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پاسخ انجمن پسته ایران 

به اتهامات وارده

به دنبال هماهنگی های انجام یافته، هیأتی 23 نفره متشکل 
از باغ��داران، فرآوری کنن��دگان و بارزگانان عضو انجمن به 
کش��ور یونان عزیمت نمودند. این هیأت در فاصله بیستم تا 
بیست و هفتم تیرماه 1390 از باغهای پسته در شهر آتن و 
جزیره آگینا بازدید و در مالقات با س��فیر محترم جمهوری 

اسالمی ایران در یونان چگونگی توسعه همکاریهای انجمن 
پسته ایران و تشکل های پس��ته یونان را مورد بررسی قرار 

دادند.
برخی اهداف این سفر آش��نایی تعداد بیشتری از اعضای 
انجم��ن با ش��رایط و پتانس��یل تولی��د پس��ته در یونان، 

آش��نایی با روشهای کشت و داشت پس��ته در این کشور 
و پیگیری روابط متقابل صنعت پس��ته ایران و یونان بود. 
این س��فر به تقاضای برخی اعضای عالقمند انجمن برنامه 

ریزی و اجرا ش��د.          
ادامه مطلب در صفحه 3   

گزارشات دریافتی از انجمن بادام کالیفرنیا نشان می دهد که 
پیش بینی میزان تولید بادام آمریکا در سال 2011 برابر با 
884 هزار تن می باشد که نسبت به سال 2010)با تولید 737 
هزار تن(20درصد رشد نشان می دهد. در جدول زیر قیمت 

های بادام، گردو و پسته با یکدیگر مقایسه شده است.

اعداد فوق وقتی اهمیت می یابد که بدانیم قیمت پسته با 
پوست آمریکا نسبت به مغز بادام حدود 85 درصد گرانتر 
است و این نسبت بیانگر قیمت باالتر و بهتر پسته نسبت 
به بادام در بازار جهانی است. در صورت مقایسه قیمت مغز 
پسته با مغز بادام، این فاصله بیشتر خود را نشان می دهد 
و این درحالی است که برخی باغداران پسته ایران همواره 

از قیمت پایین پسته در بازار شکایت می کنند. 
های جهانی  قیمت  براساس  داخلی  بازار  در  پسته  قیمت 
آن تعیین می شود که در حال حاضر نسبت به مغز بادام 

تفاوت قابل توجهی دارد.
باغداران  برای  پسته  پایین  قیمت  تلقی  به  منجر  آنچه 
شده در واقع قیمت پسته در مقایسه با هزینه های تمام 
کشور  سالیانه  تورم  از  ناشی  که  باشد  می  تولید  شده 

باغداران  ارز،  نرخ  ثبات مصنوعی  دلیل  به  عماًل  و  است 
ندارند که  را  واقعی محصول خود  قیمت  دریافت  امکان 
بین  شکاف  به  سالیانه،  تورم  به  توجه  با  موضوع  این 

هزینه و درآمد دامن زده است. 
از طرفی راندمان پایین تولید در واحد س��طح منجر 
به کس��ب درآم��د پایی��ن تر از ه��ر هکتار و فش��ار 
بیش��تر به باغداران ب��رای تأمین هزینه ه��ای تولید 
ش��ده اس��ت. به اعتقاد انجمن پس��ته ایران تا رفع موانع 
تحق��ق نرخ واقع��ی ارز و بهبود عملکرد در واحد س��طح 
باغات پسته، امکان رفع شکاف هزینه و درآمد در باغات 
پس��ته وجود نداش��ته و افزایش قیمت جهانی پسته نیز 
با توجه به قیمت باالتر پس��ته با پوس��ت نسبت به دیگر 

مغزها به ویژه بادام، دور از انتظار اس��ت.

