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آمار صادرات پسته در مهر ماه 90

جلس��ه بیست و ششم کمیسیون باغبانی انجمن پسته 
ایران در روز پنجش��نبه نوزدهم آب��ان با حضور اعضاء 
اصلی و نمایندگان مناطق مختلف پس��ته خیز کشور با 
هدف بررس��ی برآوردهای موجود از میزان تولید پسته 

کشور برگزار گردید.
با توج��ه به رویه معمول انجمن پس��ته ایران مبنی بر 
بازبین��ی پیش بینی بهاره تولید پس��ته در پایان فصل 
برداش��ت و ف��رآوری و نظر ب��ه تکمی��ل فرمهای نظر 
س��نجی تولید در مناطق مختلف کشور، در این جلسه 
نمایندگان مدعو، نتیجه بررس��ی های خود در مناطق 

مختلف کشور را ارائه دادند. 
پس از بحث و تبادل نظر و بررس��ی شواهد و گزارشات 
موجود، میزان تولید پس��ته خش��ک در پوس��ت برای 
س��ال محصولی 1390 برابر با 160 ه��زار تن تخمین 
زده ش��د. این تخمین، 15 درص��د کمتر از پیش بینی 
187 هزار تنی کمیس��یون باغبانی انجمن پسته ایران 
در بهار 1390 می باش��د. به نظر می رسد دلیل اصلی 
ای��ن کاهش، گ��زارش ه��ای واصله مبنی ب��ر پوکی و 
س��بکی فرات��ر از حد انتظار محص��ول 1390 در اغلب 
مناطق پسته خیز اس��تانهای کرمان و خراسان رضوی 
بوده است. براس��اس گزارش نهایی، میزان تولید پسته 

اس��تان کرمان معادل 98 هزار تن و میزان تولید سایر 
استانهای پس��ته خیز کشور به شرح جدول زیر معادل 
62 هزار تن برآورد ش��ده اس��ت. اس��تانهای خراسان 
رض��وی با 20 هزار تن، یزد ب��ا 14 هزار تن و فارس با 
10 هزار تن دیگر استانهای عمده تولید پسته کشور در 

سال جاری می باشند.

توضیحات الزم راجع به تخمین محصول 1390
برآورد می ش��ود که در س��ال 1390 برابر 25 هزار تن 
پس��ته تر )معادل 8 هزار تن پسته خش��ک( عمدتاً از 
محصول استان های خراس��ان رضوی و سمنان صرف 
ترخوری میوه تازه ش��ده ک��ه در تخمین حاضر منظور 

نشده است. 
این تخمین بر اس��اس نظرس��نجی از باغداران مناطق 
مختل��ف پس��ته خیز کش��ور راجع به مق��دار محصول 
برداش��ت ش��ده نس��بت به پیش بینی بهاره ایشان از 
محصول س��ال 1390 به دست آمده است. پیش بینی 
فوق صرفاً نمایانگر بهترین کوش��ش کمیسیون باغبانی 
انجم��ن پس��ته ایران ب��وده و احتمال خطا نس��بت به 
مق��دار واقعی محصول تولیدی در س��ال 1390 وجود 
دارد. برآورد می شود حدود 80 درصد از پسته خشک 

تولیدی کش��ور در سال 1390 صرف صادرات شود. بر 
این اس��اس مقدار پسته خش��ک قابل صدور برای سال 
محصول��ی 1390 قری��ب 130 ه��زار ت��ن خواهد بود. 
تخمی��ن انجمن پس��ته ایران از مقدار محصول پس��ته 
خش��ک کش��ور در س��ال 1390 مجدداً در پاییز سال 
1391 و با نهایی ش��دن آمار صادرات 12 ماهه مربوط 

