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مصوبات آخرین 
جلسه هیات مدیره  

در سال 1389
پنجمین جلسه هیات مدیره انجمن پسته 
ایران با حضور اعض��اء در تاریخ 89/11/30 در 
محل دفتر انجمن پسته در تهران تشکیل شد. 
طبق دستور جلس��ه، فعالیتهای سال 1390 
انجمن به ش��رح زیر مورد بررس��ی و تصویب 

قرار گرفت:
* برنامه تورهای علمی و فنی انجمن مشتمل 
بر تور بازدید از دیگر کشورها، تورهای داخلی و 
برنامه بازدید گروهی از نمایشگاههای تجاری 

خارجی؛
*حضور انجمن در نمایشگاه آنوگا 2011 که 

در مهرماه آینده در آلمان برگزار خواهد شد؛ 
*توسعه فعالیت عضوگیری؛

* اجرای برنامه های آموزشی شامل دوره های 
آموزش��ی در زمینه غذا، سمینارهای آموزشی 
تخصصی و ایجاد هس��ته مرکزی مشاوره فنی 

برای ارائه خدمات به فعاالن؛ 
* راه اندازی فعالیت های تبلیغی از طریق 
 اختصاص فضای تبلیغی در س��ایت و انتش��ار 

سه نوبت فصل نامه تخصصی انجمن در سال؛ 
* پیگیری انتشار کتاب نیازمندیهای صنعت 

پسته.
 در پایان، مقرر ش��د جلس��ه ف��وق العاده 
هیات امناء به منظور تصویب برنامه های سال 
1390در دهه سوم فروردین ماه آتی، در کرمان 

برگزار شود.

تحلیل آمار صادرات پسته در 4ماهه اول سال زراعی
25 درصد رشد در صادرات پسته 

طرح هدفمندس��ازی یارانه ها که اجرای آن، در س��الهای اخیر 
نقل محافل سیاس��ی، اقتصادی و اجتماعی کشور بود، در دی ماه 
سال 1388 به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و اجرای آن از 

89/9/27 بطور رسمی در کشور آغاز شد. 
برخی آثار اولیه حذف یارانه حامل های انرژی در محصول پسته 

را می توان بشرح زیر برشمرد:
افزایش هزینه حامل های انرژی )گاز، برق، گازوئیل و...(؛فقدان 
منابع مالی الزم برای پرداخت هزینه انرژی توسط باغداران پسته؛ 
افزایش هزینه سایر نهاده های کشاورزی مانند کود، سم و نهال که 
منجر به افزایش قیمت تولید خواهد شد؛ افزایش هزینه های پس از 
تولید،شامل هزینه های برداشت، حمل ونقل، فرآوری، انبارداری و 

صادرات وافزایش قیمت تمام شده پسته در ایران.
بررس��ی های انجمن پس��ته ایران در دوره دوازده ساله 1378 
تا 1389 نش��ان می دهد که در دوره مزبور هزینه های جاری یک 
هکتار باغ پسته مثمر در شهرس��تان رفسنجان از 868 هزار تومان 
به 4/83میلیون توم��ان افزایش یافته و در س��الهای مختلف، بین 
10 تا 25/6 درصد رشد داشته اس��ت. متوسط درصد رشد سالیانه 
هزینه های جاری هر هکتار باغ پس��ته در ای��ن دوره 16/9 درصد 

بوده است. 
 تاکنون بخش��ی از این افزایش هزینه از دومحل جبران ش��ده 
است:اول، افزایش بین المللی قیمت پسته به دالر )تقریباً دوبرابر(؛ 

دوم، افزایش نرخ تبادل دالر به ریال )حدود 15 درصد طی دوره(.
 ... با در نظر گرفتن قیمت متوس��ط فروش پس��ته خش��ک در