بازدید دوباره

دومین سفر اعضای انجمن پسته ایران به کشور یونان

بررسی وضعیت قیمت پسته در مقایسه با برخی مغز های درختی

قیمت درهر نوع مغزهای درختی 
کیلو / دالر

4/74مغز بادام آمریکا 25-23
4/96مغز بادام استرالیا 25-23

10/58مغز گردو آمریکا
پسته خشک با پوست آمریکا 

8/8)پرشته و شورانس 20-18



پرهیز از جنجال و راه گشایی برای حل مسائل

قبل از اینکه به ادعاهای مطرح شده پاسخ دهیم الزم است توجه 
فعالین صنعت پسته ایران را به سابقه طرح پلکانی آفالتوکسین 

جلب نماییم.
1. شروع کنترل آفالتوکسین در پسته صادراتی ایران به اولین 
هشدار کشورهای خریدار پسته در اروپا در خصوص آلوده بودن 
در  زیادی  تغییرات  گردد.  می  بر  آفالتوکسین  به  ایران  پسته 
طی 23 سال گذشته در خصوص نحوه اعمال مقررات کنترل با 
هدف دستیابی به بهترین الگوی کنترل صورت پذیرفته است. 
که از آن جمله می توان به قوانینی مانند اعمال مقررات کشور 
 2003 جدول  با  FAO،  مقایسه   1997 جدول  با  مقایسه  خریدار، 
FAO، اندازه گیری بدون اعمال حد مجاز و طرح پلکانی اشاره 

نمود.الزم به ذکر است که در تجدیدنظر سوم استاندارد ملی 
شماره 15 ایران، حدمجاز ملی برای مجموع انواع آفالتوکسین 

)TOTAL( عدد ppb 15 مصوب و الزم االجرا گردید. 
بود که  پلکانی آفالتوکسین طرحی سه ساله  2. طرح کنترل 
به پیشنهاد اتحادیه صادرکنندگان خشکبار در 86/5/23 و در 
دومین جلسه ستاد عالی پسته به تصویب رسید. این طرح از 
مهر 86 تا مهر 89 وبا هدف رسیدن به مرز استاندارد ملی ایران 
و پس از آن رسیدن به حد مجاز کدکس اجرا گردید. بر اساس 
برنامه زمانبندی، از ابتدای مهر سال1389 طرح پلکانی به پایان 
رسیده و از آن پس مؤسسه استاندارد مجدداً اجرای استاندارد 
ملی شماره 15 ایران را که حد مجاز افالتوکسین را ppb 15 در 
کلیه محموله های صادراتی به کشورهای غیراروپایی قرار داده 

بود، احیا نمود. 
3. در طی سه سال اول اجرای طرح از مهر 86 تا مهر 89، مؤسسه 
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به عنوان متولی قانونی بازرسی 
و آزمون محموله های غیراروپایی پسته، نتایج طرح را در جلسات 
ستاد عالی پسته مطرح و متوسط آلودگی محموله های مورد بررسی 
و درصد محموله های غیرقابل صدور را بسیار اندک گزارش می کرد 
و عمالً هر گونه شبهه وجود مشکل در فرآیند اجرای طرح را رد 

می نمود.
نتایج  بودن  غیرواقعی  بر  مبنی  موجود  شواهد  علیرغم   .4
گزارش شده، صادرکنندگان پسته کشور هیچگاه در جلسات 
اشاره  تقلب  موضوع  به  رسمی  طور  به  و  پسته  عالی  ستاد 
در  تقلب  مورد  در  شده  مطرح  ادعاهای  علیرغم  ننمودند. 
مراحل اجرای طرح پلکانی، سازمان کنترل کننده و مجری 
که وظیفه تأیید صالحیت، صدور پروانه فعالیت و نظارت بر 
فعالیت شرکت های بازرس و آزمایشگاه های مجری طرح را 
آمار و اطالعات  به  اجازه تشکیک  بعهده داشت هیچگاه  نیز 

