
ایران در روز  انجمن پسته  بازرگانی  جلسه کمیسیون 
شنبه مورخ 90/8/14 در محل دفتر انجمن در تهران 
برگزار گردید. در این جلسه وضعیت بازار ارز و آینده 
و  بحث  مورد  زیر  شرح  به  چین  در  ایران  پسته  بازار 

بررسی قرار گرفت:
 نوسانات شدید نرخ ارز و معلوم نبودن افق نرخ 
و  تولید  فعاالن  نگرانی  محل  آتی،  ماههای  در  ارز 
تجارت محصوالت صادراتی چون پسته است. برخی 
تداوم  منتظر  باید  آتی  ماه های  در  معتقدند  ناظران 
عدم  به  معتقد  دیگر  برخی  بود.  ارز  نرخ  افزایش 
افزایش هزینه سبد مصرفی خانواده  تمایل دولت به 
از  تنها  هدف،  این  به  وصول  می گویند  آنها  هستند. 
راه ارزان شدن واردات ممکن است، لذا اعتقاد دارند 
ارز است که  نرخ  پایین آمدن  به  که دولت عالقمند 
در  دولت  توانایی  به  نیز  گروه  این  در  برخی  البته 

مشکوک اند. بازار  کنترل 
 حجم صادارت پسته در مهر هنوز اعالم نشده است 
باشد.  بوده  بزرگ  مقدار صادارت  نمی رسد  نظر  به  اما 
نوسانات ارزی سبب شده باغداران در فروش محصول 
خود درنگ کنند. صادرکنندگان نیز در پیشنهاد قیمت 
آبان  و  مهر  در  که  شده  سبب  این  می کنند.  احتیاط 

بارگیری رونق معمول را نداشته باشد. 
 آمریکایی ها از این وضع استفاده کرده و در بازارهای 
دنیا باالخص چین و اروپا در حال تالش برای گسترش 

نفوذ خود هستند.

برای  را  قراردادهایی  ها  آمریکایی  که  می شود  گزارش 
تا   3/5 های  قیمت  در   Extra no.1 و  محصول 21/25 
تن   – الی 8150 دالر  یعنی 7700  پوند   – 3/7 دالر 

منعقد کرده اند. 

قیمت های پایین تر برای محصوالتی است که به بازارهایی 
چون چین عرضه می شود. 

ادامه مطلب را در صفحه 2 مالحظه فرمایید.
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نکاتی کوتاه به مدیریت باغ های 
پســـته در فصـــل خواب

یازدهمین جلسه هیأت مدیره انجمن پسته ایران
برنامه ریزی برای حضور موثرتر در نمایشگاه های بین المللی

فعالیت  دوم  دوره  مدیره  هیأت  جلسه  یازدهمین 
ایران در مورخ 90/8/5 در محل دفتر  انجمن پسته 
انجمن در کرمان برگزار گردید . در این جلسه موارد 

ذیل مورد بحث  وتصویب قرار گرفت:
با ارائه گزارش دبیرانجمن در خصوص شرکت انجمن 
کلن  شهر  در  آنوگا 2011  نمایشگاه  در  ایران  پسته 
این  از  انجمن  درآمدهای  و  ها  هزینه  ارائه  و  آلمان 
محل و با توجه به مشکالت و محدودیت های اجاره 

غرفه در پاویون جمهوری اسالمی ایران مقرر شد :
 در نمایشگاه سیال در سال 2012، انجمن نسبت 

سالن  در  و  ایران  پایون  از  خارج  در  غرفه  اجاره  به 
تخصصی خشکبار اقدام نماید.

 انجمن برای حضور در نمایشگاه های منطقه ای 
که بازار پسته ایران محسوب می گردند برنامه ریزی 
نماید. دبیرخانه موظف است بـــرنامه نمایشگاه های 
خارجی و سمینارها را تهیه و جهت تصمیم گیری به 

هیأت مدیره ارائه نماید. 
 مقرر شد که دبیرخانه نسبت به برگزاری کارگاه های 
آموزشی و بازدیدهای فنی برای اعضای پیوسته به صورت 

رایگان یا با کمترین هزینه ممکن اقدام نماید.