هم فلّه توسط باغدار از قرار هرکیلو 60.000ریال در سال 1389، 
کش��اورز نیاز به برداش��ت حداقل معادل 1000 کیل��و در هکتار 
برای پوش��ش هزینه های کامل تولید دارد. این در حالی است که 
هم اکنون به اس��تناد گزارش های وزارت جهادکشاورزی، متوسط 
برداشت محصول در کش��ور 700 کیلوگرم در هکتار است. از آنجا 
که برداشت های ناکافی عمدتاً متعلق به کشاورزان خرد و مناطق 
محروم با سفره های بحرانی آب است، می توان تصور کرد که حتی 
بدون عواقب ناش��ی از اص��الح قیمت حامل های ان��رژی، اکثریت 
باغداران پسته در استانهای حاش��یه کویر در خطر ورشکستگی و 

مهاجرت قرار دارند.
در جدول شماره یک آثار مستقیم افزایش نرخ حامل های انرژی 
در طرح هدفمندکردن یارانه ها بر عوامل و نهاده های تولید مصرفی 

در هر هکتار باغ پسته برآورد شده است.
بطوریکه ارقام جدول نشان می دهد، تنها با در نظر گرفتن آثار 
مستقیم طرح، هزینه های جاری در هر هکتار باغ پسته 17 درصد 
و هزینه های کل با احتس��اب هزینه های اس��تهالک، 13/5درصد 
رشد خواهد داشت. لذا با احتساب متوسط رشد سالیانه هزینه های 
ناشی از تورم سالیانه )به میزان 17درصد(، عماًل هزینه تولید در هر 
هکتار بین 30/5 تا 34 درصد رشد می یابد.چنانچه دولت تصمیم 
به افزایش حق الزحمه کارگری و اصالح قیمت کاالها - که به طور 
غیر مستقیم از طرح هدفمندکردن یارانه ها متأثر می شوند – بگیرد 

آثار آن باید بر محاسبات فوق افزوده شود.
ادامه در صفحه 3

تحلیل کمیسیون باغبانی و فرآوری:

 تاثیر طرح هدفمندسازی یارانه ها 
بر هزینه های تولید و فرآوری پسته
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در ماههای اسفند و فروردین هر سال، 
موضوع مب��ارزه با پروانه چوبخوار پس��ته 
بعن��وان یک��ی از مهمتری��ن دغدغه های 
باغداران پسته کشور مطرح است.از آنجا 
که روش ه��ای مختلفی برای مب��ارزه با 
پروانه چوبخوار پس��ته توصیه می ش��ود، 
انجمن برای انتخاب بهترین راه از میان این 
روش ها، موضوع را در دستور کار دومین 

میزگرد فنی خود قرار داد. 
این میزگرد در روز 17 بهمن ماه 89 با 
حضور جمعی از محققان موسسه تحقیقات 
پس��ته کش��ور، اس��اتید و صاحبنظران و 

باغداران عضو انجمن تشکیل شد.
ش��رکت کنندگان در میزگرد با توجه 
به رایج ش��دن کاربرد فرمون های جنسی 
و تله های فرمونی در س��الهای اخیر برای 
ردیابی و مبارزه با این آفت، راجع به برخی 
از مشکالت پیش آمده در کاربرد این مواد  
را بحث و تبادل نظر کردند.با توافق جمع 
حاضر در مورد ضرورت شناسایی، ردیابی 
وتعیین زمان مطلوب مبارزه با آفت، برای  
راهنمایی باغداران عزیز  دستورالعملی به 

شرح زیر تنظیم شد:
پروانه چوبخوار پسته

  پروان��ه چوبخوار پس��ته  تا قبل 
از س��ال 1350 خس��ارت زيادي در 
باغهاي پس��ته ايران نداش��ته است، 
كارب��رد بي روي��ه مواد ش��يميايي 
)حش��ره كش ها( در باغ هاي پس��ته 
بخصوص از اواخر زمستان تا اوايل 
بهار در طول سالهاي 1350 تا 1360 
باعث از بين رفتن دش��منان طبيعي 
اين آفت شد. در حال حاضر اين آفت 
بعنوان يكي از آفات درجه اول پسته 
كشور مطرح اس��ت و در كليه مناطق 

پسته كاري ايران گسترش دارد.

