشه درخت متفاوت است و 
باغداران باید برحسب نوع خاک و مدیریت خاک و آبیاري و 

مشورت با کارشناسان آن را تعیین کنند.
کاربرد کودهاي حیواني به روش کانال کود

در مورد نوع کود آلي، نظرات باغداران پس��ته بر اساس 
تجربیاتش��ان متفاوت اس��ت. بعضي می گویند کود مرغي 
باعث باال رفتن عملکرد مي ش��ود و مناسب تر است. )کود 
مرغي از جهت داشتن نیتروژن، فس��فر، کلسیم، سدیم و 
گوگرد، غني است، اما نسبت به کودهاي حیواني اثر کمتري 
در بهب��ود خصوصیات فیزیکي خ��اک و نگهداري رطوبت 
دارد.( با توجه به ترکیب شیمیایي و دیگر خصوصیات این 
کود می توان گفت که آثار مثبت »کود مرغي« درخاکهایی 
که دچار کمبود شدید ازت و فس��فر است، و یا در اراضي با 
شوري کمتر، و در خاکهای دارای بافت متوسط تا سبک، و 

باغهایي که آب با کیفیت بهتر دارند، بیشتر است. در مورد 
کاربرد کودهاي »گاوي« و »گوسفندي« نیز نظر باغداران 
متفاوت است. بعضي، مصرف یکي از این کودها را در باغهاي 
خود مناس��ب تر یافته اند، که البته این امر بیشتر مربوط به 
شرایط آب و خاک می شود. اما به طورکلی، می توان گفت: 
در خاکهای ش��ورتر و دارای بافت س��نگینتر و در دورهاي 
آبی��اري بلندمدت تر، بهره وري کود گاوي نس��بت به کود 
گوسفندي بیشتر اس��ت. بنابراین، در یک مدیریت کودي 
صحیح، باید تمامي این نکات را در نظر گرفت و با توجه به 
خصوصیات خاک و آب و مدیریت آبیاري،  نوع کوددامي را 
برای آن انتخاب کرد. در هر صورت توصیه کلی این اس��ت 

که تا حد ممکن از مخلوط کودها استفاده شود. ضمن اینکه 
مي توان کم وکاس��تي هاي کود دامي را با افزودن مقادیر 
مناسب کودهاي شیمیایي  جبران کرد. امروزه براي رسیدن 
به عملکردهاي باال  در زمینه کودده��ی، راهی جز کاربرد 
تلفیقي کودهاي آلي و ش��یمیایي نیس��ت، چرا که عناصر 
غذایی موجود در کودهاي آلي بتدریج در اختیار گیاه قرار 
گرفته و لذا نمي توانن��د تمامی نیازهای غذایي گیاهان، به 

خصوص گیاهان پر توقع را تامین کنند.
)با تشکر از همکاری دکتر سید جواد حس��ینی فرد، محقق  محترم مؤسسه تحقیقات پسته 

کشور در تهیه این مطلب(

تامین نیاز سرمایی پسته

اولین میزگرد فنی انجمن پسته ایران با شرکت جمعی 
از محققان موسسه تحقیقات پسته کشور و اساتید دانشگاه 
و صاحبنظران صنعت، با عنوان: "تامین نیازسرمایی پسته 

در استان کرمان"،در تاریخ 89/11/11  تشکیل شد.
در این نشست اطالعات هواشناسی موجود در مناطق 
مختلف استان کرمان و ساعات سرمایی در پاییز و زمستان 

89 مورد بررسی قرار گرفت. 
بر اس��اس اطالعات مطرح ش��ده در میزگرد، و نظر به 
میزان س��اعت س��رمایی مورد نیاز ارقام مختلف پس��ته، 
توجه باغداران عزیز مناطق شمال  استان کرمان را به این 

توصیه ها جلب می نماید: 
* به غیر از رقم اکبری، س��ایر ارقام تجاری پسته، نیاز 

مبرمی به روغن پاشی ندارند. 
* الزم اس��ت محلول پاش��ی با روغن ول��ک و با غلظت 
30دره��زار صورت گیرد. ای��ن روغن باید از ش��رکت ها و 

فروشندگان معتبر تهیه شود. 
* روغن ول��ک را بایدکاماًل با آب مخل��وط کرد و آنگاه 

درختان را با این مخلوط شستشوی کامل داد.
* بهترین زمان روغن پاشی از10 تا 25 بهمن ماه است. 
* در مورد رقم فندقی، قبل از تصمیم گیری، الزم است با 

متخصصان و صاحبنظران محلی مشورت شود.