اجالس  برگزاری  مورد  در  رسانی  اطالع  از   پس 
آینده در شهر  اول و دوم دسامبر  خشکبار چین در 
اعضای  از  تجاری  صرفاً  هیأتی  شد  مقرر  گوانگجو، 
گردند.  اعزام  اجالس  این  در  حضور  جهت  عالقمند 
دبیرخانه الزم است نسبت به جذب افراد این هیأت و 

برنامه ریزی الزم جهت حضور موفق اقدام نماید.
»طرح  خصوص  در  نظر  تبادل  و  بحث  از  پس   
جامع پسته«، مقرر شد جلسه فوق العاده هیأت مدیره 
در اولین فرصت در دفتر انجمن در تهران تشکیل و 

نسبت به بررسی ابعاد موضوع اقدام نماید.

 جلسه کمیسیون بازرگانی انجمن پسته ایران

چین آوردگاه اصلی رقابت پسته ایران و آمریکا



در جلسه کمیسیون مسأله بازار چین مورد بررسی قرار 
گرفت:

با پوست سفید   چینی ها عالقمند به مصرف پسته 
را  وارداتی  پسته  محموالت  از  برخی  بنابراین  هستند. 
رنگ بری )Bleach( می کنند. دولت چین اعالم کرده از 
برخورد  بازار  در  محموالتی  چنین  با  مارس 2012  ماه 
می کند. واقعیت آن است که یکی از مزایای پسته ایران 
رنگ مطبوع آفتاب خورده آن است. این شاخصه در اروپا 
و ژاپن مورد توجه و عالقه مصرف کننده است. الزم است 
پسته ایران برای تغییر ذائقه بازار چین برنامه داشته باشد.

گرچه رنگ بری یک میراث پسته کالیفرنیاست، اما امروز 
زمینه به طرفی می رود که این مسأله در چین به مشکلی 
برای پسته ایران تبدیل شود. صنعت پسته ایران در این 

زمینه باید هوشمندانه عمل کند. 
به  دسترسی  چین  دولت  داخلی،  تورم  علت  به   
اعتبارات بانکی را سخت تر کرده است. این مسأله برای 
صادرات پسته ایران که فاقد پوشش اعتباری فروشنده 

است، مشکل ایجاد کرده است.
 آمریکایی ها با توجه به افزایش قیمت پسته ایران، 
سعی می کنند با فروش پسته ارزان تر، واردکنندگان را 

به پسته کالیفرنیا راغب کنند. 
 گفته می شود عدم ایفای تعهد توسط یکی دونفر از 
صادرکنندگان ایرانی در ماه های اخیر، تأثیر سویی بر 

اعتبار پسته ایران گذاشته است.
 کشور چین که روزی کاماًل قیمت محور بود، روز به 
روز توجه بیشتری به کیفیت می کند. به نظر می رسد 

راه توسعه صادرات ایران در چین، اصرار بر خودداری از 
صدور پسته غیرکیفی است. در کنار این، باید تبلیغات 
کافی برای شناساندن مزایای پسته ایران در چین به عمل 
آید. باالخص باید نسبت به تغییر نظر مصرف کننده در 

مورد رنگ پوست مرغوب، برنامه ریزی کرد. 
 توان مصرف سالیانه چین به 80 هزار تن رسیده 
مصرف  به  متکی  فقط  سابقاً  که  مصرف  این  است. 
امروز در طول  سنتی خشکبار در سال نو چینی بود، 
را  پسته  چین  ذائقه  می گیرد.  رونق  کم  کم  هم   سال 
جمعیت  درصد  ده  از  کمتر  جای  به  اگر  می پسندد. 
یکبار در سال پسته می خورند،  امروز  کشور چین که 
روی  پسته  مصرف  به  چین  مردم  از  بزرگتری  بخش 
آورند و اگر این محصول به سبد مصرف سالیانه مردم 
به  تواند  می   2025 سال  تا  چین  مصرف  شود،  وارد 
مصرفی  بازار  موتور  چین،  یقیناً  شود.  دوبرابر  راحتی 