این آفت زمس��تان را بصورت الرو سن 
آخر )سن چهارم( در داخل چوب شاخه ها 
بسر مي برد.  الروهاي سن آخر، بر حسب 
شرایط آب و هوایي، از اوایل اسفند تا اوایل 
فروردین از شاخه ها خارج شده و به شفیره 
تبدیل مي شوند.  پس از سپري شدن دوره 
شفیرگي، حشرات کامل از اوایل فروردین 
تا اوایل اردیبهش��ت ظاهر مي ش��وند که 
پیک خروج حش��رات کامل در دهه سوم 
فرورین اتفاق مي افتد.  حشرات کامل نر و 
ماده با هم جفت گیري نموده و تخم هاي 
خود را بطور انفرادي در راس ش��اخه هاي 
جوان همان سال در محل اتصال دمبرگ 
به شاخه یا روي خوشه پسته مي گذارند. 
پس از تفریخ تخم، الرو به داخل خوشه یا 

شاخه پس��ته نفوذ مي کند.  الرو سن آخر 
داخل شاخه ها تا سال بعد باقي مي ماند. 
بدین ترتیب این آفت یک نس��ل در سال 

دارد.
این آفت روي خوش��ه ها، می��وه ها و 
همچنین شاخه ها خسارت وارد مي کند. 
در مورد خوش��ه ها، پس از اینکه تخم ها 
تفریخ گردیدند، الروها وارد خوش��ه شده 
و به ش��کل حلقه در داخ��ل آن یک دور 
مي زنند و ارتباط میوه هاي باالی قسمت 
آلوده را از خوش��ه اصلي قطع و در نتیجه 
باعث خش��کیدن میوه هاي راس خوش��ه 
مي گردند که گاهي تعداد دانه هاي پسته 
خشکیده به 5 تا 7 عدد در خوشه مي رسد 
و خس��ارت آفت بدین شکل نس��بتاً زیاد 

است.
در مورد شاخه ها، پس از اینکه تخم ها 
تفریخ گردیدند، الروها مس��تقیماً خود را 
به مرکز آوندهاي چوبي رس��انده و شروع 
به تغذیه و ایجاد کانال الروي مي نمایند. 
حضور این کانالها در داخل چوبهاي جوان، 
مغز شاخه ها را فاسد کرده و باعث مي شود 
رشد شاخه ها متوقف شده و کوتاه بمانند 
در نتیجه موج��ب اخت��الل در گل دهی 

درخت در سال بعد می شود.
دشمنان طبیعي

    تع��داد زی��ادي دش��من طبیع��ي 
روي ای��ن آف��ت گ��زارش ش��ده اس��ت.

یک��ي از مهمتری��ن دش��منان طبیعي، 
زنبورکرماکیا)kermakiae ( می باشد.

بع��الوه مورچ��ه ه��ا و عنکبوت ها نیز 

پیله ه��اي آفت را در باغهاي پس��ته مورد 
حمله ق��رار مي دهند.  این ش��کارگرها از 
درختان ب��اال رفت��ه و س��وراخ نامنظمي 
روي پیله ه��ا ایجاد مي نماین��د.  فعالیت 
این ش��کارچي ها در باغ هاي پسته اي که 
سمپاش��ي در آنها انج��ام نمي گردد قابل 
توجه اس��ت.  با رعایت اص��ول حفاظت از 
دشمنان طبیعی، آفات و عدم سمپاشي ها 
در اواخر زمس��تان و کاهش سمپاشي ها 
در اوایل بهار، جمعیت دش��منان طبیعي 
 kermakiae بخصوص زنبور پارازیتوئید
افزایش یافته موجب کاهش جمعیت آفت 

مي گردد.
فرمون جنسي

     فرمون جنسي پروانه چوبخوار پسته 
توسط حش��رات ماده ترش��ح مي شود و 
باعث جلب حش��رات نر آفت م��ي گردد.