ارائه شواهد  تولیدی خود را نداده و صادرکنندگان نیزبدون 
به  تنها  واقعی طرح،  اجرای  و مستندات خود در مورد عدم 
اکتفا  محافل خصوصی  در  آنهم  با طرح  غیرمستند  مخالفت 
برای  تصمیم  هرگونه  اتخاذ  عماًل  شرایطی  چنین  نمودند.در 

بازنگری در اجرای این طرح غیرممکن بود.
5. در سال 1388 و علیرغم ادعاهای آقای صداقت مبنی بر عدم 
پیگیری موضوع توسط انجمن، در جلسه ستاد عالی پسته مورخ 
88/7/15 و به پیشنهاد مکتوب انجمن پسته ایران، مقرر شد که 
مؤسسه استاندارد به طور مستقیم نسبت به نمونه برداری و آزمون 
200 محموله صادراتی اقدام نماید که نتایج این بررسی بیانگر 
متوسط آلودگی بسیار باالتر از حد مجاز در محموله های مورد 
بررسی بود و به شدت با نتایج طرح پلکانی در قبل از آن مغایرت 
داشت و وجود خلل را در آمارهای مؤسسه استاندارد نشان می داد.

6. مصاحبه آقای صداقت اولین ادعای علنی در مورد وجود تقلب 
در این طرح است که انجمن پسته ایران از بازشدن زمینه بحث 
ادعاهای  با چاپ  و  نموده  استقبال  این خصوص  در  گفتگو  و 

ایشان، انتظار پاسخ گویی سازمان ذیربط را دارد.

و اما پاسخ انجمن به اتهامات مطرح شده :
1. انجمن پسته ایران، انجمنی نوپا است که تنها 4 سال از عمر 
بتواند  که  فراگیری  تشکل  فقدان  است  بدیهی  گذرد.  می  آن 
منافع صنعت پسته و فعاالن را پیگیری نماید علیرغم بیش از 
50 سال سابقه تجاری جدی صنعت پسته کشور، انتظارات از 

این انجمن نوپا را دو چندان نموده است. 
با  را  انجمن  از  انتظاراتمان  بایستی  است که  آن  واقعیت  اما 
انجمنی  ایران  تواناییها و امکانات آن بسنجیم. انجمن پسته 
غیردولتی و غیرانتفاعی است که تنها با تکیه بر کمک مالی 
ناچیزی  عضویت  حق  پرداخت  صرف  شود.  می  اداره  اعضاء 
نمایند،  پرداخت آن هم کوتاهی می  اعضاء در  از  برخی  که 
تنها » دل  باشد.  انجمن  از  فراگیر  توقعات  نمی تواند مبنای 
خوش کردن« به یک انجمن نوپا بدون حمایت جدی از آن 
و  ریز  مشکالت  و  جاری  امور  در  فعاالنه  همکاری  بدون  و 
درشت آن، نمی تواند منجر به ایجاد انجمنی پویا، قدرتمند 
به  نگاهی  اگر  گردد.  کشور  پسته  صنعت  در  گذار  تأثیر  و 
حضور  تنها  بیندازیم  گذشته  سال  چهار  در  انجمن  کارنامه 
تغییر حد مجاز جهانی  و  انجمن در مذاکرات کدکس  فعال 
آفالتوکسین، تغییر قوانین اتحادیه اروپا در مورد آفالتوکسین 
اتحادیه  نمایندگان  بخش  رضایت  بازدید  در  فعال  حضور  و 
اروپا و پرداخت مخارج مربوطه، در کارنامه انجمن دلخوشی 

فعاالن  که  است  آن  جدی  سؤال  نماید.  می  ایجاد  را  کافی 
به منظور  فعالیت،  صنعت پسته کشور در هر گروه و سطح 
انتظار  که  میزانی  به  آیا  اند؟  چه کرده  پسته  انجمن  تقویت 
اهداف  پیشرفت  برای  داریم  را  انجمن  ازعملکرد  بهره مندی 