پسته جهان در ربع قرن آتی خواهد بود. 
 در فصل زراعی قبل جمعاً 72 هزار تن پسته ایران به 
کشورهای شرق دور رفته که بیش از 65 هزار تن آن عماًل 
در چین مصرف می شود. در سه ماهه پاییز 1389 جمعاً 
51 هزار تن صادرات به شرق دور داشتیم، 45 هزار تن از 
این رقم به هنگ کنگ صادرشده که دروازده ورود به چین 
است. عماًل سایر مقادیر پسته صادراتی به مقاصدی چون 

وییتنام هم عاقبت به چین می رسد. 
پسته  بازار  به سرنوشت  روز  به  روز  ایران  پسته  آینده 
با  رقابت  اصلی  آوردگاه  این  می خورد.  گره  چین 

کالیفرنیاست. برای چین چه برنامه ای داریم؟

خبرنامه پسته، ارگان انجمن پسته ایران چهارمین 
سال انتشار خود را آغاز می نماید. در طی سه سال 
بدون  وقفه 62 شماره،  بدون  انتشار  و  خبررسانی 
اغراق امروز خبرنامه پسته، با همه کاستی های خود 
به یکی از مراجع اطالع رسانی اعضای انجمن و حتی 
فعاالن پسته غیرعضو انجمن تبدیل شده است. باید 
اعتراف نمود که یکی از دالیل این توفیق، فقدان 
منبع مطمئن دیگری برای دستیابی به اطالعات و 
اخبار مورد نیاز صنعت پسته می باشد. صنعتی که 
علیرغم جایگاه بی بدیل خود در بخش کشاورزی 
و سهم قابل توجه در اقتصاد غیرنفتی کشور، هیچ 
گاه ابزارهای الزم برای اطالع رسانی مؤثر و تعامل با 

اعضای خود را در دست نداشته است. 
در جهان امروز که تشکل ها و صنوف مختلف از 
همه امکانات و تکنولِوژی های موجود برای ارتباط 
بیرونی  تأثیرگذار  عوامل  و  خود  درونی  محیط  با 
استفاده می کنند، این ضعف یک ایراد ساختاری 
ایران  پسته  انجمن  اگرچه  گردد.  می  محسوب 
در دوره کوتاه فعالیت خود تالش نموده عالوه بر 
انتشار دو هفتگی خبرنامه و ویژه نامه های فصلی، 
با راه اندازی سایت های فارسی و انگلیسی و سیستم 
ارسال پیامک، این ضعف را تا حدودی جبران نماید 
اما بدون شک راهی بسیار طوالنی تا دستیابی به 
خوشبختانه  که  است  پیش  در  مطلوب  وضعیت 
خوانندگان  و  انجمن  اعضای  نظیر  بی  استقبال 

خبرنامه، ادامه راه را برای ما همواره نموده است. 
ما را در این راه پرفراز و نشیب تنها نگذارید. 