کاربرد تله هاي فرموني طبیعي )با استفاده 
از پروانه هاي ماده باکره( باعث جلب و به 
دام انداختن تعدادي زیادي از حشرات نر 
آفت مي شود. از این روش مي توان براي 
تشخیص اوج خروج حشرات کامل و تعیین 

زمان مبارزه با آفت استفاده کرد.
ب��ا توجه ب��ه اینک��ه فرمون جنس��ي 
مصنوعي پروانه چوبخوار س��اخته ش��ده 
است و در جلب حشرات نر کارآیي خوبي 
داشته، از این تله ها مي توان براي تحقیق 
میزان جمعیت آفت در باغ و تعیین دوره 
ظهور حشرات کامل این آفت مانند شروع و 
اوج خروج حشرات کامل و مشخص نمودن 
زمان مبارزه اس��تفاده ک��رد.  از این تله ها 

براي ش��کار انبوه آفت، و کاهش جمعیت 
آفت بج��ز در موارد خاص نبایداس��تفاده 

کرد.
روش دیگ��ر اس��تفاده از فرم��ون 
 جنس��ي این آفت، روش جلب و کش��تار 
)Attract and Kill( است که ترکیبي 
از فرمون جنس��ي و حشره کش مي باشد. 
این ترکیب در باغي که 10 درصد خوشه ها 
آلوده بودند بررسي شده که خسارت آفت 
را بطور قابل مالحظه اي کاهش داده است. 
بنابراین مي توان از این روش در جمعیت 

پایین آفت استفاده نمود. 
در خص��وص تاثی��ر ای��ن روش ب��ر 
جمعیت های باالتر از 10 درصد، اطالعات 
تحقیقاتی و علمی در میزگرد ارائه نش��د.     
در حال حاضر براي کنت��رل این آفت در 
جمعیت هاي باال از روش مبارزه شیمیایي 

استفاده مي شود. 
با توجه ب��ه وجود س��موم مختلف در 
بازار و ورود س��موم جدید به کشور برای 
مبارزه با این آفت، الزم است باغداران عزیز 
با مش��ورت متخصصان محلی نس��بت به 
انتخاب بهترین و موثرترین سم و ترکیب 

توصیه شده اقدام کنند.
   اوج ظه��ور پروانه هاي ای��ن آفت در 
رفس��نجان تقریباً دهه سوم فروردین ماه 
است.  ضمن اینکه براي تعیین اوج ظهور 
پروانه های این آفت در هرسال مي توان از 
تله هاي فرموني و محاسبه مجموع حرارت 

موثر استفاده کرد.  
ادامه در صفحه بعد 

گزارشی از دومین میزگرد فنی انجمن پسته ایران

پروانه چوبخوار پسته و چگونگی مبارزه با آن

خسارت الرو پروانه چوبخوار پسته روي خوشه ها
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بنابراین براي محاس��به مجم��وع حرارت موث��ر مي توان 
درجه روز را از اول بهمن ماه بر اساس آستانه حداقل حرارتي 
11درجه س��انتي گراد محاس��به نمود و زماني که به 213/8 
درجه روز  رسید مصادف با اوج ظهور حشرات کامل مي باشد.  
)از آقای مهندس بصیرت محقق محترم موسسه تحقیقات که در تهیه این 
دستورالعمل همکاری کامل داش��ته اند و از آقای مهندس هاشمی راد، آقای 
دکتر ش��جاع الدینی، آقای مهندس یزدانی و دیگر عزیزان��ی که باحضور در 

میزگرد در بحث های مرتبط حضور فعال داشتند، تشکر می شود. (
**   **    **

در سومین میزگرد فنی بررسی شد
 کاربرد اسید سولفوریک

در باغهای پسته
سومین میز گرد فنی انجمن پسته ایران با موضوع کاربرد 
اسید سولفوریک در باغهای پسته، هجدهم بهمن ماه با حضور 
چند نفر از اس��اتید و محققان و باغداران عضو انجمن تشکیل 