جلوگیری از زمستانگذرانی آفات در باغهای پسته، 
باعث کاهش آفت زدگی باغها در فصل زراعی می شود. 
برای مبارزه زمستانه با آفات، باغدارانی موفق بوده اند که 

به این نکات توجه داشته اند:
1- الروهاي سوسک سرش��اخه خوار پسته در فصل 
زمس��تان زیرپوست ش��اخه هاي ضعیف شده درختان 
پسته زمستانگذراني مي کنند. بنابراین می توان با هرس 
و حذف شاخه هاي ضعیف شده باعث کاهش جمعیت 
این آفت در باغ شد. تله گذاري با چوب هاي تازه هرس 
ش��ده، جمع آوري این تله های چوبی پ��س از یک ماه 

و س��وزاندن آنها و جایگزیني چوب ه��اي جدید نیز در 
کاهش جمعیت آفت و جلوگیري از خسارت آن در سال 

آینده، بسیار موثر واقع می شود. 
2- یخ آب زمس��تانه موجب کاهش جمعیت بعضي 
آفات که در خاک زمستانگذرانی می کنند می گردد. لذا 
اگر باغ پسته  در روزهاي سرد زمستان آبیاری شود، یخ 
زدن آب در شب، در کاهش بعضي آفات؛ از جمله پروانه 

پوستخوار پسته، تاثیرگذار است.  
3- شخم باغ هاي پسته در فصل زمستان در کاهش 
جمعیت بعضی آفات، مانند »پس��یل معمولي پسته« 

و »زنبور مغزخوار« موثر اس��ت، البته ب��رای مبارزه با 
»زنبورمغزخوار پس��ته« باید قبل از شخم، تمام پسته 
ه��اي روي درختان و روي زمین جم��ع آوري و معدوم 

شود.
4- در انبارهاي پسته، احتمال خسارت آفات انباري، 
بخصوص »شب پره هندي« وجود دارد. براي کنترل این 
آفت در فصل زمستان باید بوسیله تهویه، تاحد ممکن 
درجه حرارت انبار را پایین نگهداش��ت. اگر دماي انبار 
به میزان کمتر از 13درجه سانتي گراد تنظیم شود، این 

آفت قادر به رشد و خسارت نخواهد بود.

مبارزه با آفات پسته  در فصل زمستان

در اولین میزگرد فنی انجمن بررسی شد

هرس و سوزاندن شاخه های آلوده به الروهای سوسک 
سرشاخه خوار پسته برای کاهش جمعیت این آفت

شخم زمستانه  باغ های پسته، روشی موثر برای کاهش آفات
 پسیل معمولی و زنبور مغزخوار پسته

آبیاری زمستانه باغ های پسته، شیوه ای موثر در کاهش 
پروانه پوست خوار و سایر آفات
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ادامه از صفحه اول
*ساختار بازار از نظر علمی،  »رقابتی« ارزیابی می شود. 

* بنظر می رسد در س��ال 2011مصرف پسته در روسیه  
افزایش خواهد داشت و به 15000تن خواهد رسید. 

* با باال رفتن قیمت پس��ته ای��ران، آمریکایی ها در عرضه 
پسته فعالتر ش��ده اند. نماینده پارامونت در حال حاضر پسته 
21/25را به قیمت 3/70 تا 3/75 دالر- پوند )معادل 8150 
الی8250 دالرت��ن( در بنادربالتیک دریافت می کند. ورودی 
نماینده پارامونت در ماههای اکتبر تا دسامبر جمعاً 354 تن 
بوده است که بنظر می رسد با افزایش قیمت پسته ایرانی در 

ماههای آتی افزایش یابد. 
*  قیمت آب خندان 30/32 پیش��نهادی ایران به قیمت 
آب خندان 21/25 امریکا رسیده که سبب رکود بازار مصرف 

آب خندان شده است. 