دبیر خانه انجمن پسته ایران

جلسه کمیسیون بازرگانی انجمن پسته ایران
برای بازار چین چه برنامه ای داریم ؟

آغاز چهارمین سال انتشار

به  و  ایران  پسته  انجمن  عضو  محترم  تجار  اطالع  به 
که  می رساند  چین  بازار  در  فعال  صادرکنندگان  ویژه 
واردکنندگان  گردهمایی  »سومین  برگزاری  به  توجه  با 
موّرخ  در  چین«  خشکبار  کنندگان  فرآوری  و 

 

1 و 2 دسامبر 2011 )مطابق با 10 و 11 آذر ماه 90( 
در شهر گوانجو، انجمن پسته ایران اقدام به اعزام هیأتی 
گردهمایی  در  این کشور جهت حضور  به  عضو  تجار  از 

می نماید. 
عضو  صادرکنندگان  و  بازرگانان  از  بدینوسیله  لذا 
انجمن و فعال در بازار چین تقاضا می شود در صورت 
تمایل به حضور در این اجالس، مراتب حضور خود را 
تا موّرخ 90/8/22 به دفتر انجمن در تهران به شماره 

88947300-88947400-021 اعالم فرمایند.

اعزام هیأت تجاری انجمن پسته ایران به چین
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با توجه به پایان فصل برداشت پسته و آغاز تدریجی فصل 
خزان درختان، نگهداری زمستانه باغات از اهمیت فوق 
العاده ای در دستیابی به محصول اقتصادی در سال بعد 
دارد. لذا باغداران پسته بایستی از هم اکنون خود را آماده 
اجرای فعالیت های زمستانه باغداری نمایند. نظر به اهمیت 
موضوع، در این شماره اشاره ای کوتاه به برخی از عملیات 
کلیدی باغداری درفصل زمستان می نماید. در ویژه نامه 
فصلی آذرماه انجمن می توانید دستورالعمل های کامل را 

مالحظه فرمایید.
مدیریت تغذیه درختان پسته 

 فصل زمستان که هنگام خواب ریشه هاي درخت است، 
بهترین زمان و فرصت براي تغذیه و اصالح خاک محسوب 
می شود. تغذیه زمستانه شامل مصرف کودهاي فسفره و 
پتاسه و ریزمغذي ها، )به صورت سولفات( و کوددامي است. 
به دلیل تحرک کِم کودهاي پتاسیمي و فسفره، و همچنین 
سولفات هاي عناصر کم مصرف، پخش  این عناصر در عمقي 
که حداکثر فعالیت ریشه در آن  وجود دارد توصیه مي شود. 
از آنجایی که  درخت پسته بیش از 80 درصد آب و غذاي 
موردنیاز خود را از عمق 40 تا 80 سانتیمتر جذب مي کند، 
لذا روش مناسب برای تغذیه، »چالکود« است.  برای چالکود، 
پس از حفر کانال با عمق مناسب )عمقی که بهترین تراکم و 
فعالیت ریشه در آن است(، یک الیه کود حیواني پوسیده به 
ضخامت تقریبي 10 سانتیمتر در کف کانال بریزید، و روی آن  
مقادیر توصیه شده کودهاي شیمیایي بپاشید. می دانید که 
کوددامي هرقدر پوسیده تر باشد، بهتر جواب مي دهد. کودهاي 
حیواني تازه عالوه بر آلوده بودن به بعضی باکتري هاي بیماریزا 
و علف هرز، در حین پوسیده شدن، ازت خاک را جذب کرده و 

به عنوان یک رقیب براي درخت عمل مي کنند.  
اصالح خاك: عموما در فصل زمستان، عملیات اصالح 
خاک هاي شور و قلیا و سنگین انجام مي شود. بهترین 
ماده اصالح کننده ی ارزان و در دسترس، سولفات کلسیم، 
را روی  باید گچ  برای اصالح خاک  است.  یا همان گچ 
سطح خاک بطوریکنواحت پخش کنید. هرگز آن را داخل 
کانال کود که کودهاي فسفره دارند نریزید؛ چون گچ در 
صورت تماس با کودسوپرفسفات آن را تبدیل به برخی 
امالح کم محلول تا نامحلول مي کند. بنابراین سعي شود 
گچ در سطح خاک پاشیده شود و به دنبال آن آبیاري 

سنگین صورت گیرد.

