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برخی از اهداف این سفر عبارت بودند از: 
معرف��ی انجم��ن پس��ته ای��ران و اه��داف آن و چگونگی 
مدیریت پس��ته در ایران ب��ه تولیدکنن��دگان و بازرگانان  
و دس��ت ان��درکاران این صنعت اع��م از بخش خصوصی و 
دولتی در آفریقای جنوبی، آش��نایی با وضعیت تولید پسته 
در آفریق��ای جنوب��ی با توجه به اطالع��ات دریافتی مبنی 
بر توس��عه پس��ته در برخی از مناطق آن کشور، آشنایی با 
ش��یوه های کشت و کار پس��ته و تبادل اطالعات و دانش 
فنی با تولیدکنندگان پس��ته، برگزاری نشست های علمی 
با محقیقن دانش��گاهی آن کش��ور، بازاریابی و گس��ترش 

تجارت پسته و صادرات محصول تولیدی ایران به آفریقای 
جنوبی و مالقات و مذاکره با بازرگانان و دس��ت اندرکاران 
تجارت پس��ته با توجه به پتانس��یل توس��عه بازار پسته در 
آفریقا و بررس��ی امکانات س��رمایه گ��ذاری اعضای انجمن 
در بخ��ش کش��اورزی آفریقای جنوب��ی و بویژه در صنعت 

پس��ته آن کش��ور. 
بر این اساس در طی سفر، برنامه بازدیدها و مالقات ها به 
اجرا  و  تنظیم  پیش بینی شده  اهداف  به  دستیابی  منظور  
هیات  اعضای  برخی  نظرات  و  مربوطه  گزارش  که  گردید 

اعزامی در صفحات 3  تا 6  تقدیم می گردد.

سفر به آفریقای جنوبی

تجربه ای ماندگار برای اعضا

به دنبال برگزاری چهار تور علمی و فنی انجمن پسته ایران به کشورهای سوریه، ترکیه و یونان، هیاتی 25 نفره 
متشکل از باغداران، فرآوری کنندگان و صادرکنندگان عضو انجمن در اواخر سال 1389 به کشور آفریقای جنوبی 
عزیمت نمود. این هیات در فاصله یکم تا دوازدهم اسفندماه از ژوهانسبورگ، پرتوریا، کیپ تاون، کیمبرلی و محل 

تمرکز باغ های پسته در شهر پریسکا بازدید نمودند.

اسالمی  جمهوری  گمرک  منتشره  آمار 
پسته  صادرات  که  می دهد  نشان  ایران 

ایران در 6 ماهه اول سال محصولی
90 - 89 نسبت به مدت مشابه سال قبل 

18/5 درصد رشد داشته است. 
صادراتی  مقصد  مهمترین  دوره  این  در 
پسته ایران کشورهای شرق دور می باشد 
که 50 درصد از کل پسته ایران را وارد 

نموده اند.
کشور   27 صادراتی،  مهم  مقاصد  دیگر 
عضو اتحادیه اروپا، امارات متحده عربی و 

کشورهای مشترک المنافع می باشند. 
مهمترین پسته صادراتی ایران انواع پسته 
خندان با 78 درصد و انواع پسته نا خندان 
با 14 درصد سهم بوده است. در 12 ماهه 
سال 1389 نیز صادرات پسته ایران 27 

درصد رشد داشته است. 
شرح کامل و جداول و نمودارهای مربوطه 

را در صفحه 7 مالحظه فرمایید. 

 6 در  رشد  18/5درصد 
ماهه مهر تا اسفند و 27 
درصد رشد در 12 ماهه 
سال 89 نسبت به دوره 

مشابه سال قبل

آمار صادرات پسته 
ایران در سال محصولی 

و سال تقویمی

هیأت مدیره انجمن پسته ایران تصویب کرد:

فعالیت ها و برنامه های آتی انجمن 
درخواست از اعضا برای همکاری در اجرای برنامه ها

هیأت مدیره دوره دوم انجمن پسته ایران پس از چند جلسه بحث و بررسی، سرانجام در پنجمین  و ششمین جلسه خود در مورخ 89/11/30 و 90/1/27 فهرست فعالیت ها و 
برنامه های آتی انجمن پسته ایران را تصویب نمود. براساس برنامه تنظیمی، فعالیت های آتی انجمن در پنج محور اصلی » کریدور آبی «، » تورها و نمایشگاه ها «، » گسترش 

اعضاء «، » فعالیت های آموزشی« و » فعالیت های تبلیغی« اجراء خواهد شد. مشروح فعالیت های تصویب شده را در صفحه2 مشاهده نمایید.
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از  پس  ایران  پسته  انجمن  دوم  دوره  مدیره  هیأت 
چند جلسه بحث و بررسی، سرانجام در پنجمین  و 
ششمین جلسه خود در مورخ 89/11/30  و 90/1/27 
فهرست فعالیتها و برنامه های آتی انجمن پسته ایران 
را تصویب نمود. یکی از مهمترین فعالیتهای انجمن 
اجرای  که  است  آبی  کریدور  پروژه  در سال 1390، 
آن در تفاهم نامه فی مابین انجمن و سازمان توسعه 
تجارت ایران مورد تأکید قرار گرفته و علیرغم آماده 
دو  در  انجمن  در  آن  اجرایی  و  فنی  مقدمات  شدن 
سال گذشته و دستور جناب آقای دکتر غضنفری وزیر 
صادراتی  جوایز  تخصیص  بر  مبنی  بازرگانی  محترم 
تشویقی کریدور آبی در سالهای 88 و 89 ، به توصیه 
محدودیت  دلیل  به  و  ایران  تجارت  توسعه  سازمان 
بودجه های حمایتی ، اجرای آن به تعویق افتاد . بر 
پسته  انجمن  مدیره  هیأت   ، جلسه  مصوبات  اساس 
بر اجرای پروژه در سال 1390، تالش  ضمن تأکید 
به جذب جایزه صادراتی مربوطه و  را معطوف  خود 