به محصول 1390 مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.
 اطالع��ات بیشتر را در وب س����ایت انجمن به آدرس

  http://www.iranpistachio.org/statistical-archive
مالحظه فرمایید.
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بر اس��اس آخرین آمار منتش��ره گم��رک جمهوری 
اس��المی ای��ران، در مهر ماه 1390 مق��دار 16500 
تن انواع پس��ته محصول س��ال 1390 صادرگردیده 
است. این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال 
محصولی گذشته )90-89( 52 درصد کاهش نشان 
می دهد. میزان صادرات پس��ته در مهرماه 89 برابر 
با 34148 تن بوده اس��ت. از کل ص��ادرات مهرماه، 
13678 تن )معادل 83 درصد( انواع پس��ته خندان، 
1298 تن )معادل 8 درصد( پس��ته ناخندان، 1016 
تن )معادل 6/2 درصد( مغز پس��ته،182 تن )معادل 
1/1 درصد( مغز سبز پسته و 295 تن نیز دیگر انواع 
پسته بوده اس��ت. مهمترین مقاصد صادراتی پسته 
ایران در مهرماه 90 ش��امل کشورهای شرق دور به 

می��زان 9065 تن )معادل 55 درصد(، کش��ورهای 
خاورمیانه )به جز امارات( به میزان 2203 تن )معادل 
13/4درصد(، کش��ورهای مشترک المنافع به میزان 
1671 تن )معادل 10/1درص��د(، بازارهای صادرات 
مجدد ش��امل ترکیه و امارات به می��زان 1421 تن 
)معادل 8/6 درصد(، 15کشور عضو اتحادیه اروپا به 
میزان 1169 تن )معادل 7/1 درصد( و شبه قاره هند 
ب��ه میزان 778 تن )معادل 4/7 درصد( بوده اس��ت. 
معادل 163 تن انواع پسته به سایر مقاصد صادر شده 

است. 
 اطالع��ات بیشتر را در وب س����ایت انجمن به آدرس

  http://www.iranpistachio.org/statistical-archive
مالحظه فرمایید.

آمار صادرات پسته در مهر ماه 90

16500 تن صادرات یک ماهه

نــــگاه به درون

پاره پاره کردن 
بخش خصوصی

در پی اخطار دکتر نهاوندیان در بوشهر نسبت به خطر چند پاره 
شدن اتاق، مصاحبه ای با محسن جالل پور، نایب  رئیس اتاق 

ایران بعمل آوردیم.
   ریش�ه مطلب مورد اشاره دکتر نهاوندیان به کجا 

بر می گردد؟
قانون اساسی اقتصاد ملی را به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی 
تقس��یم کرده است. بنا به تعریف ، اتاق نماینده بخش غیردولتی 
اقتصاد در گفتمان کالن و فرادس��تی ملی و مسئول ساماندهی 
تشکل هاست.  بنابراین بر اساس تکلیف قانون اساسی، در ایران دو 
اتاق ایران )نماینده بخش خصوصی( و اتاق تعاون )نماینده بخش 
تعاون( شکل گرفت. ماده 91 سیاست های اجرایی اصل 44 هم بر 

این مطلب مجدداً تصریح کرد. 
  خوب این مطلب مخالفینی دارد؟

اخیراً در مجلس در حاش��یه دو الیحه در حال بررس��ی، توسط 
کمیسیون کشاورزی مجلس پیشنهاد انتزاع وظایف کشاورزی از 

اتاقین و تشکیل اتاق مستقل کشاورزی داده شده است.
  اتاق اصناف هم مطرح شده؟

بله وزارت بازرگانی هم در طرح قانون اصناف پیشنهاد تشکیل اتاق 
اصناف را داده است. طرح های مشابه دیگر هم شنیده می شود.