مدیریت آبیاري درختان  در زمستان
در مناطق با آب و خاک شور، افزایش شوري در ناحیه ریشه 
درختان ممکن است باعث رشد ناکافي شاخه ها و آفتاب 
سوختگي و چروکیدگي مغز شود. سوختگي نوک و حاشیه 
برگ ها هم از عالئم افزایش جذب و تجمع شوري در بافت هاي 
گیاهي است. درخت پسته هرچند تحت شرایط شوري باال و 
خاک هاي اشباع، زنده مي ماند، اما ترکیب این شرایط قطعاً 

موجب کم رشدی درختان مي شود. درجاهایی که مستعد این 
شرایط هستند، آبیاري در دوره خواب گیاه )زمستان( جهت 

آبشویي خاک، قابل توصیه است. 
عملیات  از  یکي  هرس  زمستان:  در  مدیریت هرس  
باغباني است که همراه با سایر عملیات داشت؛ از قبیل: 
آبیاري، کوددهي و تغذیه، کنترل آفات و بیماري ها، تولید 
میوه بهتر و بیشتر را تامین و تضمین مي کند. صرف نظر از 
هرس »فرم دهي« که در باغ های  غیربارور و به منظور ایجاد 
اسکلت قوي و محکم و شکل مناسب انجام می شود، انجام 
هرس »باردهی« در فصل خواب زمستانه یکی از فعالیت های 

ضروری در باغ های  پسته محسوب می گردد.
بطورکلی به تمامی عملیاتي که در دوره خواب زمستانه 
یا  به منظور قطع یک بخش،  و  بارده  بر روي درختان 
تمام شاخه یک درخت انجام مي شود، هرس »باردهي« 
و  قراردادن  تاثیر  تحت  هرس،  این  از  هدف  مي گویند. 

هدایت نحوه رشد و باروري گیاه است. 
درخت پسته را همچون سایر درختان میوه سردسیري، 
در زمستان هر سال که هنگام خواِب گیاه است، هرس 
تقویت  و  کمتر  باعث  ضعف  زمستانه  هرس  مي کنند. 
عملیات  مي شود.  درخت  مانده  باقي  جوانه هاي  بیشتر 
هرس باید بعد از ریزش برگ)خزان( و قبل از متورم شدن 

جوانه ها انجام شود و به اتمام برسد.
اندازه درخت، عملیات سالیانه  برای محدود نگهداشتن 

هرس »سربرداري« و »تنک شاخه« الزامي است.

هرس سربرداري
نوعی هرس است که در آن  قسمتي از سر، یا انتهاي 
فوقاني بازو، شاخه و سرشاخه هاي درخت قطع می شود، 
و در نتیجه، شاخه یا سرشاخه و بازو از محل بریدگي، 

تحریک و رشد جوانه هاي جانبي تشدید می گردد.
رویشی  رشد  موجب  پسته  در  انتهایی  غالبیت  وجود 
بیش از حد جوانه انتهایی و جلوگیری از رشد جوانه های 
سبب  جانبی  جوانه های  رشد  عدم  می شود.  جانبی 
کاهش سطح میوه دهی و کاهش تولید محصول خواهد 
شد. در این شرایط تنها 3-2 جوانه رشد در سال، به 
جوانه گل تبدیل شده و بقیه به صورت رویشی و رکود 
باقی می مانند.  »سربرداری« شاخه باعث افزایش رشد 
کاهش  و  میوه دهی  سطح  افزایش  جانبی،  شاخه های 

اینها، همه بر روی تشکیل  ارتفاع درخت می شود که 
جوانه گل تاثیر مثبت دارد.