چین؛ ذخیره سازی
*روند پرداخ��ت پول در زنجی��ره مص��رف داخلی چین 
دچ��ار اخت��الل ش��ده اس��ت. توزیع کنن��دگان، پرداخت به 

فرآوری کنندگان را با تاخیر انجام می دهند. 
* مقدار دهن بس��ت ذخیره انب��اری ای��ران در چین زیاد 
اس��ت و بنظر می رس��د که تقاضای چین برای دهن بست در 
بهمن و اس��فند کم ش��ود. دلیل اصلی، رونق اقتصادی چین 

است که دسترس��ی به کارگر ارزان را مش��کل کرده و سبب 
شده توان تولید پسته دهن بس��ت محدود شود؛ ضمن اینکه 
مصرف کنن��دگان نیز رفته رفت��ه به مصرف پس��ته کیفی تر 

متمایل می شوند. 
قیمت دهن بست در چین با فندقی فاصله بیشتری گرفته 

است.
*پسته 21/25آمریکا، به قیمت حدود 3/55-3/5 دالر- 
پون��د )7820 دالر- تن( برای تحویل محم��والت موجود در 
بندر هنگ کنگ عرضه شده است. کیفیت این پسته پایین تر 

از پسته معمول امریکایی است. 
مکزیک؛ احیاء بازار آمریکای التین 

 با یکسان شدن تعرفه ایران  و امریکا، صادرکنندگان ایرانی، 
صادرات پس��ته به مکزی��ک را آغاز کرده اند. ه��ر چند حجم 
صادرات بزرگ نیس��ت، اما نفس احیاء ب��ازار آمریکای التین 

برای ایران مهم است. 
عراق؛ ُافت در بازار 

صادرات به عراق به رونق سال قبل نیس��ت، اما همچنان 
بارگیری می شود.

ترکیه؛ ترانزیت به مقاصد دیگر 
بارگیریهای تجار ترک برای ترانزیت به مقاصد دیگر امسال 

رونق بهتری داشته است. 

بازار پسته ایران در جهان

تصمیمات کمیسیون باغبانی
بیس��ت ودومین جلسه کمیس��یون باغبان��ی 
انجمن پس��ته ایران، در تاریخ یازدهم بهمن ماه 
باحضوراعضاء و میهمانان در کرمان تشکیل شد. 

اهم مصوبات جلسه به این شرح است: 
* مقررش��د اعضای کمیس��یون و دبیرخانه 
انجمن در صورت دسترسی به اطالعات تاریخی 
مربوط به سرمازدگی عمومی باغهای پسته استان 
کرم��ان، اطالعات خود را در اختیار کمیس��یون 

باغبانی بگذارند. 
* مقررشد دبیرخانه انجمن در اولین فرصت 
ضمن برگزاری میزگرد فنی در خصوص کاربرد 
اسیدس��ولفوریک در باغهای پسته، مسائل فنی 

مرتبط با ایمنی و کاربرد آن را بررسی کند. 
* مس��أله نظارت بر کیفیت سموم، چگونگی 
کنترل و مبارزه با س��ن پس��ته، کرم چوبخوار و 
شیره خشک )پسیل( بعنوان عمده ترین مشکالت 
عموم��ی دفع آف��ات در باغهای پس��ته، تعیین و 
پیگیری موارد ذیل ب��ه دبیرخانه انجمن محول 

شد: 
* مکاتبات با س��ازمان حفظ نباتات کشور در 
مورد چگونگی نظارت بر کیفیت سموم موجود در 

بازار و دریافت مستندات بازرسی این سموم. 
* بررسی امکان اس��تفاده از اعتبارات مربوط 
به حذف یارانه سموم برای کنترل و مبارزه با این 
آفات و در صورت امکان، تهیه طرح اجرایی در این 

زمینه با همکاری سازمان حفظ نباتات. 
* مقرر شد با توجه به مطالعات و پژوهشهایی 
که در مؤسس��ه تحقیقات پسته کشور در زمینه 
انتخاب رقم نر مناسب برای  رقم احمدآقائی انجام 
ش��ده، مقاله این تحقیقات در اختیار کمیسیون 
قرار گیرد ت��ا به نحو مطلوب ب��رای اطالع اعضاء 

منتشر شود. 
* با تاکید بر ض��رورت حضور فعال انجمن در 
کمیته "تدوین آیین نامه اجرای��ی قانون تعیین 
تکلیف چاههای آب فاقد پروان��ه بهره برداری"، 

دبیرخانه انجمن مسؤول  پیگیری شد. 