  چه ضرر دارد 2 اتاق موجود 10 اتاق ش�ود؟ بخش 
خصوصی قوی تر نمی شود؟

یقیناً خیر. حاکمیت در قالب دولت و مجلس با ساختارهای سنگین، 
قوی، ثروتمند و ابزارمند خود همیشه حاکم بالمنازع اقتصاد بوده 
است.حرکت به طرف اقتصاد غیردولتی، کاهش تصدیگری دولتی و 
سپردن کار مردم به مردم همانگونه که رهبری هشدار می دهد در 

میان مدیران دولتی مخالفین جدی دارد.
بدون حضور نمایندگان قدرتمند بخش غیردولتی، هیچ امیدی 
ب��رای حرکت به طرف آنچه رهب��ری » تحول عظیم اقتصادی« 

می خواند نیست.
تجزیه اتاق ها ب��ه ده ها اتاق کوچک و ناهماهنگ همین صدای 
ضعی��ف امروز بخش غیردولتی را خف��ه می کند. وحدت بخش 

غیردولتی اقتصاد الزم قدرت گیری صدای آن است.
  مثال اجرایی چه دارید؟

امروز اتاق های دوگانه در شورای پول و اعتبار عضوند. در شورای 
گفتگو با دولت تعامل دارند. اگر این اتاق ها ده تا شوند باز هم این 
مقدور است؟ یقیناً نیست. بخش غیردولتی در هر مسأله ده نظر 

مختلف خواهد داشت و یقیناً جدی گرفته نمی شود.
  اتاق چقدر برای توضیح مطلب به مجلس تالش 

داشته است؟
با فعال شدن ریاست محترم اتاق، روسای استان ها و کمیسیون ها 
جلسات مفید و متعددی با نمایندگان استان ها، چهره های شاخص 
مجلس و کمیسیون ها اقتصادی داشتیم.  امیدواریم با روشنگری 

بعمل آمده، مجلس محترم تدبیر الزم را بخرج دهد.

شرق دور
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کشورهای مشترک المنافع
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ایران در مقابل غرب یک تنه ایستاده است. این مقابله 
پس از 3 دهه تداوم امروز به روزهای حساسی رسیده 
است. موج بیداری اسالمی، گسترش اعتراضات در 
در  واضح غرب  و شکست  غربی  داخل کشورهای 
افغانستان و عراق سبب جسارت بیشتر این قدرت رو 
به ظهور خاورمیانه شده است. جسارت و نشاطی که 
از دید غربی ها پنهان نمانده و با اصرار و فشار با دور 

جدیدی از تشدید فشارها پاسخ داده می شود. 
شاید این فشارها به تحریم محدود نباشد اما بی تردید 
تشدید تحریم یکی از وسایل موجود در جعبه ابزار غرب 
است. یکی از ر اهکارهای کاهش تأثیر این موج جدید 
تحریم احتمالی، رونق بخشی به اقتصاد ملی و تقویت 
چرخه های داخلی چرخش اقتصادی است. در جامعه 
پسته ایران این به معنی نیاز جدی به توسعه جهشی بازار 
مصرف داخلی و کشورهای همسایه ای است که کمتر 
به الزامات تحریم پای بند بوده یا از آن متأثر می شوند. 
ما تا امروز بازار 75 میلیون نفری ایران با قدرت خرید 

کم نظیرش در خاورمیانه را دست کم گرفته ایم. آمار 
قابل اتکایی از مصرف پسته در داخل ایران تولید نمی 
شود. منابع مختلف این مصرف را بین 20 تا 30 هزار تن 
نخمین می زنند. یعنی هر ایرانی سالیانه کمتر از 400 گرم 
پسته مصرف می کند. رکورد مصرف سرانه به اسرائیل با 
مصرف سرانه یک کیلوگرم پسته در سال های آغازین 
قرن میالدی حاضر باز می گردد. اگر مصرف داخل بر 
اساس برنامه های مناسب به این سطح برسد، زمینه برای 
45 هزار تن بازار داخلی جدید گشوده می شود. همچنین 
باید توجه ویژه به گسترش بازارهای عراق، ترکیه، پاکستان 
و آسیای میانه معطوف کرد. در درجه بعدی گسترش و 
تحکیم بازار پسته ایران در چین و روسیه را باید 