دیگر مکانیزمهای تشویقی صادراتی خواهد نمود .
این پروژه که با هدف حمایت از گسترش صدور پسته 
مانند  جهانی  گیر  بازارهای سخت  به  باال  کیفیت  با 
اروپا و ژاپن طراحی شده است ، ترجیحاً با همکاری 
کنترل  و  بازرسی  های  شرکت  معتبرترین  از  یکی 
تحت  تولیدی  پسته  و  اجرا  جهان  در  غذایی  مواد 
نام تجاری و برند Blue Corridor در بازار های هدف 
عرضه خواهد شد . برند Blue Corridor یک برند غیر 
اختصاصی متعلق به صنعت پسته ایران است که در 
کنار سایر شرکتها و نام های تجاری پسته و با تبلیغ 
جدیدی  راه  نماید  می  تالش   ، ایران  پسته  عمومی 
و  شیمیایی  کیفیت  که  ایران  پسته  از  بخشی  برای 
به  دارد  آمریکا  پسته  به  نسبت  بهتری  ملموس  غیر 
بازار های سخت گیر بین المللی باز نموده و امکان 

حمله به پسته ایران را به دلیل کیفیت بهداشتی، در 
به آماده شدن  با توجه   . نماید  سالهای آتی محدود 
قرار دادهای اجرایی با شرکت بازرسی بین المللی و 
تدارک ساختارها و سازمانهای اجرایی الزم در طی دو 
ماه آینده ، انتظار می رود که اولین گواهی کریدور 

آبی قبل از فصل برداشت آتی صادر گردد .
و  »تورها  انجمن  آتی  فعالیتهای  از  گروه  دومین 
تور   6 حداقل  رابطه  این  در  که  است  نمایشگاه ها« 
سال  در  جهان  مختلف  کشورهای  به  فنی  و  علمی 
1390 برگزار خواهد شد که سفر به کشور ترکیه در 
اردیبهشت 90 و سفر به چین در خرداد 90 از جمله 

اولین برنامه هاست.
از  بازدید  داخلی،  تور   4 برگزاری  برآن  عالوه 
تخصصی  نمایشگاه های  و  تجاری  نمایشگاه های 
باغبانی و شرکت انجمن در 2 نمایشگاه با راه اندازی 
شده  بینی  پیش  انجمن،  اعضای  معرفی  و  غرفه 
شده،  بینی  پیش  فعالیتهای  از  دیگر  یکی  است. 
از  انجمن  فعالیت  جغرافیایی   محدوده  گسترش 
طریق راه اندازی شعب استانی است که در این رابطه 
مقدمات راه اندازی شعب استانی یزد و خراسان رضوی 
فراهم شده و در چند ماه آینده تأسیس و با برگزاری 
پیدا  رسمی  و  قانونی  جنبه  شعب،  عمومی  مجمع 
خواهد کرد.  گروه چهارم از فعالیت های پیش بینی 
شده گسترش فعالیت های آموزشی انجمن از طریق 
زمینه  در  غذا  حیطه  آموزشی  دوره های  برگزاری 
بهداشت  کارکنان،  بهداشت  پسته،  تولید  بهداشت 
اماکن تولیدی و دیگر آموزش های زیر بنایی در حوزه 
بهداشت تولید پسته می باشد که تأثیر به سزایی در 
تغییر دیدگاه اعضاء نسبت به الزامات بهداشتی تولید 
سمینارهای  برگزاری  داشت.  خواهد  دنیا  در  پسته 
آموزشی 1 تا 3 روزه در خصوص روش های کاشت، 

جمله  از  پسته  فرآوری  و  برداشت  نگهداری،  تولید، 
دیگر اقدامات آموزشی پیش بینی شده می باشند.

در گروه فعالیت های تبلیغی راه اندازی امکانات تبلیغ 
در سایت انجمن و انتشار 3 ویژه نامه فصلی و فراهم 
در  انجمن  اعضای  برای  آگهی  چاپ  امکانات  کردن 
نیازمندی های  »کتاب  انتشار   ، ویژه نامه ها  این 
صنعت پسته« در سال 1390 با هدف معرفی اعضای 
انجمن و دیگر فعاالن و ارائه دهندگان کاال و خدمات 
اجرا  برنامه های در دست  از  تولید پسته  در زنجیره 
شده،  اعالم  فعالیت های  گروه   2 بر  عالوه  می باشد. 
تجار  بازدید  » برنامه  همچون  فعالیت هایی  اجرای 
سمینار  » برگزاری  ایران«،  پسته  صنعت  از  اروپایی 
از  ایران «  پسته  خانه  ایجاد  « و  پسته«  المللی  بین 

دیگر برنامه های پیش بینی شده می باشد.
الزم به ذکر است که انجمن پسته ایران اعتقاد دارد 
صنعت پسته نه تنها دارای تأثیرات اقتصادی روشن 
در اقتصاد و تجارت ایران بوده بلکه با توجه به قدمت  
اجتماعی  و  فرهنگی  تأثیرات  تولید،  دوره طوالنی  و 
گسترده ای بر جوامع ساکن در فالت مرکزی ایران 
تالش  لذا  و  است  گذاشته  کرمان  استان  ویژه  به  و 
قابل  قدیمی  خانه های  شناسایی  با  که  می نماید 
دفتر  عنوان  به  را  مکانی  کرمان،  شهر  در  واگذاری 
انجمن پسته ایران و به عنوان » خانه پسته ایران « در 
اختیار گیرد تا به نوعی بیانگر فرهنگ، تاریخ، معماری 

و سخت کوشی پسته کاران این مرز و بوم باشد. 
انجمن پسته ایران از کلیه اعضای انجمن که دارای 
تجربه، تخصص و اطالعات کافی در فعالیت های فوق 
الذکر باشند دعوت می نماید ضمن ارائه تجارب خود، 
در اجرای فعالیت های مزبور مشارکت نموده و انجمن 
را در دستیابی به اهداف خود و در خدمت رسانی به 

اعضاء یاری نمایند.