آن مشارکت کرده ایم ؟
2. انجمن پسته اعتقاد راسخ دارد که حل معضالت ریز و درشت 
صنعت پسته کشور تنها با شناسائی کلیه مسائل عمده و برنامه 
ریزی همه جانبه و بلندمدت و صبر و ثابت قدمی اعضاء در پیگری 
آن امکان پذیر است. این مهم فعالیتی تدریجی و دامنه دار است 
که با جنجال و جو سازی و ایراد اتهامات کذب به یکدیگر به 
دست نمی آید. روشی که آقای صداقت در پیگیری خواسته و 
نظر خود انتخاب نمودند. البته آقای صداقت در مصاحبه خود به 
واقعیت هایی غیرقابل انکار در صنعت پسته نیز اشاره نموده اند 

که انجمن پیگیری آنها را وظیفه خود می داند. 
مورد  مافیای  وجود  صورت  در  حتی  انجمن،  اعتقاد  به   .3
ادعای جناب آقای صداقت، شناسایی آن کار چندان سختی 
نیست به ویژه برای آقای صداقت که یکی از صادرکنندگان 
که  است  رفسنجان  در شهرستان  نام  و خوش  نمونه  عمده، 
عماًل هر روز با اداره استاندار شهرستان، شرکت های بازرس 
متولی نمونه برداری و آزمایشگاه ها سروکار دارد. با تکذیب 
ساده  راه  یک  انجمن،  با  ادعا  مورد  مافیای  ارتباط  نوع  هر 
و  بازرسی  شرکتهای  سهم  بررسی  ذینفعان،  شناسایی  برای 
آزمایشگاه ها از کل نمونه برداری ها و آزمایشهای انجام شده 
هر  استاندارد  اداره  که  می باشد  طرح  اجرای  سال  چهار  در 
بین  برداری  نمونه  درخواست های  توزیع  مسئول  شهرستان 
شرکت های نمونه بردار و آزمایشگاه های مجاز است. سوابق 
مالکین و سهام داران و کارکنان این شرکتها نیزدر مؤسسه 
به  شهرستان ها  و  استان ها  استاندارد  ادارات  و  استاندارد 

عنوان متولی و ناظر این شرکت ها روشن و واضح است. 
که  است  استوار  اعتقاد  این  بر  پسته  انجمن  پایان  در 
از طریق تشریک  پیگیری حقوق و منافع صنعت پسته 
مساعی همه فعاالن و با تحلیل مستند و منصفانه مسائل و 
صرف وقت و ارائه طرح جامع اجرایی امکان پذیر است و 
لذا ضمن اظهار ناخرسندی از شیوه طرح موضوع توسط 
استقامت  روزنامه  با  را  ایشان  مصاحبه  صداقت،  آقای 
پسته  صنعت  فعاالن  دیگر  ورود  برای  جدید  بابی  فتح 
کشور  پسته  ریشه ای  مسائل  حل  برای  گشایی  راه  و 
کارشناسانه  نظرات  چاپ  از  اساس  این  بر  و  می دانیم 

دریافتی استقبال می نمائیم. 

به دنبال چاپ مصاحبه آقای محمد حسن صداقت صادرکننده نمونه پسته شهرستان رفسنجان در شماره 298 مورخ 90/3/29 هفته نامه استقامت و انتشار این مصاحبه در خبرنامه شماره 56 
انجمن پسته ایران، علیرغم درخواست انجمن از نامبرده مبنی بر ارائه مستندات و مدارک خود دال بر اتهام وجود مافیا در انجمن، تا زمان چاپ شماره حاضر، هیچگونه پاسخی از ایشان در این 
خصوص دریافت نگردید. در رابطه با اتهامات مطرح شده فوق، انجمن ضمن اعالم دو هفته فرصت مجدد به آقای صداقت برای ارائه مدارک خود، از ایشان انتظار دارد که صداقت نشان داده و یا 

از ادعاهایشان در مورد انجمن با مدارک کافی و مستند دفاع نمایند و یا صداقت آن را داشته باشند که اتهامات وارده را در همان نشریه تکذیب نمایند.

