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  بیست و نهمین جلس��ه کمیسیون بازرگانی انجمن 
پس��ته ایران با حضور اعضاء در موّرخ 90/7/4برگزار 
گردی��د. در ای��ن جلس��ه وضعی��ت تولی��د، قیمت و 
صادرات پسته در س��ال محصولی گذشته )89-90( 
و ش��رایط محصول و چشم انداز قیمت و صادرات در 
س��ال محصولی آتی )91-90( مورد بررسی و تجزیه 
و تحلیل قرار گرفت. براس��اس دیدگاه های مطروحه 
جمع بندی بازار داخلی و بین المللی پس��ته ایران به 

ش��رح زیر می باش��د:
1. علیرغم ش��روع برداشت پسته در بسیاری از مناطق 
پس��ته کاری کش��ور، به دلیل تأخیر برداشت در برخی 
مناطق به ویژه اس��تان کرم��ان، عرضه محصول جدید 
مح��دود بوده و هم تولیدکنندگان و هم صادرکنندگان 
منتظ��ر ثب��ات و تع��ادل قیمت ها پ��س از ورود حجم 

بیشتری از محصول جدید به بازار هستند.
2. قیم��ت هر کیلو پس��ته فندقی ان��س 32-30 در 
بازار رفس��نجان بین 9000 تا9200 تومان نوس��ان 
دارد. این قیمت نس��بت به زمان مش��ابه س��ال قبل 
)ش��هریور 89 ب��ا ح��دود 6950 توم��ان( 31 درصد 
بیش��تر می باش��د. کمیس��یون این افزایش قیمت را 
ناش��ی از افزایش تقاضا، تاخیر در برداش��ت پسته در 
فصل تقاض��ا و افزایش تفاوت برابری دالر و ریال در 

ماه های گذش��ته می دانند.
3. قیم��ت جهانی پس��ته در حال حاض��ر در وضعیت 
مطلوب��ی ق��رار دارد و انتظار افزایش ی��ا کاهش قیمت 
جهانی ب��ر مبنای دالر در آینده نزدی��ک وجود ندارد.

علیرغم پیش بینی کاهش تولید پس��ته ایران نسبت به 

برآوردهای اولیه، به دلیل افزایش تولید آمریکا نس��بت 
به اولین برآوردها، به نظر نمی رسد تغییر قابل توجهی 

در عرضه جهانی پسته رخ دهد.
4. کمیس��یون بازرگانی مش��کالتی نظی��ر محدودیت 
در انتق��ال درآمدهای حاصل از ص��ادرات و در نتیجه 
طوالن��ی ش��دن م��دت بازگش��ت س��رمایه، افزای��ش 
هزینه های کش��تیرانی به دلیل تحریم های بین المللی  
و نوس��انات ش��دید و غیر قابل پیش بینی نرخ ارز را از 
مهمترین موانع صادرات پسته در سال جاری می داند. 
این مش��کالت باعث تأخی��ر صادرکنندگان در ورود به 

بازار داخلی و خرید پسته شده است.
5. از آنجائی که قیمت پس��ته در اول فصل برداشت 
جاری، باال می باش��د و ورود به ب��ازار نیازمند حجم 
ب��االی نقدینگی اس��ت لذا باالمان��دن قیمت در حد 
فعل��ی نیازمند خرید و صادرات حج��م قابل توجهی 

پس��ته در دو ماه آینده است که با توجه به مشکالت 
فوق الذک��ر و تردیدهای موجود جهت ورود به بازار، 
پیش بینی تغییرات قیمت بسیار مشکل است. با این 
وجود احتمال کاهش قیمت پس��ته در دو ماه آینده 

وج��ود دارد.
6. فرصت طالیی صادرات به چین به حدود 2 ماه کاهش 
یافته اس��ت. به دلیل جلوافتادن س��ال چینی و تأخیر در 
برداشت پس��ته، عمالً صادرکنندگان تا هفته دوم نوامبر 
فرصت دارند تا بیشترین صادرات را به چین داشته باشند 
و این موضوع می تواند برخالف سال گذشته، صادرات اول 