شد. 
در این نشس��ت برخی تحقیقات که درباره کاربرد اس��ید 
سولفوریک و مزایا و معایب آن انجام شده مطرح شد. علیرغم 
محدودیت منابع تحقیقاتی در ایران، حاضران براساس تجارب 
و چند م��ورد تحقیق داخلی، کاربرد اس��ید س��ولفوریک در 
خاکهای مناطق پسته کاری کشوررا مفید خواندند، اما با ذکر 
بعضی معایب و خطرات در نحوه حمل و استفاده در روشهای 
مختلف آبی��اری و مدیریت تهیه و توزی��ع و مصرف این ماده 

خطرناک، بر ضرورت بررسی بیشتر تاکید کردند.
مقرر شد هرگونه توصیه فنی در این زمینه، پس از بررسی 
5موضوع به ش��رح زیر و جمعبندی نظرات اعضاء در جلسات 

بعد، اعالم شود:
1- مزایای اس��تفاده از اسید س��ولفوریک از نظر افزایش 
نفوذپذیری، کاهش شوری و PH خاک و همچنین تاثیر آن بر 

افزایش جذب سایر عناصر غذایی موجود در خاک. 
2- معایب و خطرات اس��تفاده از اسیدس��ولفوریک از نظر 
احتمال و چگونگی تخریب خاک، امکان س��وختن ریش��ه و 

کاهش میکروارگانیسم های خاک. 
3- چگونگی کاربرد اسید سولفوریک در روشهای مختلف 

آبیاری. 
4- چگونگی تزریق اسید سولفوریک در خاک و تجهیزات 

مورد نیاز.
5- نحوه حمل و نقل و مالحظات ایمنی و اجرایی الزم در 

توزیع و مصرف اسید سولفوریک.

درصد افزايش)%(هزينه بعد)ريال(هزينه قبل)ريال(عامل تولید
800.0005.600.000600استحصال آب - انرژی
5.500.0005.500.0000استحصال آب - سایر

12.900.00012.900.0000کارگری 
14.100.00014.800.0005نهاده ها 

6.600.0008.300.00025ماشین آالت )کارکرد(
8.400.0009.300.00010برداشت، فرآوری، مدیریت 
48,300,00056,400,00017جمع هزينه های جاری 

6.500.0006.500.0000استهالک باغ 
5.000.0005.000.0000استهالک سفره آبی 
59,800,00067,900,00013/5جمع کل هزينه ها 

 تاثیر طرح هدفمندسازی یارانه ها 
بر هزینه های تولید و فرآوری پسته

عنوان هزينه
هزينه تولید هر کیلو پسته قبل 
از اجرای طرح هدفمندی يارانه ها

)ريال(

اثر مس�تقیم طرح هدفمندی 
يارانه ها بر هزين�ه تولید هر کیلو 

پسته )ريال(
درصد افزايش

-1.4651.465حقوق و بیمه
759425کرایه تراکتور

230506120برق
8514065آب
100370270گاز
-7070بیمه

-210210سایر مخارج جاری
2,2352,85528مجموع جاری

-500500استهالک ساختمان
-1.1401.140استهالک ماشین آالت

-315315خواب سرمایه
4,1904,81015هزينه تمام شده

...برهمین اساس، تاثیر طرح هدفمندسازی یارانه ها 
بر هزینه های تمام ش��ده فرآوری هر کیلو پس��ته در 
واحدهای فرآوری در جدول شماره 2 ارائه شده است. 
مطابق این جدول هزینه فرآوری س��ه کیلو پس��ته تر 
)و تولید یک کیلو پسته خش��ک( قبل از اجرای طرح 
هدفمندی یارانه ها 419 تومان بوده که پس از اجرای 

طرح به 481 تومان خواهد رسید که افزایشی معادل 
15درص��د در هزینه های مس��تقیم فرآوری نش��ان 
می دهد. هزینه های جاری فرآوری )بدون احتس��اب 
هزینه های اس��تهالک س��اختمان و ماش��ین آالت و 
هزینه های فرصت و خواب س��رمایه( 28 درصد رشد 

خواهد داشت.