پاسخ انجمن پسته ایران به اتهامات وارده
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گزارش دومین سفر اعضای انجمن پسته ایران به کشور یونان

بازدید های علمی و فنی 
در روز اول پ��س از ورود، هی��أت اعزام��ی انجمن با س��فیر 
محترم و اعضای س��فارت جمهوری اسالمی ایران در یونان 
دیدار داش��تند. در این مالق��ات، دبیرانجمن پس از معرفی 
اعض��ای هی��أت اعزامی و تش��ریح دالیل و اهداف س��فر، از 
همکاریهای صمیمانه س��فارت ایران در برنامه ریزی دو سفر 

انجمن به یونان تشکر و قدردانی نمودند.

جن��اب آقای هنردوس��ت س��فیر ای��ران نیز ضم��ن ارائه 
اطالعات مبس��وطی از وضعیت اقتصادی یونان، برگزاری 
این س��فرها را در توس��عه روابط متقابل مفید دانس��ته و 
برض��رورت تنظیم تفاهمنامه همکاری با اتحادیه باغداران 

یونان تأکید نمودند.
الزم به ذکر است که انجمن پسته ایران با توجه به عضویت 
یونان در اتحادیه اروپا، اهمیت این کش��ور به عنوان دروازه 

ورود به بازار اروپایی و تفاوت شیوه های کشت و تولید پسته 
آن کشور با ایران، با عالقمندی، تنظیم و مبادله تفاهم نامه 
فیمابین را پیگیری می نماید و در این سفر نیز ضمن دعوت 
مج��دد، آمادگی خود را برای امض��ای تفاهم نامه در صورت 

سفر فعاالن پسته یونان به ایران، اعالم نمود.
در روزهای بعدی س��فر، ضمن بازدی��د از مناطق دیدنی 
و توریس��تی در آت��ن و اطراف آن ش��امل معب��د و موزه 
آکروپلی��س، معبد س��ونیا، ورزش��گاه باس��تانی المپیک، 
مناط��ق س��احلی، ب��ازار قدیم��ی آگ��ورا، دلف��ی، کانال 
کوئینت��اس و دیگر مناط��ق توریس��تی، از مناطق تمرکز 
باغ��ات پس��ته در منطقه مغارا در اس��تان آتیکا در فاصله 

120 کیلومتری آتن بازدید نمودند. 
پ��س از آن اعض��ای گروه از نهالس��تان مدرن و پیش��رفته 
Hellenic plants در 150 کیلومت��ری جن��وب غرب��ی آتن 

بازدید نموده و با ش��یوه های کش��ت و تولی��د نهال و نحوه 
مدیریت نهالستان آشنا شدند.

از دیگر مناطق مهم پس��ته کاری یونان، جزیره آگینا در 27 
کیلومتری ش��هر آت��ن در دریای اژه بود ک��ه اعضای هیأت 
اعزامی پس از س��فر با کشتی و دیدار با رئیس و دبیرانجمن 
پسته آگینا، از برخی باغات پسته و تأسیسات و انبار انجمن 

مزبور بازدید کردند.            ادامه مطلب در صفحه 6

دیدار اعضای هیأت اعزامی با سفیر و کارکنان محترم سفارت جمهوری اسالمی ایران در آتن

باغات پسته با فاصله منظم همراه با سیستم آبیاری تحت فشار
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باغات منظم پسته در جزیره آگینا

نمونه پسته آگینا با قیمت هر کیلو 12 یورو

شادابی و رشد قابل توجه برگ در باغات پسته یونان

Hellenic Plant کشت پایه تریبینتوس در نهالستان

فرآوری پسته خشک در جزیره آگینا

رقم پسته آگینا
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Hellenic Plant  سردخانه نگهداری پسته در جزیره آگینادیدار اعضای هیأت اعزامی از نهالستان

بروز بیماری قارچی در درختان پسته یونانفرم هرس تک تنه با ارتفاع مناسب

بازدید از آکروپلیس در شهر آتنبازدید از کانال کوئینتاس

بازدید از ورزشگاه باستانی المپیک در شهر آتننمایی از غروب آفتاب در جزیره آگینا
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پسته  باغ های  مورد  در  مهم  نکات  برخی 
یونان به شرح زیر می باشد:

 س��ابقه پسته کاری مدرن در یونان به سال 1861 باز 
می گردد.