جدی گرفت. 
کسی که در باال دست خانه اش سیل بند می سازد، سیل 

را دعوت نمی کند، شرط عقل را به جا می آورد.
محمدحسین کریمی پور
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران

مغز سبز پسته

سایر

15 کشور اصلی عضو اتحادیه اروپا

شبه قاره هند

سایر
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ب�ه دنبال چاپ گزارش تور بازدید از سیس�تم های 
آبیاری تحت فش�ار در خبرنامه شماره 62 در نیمه 
دوم مه�ر م�اه 90، آق�ای علی نظ�ری نایب رئیس 
هیأت مدیره انجمن با ارسال مطلب زیر ضمن ابراز 
تردید در اعداد دبی آب اعالم شده توسط مجریان 
سیس�تم های بازدیدی، مالحظات�ی را در خصوص 
اجرا و مدیریت این سیس�تم ها در باغ های پسته و 
مبانی علمی نیاز آبی پسته ارائه نموده اند که توجه 

اعضای محترم را به آن جلب می نماید.
گزارش تجربیات موفق در آبیاري قطره اي در خبرنامه 
انجمن اقدام مفید و مغتنمي است که باید بسیار تکرار 
ش��ود. جامعه باغداران ما تجارب بس��یار ارزشمندي را 
طي سالیان طوالني تالش در بهره برداري از باغات در 
شرایط خاص آب و خاک کشور ما بدست آورده اند که 
در هیچ جاي دنیا امکان دسترس��ي به آن وجود ندارد 
و تنها از این طریق قابل اس��تفاده براي سایرین خواهد 
بود. چرا که این آب و خاک و اقلیم مختص ما در ایران 
است و ما باید بهترین راه ها را خودمان در ایران کشف 
کنیم و آنها را گس��ترش دهیم و این از وظایف تعریف 
ش��ده انجمن اس��ت که امیدواریم با اعالم برنامه هاي 

ساالنه و بطور منظم برگزار شود. 
ارائ��ه و معرف��ی تجاربي که در اح��داث باغات جدید و 
ی��ا در تربی��ت درختان بدس��ت آمده اس��ت و یا حتی 
ش��نیدن تجارب کس��اني که در بهره برداري از آبیاري 
قطره اي شکست خورده اند ،.... خدمت مهمي است که 
امیدواریم انشاء... انجمن بتواند براي معرفی این موارد 

نیز برنامه هاي مناسب اجراء نماید.
با وجود ای��ن، هنگامي که این گزارش��ات در خبرنامه 
منتش��ر مي شود باید مراقبت گردد اطالعات ارائه شده 
متناقض و یا خالف اصول مس��لم علمي نباش��د که در 
این صورت ممکن است تاثیرات منفي نیز داشته باشد. 
 در گ��زارش بازدید از باغاتي که آبی��اري قطره اي اجرا 

کرده اند، در میزان مصرف آب این اعداد وجود دارد:
 1- روش بابلر در کریم آباد 25 لیتر در ثانیه براي 25 

هکتار یعني هر هکتار 1 لیتر در ثانیه 
2- روش قطره اي در رباط 8 لیتر براي 88 هکتار یعني 

هر هکتار حدود 0/1 لیتر در ثانیه 
3- روش قطره اي 100 هکتار با 21 لیتر در ثانیه یعني 

هر هکتار حدود 0/2 لیتر در ثانیه. 
در این گزارش مصرف آب به ازاء هر هکتار از 1 لیتر در 
ثانیه تا 0/1 لیتر در ثانیه متغیر ذکر شده است و وضع 
همه باغات نیز عالي گزارش ش��ده اس��ت. در کنار این 
اعداد نیز یک س��ري اعداد علمي بعنوان نیاز آبي پسته 