برگزاری تور علمی و فنی استرالیا
حال  در  ایران  پسته  انجمن  که  می رساند  انجمن  محترم  اعضای  اطالع  به 
برنامه ریزی تور علمی و فنی بازدید از مناطق پسته کاری استرالیا و دیدار با 

اعضای اتحادیه خشکبار این کشور در زمستان سال 90 می باشد.
با توجه به ْکندی و طوالنی بودن مراحل أخذ ویزای سفر به این کشور و ضرورت 
نهایی نمودن فهرست اسامی اعضای هیأت اعزامی، از کلیه اعضای انجمن شامل 
باغداران، فرآوری کنندگان، صادرکنندگان و همچنین دیگر فعاالن صنعت پسته 
که مایل به حضور در هیأت اعزامی می باشند تقاضا دارد مراتب عالقمندی خود 
را به صورت کتبی به شماره فاکس انجمن در تهران یا کرمان به شماره های 
22957999-021 و 2477690-0341 ارسال فرمایند. جهت کسب اطالعات 
تهران  در  انجمن  دفتر   021-22966928-9 شماره های  با  می توانید  بیشتر 

تماس حاصل فرمائید.
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گزارش سفر به آفریقای جنوبی

آفریقای جنوب��ی بعنوان یکی از قدیمی 
ترین مکان های زندگی انسان اولیه شناخته 
شده است. سابقه این کشور به سال 1487 
میالدی باز می گردد زمانی که دریانورد 
پرتقال��ی Baltimore Dias )بالیتمردیاز( 
وارد این کشور شد و در منطقه کیپ 
تاون کنونی اس��کان یافت. این مکان 
به علت وضعیت خ��اص دریا، دماغه 
طوفان نامیده ش��د ولی بعداً پادش��اه 
پرتق��ال نام دماغه امید نیک را بر آن 

نه��اد.
در سال 1652 کمپانی هند – هلندی 
تاسیس��ات بازرگانی را در محل دماغه 

امید نیک تاس��یس کرد ک��ه بعداً این 
مکان به نام کیپ تاون نامیده شد. 

در حال حاضر کش��ور آفریقای جنوبی 
ب��ا مس��احت بی��ش از ی��ک میلیون 
و  کیلومترمرب��ع  ه��زار  دویس��ت  و 
جمعی��ت50 میلی��ون نف��ر، یک��ی از 
بزرگترین و پیش��رفته ترین کشورهای 
قاره آفریقاست که با دارا بودن شرایط 
آب و هوایی مستعد و متنوع، پتانسیل 
بی نظی��ری در کش��اورزی داراس��ت. 
معادن غن��ی و صنایع پیش��رفته، این 
کش��ور را در زم��ره کش��ورهای دارای 

اقتصاد پویا قرار داده است.

تاریخچه پس��ته در آفریق��ای جنوبی 
به س��ال 1993 باز می گ��ردد. در آن 
س��ال ی��ک موسس��ه تج��اری دولتی 
در منطق��ه PREISKA واق��ع در ایالت 
CAPENORTHERN  اق��دام به احداث 

1000 هکت��ار باغ پس��ته نم��ود. پایه 
ه��ای پس��ته این ب��اغ عب��ارت بودند 
و   PISTACHIO TEREBINTUS از 
ک��ه     PISTACHIO INTEGRRIMA

در نهالس��تان ب��ا پیون��دک از واریت��ه 
زن��ی  پیون��د   PISTACHIO VERA

گردیدند. ای��ن پیوندک ه��ا عمدتا از 
فلسطین اشغالی خریداری و وارد شده 
و درس��ال 1999 نهال های پیوندی از 
خزانه به باغ و زمین اصلی انتقال داده 

شدند.
  PREISKA بط��ور کلی هوای منطق��ه 
ب��ا ه��وای س��ایر نق��اط پس��ته خیز 
جهان تفاوت دارد زی��را در این ناحیه 
زمس��تان ها و به��ار گرم ت��راز معمول 
است و از جانب دیگر در طول تابستان 

چند نوبت بارندگی می گردد.

دوم اس�فند 1389: آش�نایی ب�ا 
امکانات سرمایه گذاری و فعالیت 

اقتصادی در آفریقای جنوبی
این مالقات در مح��ل پارک فناوری 
ش��هر پرتوریا )Pretoria( و به منظور 
توانمندیه��ا،  اقتص��اد،  ب��ا  آش��نایی 
پتانسیل ها و سیاست های کشاورزی 

آفریقای جنوبی انجام شد.
در این جلس��ه مدیران و کارشناسان 
 Global Investment Group ش��رکت 
توضیحاتی در مورد کش��ور آفریقای 
جنوب��ی ارائ��ه دادند که نش��ان می 
ده��د ای��ن کش��ور ب��ا عضوی��ت در 
سازمان تجارت جهانی، رشد متوسط 
اقتص��ادی 3/9 درص��د، 30 درص��د 
اش��تغال در بخش کشاورزی و آب و 
هوای مناس��ب، مح��ل مطلوبی برای 
س��رمایه گذاری در بخش کشاورزی 

است.
 در این کشور زمین های کشاورزی 
و آماده اجرای طرح با زیر ساخت های 
کامل با قیمت های مناس��ب واگذار و 

یا اجاره داده می شود.
 قیمت برق در بخش کش��اورزی 
به منظور ایجاد تأسیس��ات آبیاری و 

طرح های مربوط به آن بس��یار ارزان 
اس��ت. 50 درصد برق قاره آفریقا در 

این کشور تولید می گردد.
 اراض��ی قابل کاش��ت معموالً در 
حاش��یه رودخانه ه��ای ب��زرگ )و از 
جمله رودخان��ه  Orange River( قرار 
دارند و بسیار حاصل خیز می باشند.

 دارای آب و هوای متنوع ش��امل 
ان��واع مدیترانه ای، خش��ک بیابانی و 
بارانی و مرطوب می باش��د. متوس��ط 
بارندگ��ی از 200 میلی متر تا 1400 
میلی متر در مناطق مختلف متفاوت 

است.
 ای��ن کش��ور دارای بن��ادر بزرگ 
تجاری و اقتصادی توانمند اس��ت که 
ق��درت اقتصادی و توان صادرات را تا 

حد بسیار مطلوبی باال برده است.
 سرمایه گذاری خارجی در بخش 
کش��اوری و خرید اراضی کش��اورزی 
آزاد اس��ت و امکان��ات و تس��هیالت 
مناسب نیز در اختیار سرمایه گذاران 

قرار می گیرد.
 متوس��ط دس��تمزد کارگری در 
بخ��ش کش��اورزی 70 دالر در م��اه 

است.