بط��ور کل��ی به نظ��ر انجم��ن پس��ته ای��ران  طرح 
هدفمندک��ردن یارانه ها طرحی ضروری بوده و س��الها 
مورد تأئید عموم کارشناس��ان اقتصادی بوده است. اما 
الزم است عوارض پیش آمده بطرق شفاف دیگر جبران 
شود. آنچه کشاورزان باغدار کش��ور را رنج می دهد، نه 
حذف یارانه ها و شفاف س��ازی اقتص��ادی، و به تبع آن 
تعدیل قیمتها، بلکه فقدان س��ازوکارهای حمایتی در 

شروع طرح است. 
در حال حاضر پس��ته ای��ران از یک س��و در داخل با 
افزایش هزینه ناشی از تورم سالیانه حدود 17 درصد، و 

افزایش هزینه ناشی از اجرای طرح ) به میزان 13/5-17 
درصد( رو به رو است و از سوی دیگر بدلیل ثبات نسبی 
قیمتهای جهانی، امکان افزایش درآمد حاصل از افزایش 
قیمت جهانی را ندارد. ثبات نرخ ارز نیز به معضل تعادل 
بین هزینه و درآمد در صنعت پسته ایران دامن زده است؛ 
چرا که بدلیل ثبات مصنوع��ی نرخ ارز، درآمد حاصل از 
صادرات پسته با نرخهای غیرواقعی به ریال تبدیل شده و 

عماًل باغداران به درآمد واقعی خود دست نمی یابند!
آیا کس��ی را س��راغ دارید که این معادله پیچیده را 

حل کند؟

ادامه از صفحه اول
جدول شماره 1: آثار مستقیم افزايش نرخ حامل های انرژی بر هزينه تولید در هر هکتار باغ پسته

جدول شماره 2: بررسی آثار مستقیم طرح هدفمندسازی يارانه ها بر هزينه تمام شده فرآوری مکانیزه به ازاء هر کیلو پسته خشک 
فرآوری شده به قیمت های سال 1389 بدون احتساب هزينه حمل

مس��ئول مرکز پیش بینی هواشناس��ی کرمان با اشاره به 
ادامه روند بارندگیهای کرمان گفت: طبق بررسی های صورت 
گرفته میزان بارندگی در س��ال جاری نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته 72 درصد افزایش یافته است. حمیده حبیبی در 
گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به اینکه در ماههای 
ابتدایی س��ال جاری ش��اهد کاهش بارندگی بودیم گفت: از 
ابتدای مهر ماه سال جاری تا کنون در مقایسه با مدت مشابه 

سال قبل 72 درصد افزایش بارندگی داریم.
با وجود بارندگی ش��دید در کرمان برخی مناطق کرمان 
همچون ش��هداد، با کاهش ش��دید بارش و ادامه خشکسالی 

مواجه هستند.
خبرنام��ه: آخرین آم��ار دریافتی درباره می��زان بارندگی 
در اس��تان کرمان از اول مهر لغایت 30بهم��ن 1389 بیانگر 
99میلیمتر بارش است که نسبت به مدت مشابه سال قبل که 

69 میلیمتر بوده افزایش قابل توجهی را نشان می دهد. 

بارندگی در کرمان 72 درصد افزایش یافت
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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:سایت انجمن پسته
تلفن خبرنامه: 021-22942371

khabarnamep@yahoo.com:ایمیل خبرنامه

نشریه خبري تحلیلي انجمن پسته ایران

قیمت پسته خشک)محصول سال زراعی جاری( معامله شده در هفته آخر بهمن ماه 1389

درجه پستهرقم
در بازار رفسنجاندر بازار تهران

نقدی4 ماه و 10 روز 

32- 30 استانداردفندقی خندان
87008700)معروف به اروپایی(

فندقی
3273006450-30 ) کیل 50( دهن بست 

توجه: قیمت ها هر کیلو به تومان، در بازار تهران 4ماه و 10 روز  و در بازار رفسنجان نقدی است.