در م��دارک مختلف علمي ذکر مي ش��ود که نیاز آبي 
پس��ته را در فصول مختلف یعني به هنگام گل انگیزي 
در بهار یا رش��د رویشي در اوایل تابستان و یا به هنگام 
تش��کیل مغز و در زمستان بعد از چیدن محصول ذکر 

مي نمایند که در مدارک آمریکائي به شرح زیر است:
 گل انگی��زي 0/16 لیتر در ثانی��ه به ازاء هر هکتار 

به مدت دو ماه 
 رش��د رویشي و تشکیل پوست 0/29 لیتر در ثانیه 

به ازاء هر هکتار به مدت دو ماه
 پرکردن مغ��ز 0/69 لیتر در ثانیه به ازاء هر هکتار 

به مدت دو ماه
 هنگام برداش��ت محصول 0/05 لیتر بر ثانیه به ازاء 

هر هکتار به مدت یک ماه
 بعد از برداشت 0/05 لیتر بر ثانیه به ازاء هر هکتار 

به مدت یک ماه
و در کت��اب نی��از آبي گیاه��ان نیز که توس��ط وزارت 
کش��اورزي منتشر شده اس��ت نیاز آبي پسته 0/3 لیتر 

در ثانیه به ازاء هر هکتار ذکر شده  است. 
تردی��د وجود ندارد که نیاز گی��اه به آب کاماًل به بافت 
خ��اک و مخصوصا مق��دار عناصر آلي خاک و ش��وري 
زمی��ن و یا ش��وري آب بس��تگي دارد و نمي توان یک 

نسخه براي تمام باغات پیچید.
از هم��ه مهمتر آنک��ه میزان آبیاري تاثیر مس��تقیم بر 
می��زان محصول مي گ��ذارد. به عبارت دیگ��ر اگر نیاز 
واقع��ي گی��اه به آب تامین نش��ود از محصول کاس��ته 
خواهد شد. 0/3 لیتر در ثانیه به ازاء هر هکتار با فرض 
شرایط خاک و آب مناسب و بهترین محصول ذکر مي 
شود و هر چه مقدار شوري افزایش یابد نیاز آبي پسته 
افزای��ش مي یاب��د و به همین ترتیب اگ��ر بافت خاک 
نامناس��ب و خالي از عناصر آلي باشد بر مقدار نیاز آبي 

درخت خواهد افزود.
آنچه که در این گزارش تاکید گردیده است و اینجانب 
نیز بارها مش��اهده کرده ام آن است که اجراي آبیاري 
قطره اي براي درختان مس��ن هم بخوبي قابل اجراست 
و تأثیر منفي بر درختان نخواهد گذاشت. از طرف دیگر 
افرادي نیز آبیاري قطره اي اجرا کرده و بعد از خسارت 
زیادي که متحمل شده اند آنها را جمع کرده و به روش 

غرقابي باز گشته اند. 
امیدواری��م انجمن براي بازدی��د از باغات این گروه نیز 
برنامه اي ترتیب دهد. حسب بررسي اینجانب علت این 
ناکارآم��دي، طراحي یا اجراي غل��ط و یا صرفه جویي 
هاي اش��تباه مجریان و یا عدم آموزش کامل باغداران 
براي بهره برداري صحیح بوده اس��ت. برخالف آنچه که 