تاریخچه پسته در آفریقای جنوبی

مالقاتها و بازدید ها
در این سفر مالقاتها و بازدید هایی بشرح زیر انجام پذیرفت:

آفریقای جنوبی الماس درخشان قاره سیاه
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در س��اعت 4:30 بام��داد، هی��أت از طری��ق ف��رودگاه 
ژوهانس��بورگ ع��ازم ش��هر Kimberley در فاصل��ه 700 
کیلومتری ژوهانس��بورگ گردید و پس از ورود و اس��کان 
در هت��ل،  تعداد 16 نفر از اعضاء به قصد دیدار از باغهای 
پس��ته به وسیله اتوبوس عازم ش��هر  PREISKA در فاصله 

250 کیلومتری شهر Kimberley شدند.
 اولین باغ بازدیدی به مس��احت 1000 هکتار در منطقه 
Green Valley Nut و در حاشیه رودخانه Orange River قرار 

داش��ت. این باغ در س��ال 1990 آماده کاش��ت گردیده و 
اولین درخت در 1993 کاشت شده اما متاسفانه و علیرغم 
فیزیک و ظاهر تنومند درختان و رش��د رویش��ی مطلوب 
آنها، بدلیل عدم باردهی مناسب طی 2 سال گذشته اقدام 
به حذف و ریش��ه کنی درختان پس��ته نم��وده و در حال 
حاضر فقط 300 هکتار از آن باقی است که در حال ریشه 
کنی آنها بودند. بررسی شرایط باغ و بحث و تبادل نظر با  

کارشناسان و مدیران باغ دالیلی بشرح زیر را عامل 
حذف درختان معرفی می نماید:

 ع��دم انتخاب منطق��ه اقلیمی مناس��ب برای 
احداث باغ. الزم به ذکر است که این منطقه دارای 
زمستان های معتدل اس��ت که عمال نیاز سرمایی 
درختان پس��ته را تامین نمی نمای��د. این موضوع 
باع��ث اخالل در گل انگیزی درختان و عدم تولید 
محصول کافی ش��ده اس��ت. پیوندها ب��دون انجام 
مطالعات سازگاری ارقام و از فلسطین اشغالی وارد 

شده است.
 درختان دیر گل می باش��ند و در نتیجه گرده 
افشانی و تلقیح در زمان گرمای هوا انجام می شود 
که این امر باع��ث اختالل در تلقیح و پائین آمدن 

تولید شده است.
 ضعف مدیریت و نگهداری باغ ها

دومین باغ بازدیدی  در فاصله 100 کیلومتری باغ اول 
و در منطق��ه Dehoek Farm  قرار داش��ت. این باغ به 
مساحت حدوداً 30 هکتار در حاشیه 
و س��احل رودخانه Orange River قرار 
داش��ت و ب��ه نحو مطلوب��ی مدیریت 
می گردی��د. عمر این ب��اغ حدوداً 14 
 TEREBINTUS سال و  پایه ها از نوع
و پیوندک از نوع Shefra  )از فلسطین 
اشغالی( می باش��د. درختان با هرس 
تک تنه، دارای ش��اخه های س��الم و 
ش��اداب بودند و در فواص��ل 4 در 6 
در ردیف ه��ای بس��یار مرتب کش��ت 
شده اند. نسبت درختان نر به ماده 1 

به 10 و روش آبیاری، تحت فشار قطره ای بود.
ب��ه عقی��ده کارشناس��ان اعزام��ی، ای��ن منطقه 
مناس��ب کاشت درختان پس��ته نمی باشد و اهم 
دالیل ذکر ش��ده به اضافه ع��دم مدیریت خوب 
باعث عدم باردهی مناس��ب باغات ش��ده اس��ت. 
وجود رطوبت باالی محیطی و عدم تناسب ارقام 
کشت ش��ده با شرایط اقلیمی منطقه بدلیل عدم 
انجام مطالعات س��ازگاری ارق��ام،  عمال منجر به 
از بین رفتن سرمایه گذاری ها شده است. ضمن 
آنکه وجود بیماری های قارچی و سمپاشی های 
بیش��تر، منج��ر ب��ه افزای��ش هزینه ه��ای تولید 
گردیده اس��ت. به این موضوع��ات باید نگرانی از 
گسترش آفالتوکس��ین در محصول را نیز اضافه 

نمود.

اسالمی  جمهوری  سفارت  در  هیأت   ،89 اسفند   4 روز 
محترم  سفیر  ابراهیمی  آقای  با   Pretoria شهر  در  ایران 
دیدار  بازرگانی  محترم  رایزن  افتخاری  حمید  آقای  و 
نظری  علی  آقای  مالقات   این  در  که  داشت  مالقات  و 
و  پسته  انجمن  معرفی  از  پس  اعزامی  هیأت  سرپرست 
نمودند.  تشریح  را  سفر   اهداف  اعزامی،   هیات  اعضای 
سفیر  محترم  نیز طی سخنانی مبسوط آفریقای جنوبی 
و توانمندی های آن را معرفی نموده و این کشور را دارای 
جاذبه های بسیار عالی و مطلوب برای سرمایه گذاری در 

بخش کشاورزی دانستند.
همچنین جناب آقای حمید افتخاری رایزن محترم نیز در 
حاشیه این دیدار مالقاتهایی فنی با یکایک اعضاء هیأت 

داشت که بسیار آموزنده و مفید بود.

چهارم اسفند 1389: مالقات با  سفیر 

و اعضای محترم سفارت ایران

پنجم و ششم اسفند1389 : سفر به 

پریسکا و بازدید از باغهای پسته
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در بازدید از باغات پسته در منطقه 
پریسکا واقع در آفریقای جنوبی می 
توان گفت علی رغم زحمات زیادی 
که به عمل آمده ولی نتیجه گیری 
الزم در کاشت پسته حاصل نگردیده 
است که مهمترین عامل آن موضوع 
آب و هوا بود که می توان آن را در 

سه بخش بیان نمود :
1- پائین بودن دوره سرما از حد مرز مورد نیاز پسته 

2- رطوبت زیاد هوا 
3- میزان بارندگی بیش از 400 تا 500 میلی متر خصوصاً در 
فصل گرده افشانی و برداشت محصول که بسیار خسارت ایجاد 

می کرد.
البته بریدن و حذف درختان پسته را نمی توان تنها راه باقیمانده 
دانست بلکه با کار بیشتر روی ژن پسته و پیدا نمودن ژن مقاوم، 
ارقام مناسبتر  با تغییر پیوند درختان پسته و پیوند زنی  حتی 
و  سموم  از  استفاده  و  درختان  چینی  کال  نیز  و  تر  سازگار  و 
روغنهای مختلف در فصول مناسب می توان به تولید محصول 
امکان حضور  که  می شود  توصیه  پایان  در  بود.  امیدوار  بیشتر 

افراد خانواده اعضای انجمن نیز در این تورها فراهم شود.