 در حال حاضر یک میلیون اصله درخت پسته بارده در 
این کشور وجود دارد. 

 مهمتری��ن مناطق پس��ته کاری یونان مغ��ارا و آگینا 
می باشد.

 در جزیره آگینا، انجمن پس��ته آگینا با60 سال سابقه، 
متولی ارائه خدمات فنی و خرید و فروش پس��ته در جزیره 

اس��ت. این انجم��ن، دارای تأسیس��ات ف��رآوری و انبار و 
سردخانه برای نگهداری محصول پسته می باشد.

 در تمام مناطق پس��ته کاری یونان رقم پسته آگینا بر 
روی پایه terebintus پیوند می شود.

 درختان در ارتفاع 30 تا 40 سانتی متری به صورت 
تک ش��اخه و به روش تی )T ( پیوند می شوند و سپس 

به صورت فرم جامی هرس ش��ده و پرورش می یابند.
 فواصل کش��ت 6 × 6 می باشد. به طور متوسط در هر 

هکتار 250 تا 300 اصله درخت می کارند.
 مهمترین آفت، سوس��ک مغز خوار و پس��یل است 

که در کنترل پس��یل نس��بتاً موفق بوده اند. اخیراً نیز 
آفت س��ن به ویژه در باغهای آگینا مش��اهده شده که 
در کنت��رل آن موف��ق نبودند. ام��ا مهمترین مش��کل 
باغه��ای پس��ته، ب��روز بیم��اری قارچ��ی در درختان 
ب��ود که ب��ا آلوده نم��ودن برگها و میوه ها، مش��کالت 
زیادی را برای باغداران ایجاد نموده اس��ت. در س��ال 
ج��اری به دلیل ب��روز بارندگی های بی س��ابقه بهاره، 

آلودگی  های قارچی ش��دت یافته اس��ت.
 روش آبیاری مرسوم ، قطره ای است. لوله های آبیاری 
از روی درخت��ان عب��ور داده ش��ده و قط��ره چکان ها در 
حلق��ه ای دایره ای ش��کل با لوله ای فرع��ی و از میان تنه 

درختان به پای درخت هدایت می شوند.
 درصد پوکی و دهن بست در محصول آنها بسیار کم است.

 فرآوری تر عموماً منحصر به پوس��ت کنی با چرخ های 
قدیمی اس��ت که با توجه به چسبندگی کم پوست سبز به 

پوست شاخی در پسته یونان، کارایی مناسبی دارد.
 گلخانه بازدیدی ش��رایط بس��یار مناس��بی داشت و 
ع��الوه بر نهال پس��ته، نه��ال انواع محص��والت از جمله 
مرکب��ات، درخت��ان هس��ته دار، انجی��ر، ان��ار، زیتون و 
دیگر ارقام باغی را در تعداد زیاد تولید و به کش��ورهای 
مختل��ف صادر می نمود. نهالهای پس��ته پس از پیوند در 

گلدان به بازار عرضه می ش��د. 
 مالک نهالس��تان عالقه وافری به توس��عه همکاری با 
طرف های ایرانی و س��فر به ایران ب��رای بازدید از مناطق 

رقم پسته آگینا

باغات پسته با فاصله منظم همراه با سیستم آبیاری تحت فشار
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به مدت 7 شب و 8 روز 
تاریخ : نیمه دوم مهر ماه 90

بازدید از نمایشگاه آنوگا درشهر کلن و
کشورهای   در  دیدنی  مناطق  از  بازدید 

آلمان، بلژیک و هلند.
أخذ  زمانی جهت  به محدودیت  توجه  با 
ویزای شنگن، جهت کسب اطالعات بیشتر 
ماه جاری  تاریخ 10 مرداد  تا  نام  و ثبت 
شماره های  به  تهران  در  انجمن  دفتر  با 
 021-88947400 و   021-88947300

تماس حاصل فرمایید.