فصل به چین را تحت تأثیر قرار دهد.
7. بازار روس��یه در حال حاضر بازاری با توانایی جذب  
12 تا 15 هزار تن پس��ته می باشد. با توجه به ضعیف 
شدن روبل در برابر دالر، افزایش صادرات به این کشور 
غیرمحتمل است. سخت گیری زیاد روس ها در کنترل 
و محدودی��ت نق��ل و انتقاالت بانکی ب��ه دلیل تحریم، 
صادرکنندگان را با مش��کالت بیش��تری در این کشور 

مواجه نموده است. 
8. به نظر نمی رسد بازار اروپا چه از نظر قیمت و چه از 
نظر حجم صادرات دچار نوسان یا تغییر چندانی شود. 
ص��ادرات حجم باالیی از مغز س��بز به اروپا در ماه های 
اخیر باعث دپوی مقادیر قابل توجهی مغز س��بز پسته 
در اروپا ش��ده است.  اس��تقبال از کال چینی پسته در 
سال محصولی جدید باعث کاهش قیمت پسته کال در 
بازار ش��د و تولید حجم باالیی از محصول و ورود بدون 
برنامه برخی تجار منجر به عرضه زیاد مغز س��بز پسته 
در بازار اروپا شده است. ادامه این روند می تواند به بازار 

این محصول در اروپا لطمه وارد آورد.

تحلیل بازار داخلی و بین المللی پسته ایران

برگزاری بیست و نهمین جلسه کمیسیون بازرگانی انجمن پسته ایران

پیش بینی محصول 
سال 2011 آمریکا 



شاید یکی از مهمترین مباحث این روزهای فعاالن صنعت 
پسته کشور اعم از باغداران، فرآوری کنندگان، بازرگانان 
داخلی و صادرکنندگان، پیش بینی قیمت پسته در هفته 
ها و ماه های آینده باشد. همانگونه که در گزارش کمیسیون 
بازرگانی انجمن نیز منعکس است، قیمت پسته فندقی 
32-30 دربازار رفسنجان اوایل مهرماه بین 9000 تا 9200 
تومان بوده است. علی رغم معامالت محدود انجام شده، 
قیمت پسته فندقی انس 32 - 30 در پایان هفته اول 
مهر9500 تومان و در اواسط هفته دوم مهر ماه )90/7/11( 
9400 تومان در هر کیلو نیز معامله شد. طی 24 ساعت 
بعد )90/7/12( قیمت حتی به زیر 9200 تومان به ازای 
هر کیلو رسید که کاهش نرخ دالر در بازار، علت اصلی این 
کاهش بود. مقایسه این قیمت ها با قیمت مشابه در مهرماه 
سال قبل )متوسط 7200 تومان( بیانگر 30 درصد رشد 

می باشد. عده ای از کارشناسان این رشد قیمت را تنها 
به افزایش نرخ دالر و کاهش ارزش پول ملی مرتبط می 
دانند )با قیمت هر دالر 1085 تومان در هفته اول مهرماه 
89 و 1286تومان در هفته اول مهرماه 90(. برخی دیگر 
دالیلی چون تأخیر در برداشت پسته در سال جاری،کاهش 
محصول و افزایش هزینه های تولید به دلیل طرح هدفمند 
سازی یارانه ها را نیز به فهرست دالیل افزایش قیمت اضافه 
می نمایند. همه این عوامل به اضافه نوسانات شدید نرخ 
ارزباعث شده که کارشناسان و فعاالن پسته نتوانند روند 
 . نمایند  بینی  را پیش  آینده  تغییرات قیمت در  نسبی 
حال آنکه این پیش بینی ها یکی از مهمترین عوامل در 
تصمیم گیری برای خرید و فروش پسته در بازار می باشد. 
خبرنامه  شماره  این  در  قیمت،  موضوع  اهمیت  به  نظر 
تغییرات قیمت پسته در یک دوره ششساله طی سال های 

محصولی 85-84 تا 90-89 در قالب نمودار منتشر و در 
معرض تحلیل و ارزیابی اعضاء قرار گرفته است. با این امید 
که فعاالن صنعت به ویژه باغداران بتوانند با بررسی سوابق 
قیمت پسته و روند تغییرات آن در سال های گذشته و 
بررسی کلیه جوانب امر، بهترین تصمیم را برای زمان فروش 

محصول خود اتخاذ نمایند. 