Stellenbosch 8 اسفند 1389 بازدید از دانشگاه

بسیار  باغ های  از  دیدار  ضمن  هیأت 
شهر  کیلومتری   80 در  انگور   مدرن 
 Stellenbosch دانشگاه  به    Cape town

عزیمت نمود که در این بازدید ضمن 
پروفسور  خانم  با  جلسه  برگزاری 
تکنیک ها  زمینه  در   Carmen Theron

کشاورزی،  و  باغبانی  یافته های  و 
وضعیت پسته در آن کشور مورد بحث 

قرار گرفت. 
مشکالت  تایید  ضمن  ترون  دکتر 
جنوبی،  آفریقای  در  پسته  باغ های 
احداث باغ پسته را در این کشور غیر 

اقتصادی و نا مناسب دانستند. 
عالوه بر این دیدار، از موسسه تحقیقات 
و  آمد  بعمل  بازدید  دانشگاه  باغبانی 
علمی  دستاوردهای  با  اعزامی  هیات 
آشنا  باغبانی  علوم  زمینه  در  فنی  و 

گردیدند.

بازدید های حاشیه سفر

 Sun city بازدید از منطقه توریستی 
در فاصله 130 کیلومتری ژوهانسبورگ 
و  پارک وحش طبیعی این منطقه و 
دیدن حیوانات وحشی آفریقا از فاصله 

بسیار نزدیک
 بازدید از شهر Kimberley و منطقه 

Big hole و معدن الماس 

 بازدید از دماغه امیدنیک در فاصله 
CAPE TOWN 90 کیلومتری شهر

از مزرعه پروش شتر مرغ  بازدید   
Cape Town در اطراف  شهر

از محل زندگی پنگوئن ها  بازدید   
و شیرهای دریایی  در حاشیه اقیانوس 

هند

نظرات برخی اعضای هیات اعزامی
آقای علی نظری – نایب رییس هیأت مدیره انجمن

مدار 30 درجه، اقلیم 
تولید  برای  مناسبی 
تصور  دنیا  در  پسته 
می شود. مناطق پسته 
کاری ایران و کالیفرنیا 
مدار  شمالی  درحد 
استرالیا  و  درجه   30
مدار  جنوبی  درحد 

30 درجه قرار دارند، لذا تصور عمومی بر این بوده 
آفریقای جنوبی که  و هست که بخش های خشک 
در مدار 30 درجه جنوبی  قرار دارند محل مناسبی 

برای کشت پسته هستند. 
اقلیم  در  جنوبی  آفریقای  کشور  از  نیمی  تقریباً 
خشک قرار دارد و تصمیم گیران این کشور سالیان 
طوالنی است که برای تولید اقتصادی کشاورزی در 

این منطقه برنامه هایی در حال بررسی دارند. 
این موضوع در سال 1990 به یک بخش تحقیقاتی 
پیوند  بررسی،  از  آنها پس  و  آمریکا سپرده شد  در 
با  پسته  باغ  هکتار  هزار  یک  و  انتخاب  را  موردنظر 
پایه Integrima احداث کردند که اکنون با مشکالت 

مهمی مواجه است. 
هنگام  زودرس  بارندگی  و  زمستانه  کمبود سرمای 
برداشت پسته دو مشکل مهم آفریقای جنوبی است. 
ولی با تنوع بسیار زیادی که در دست پسته کاران 
این  حل  آنها  ارزنده  بسیار  تجارب  و  است  ایرانی 
مسائل آسان است و آنچه که برای ما پسته کاران 
ایرانی آسان می نماید برای آنها دست نیافتنی است 
کاران  پسته  دست  در  که  سرمایه ای  ارزش  لذا  و 
این  و  است  دانش  است، در حقیقت همین  ایرانی 
که  است  باغاتی  بزرگی  به  ارزش  لحاظ  به  دانش 
محسوب  باغداران  فیزیکی  سرمایه های  اکنون 

می شود.
 به هر حال آفریقای جنوبی زمین و آب مناسب برای 
این موضوع دارد اما کشاورزان آن نه این حرفه را بلد 
هستند و نه در کوتاه مدت می توانند آن را راه اندازی 
نمایند و هم اکنون نیز چون برای حل این مشکل 
نیافته اند  راه حلی  دولتی  هکتاری  هزار  باغ  این  در 
در حال درآوردن درختان 15 ساله این باغ بودند و 
در آینده نزدیک از این باغ اثری نخواهد ماند ولی 
باغات کوچکتر خصوصی در اطراف این باغ احداث 
شده است و به نظر می رسد آنها توانسته اند بر این 

مشکالت اولیه فائق شوند.
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آقایان حسین و علی اکبر نام آور- اعضای پیوسته انجمن پسته ایران

اینجانبان حسین و علی اکبر نام آور، برادران تولیدکننده پسته 
در فیض آباد مه والت عضو انجمن پسته ایران، در تور علمی 
و تحقیقاتی به آفریقای جنوبی شرکت داشتیم. ما در این 
سفر که به مدت دوازده روز بود در شهرهای ژوهانسبورگ 
و کیمبرلی، پرتوریا و کیپ تاون اقامت داشته و در روزهای 
و  باغات  و  مزارع  از  بازدید  برنامه  ظهر،  از  بعد  تا  مختلف 
کارخانجات و مالقات با بازرگان ها  و اساتید دانشگاه داشتیم. 
بارندگی   و  کشاورزی  برای  زمین  بهترین  جنوبی  آفریقای 
مناسب و کافی دارد. محصوالتی از قبیل انگور، ذرت، سیب 

زمینی و بادام زمینی خیلی عالی و با هزینه کم تولید می گردد و از نظر آب و هوا دارای بهترین و سالمترین آب و هوا است. 
پسته کاری در قطعه های بزرگ )هزار هکتاری ( از نظر رشد خیلی خوب ولی متأسفانه به علت بارندگی زیاد و رطوبت باال 
و نداشتن سرمای کافی در زمستان، محصول پسته دچار بیماری های قارچی شده و بدلیل باردهی پایین اقدام به حذف 
درختان نموده بودند و به جای آن سایر محصوالت از قبیل انگور و ذرت کشت می کردند. این سفر برای ما خیلی مفید و 

علمی بود  و الزم می دانیم از انجمن پسته ایران برای برگزاری این سفرها تشکر و قدردانی نماییم. 