به اطالع اعضای انجمن می رساند که انجمن پسته ایران 
برنامه ریزی جهت حضور در نمایشگاه آنوگا در  در حال 
با  )مطابق  اکتبر 2011  تا 12  روزهای 8  در  آلمان  کلن 
معرفی  منظور  به  و  باشد  می   )  90 ماه  مهر   20 تا   16
پسته ایران و اعضای انجمن پسته به شرکت کنندگان در 

نمایشگاه، اقداماتی به شرح زیر را در دستور کار دارد :
 اجاره غرفه اختصاصی انجمن پسته ایران 

 اختصاص مکان مناسب در غرفه انجمن به عنوان اتاق 

مذاکره برای اعضای انجمن. در این محل امکان برگزاری 
با  انجمن  عضو  های  شرکت  و  اعضاء  خصوصی  جلسات 
اعضاء(  قبلی  درخواست  صورت  در   ( خارجی  طرفهای 

فراهم خواهد شد.
درج  و  انجمن  اعضای  معرفی  کاتالوگ  تهیه   

اعضاء اطالعات 
  توزیع بروشور و کاتالوگ اختصاصی اعضاء. انجمن پسته 
ایران آمادگی دارد که در صورت تقاضای هر یک از اعضاء 

نسبت به طراحی و چاپ بروشور اختصاصی اقدام نماید.
پیوسته  اعضای  به  تنها  الذکر  فوق  خدمات  ارائه    
باشند  انجمن  به  مالی  بدهی  گونه  هر  فاقد  که  انجمن 

امکان پذیر می باشد. 

لذا خواهشمند است در صورت تمایل به استفاده از 
خدمات فوق با شماره های 88947400و88947300-

021 تماس حاصل فرمایید.

پس��ته کاری نشان می داد. با توجه به تجربه موفق این نهالستان 
در تولی��د و ص��ادرات نهال، ایجاد مجموعه تولیدی مش��ترک با 
یکی از تولیدکنندگان نهال پسته ایران می تواند منجر به انتقال 
دانش و تکنولوژی پیشرفته به ویژه در زمینه تولید نهال پیوندی 

به کشور گردد.
 یونانی ه��ا در ایج��اد صنای��ع تبدیلی پس��ته در حد تجاری 
ومعرف��ی آن به بازار های دیگر کش��ورها موفق ب��وده اند. تولید 
انواع مربا با برندهای مختلف یکی از این محصوالت بوده اس��ت.

یکی دیگر از نمونه های موفق، تولید اس��انس از صمغ پس��ته و 
استفاده از آن در نوشیدنی ها است که شرکت تولیدی نسبت به 
ثبت تجاری محصول خود در اروپا نیزاقدام نموده است. در ایران 
علیرغم ظرفیت باالی توس��عه این فعالیت ها، متأس��فانه جز در 

موارد محدود، فعالیت چندانی صورت نگرفته است.
 در کارگاه برش��ته و شورکنی، پسته به نمک و سرکه آغشته 

ش��ده و در کوره تا 162 درجه س��انتی گراد ب��ه مدت 7دقیقه 
برشته می شود.