اولین س��مینار بین المللی مایکوتوکس��ینها در خشکبار و 
میوه های خشک با عنوان 

 First International Symposium on  (
Mycotoxins in Nuts and Dried Fruits( توس��ط 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان و با همکاری انجمن جهانی 
علوم باغبان��ی)ISHS ( از تاری��خ 90/6/19 لغایت 90/6/21 

برگزار خواهد شد. 
محورهای همایش: 

1- Economic impact of mycotoxin 
contamination of nuts & dried fruits 

2- Legislative controls for mycotoxins in 
nuts & dried fruits 

3- Sampling and analysis of mycotoxins in 
nuts & dried fruits 

4- Pre- and post harvest management of 
mycotoxins in nuts & dried fruits 

5- Detection methods for mycotoxins in 
nuts & dried fruits 

6- Food processing to reduce mycotoxins in 
nuts & dried fruits 

7- Mycotoxigenic fungi in nuts & dried 
fruits: impact and molecular biology 

8- Molecular approaches to reduce 
mycotoxin contamination of nuts & dried 
fruits 

9- Systematics of mycotoxigenic fungi 
affecting nuts & dried fruits 

  در این سمینار سه روزه  دانش��گاهها و موسسات داخلی و 
خارجی برای مش��ارکت علمی، مالی و اجرای��ی اعالم آمادگی 
نموده و دانشمندان عالی رتبه از کشورهای مختلف نظیر سوئد، 
س��وییس، امریکا و افریقای جنوبی حضور خواهند یافت. بنا به 
اعالم دانشگاه آزاد اس��المی واحد دامغان و با توجه به برگزاری 
نمایشگاههای ارائه دستاوردها و کارگاههای آموزشی در زمان 
برگزاری و امکان استفاده از خدمات حامیان سمینار، شرکتهای 
عالقمند فعال در زمینه خش��کبار می توانند بعنوان حامی در 
برگزاری سمینار مشارکت کنند و از مزایای آن بهره مند شوند. 
برای کسب اطالعات بیش��تر می توانید به س��ایت سمینار به 
نش��انی www.mycotoxinsymp.com  مراجعه و یا با 
تلفن دبیرخانه س��مینار به ش��ماره 5261034-0232 تماس 

حاصل فرمایید. 

بررسی وضعیت صادرات پسته در چهار ماهه مهر، 
آبان، آذر و دی  سال 1389 نشان می دهد که در چهار 
ماهه اول سال زراعی 90-89 جمعاً 86.429 تن پسته 
صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل )1388(، 
بیش از 25 درصد رش��د داش��ته اس��ت. از این میزان 
صادرات، 9416 ت��ن) معادل10 درص��د( در دی ماه 

1389 انجام شده است. 
 66 از کل ص��ادرات دوره م��ورد بررس��ی، 5/
هزارت��ن )مع��ادل 77 درص��د( ان��واع پس��ته 
خندان،14/4هزارتن)معادل 17 درصد( انواع پس��ته 
نا خندان، 4/8 هزار ت��ن) معادل 5/5 درصد( انواع مغز 
پسته، مغز پسته بدون پوست دوم و خالل مغز پسته و 

همچنین 700 تن سایر انواع پسته بوده است. 
بررسی مقاصد صادراتی پسته ایران در چهار ماهه 
اول سال زراعی جاری نش��ان می دهد که کشورهای 
شرق دور با 48821 تن، مجموعاً بیش از 56 درصد از 
کل پسته صادراتی ایران را دریافت کرده اند. در مرتبه 
دوم، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با 10/4 هزار 
تن ) معادل12 درصد( مهمترین مقصد صادراتی بوده 
و پس از آن امارات متحده عربی با ح��دود 9 هزار تن 
10 درصد از صادرات پس��ته را به خود اختصاص داده 
است. کشورهای مش��ترک المنافع و کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا بترتیب با7500 و 7200 هزار تن مقاصد 
بعدی پس��ته ایران بوده اند. شبه قاره هند با 2865 تن 
از دیگر مقاصد مهم پس��ته در دوره چهار ماهه مهر تا 
دی89  بوده است. که این مقاصد جمعاً 99درصد پسته 

صادراتی ایران را جذب کرده اند. 