خانم فاطمه نظری – عضو هیات مدیره انجمن پسته ایران

سفر  اولیه  اهداف  از  یکی 
انگیزه  و  جنوبی  آفریقای  به 
پسته  باغات  از  بازدید  اینجانب، 
و  پریسکا  منطقه  در  کشور  این 
وضعیت  کیف  و  کم  از  آگاهی 
بود.  کشور  آن  در  پسته  تولید 
روزی که به محل فوق رسیدیم 
با باغی وسیع، مدرن و زیبا روبرو 
بیل های  متأسفانه  که  شدیم 

از  ساله   14 پسته  درختان  آوردن  بیرون  حال  در  مکانیکی 
زمین بودند. در  بدو امر فکر کردیم عدم موفقیت آنها نداشتن 
تجربه و آگاهی کافی در مورد پسته می باشد و ما می بایست 
ندهیم.  قرار  آنها  دراختیار  مجانی  را  خود  ارزشمند  اطالعات 
ولی به زودی متوجه شدیم که چیزی از پسته نیست که ما 

بدانیم و آنها از آن بی اطالع باشند. 
به  جنوبی  آفریقای  در  کاری  پسته  موفقیت  عدم  چه  اگر 
تصمیم گیری اشتباه دولت در احداث باغ هزار هکتاری پسته 
بود  مربوط  فوق  منطقه  هوایی  و  آب  شرایط  به  توجه  بدون 
مورد  در  آنها  اطالعات  سال   10-15 مدت  همین  در  ولی 
تولید  در  آنها  خصوصی  بخش  البته  و  نبود  ما  از  کم  پسته 
پسته موفق تر بودند. نکته مهمی که برایم از این سفر حاصل 
شد این بود که نه تنها جلوی گسترش باغات پسته در دنیا 
با  هنوز  که  را  ما  زودی  به  دیگران  بلکه  گرفت  نمی توان  را 
کشاورزی بسیار سنتی دست و پنجه نرم می کنیم و به طریقی 
در بی خبری و بی فکری به سر می بریم با استفاده درست از 
را  مدعیان  ما  و  تکنولوژی پشت سر خواهند گذاشت  و  علم 
از صحنه رقابت کنار خواهند زد. به گفته سفیر ایران )آقای 
دانشگاه های  صدر  در  که  معتبر  دانشگاه   4 وجود  ابراهیمی( 
اول جهان قرار دارند و مراکز تحقیقاتی مناسب، باعث موفقیت 
آنها  برای  کشاورزی  جمله  از  مختلف  زمینه های  در  زیادی 
شده به طوری که در بسیاری از محصوالت کشاورزی 30 سال 
با اصالح نژاد و تکنولوژی پیشرفته در  و  از ما جلوتر هستند 
زمینه انگور و دیگر محصوالت زراعی و باغی به موفقیت های 
جایگاه  بتوانیم  هم  ما  که  امیدوارم   رسیده اند.  چشمگیری 
آوردن آن  بوجود  برای  ما  را که پدران  تولید پسته  ایران در 
زحمات بسیاری کشیده اند حفظ کرده و نگذاریم رقیبان دانا، 

ما را از این جایگاه پائین آورند.
در پایان از آنجایی که اینجانب سفر با تور انجمن را متمایز 
از سفر با سایر تورهای مسافرتی یافتم به سایر اعضاء که اهل 
دو  به  می کنم  توصیه  را  تورها  این  در  شرکت  هستند  سفر 
دلیل: اول اینکه همه همراهان دارای اهداف مشترک هستند 
و همراهی و همدلی در آنها باالست و دوم اینکه حضور در این 
سفرها باعث می شود که با تعداد زیادی از هموطنان که در 
صنعت پسته هستند از نزدیک آشنا شده و این آشنایی برای 

بسیاری از ما می تواند باب همکاری های جدید باشد.

زاده  امین  عبدالکریم  آقای 
ایران پسته  انجمن  امنای  هیات  عضو   

به  آفریقا  از  سخن  وقتی 
هر  از  پیش  می آید  میان 
به  بدبختی  و  فقر  چیز 
می کند.  تبادر  انسان  ذهن 
نیست.  اینگونه  درحالی که 
البته درست است که بیشتر 
کشورهای فقیر دنیا در قاره 
و  شده اند  متمرکز  آفریقا 

متمرکز  صورت  به  را  انسانی  توسعه  فقر  آمار  باالترین 
آفریقای  کشور  ولی  داریم  آفریقایی  کشورهای  در 
زمینه  در  و  می باشد  قاره  این  با  متمایز  کامال  جنوبی 
در  و  است  برخوردار  باالیی  پتانسیل های  از  کشاورزی 
تولید محصوالت کشاورزی در سطح کشورهای پیشرفته 
آفریقای  کشور  در  من  که  آنچه  می گردد.  محسوب 
برای  کافی  امنیت  کشور  این  در  که  این  دیدم  جنوبی 
سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد و جدا از بحث امنیت 
اقتصادی  توجیه  آفریقای جنوبی  اینکه پسته کاری در 
ندارد درصورتی که در تولید دیگر محصوالت کشاورزی 
سطح  در  درختی  میوه های  و  جو  گندم،  قبیل  از 

کشورهای پیشرفته جهان می باشد.
صرفنظر از اطالعات جدیدی که اعضا در تورهای علمی 
زیر  بدالیل  اینجانب  می آورند  بدست  انجمن  فنی   و 
و حتی  انجمن  اعضای  به همه  را  تورها  این  در  حضور 

خانواده های آنها توصیه می کنم:
با  و  رسمی  هیات های  قالب  در  انجمن  تورهای   
هماهنگی سفارت ایران و مقامات کشور میزبان برگزار 
و  میزبان  کشور  مقامات  برخورد  نحوه  لذا  و  می شوند 

حتی باغداران آن کشور با اعضا بسیار متفاوت و همراه 
با احترام فراوان است.