 هرس تنك شاخه
این هرس به معنای بیخ بُرکردن شاخه از انتهاي تحتاني 
است. هدف از هرس »تنک شاخه« در مرحله اول، تسهیل 
نفوذ نور خورشید و جلوگیري از ایجاد سایه در درخت، 
تسریع در رشد شاخه هاي مثمره مرکزي و تولید میوه 
بین  در  درخت  عرضي  رشد  محدودکردن  همچنین  و 
ردیف هاست. معموالً به منظور جلوگیری از اُفت شدید 
محصول در سال نیاور، تعداد شاخه هاي میوه دهنده پسته 
را قبل از سال پربار به حدود نصف  کاهش مي دهند که این 
عملیات باعث تقویت شاخه ها و جوانه ها و خوشه هاي گل 
باقي مانده و نیز موجب رسیدن آب و موادغذایي بیشتر به 
جوانه هاي گل در حال تشکیل ، برای تولید محصول سال 
آینده می شود که  نهایتاً بر روي تولید محصول یکنواخت 

و افزایش تولید تاثیر مثبت خواهد داشت.
مبارزه با آفات پسته  در فصل زمستان

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

نکات توجه داشته اند:
• الروهاي سوسک سرشاخه خوار پسته در فصل زمستان 
زیرپوست شاخه 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 شده، جمع آوري این تله های چوبی پس 
از یک ماه و سوزاندن آنها و جایگزیني چوب هاي جدید نیز 
در کاهش جمعیت آفت و جلوگیري از خسارت آن در سال 

آینده، بسیار موثر واقع می شود.
• یخ آب زمستانه 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. 
• شخم باغ هاي پسته در فصل زمستان در کاهش جمعیت 
»زنبور  و  پسته«  معمولي  »پسیل  مانند  آفات،  بعضی 
»زنبورهای  با  مبارزه  برای  البته  است،  موثر  مغزخوار« 
مغزخوار پسته« باید قبل از شخم، تمام پسته هاي روي 

درختان و روي زمین جمع آوري و معدوم شود.
انباري،  آفات  خسارت  احتمال  پسته،  انبارهاي  در   •
بخصوص »شب پره هندي« وجود دارد. براي کنترل این 
آفت در فصل زمستان باید بوسیله تهویه، تاحد ممکن 
درجه حرارت انبار را پایین نگهداشت. اگر دماي انبار به 
میزان کمتر از 13درجه سانتي گراد تنظیم شود، این آفت 

قادر به رشد و خسارت نخواهد بود.

نکاتی کوتاه در خصوص مدیریت باغ های پسته در فصل خواب
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 قیمت پسته خشک)محصول سال زراعی جاری( معامله شده
 درهفته های اول ) منتهی به 8/5 /90( و  دوم  ) منتهی به 8/12 /90(  آبان ماه

درجه پستهرقم
بازار تهران

)4ماه و 10 روز(
بازار رفسنجان

)نقدی(
هفته دومهفته اولهفته دومهفته اول

32- 30 استاندارد فندقی خندان
100001000089009100)معروف به اروپایی(

327700760067006800-30 ) کیل 50(فندقی دهن بست

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

برنامه های اخیر بانک مرکزی برای اصالح بازار 
چند نرخی ارز و بهبود شکاف نرخ ارز دولتی 
و آزاد که منجر به بازنگری اخیر این نهاد در 
نیز  کشور  ارزی  مقررات  از  عمده ای  بخش 
دولت  گفت وگوی  شورای  اعضای  است،  شده 
و بخش خصوصی را بر آن داشت تا در نشست 
مورخ90/8/9، نگرانی خود را نسبت به ریشه 
غیررقابتی  بازار  تبعات  و  ارزی  شکاف  رانتی 
ارز مطرح کنند. در این باره، محمد نهاوندیان 
که همواره چند نرخی بودن بازار ارز را عامل 
ارز  بازار  در  میلیاردی  کالن  رانت های  ایجاد 
دانسته است، نشست اخیر شورای گفت وگوی 
مغتنمی  فرصت  را  خصوصی  بخش  و  دولت 
مرکزی  بانک  اقدامات  با  همزمان  تا  دانست 
تک  ارز  به  رسیدن  و  ارز  بازار  اصالح  برای 
ارز،  تک نرخی شدن  با  که  کند  تاکید  نرخی، 
بسیاری از واسطه های سفته باز از بازار تجارت 
به  بلند مدت،  در  روند  این  و  خارج می شوند 
رشد صادرات و کاهش واردات و رسیدن تراز 