بعضا گفته مي شود و در خبرنامه نیز آمده است سیستم 
قط��ره اي، آبی��اري را آس��انتر نمي نمای��د. هم نیروي 
انس��اني بیشتري نیاز دارد و هم نیروي انساني با سطح 
اط��الع باالتر الزم دارد. بازدید دائمي قطره چکان ها به 
منظور اطمینان از آبدهي کامل آنها و رفع اش��کاالت 
لوله ها که آس��یب ندیده و با تغییرات فش��ار و سرما 
و گرما جدا نش��ده باش��ند، از فعالیت های ضروري و 
دائمي براي بهره برداري صحیح از سیس��تم اس��ت و 
به همین ترتیب نظارت دائم بر تفاوت فش��ار ورودي 
به فیلتراسیون و فش��ار خروجي که گرفتگي فیلترها 
را نش��ان مي دهد و شستش��وي آنها بهنگام گرفتگي 
و اس��ید ش��وئي منظم قطره چکانها به میزان ساالنه 
حداق��ل یک ی��ا دو مرتبه براي رف��ع گرفتگي قطره 
چکانه��ا از ضروریات یک بهره برداري صحیح اس��ت 
که نی��از به نیروي انس��اني مج��رب دارد و از طرف 
دیگر بدلیل دوره آبیاري کوتاه، مش��کالت علف هرز 
بس��یار بیشتري نیز در مس��یر لوله ها و قطره چکانها 
ایجاد مي نماید ول��ي در بین ردیفها علف هرز کمتر 
مي ش��ود که معموال در آبیاري قط��ره اي مبارزه در 
بی��ن ردیف ه��ا اهمیت ن��دارد ولي در مس��یر قطره 
چکانه��ا مبارزه با علف هرز بس��یار ضروري اس��ت و 

چندین مرحله در س��ال نیاز اس��ت. 
آبی��اري قط��ره اي مزایاي بس��یار زی��ادي دارد که در 
خبرنامه آمده اس��ت و باید تمام باغداران هر چه زودتر 
باغ��ات خود را به این سیس��تم مجه��ز کنند ولي الزم 
است تذکر داده شود که بهره برداري سیستم قطره اي 
نیاز به آموزش و مراقبت بس��یار زیاد دارد و در مجموع 
کار باغدار به نس��بت آبیاري سنتي، هم به لحاظ دقت 
و مه��ارت و آموزش و هم به لح��اظ حجم کار چندین 
برابر خواهد شد ولي اگر موضوع را ساده فرض کنیم و 
آنطور که ش��اید و باید آموزش ندهیم و مراقبت نکنیم 

در بهره برداري سیستم شکست خواهیم خورد. 
نکته اي که الزم است طراحان محترم آبیاري قطره اي 
باغات پس��ته مراقبت کنند میزان دب��ي قطره چکانها 
اس��ت که حداقل به ازاي هر مت��ر کمتر از 16 لیتر در 
س��اعت در نظر نگیرند و بخاطر صرفه جوئي در اجراي 
سیس��تم از قطر لوله هاي آبرسان کم نکنند که دست 

باغدار در تنظیم دوره آبیاري بسته نشود. 
آنچ��ه فوقا آورده ام تجاربي اس��ت که طي بیش از 16 
س��ال بهره برداري از سیس��تم هاي قطره اي مشاهده 
ک��رده ام و الزم دی��دم بعنوان حاش��یه اي بر گزارش 
خبرنامه چاپ ش��ود و امیدوارم که مورد استفاده سایر 

هموطنان باغدار قرار گیرد. 

نقدی بر گزارش 

» تور بازدید از سیستم های آبیاری تحت فشار«
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 قیمت پسته خشک)محصول سال زراعی جاری( 
 درهفته های سوم ) منتهی به 90/08/19( و  چهارم ) منتهی به 90/08/26(  آبان ماه

درجه پستهرقم
بازار تهران

)4ماه و 10 روز(
بازار رفسنجان

)نقدی(
هفته چهارمهفته سومهفته چهارمهفته سوم

32- 30 استاندارد فندقی خندان
105001030091009100)معروف به اروپایی(

327800765068006800-30 ) 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.