صادرات پسته در 10 ماهه سال 1389
بر اس��اس آمار دریافتی از گمرک جمهوری اسالمی 
ایران، تا پایان آذرماه امس��ال 132 هزار تن انواع پس��ته 
به کشورهای مختلف صادر ش��ده که نسبت به 99 هزار 
تن ص��ادرات دوره مش��ابه س��ال قبل 33 درصد رش��د 
نش��ان می دهد. از کل ص��ادرات ای��ن دوره،99هزار تن 
)معادل75درصد( انواع پس��ته خن��دان و 20/5 هزار تن 
)مع��ادل 15/5 درصد( ان��واع پس��ته ناخندان،10هزار 
تن)معادل 7/5درصد( انواع مغز پس��ته، مغز پسته بدون 
پوس��ت دوم و خ��الل مغز پس��ته و 2500 ت��ن )معادل 

2درصد( سایر انواع پسته بوده است. 

برگزاری اولین سمینار
 بین المللی مایکوتوکسینها 

در خشکبار و میوه های خشک

25درصد رشد در صادرات پسته 
تحلیل آمار صادرات پسته در چهار ماهه اول سال زراعی

اعالم قیمت پس��ته خشک در بازار رفس��نجان و تهران 
از ش��ماره چهار خبرنامه در اس��فندماه 1387 آغاز شد و 
به تناوب ادام��ه یافت. اما بنا به خواس��ته خوانندگان عزیز 
به عنوان یک س��تون ثابت از ش��ماره 23 در نیمه اول دی 
1388 در خبرنامه قرار گرفت. که تاکنون بدون وقفه ادامه 

داشته است.
در این ستون قیمت نقدی پسته فندقی خشک انس -32

30 خندان و دهن بس��ت کیل 50 اعالم می شد. از ابتدای 
بهمن ماه جاری، با راه اندازی سیس��تم پیام کوتاه انجمن، 
این قیمت بصورت هفتکی به اعضای متقاضی ارسال شد. 
برخی از فعاالن بازار پس��ته، بویژه بازرگان��ان بازار تهران 
اعالم قیمت نقدی تهران را چندان مفید نمی دانس��تند و 
تحلیل آنها مبتنی بر این واقعیت بود که:»بورس پسته در 

تهران،  معامله مدت دار 130 روز )4 ماه و 10 روزه( است 
و اگر چه تخمین قیمت نقدی ام��کان پذیر بوده و اعدادی 
که تاکنون نیز در خبرنامه چاپ شده واقعی است، اما عماًل 
معامالت نقدی پسته در بازار تهران سهم بسیار ناچیزی از 
کل معامالت پسته را در این بازار دارد.«لذا خبرنامه پسته با 
ارجاع موضوع به کمیسیون بازرگانی و هیات مدیره انجمن 
و کسب نظرات صاحبنظران بازار پسته تصمیم گرفت که از 
این پس قیمت هفتگی پسته را در بازار رفسنجان بصورت 
نقد و در بازار ته��ران بصورت مدت دار چه��ار ماه و ده روز 
اعالم کند. ای��ن روال در پیامک های هفتگ��ی انجمن نیز 

رعایت خواهد شد. 
 در ج��دول زیر قیم��ت هفته آخ��ر بهم��ن را مالحظه 

می نمایید. 

تغییر در نحوه ارائه قیمت پسته در خبرنامه انجمن