 نکت��ه حائ��ز اهمیت دیگر توج��ه تولیدکنن��دگان به تولید 
محصول با کیفیت و عاری از آفالتوکس��ین اس��ت. انجمن پسته 
آگین��ا با نمونه برداری و آزمون محصول پس��ته تولیدی جزیره، 
به مش��تریان خود در مورد فقدان آفالتوکسین اطمینان داده و 
از این طریق توانس��ته محصول عاری از آلودگی را با قیمت های 

باالتر به فروش برساند. 
ای��ن انجمن در ح��ال حاضر به دنبال روش��هایی ب��رای حذف 
آفالتوکس��ین در محص��ول آلوده به ویژه از طری��ق تولید روغن 
می باش��د. در پایان انجمن پس��ته ایران از تمامی اعضای هیأت 
اعزامی که با مش��ارکت در این س��فر و هم��کاری و صبوری در 
ایام مس��افرت، ما را در برگزاری یک بازدید موفق یاری نمودند، 

تشکر می نماید. 

خدمات انجمن به اعضاءدر نمایشگاه آنوگا

محصوالت جانبی پسته
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انتشار ویژه نامه فصلی انجمن پسته ایران 
به اطالع اعضای محترم انجمن پسته ایران و دیگر فعاالن صنعت پسته کشور می رساند که 
ویژه نامه فصلی انجمن پسته ایران با مطالب و تحلیل های متنوع علمی و فنی در آستانه فصل 

برداشت و فرآوری آتی، در آخر مرداد ماه 90 منتشر خواهد شد.
دراین ویژه نامه امکان چاپ آگهی تبلیغاتی برای شرکتهای عرضه کننده کاال و خدمات فراهم 

گردیده است. 
شماره های  با  تهران  در  انجمن  دفتر  با  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  توانند  می  عالقمندان 

88947300 - 021 و 88947400 - 021 تماس حاصل فرمایند. 

انجمن پسته ایران برگزار می نماید

تورعلمی و فنی به کشور ایتالیا
به مدت 8 شب و 9 روز 

تاریخ : نیمه دوم شهریور ماه 90

 بازدید از باغهای پسته جزیره سیسیل 
پسته  بندی  بسته  و  فرآوری  کارخانه  از  بازدید   

Besana در شهر ناپل

 Newfactor بازدید از کارخانه فرآوری و بسته بندی 
در شهر ریمینی 

پسته  بندی  بسته  و  فرآوری  کارخانه  از  بازدید   
Eurocompany در شهر راونا

 بازدید از مراکز فرهنگی و توریستی در شهرهای 
رم و ونیز

ویزای  أخذ  زمانی جهت  محدودیت  به  توجه   با 
شنگن، جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام تا 
تاریخ 10 مردادماه جاری با دفتر انجمن در تهران 
به شماره های 88947300-021 و 021-88947400 

تماس حاصل فرمایید.

اصالحیه
ستاد   جلسه  در  انجمن  مواضع  » اعالم  عنوان  تحت  مطلبی  چاپ  دنبال  به 
عالی پسته« مدیرکل محترم اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی کرمان، با 
ارسال نامه ای آمار اعالمی در خبرنامه بر اساس مذاکرات جلسه ستاد پسته 
 4 ppb را مبنی براینکه »98 درصد محموله های پسته دارای آلودگی کمتر از
بوده اند« را به شرح زیر اصالح نموده اند : » 98درصد محموله های پسته های 
مکانیک خندان، ناخندان و مغز پسته آلودگی کمتر از ppb 4 دارند که22/4 

درصد از کل محموله های صادراتی را شامل می شوند.«

شده معامله  جاری(  زراعی  سال  خشک)محصول  پسته   قیمت 
ماه تیر   )  90/4/30 به  )منتهی  و چهارم   )  90/4/23 به  )منتهی   درهفته های سوم 

درجه پستهرقم
بازار تهران

)4ماه و 10 روز(
بازار رفسنجان

)نقدی(
هفته چهارمهفته سوم هفته چهارمهفته سوم

32- 30 استاندارد فندقی خندان
8800880081508200)معروف به اروپایی(

326900690061006200-30 ) کیل 50(فندقی دهن بست

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