آق��ای دکترمحمدس��عیدنوری نائینی بعنوان 
کاندی��د جمهوری اس��المی ایران ب��رای تصدی 
پست دبیرکلی سازمان خواروبار و کشاورزی ملل 

متحد)FAO( معرفی شد.
آق��ای دکترنائینی که از س��ال 1374 به مدت 
11سال س��فیر و نماینده دائم ایران در FAO و 
پس از آن در دو دوره و به مدت 4 سال عضو شورای 
مستقل  FAO بوده، برای تصدی این مسؤولیت، با 
وزیرسابق آب عراق، وزیرسابق کشاورزی اندونزی، 
معاون آمریکای التین س��ازمان FAO از کشور 
برزیل، وزیر امورخارجه سابق اسپانیا و احتماالً یک 

کاندید از کشور اتریش رقابت دارد. 
مسؤولیتها و سوابق علمی و مسؤولیتهای 

اجرائی:
 دکترای توسعه و اقتصاد بین الملل از دانشگاه 
کرنل آمریکا، استاد دانشگاه شهید بهشتی، رییس 
شورای مستقل فائو طی سالهای 2005 تا 2009 

و س��فیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در 
فائو طی سالهای 1994 تا 2005.

FAO سازمان توسعه تجارت:حضور یک کاندید از ایران در رقابت انتخاب دبیرکل جدید

تمام معوقات جوایز صادراتی 
تسویه می شود

 معاون کمک های تجاری س��ازمان توس��عه تج��ارت ایران 
گفت:تمام معوقات جوایزصادراتی تا پایان اردیبهشت ماه سال 
آینده توس��ط وزارت بازرگانی تسویه می ش��ود. وی با اشاره به 
اینکه مجموع معوقات جوایزصادراتی از سال 86 تا پایان امسال 
580میلیارد تومان است، افزود:  110 میلیارد تومان از این مبلغ 
در بودجه امسال قرارمی گیرد و 470 میلیارد تومان نیز براساس 
دستور رییس جمهور به مسؤوالن، برای تسویه حساب پرداخت 

می شود.
کیومرث فتح اهلل کرمانش��اهی توضیح داد: نیاز ساالنه برای 
پرداخ��ت جوایز صادراتی از س��وی س��ازمان توس��عه تجارت 
270میلیارد تومان است، اما در مجموع، ساالنه فقط 110میلیارد 
تومان اعتبار اختصاص می یابد که قرار اس��ت اعتبارسال آینده 
برای این بخش به نس��بت جوایز در بودجه س��االنه پیش بینی 

شود.
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عضویت در انجمن

انجمن پس�ته ایران به عنوان نماین�ده فعاالن 
 صنعت پسته کش�ور در جهت اعتالی این صنعت،
از  فعاالن  امور تولید، صادرات، فرآوری و خدمات  

عضو می پذیرد.
برای ثبت ن�ام و دریافت فرم عضوی�ت با دفتر 

تهران یا کرمان تماس حاصل فرمایید.
اعضای وابس�ته نیز در صورت دارابودن شرایط 
می توانند برای تبدیل نوع عضویت  از وابس�ته به 

پیوسته اقدام نمایند. 

قیمت پسته معامله شده در دو هفته اول بهمن 1389

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

دوم  دوره  مدی�ره  هی�ات 
درچهارمین جلس�ه خود، که  روز 
یکشنبه دهم بهمن ماه در کرمان 
تشکیل شد، ضمن بررسی مسائل 
روز صنعت پس�ته و تبادل نظر در 
خصوص دس�تور کار این جلس�ه، 

چند مصوبه مهم داشت؛ از جمله:
 برگزاری یک سمینار بین المللی با 
موضوع پسته، سنجش تاثیر هدفمندی 
یارانه ها بر هزینه های فرآوری پسته، 
و تس��ریع در اجرای��ی ش��دن ط��رح 

کریدورآبی. 
*انجمن، سمینارپسته را با همکاری 
سازمان توسعه تجارت ایران، و با حضور 
فعاالن صنعت پسته کشور، متخصصان، 
صاحبنظران وش��رکت ه��ای داخلی و 
خارجی مرتبط با صنعت، در ش��هریور 
ماه 1390 در شهر کرمان برگزارخواهد 

کرد. 
* عملکرد کمیسیون های مختلف 
انجمن مورد بررس��ی ق��رار گرفت.   
کمیسیون "بهداش��ت" و کمیسیون 
"تحقی��ق و آم��وزش"، با ه��م ادغام 