مقامات  و  سفارت  با  قبلی  هماهنگی های  بدلیل   
کشور میزبان، امنیت سفر در این تورها بسیار باالبوده و 

حتی در صورت بروز مشکل براحتی قابل رفع است.
 سطح فرهنگی، اجتماعی، علمی و تحصیلی اعضا در 
تورهای انجمن باال بوده و لذا افراد با مشکالت معمول 

دیگر تورها مواجه نمی گردند.
 تورهای انجمن امکان بسیار ذی قیمتی را برای ارتباط 
و  فردی  بصورت  کشورها  دیگر  باغداران  و  تجار  با  اعضا 
گروهی فراهم می نماید. این ارتباطات می تواند زمینه ساز 

عرصه های جدید تجاری و فنی برای اعضا باشد.
 بازدیدهای فنی، علمی و بازرگانی پیش بینی شده 
دسترس  در  دیگری  تور  هیچ  در  انجمن  تورهای  در 

نیست.
شده  تعیین  و  شده  تعریف  خدمات  کیفی  سطح   
درجه  و  کیفی  سطح  مانند  سفرها  این  برای  انجمن 
دیگر  و  داخلی،  سفرهای  کیفیت  پروازها،  نوع  هتل ها، 
قرار  توجه  مورد  تورها  ارزیابی  برای  که  معیارهایی 
آن  دقیقا  و  شده  تضمین  انجمن  تورهای  در  می گیرد 

چیزی است که ادعا می شود.
وقت  فنی  بازدیدهای  بر  انجمن عالوه  تورهای  در   
کافی برای بازدیدهای توریستی و تفریحی فراهم شده 
و  جلسات  از  اعضا  که  شده  برنامه ریزی  بگونه ای  و 

بازدید های فنی خسته نمی شوند.
در پایان پیشنهاد می شود که انجمن به برگزاری تور تنها 
در کشورهایی که پسته دارند اکتفا ننماید بلکه بازدید 
از تجربیات موجود در دیگر محصوالت باغی و کشاورزی 
در کشورهای صاحب نام و پیشرفته می تواند منجر به 

انتقال این تجربیات به صنعت پسته ایران گردد.

حسین نام آورعلی اکبر نام آور
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صادرات پسته در 6 ماهه اول سال محصولی  89-90
ب��ر اس��اس آم��ار و اطالع��ات دریافت��ی از گمرک 
ص��ادرات  می��زان  ای��ران،  اس��المی  جمه��وری 
محصول��ی  س��ال  اول  ماه��ه   6 در   پس��ته 
90 - 89 یعن��ی ط��ی ماه ه��ای مهر تا اس��فند 89 
برابر 105249 تن بوده که نس��بت به مدت مش��ابه 
س��ال محصول��ی قب��ل ) مه��ر ت��ا اس��فند 1388( 
معادل 18/5 درصد رش��د نش��ان می دهد. بررس��ی 
ان��واع پس��ته های صادرات��ی در 6 ماهه اول س��ال 
محصولی بر اس��اس انواع تعرفه های گمرکی نش��ان 
م��ی دهد ک��ه از کل صادرات ای��ن دوره، حدود 82 
ه��زار تن ) مع��ادل 77 درصد( انواع پس��ته خندان، 
 15 ه��زار ت��ن ) مع��ادل 14/3درصد( انواع پس��ته 
ناخندان، 6 هزار تن ) معادل 5/7 درصد( مغز پس��ته 
و 1/5 هزار تن ) معادل1/4درصد( مغز پس��ته بدون 
پوست دوم و خالل مغز پس��ته و مقداری جزئی نیز 

سایر انواع پسته بوده است.

بررسی مقاصد صادراتی بیانگر آن است که مهمترین 
مقصد صادرات پس��ته ایران کش��ورهای ش��رق دور  
ب��وده که با 52458 تن، 50 درص��د از کل صادرات 
ای��ن دوره را به خود اختصاص داده اند، 27 کش��ور 
 عض��و اتحادی��ه اروپ��ا ب��ا 11557 ت��ن و اختصاص

 11 درصد از کل صادرات 6 ماهه به خود ، در مرتبه 
دوم ق��رار دارند. ام��ارات متحده عربی با 11037 تن 
و کشورهای مش��ترک المنافع با 10516 تن مقاصد 
سوم و چهارم صادرات پسته ایران بوده اند.کشورهای 
خاورمیانه و ش��مال آفریقا با 9238 تن و کشورهای 
ش��به قاره هن��د نیز با 5751 تن دیگ��ر مقاصد مهم 
صادرات پس��ته ایران بوده اند. میزان صادرات پس��ته 
ایران به کشور ترکیه به عنوان مقصدی برای صادرات 

مجدد در این دوره برابر با 2673 تن بوده  است.
آمار صادرات پسته در 12 ماهه سال 1389

میزان صادرات پس��ته ایران در سال تقویمی 1389 
)فروردی��ن ت��ا اس��فند 89( براب��ر ب��ا 150665 تن 

بوده که نس��بت به ص��ادرات س��ال تقویمی 1388 
)118662تن( معادل 27 درصد رشد نشان می دهد. 
از کل صادرات پسته ایران در دوره مزبور، 113 هزار 
ت��ن ) معادل 75 درصد( انواع پس��ته خندان، 21/7 
هزار تن )معادل 14/5 درصد( انواع پس��ته ناخندان، 
11 ه��زار تن ) معادل 7/3 درصد( مغز پس��ته، 1/7 
هزار تن مغز پس��ته بدون پوس��ت دوم و خالل مغز 
پس��ته و حدود 3 هزار تن نیز دیگر انواع پسته بوده 
است. مهمترین مقاصد صادراتی پسته ایران در دوره 
فوق، کش��ورهای شرق دور با 70 هزار تن، خاورمیانه 
و شمال آفریقا با 16/3 هزار تن، کشورهای مشترک 
المناف��ع با 15/8 هزار تن، 27 کش��ور عضو اتحادیه 
اروپ��ا و امارات متحده عربی هر یک با 16/2 هزار تن 
و شبه قاره هند با 8/9 هزار تن بوده اند. عالوه بر آن 
3 هزار تن به ترکیه، 2/5 هزار تن به سایر کشورهای 
اروپای��ی و  بیش از 1/5 هزار تن پس��ته نیز به دیگر 

بازارها، صادر شده است.