به اطالع اعضای محترم انجمن پس��ته ای��ران ودیگر فعاالن صنعت 
پس��ته کشور می رساند که س��ومین ویژه نامه فصلی انجمن پسته 
ای��ران با مطالب و تحلیل های متن��وع علمی و فنی در آخر آذر ماه 
90 منتش��ر خواهد شد.دراین ویژه نامه امکان چاپ آگهی تبلیغاتی 
برای ش��رکت های عرضه کننده کاال و خدمات فراهم گردیده است. 
عالقمندان می توانند برای کس��ب اطالعات بیش��تر با دفتر انجمن 
در تهران با ش��ماره های 88947300-021 و 021-88947400 

تماس حاصل فرمایند. 
ضمنا به اطالع می رس�اند که در نیم�ه اول آذر ماه خبرنامه 

انجمن منتشر نخواهد شد.

انتشار ویژه نامه فصلی 
انجمن پسته ایران 

ب��ه اطالع فع��االن صنعت پس��ته کش��ور 
می رس��اند ک��ه انجمن پس��ته ای��ران در 
ماههای آینده اقدام به انتش��ار کتاب جامع 
صنعت پسته ایران برای اولین بار در کشور 

می نماید. 
این کتاب جامع مشتمل بر اطالعات کلیه 
فع��االن صنعت پس��ته ای��ران، واحدهای 
ف��رآوری، ش��رکت های صادراتی پس��ته، 
ش��رکت های تهیه، توزیع و عرضه پس��ته 
در داخل کشور، شرکتهای خدمات دهنده 
واردکنندگان  پس��ته ش��امل  به صنع��ت 
و  ش��یمیایی  س��موم  تولیدکنن��دگان  و 
ش��رکت های  مشاور،  ش��رکت های  کود، 
تولیدکننده لوازم و تجهیزات آبیاری تحت 
فش��ار، مؤسسات و ش��رکت های آموزشی 
و خ��اک،  آب  آزمایش��گاه های  مرتب��ط، 
ش��رکت های بازرس��ی و نمونه ب��رداری، 

آزمایش��گاههای س��نجش آفالتوکس��ین، 
کارخانج��ات و ش��رکتهای تولید، واردات 
و عرضه ادوات و ماش��ین آالت کشاورزی 
و... و اطالعات دیگ��ر فعالیتهای مرتبط با 
صنعت پس��ته کشور می باشد. با توجه به 
انتش��ار این کتاب در تیراژ باال و توزیع آن 
در کلیه س��ازمان های دولت��ی و خصوصی 
مرتبط ب��ا صنع��ت پس��ته و همچنین در 
بی��ن کلی��ه باغ��داران، فرآوری کنندگان و 
صادرکنندگان پس��ته کش��ور، ای��ن کتاب 
فرصتی ب��ی نظیر برای فعاالن برای معرفی 
فعالیتهای آنها می باش��د. لذا بدینوسیله از 
کلی��ه عالقمندان دع��وت می گردد جهت 
ثب��ت اطالعات خود در ای��ن کتاب با دفتر 
 انجمن پس��ته در ته��ران به ش��ماره های

حاصل  تم��اس   021-88947300-400  
فرمایند.

به اطالع اعضای محترم انجمن پسته ایران می رساند 
که س��مینار آموزشی »مدیریت آفات پسته  در فصل 
زمس��تان « از س��اعت 8:30 تا 12:30 روز پنجشنبه 
90/9/17 در مح��ل س��الن کنفرانس ات��اق بازرگانی 

کرم��ان برگزار می گردد. لذا بدینوس��یله از باغداران 
عالقمند دعوت می گردد در این س��مینار آموزش��ی 

حضور بهم رسانند.
حضور اعضای پیوس��ته انجمن با اطالع قبلی رایگان 

می باش��د. س��ایر عالقمندان می توانند جهت کسب 
اطالعات بیش��تر با دفتر انجمن پسته ایران در کرمان 
ب��ه ش��ماره 8-2535266-0341 تم��اس حاص��ل 

فرمایند.

سمینار آموزشی »مدیریت آفات پسته در فصل زمستان«

انجمن پسته ایران منتشر می نماید

بانک اطالعات جامع 
نیازمندی های صنعت پسته ایران
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