شدند. دبیرخانه انجمن تا اطالع ثانوی مسؤول برگزاری منظم جلسات این کمیسیون 
با مش��ارکت صاحب نظران عالقمند ش��د. براس��اس این تصمیم، دبیرخانه از تمامی 
صاحبنظران و متخصصان امور بهداش��ت و کنترل پس��ته و همچنین فعاالن عرصه 
تحقیقات ک��ه عالقمند به مش��ارکت در زمینه های مرتبط با بهداش��ت و تحقیقات و 

آموزش پسته  می باشند دعوت می کند 
با عنایت ب��ه نقش تاثیرگ��ذاری که این 
کمیس��یون می تواند در ارتق��اء صنعت 
پسته کشور داشته باشد، برای شکل گیری 
و فع��ال س��ازی آن هم��کاری نماین��د. 
درخواست دبیرخانه این است که در قدم 
اول، عزیزان عالقمند ش��رحی از سوابق 
فعالیتهای خود را ک��ه مرتبط با وظایف  
 این کمیسیون می باشد، از طریق ایمیل

 و یا نمابر به دفتر انجمن پسته در تهران 
بفرستند. 

* آقای قاسمعلیزاده)عضو هیات امناء(، 
بعنوان رییس کمیس��یون آماد و فرآوری 
انتخاب و مقرر شد این کمیسیون  گزارشی 
از  »تاثی��ر ط��رح هدفمندی یاران��ه ها بر 
هزینه های فرآوری پسته«، تهیه و به هیأت 

مدیره ارائه دهد. 
* ضرورت اج��رای ط��رح کریدورآبی، 
مورد تاکید ق��رار گرفت و دبیرخانه موظف 
به پیگیری در جهت به اجرا در آمدن هر چه 

سریعتر این پروژه گردید. 
* اعالم ش��د که برای نخستین بار یک 
چهره بین المللی اقتصادکش��اورزی ایران، 
بعنوان کاندیدای کشورمان برای رقابت در تصدی پست دبیرکلی فائو معرفی شده است. 
با توجه به اهتمام اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ای��ران برای حمایت  بخش خصوصی از 
این گونه فرصت ها، هیأت مدیره از حضور آقای دکتر محمد سعید نوری نائینی در رقابت 

انتخاباتی برای دبیرکلی فائو حمایت کرد.

ر ایران
سمینار بین المللی پسته د

درجه پستهرقم
محصولدر بازار رفسنجاندر بازار تهران

تازه هفته دومهفته اولهفته دومهفته اول

32- 30 استانداردفندقی خندان
8000800081008100ü)معروف به اروپایی(

فندقی
326700660066006600ü-30 ) کیل 50( دهن بست 

* قیمت نقدی، هرکیلو به تومان

ویژه نامه نوروزی خبرنامه 
اسفندماه منتشر می شود

چاپ آگهی در این ویژه نامه برای عموم آزاد اس��ت. 
اعضای پیوس��ته انجم��ن از 10 درصد تخفی��ف برخوردار 

خواهند بود.
اولویت انتخاب صفحه، تاریخ دریافت سفارش است.

در صفحات داخلی، آگهی ها بر حسب موضوع در بخش های 
مربوط چاپ خواهند شد .

قبول س��فارش درج آگهی حداکثر ت��ا تاریخ 25 بهمن 
ماه است.

برای کسب اطالعات بیشتر  و سفارش چاپ آگهی با تلفن: 
22966928،9-021 یا 22942371-021 تماس بگیرید.

سامانه پیام کوتاه انجمن 
پسته ایران

به اطالع اعضای محترم انجمن پس�ته ایران 
می رس�اند: س�امانه پیام کوتاه انجمن از تاریخ 
اول بهمن م�اه راه اندازی ش�ده اس�ت .  از این 
پ�س ارتب�اط متقابل می�ان انجم�ن و اعضاء از 
طریق ش�ماره 30007650002266 امکان پذیر 
می باشد. اخبار و اطالعات کوتاه و مهم، همچون 
قیمت هفتگی پسته، توصیه های فنی و ترویجی 
 و ...... ب�رای ش�ما ارس�ال می ش�ود. ش�ما هم 

می توانید ما را از نظرات خود مطلع فرمایید.