مقایسه مقاصد صادراتی پسته ایران در 6 ماهه اول 
سال محصولی 90 -89

شرق دور

کشورهای اتحادیه اروپا

کشورهای مشرک المنافع

خاورمیانه و شمال آفریقا

شبه قاره هند

امارات متحده عربی

سایر کشورها

سایر اروپا

ترکیه

انواع پسته خندان

انواع پسته ناخندان

مغز پسته

مغز پسته بدون پوست دوم

سایر پسته

مقایسه صادرات انواع پسته در شش ماهه اول سال 
محصولی 90 - 89 )مهر تا اسفند(

آمار صادرات پسته ایران در سال محصولی و سال تقویمی

مهرآبانآذردیبهمناسفند
17,73014,92116,73526,73124,91415,779 85
21,44919,41018,11730,57939,45619,954 86
10,2067,4004,9957,39212,1445,208 87
10,3799,53213,43522,35422,90010,213 88
9,3549,4669,41316,96628,13331,903 89
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مقایسه میزان صادرت پسته ایران در 6 ماهه اول سال های محصولی 85 تا 89

برای دریافت اطالعات بیشتر به سایت انجمن مراجعه نمایید.
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میزان  آمریکا،  وزارت کشاورزی  براساس گزارش  ایران:  شبکه خبری صنایع غذایی 
واردات جهانی پسته در سال زراعی 2011 - 2010 به 296 هزار و 700 تن بالغ می شود 
که این رقم نسبت به واردات پسته دنیا در سال گذشته زراعی )2010 - 2009 ( بیش از 
30 درصد افزایش نشان خواهد داد. واردات پسته چین و منطقه اداری ویژه هنگ کنگ در 
سال زراعی جاری از بازارهای جهانی به ترتیب 55 و 50 هزار تن خواهد بود که مجموعا 
90 درصد بیش از سال زراعی گذشته )2010 - 2009( خواهد بود. سهم اتحادیه اروپا 
در واردات جهانی پسته در سال جاری کمتر از 27 درصد )80 هزار تن( خواهد بود در 
به خود  را  این محصول  واردات جهانی  بر 35 درصد  بالغ  و هنگ کنگ  حالی که چین 
اختصاص خواهند داد. بنابراین گزارش، از آنجا که هنگ کنگ با جمعیت نسبتا اندک خود 
)که حدود هشت میلیون نفر است( نمی تواند یک مصرف کننده عمده پسته باشد می توان 
نتیجه گرفت که بخش عمده پسته های وارداتی این منطقه مجددا به چین صادر شده 
است. بدین ترتیب افزایش درآمد سرانه چینی ها، این کشور را به بزرگ ترین بازار واردات 

است  کرده  تبدیل  پسته 
و از اهمیت بازار اتحادیه 
اروپا کاسته است. طبقات 
متوسط چینی پسته را در 
خود  روزانه  غذایی  جیره 
در  آنکه  یا  گنجانده اند 
تعطیالت و مناسبت های 
خاص این محصول را در 

خرده فروشی  مغازه های  یا  زنجیره ای  فروشگاه های  سوپرمارکت ها،  از  کوچک  بسته های 
خریداری می کنند. بنابر اعالم وزارت کشاورزی آمریکا، در سال زراعی 2010 - 2009 
فلسطین  هند،  ویتنام،  روسیه،  عربی،  متحده  امارات  هنگ کنگ،  و  چین  اروپا،  اتحادیه 
اشغالی، عراق و سوریه، 10 واردکننده عمده پسته در دنیا بودند که بیش از 90 درصد 
واردات جهانی پسته را به خود اختصاص داده اند. بنابراین گزارش، در سال گذشته ایران 
و آمریکا بزرگ ترین صادرکنندگان پسته در دنیا بوده اند و میزان صادرات آنها به ترتیب 

129 هزار و 600 تن و 122 هزار و 930 تن بوده است. 

بازار تهراندرجه پستهرقم
)4 ماه و 10 روز(

بازار رفسنجان
)نقدی(

32- 30 استانداردفندقی خندان
8,8008,000)معروف به اروپایی(

فندقی
327,2006,300-30 ) کیل 50( دهن بست 

قیمت پسته خشک )محصول سال زراعی جاری ( معامله 
شده در هفته منتهی به 90/01/25

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

نشريه خبري حتليلي اجنمن پسته ايران

* دفتر كرمان

تلف��ن: 93-2477691- 0341                          مناب��ر: 0341-2477690

KERMAN@PISTACHIOASSOCIATION.COM :پس��ت الكترونيكي

  * دفتر  تهران

021 -22957999 021                         مناب��ر:  -22966928،9 تلف��ن: 

WWW. PISTACHIOASSOCIATION.COM  :س��ايت اجنمن پس��ته

TEHRAN@PISTACHIOASSOCIATION.COM :پس��ت الكترونيكي

 INFO@ PISTACHIOASSOCIATION.COM                                     

تور علمی و فنی به کشور ترکیه
به مدت 7 شب و 8 روز شامل 3 روز غازیان تپ و شان 

لیورفا و 5 روز استانبول 
با برنامه :

در  پسته  تحقیقاتی  امکانات  و  تأسیسات  از  بازدید   
)Gaziantep( مرکز تحقیقات شهر غازیان تپ

مالقات  و   Harran کشاورزی  دانشگاه  از  بازدید   
لیورفا  شان  شهر  در  دانشگاه  اساتید  با  مذاکره  و 

 )Shanliurfa(
باغات و صنایع فرآوری در غازیان تپ و  از  بازدید   

شان لیورفا 
 بازدید از مناطق توریستی و دیدنی شهر استانبول 

زمان : چهار شنبه 21 اردیبهشت 1390
 ب�ا توج�ه ب�ه محدودی�ت زمان�ی، جه�ت کس�ب اطالع�ات بیش�تر و ثب�ت ن�ام ت�ا م�ورخ 90/2/5 ب�ا دفت�ر انجم�ن در ته�ران ب�ه 

شماره های 9-22966928-021 یا کرمان به شماره های 3-2477691-0341 تماس حاصل فرمایید .

تور علمی و فنی به کشور چین
به مدت 9 روز و 10 شب شامل 6 روز پکن و 3 روز گوانجو 

با برنامه :
 بازدید از نمایشگاه تخصصی مواد غذایی گوانجو و مالقات با تجار و بازرگانان چینی در نمایشگاه 

 بازدید از دانشگاه کشاورزی پکن و کلکسیون پسته دانشگاه 
 شرکت در سمیناردانشگاه کشاورزی پکن در زمینه تولید خشکبار در چین و مشکالت آن 

Chesnut و Apricot ، بازدید از باغات مدرن مغزهای درختی مانند گردو ، بادام 
 بازدید از گلخانه مدرن تولید نهال در دانشگاه کشاورزی پکن 
 بازدید از کارخانه فرآوری و بسته بندی پسته در اطراف پکن 

 بازدید از فروشگاههای زنجیره ای توزیع پسته در پکن 
 مالقات با اعضای اتاق بازرگانی مواد غذایی چین و مالقات با تجار چینی 

 بازدید از جاذبه های توریستی در پکن و اطراف آن 
زمان: نیمه خرداد ماه 1390

انجمن پسته ایران برگزار می نماید 

چین و هنگ کنگ فرصتی برای پسته ایران