اقتصادی به نقطه مطلوب خواهد انجامید. دبیر 
و سخنگوی شورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی نیز در کنار چند نرخی بودن ارز و 
شکاف ارز که به اعتقاد او، به ایجاد رانت های 
که  هم  جا  هر  اساسا  و  می شود  منجر  کاذب 
آتي  فساد هاي  نگران  باید  دارد،  وجود  رانت 
ارز  بازار  فعلی  دیگر  دو چالش  بود،  اقتصادی 
از  آن  فاصله  و  بازار  این  بودن  غیررقابتی  را 
تفاضل نرخ تورم داخل و خارج اعالم می کند. 
او در مورد بازار ارز غیررقابتی این طور توضیح 
می دهد که با توجه به انحصار بانک مرکزی در 
رقابتي  را  ارز  بازار  ارز کشور، نمی توان  عرضه 
تلقي کرد و اساسا همین غیررقابتی بودن بازار 
ارز است که به چالش های کنونی این بازار و 
نابسامانی آن منجر شده است.  بر اساس قانون 
و  داخلی  تورم  واقعی  ارز  نرخ  تعیین  در  باید 
واقع  به  و  گیرد  قرار  نظر  مد  خارجی  تورم 
پیاده شود،  ارز  بازار  قانونی در  این محور  اگر 

بسیاری از چالش ها حل خواهد شد.

به اطالع اعضای محترم انجمن پسته ایران ودیگر فعاالن صنعت پسته 
کشور می رساند که سومین ویژه نامه فصلی انجمن پسته ایران با 
مطالب و تحلیل های متنوع علمی و فنی در آخر آذر ماه 90 منتشر 
خواهد شد.دراین ویژه نامه امکان چاپ آگهی تبلیغاتی برای شرکتهای 
عرضه کننده کاال و خدمات فراهم گردیده است. عالقمندان می توانند 
برای کسب اطالعات بیشتر با دفتر انجمن در تهران با شماره های 

88947300-021 و 88947400-021 تماس حاصل فرمایند. 

انتشار ویژه نامه فصلی 
انجمن پسته ایران 

نهاوندیان خطاب به تصمیم  سازان اقتصادي اعالم کرد: 

ارز چند نرخی را سرچشمه 
رانت می دانیم

ــوی وزارت کشاورزی  به رغم اعالم برخی خبرها از س
مبنی بر پیگیری تشکیل اتاق کشاورزی، برخی اعضاي 

اتاق بازرگانی با این موضوع مخالف هستند.
ــعود دانشمند، عضو هیات نمایندگان  در این باره، مس
اتاق ایران گفت: با تاسیس اتاق کشاورزي، باید منتظر 

انشعاب اتاق هاي دیگر از اتاق ایران نیز باشیم؛ بنابراین 
ــم که اگر این کار  ــي باید ببینی با انجام کار کارشناس

الزم نیست، آن را در همین مرحله متوقف کنیم. 
ــاورزي به  ــیس اتاق کش ــه تاس ــد بر اینک ــا تاکی او ب
ــت، افزود: هرچه  ــور نیس صالح بخش خصوصي کش

ــجم تر و  ــورت منس ــي به ص ــش خصوص ــاع بخ اجتم
هماهنگ تر حرکت کند،  می تواند حرف هاي محکم تر 
ــر این صورت نگاه و  ــي تر بزند، زیرا در غی و کارشناس
ــا بخش هاي دیگر قرار  ــم یک بخش در تضاد ب تصمی

مي گیرد. 

مخالفت برخی اعضاي اتاق بازرگانی با تشکیل اتاق کشاورزی
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