برخی نکات قابل توجه:
 بیشترین تفاوت در قیمت حداقل و حداکثر درسال 

87 - 86 و معادل 56 درصد بوده است.
 در شهریور 1390 قیمت پسته 8800 تومان بوده که 
در مقایسه با شهریور 89 )با متوسط قیمت 6950 تومان( 
26درصد رشد نشان می دهد. این قیمت بیش از 2 برابر 

قیمت پسته درشهریور 85 می باشد.

پیش بینی قیمت آینده پسته 

سردرگمی کارشناسان و فعاالن

قیمت نقدی متوسط پسته فندقی انس 32-30 در بازار رفسنجان در 
ماه های مختلف طی سال محصولی 84-85

قیمت نقدی متوسط پسته فندقی انس 32-30 در بازار رفسنجان در 
ماه های مختلف طی سال محصولی 86-87
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در نیمه دوم ش��هریور ،تمام ناظ��ران اقتصادی تداوم 
رون��د تدریج��ی کاه��ش ارزش پول مل��ی را قطعی 
می دانس��تند. در کش��وری که زنجیر س��گ تورم دو 
رقمی دهسال گشوده بود، سیاست ضد تولیدی ثبات 
مصنوع��ی ارزش ریال، تولی��د را از رمق انداخته بود. 
تکلیف قانونی برنامه چه��ارم در کاهش ارزش ریالی 
متناس��ب با ماب��ه التفاوت تورم داخل��ی و جهانی، با 
س��هل انگاری پش��ت گوش انداخته ش��ده بود. این 
س��بب ش��ده بود که تولیدات ایران��ی در قبال تولید 
جهانی افزایش قیم��ت مصنوعی حدود 13 درصد را 
تجربه کنند. از کارگاه های تولید کفش چرم تبریز تا 
نساجی های کاشان و تولیدکنندگان قطعات صنعتی 
در اصفه��ان، بازارهای داخلی را ب��ه تولیدات چین و 
ترکی��ه می باختند. در مهد انگور، مرکبات و س��یب 
جهان، مصرف انگور ش��یلی، س��یب چین و مرکبات 
مص��ری عادت مصرف کنندگان را تغییر می داد. هیچ 
کودک ایرانی نبود که لوازم خانگی ایرانی را بشناسد. 
خانه ه��ا در تص��رف مطلق سامس��ونگ و LG بود... 
اصالح تدریجی نرخ مصنوعی ریال یک ضرورت قابل 
فه��م بود. نهیب رهبری، مان��ع از نفوذ البی قدرتمند 

واردات شد.

به گمان من، صادرات هیچگاه در اولویت دولت های ما 
نبوده است. اما وضع فالکت بار تولید و اوضاع ملتهب 
اشتغال سبب توجه مقامات عالی به ساماندهی هجوم 

واردات گشته بود.
کش��اورزان مظلوم پس��ته کار که فرس��ایش ش��دید 
منابع آب، افزایش ش��دید قیمت تمام ش��ده و رقابت 
جانفرس��ای رقیب کالیفرنیایی، درآمد خالص شان را 
سال به سال به تحلیل می برد، به این اصالح جدید با 

چشم امید می نگریستند. 
قیمت پسته فندقی با ش��روع 9200 تومانی و اتخاذ 
روند رشد، امیدوارکننده بود. قراردادهای حجیم اول 
فصل ب��ا لحاظ دالر 1275 تومانی امضاء می ش��د و 
بازار فروش پس��ته رونق می گرف��ت... ناگهان در طی 
یکی دو روز و بدون اعالن قبلی، بانک مرکزی قیمت 
دالر در بازار داخلی را 7 درصد کاهش داد. این بانک 
ک��ه در عرصه افکار عمومی در فش��ار تخلفات بانکی 
قرار گرفته بود، جبهه جدیدی گشود. این خود نمایی 
به بهاء ذبح صادرات غیرنفتی ایران انجام شد. مدیران 
ظفرمند بانک مرکزی که ب��ا ورود چند میلیارد دالر 
از ذخی��ره ملی ب��ه بازار، چنین ضرب��ه ای به تولید و 

صادرات ملی زدند، چه هدفی را مد نظر دارند؟

محصوالت چینی، کره ای و ترک چقدر دیگر باید در 
مقابل تولید ایرانی ارزان شود؟

تمام قراردادهای صادراتی اول فصل پس��ته مشمول 
ضرره��ای س��نگین و غیرقابل تحمل اس��ت. در بازار 
پُررونق اول فصل، تشنج و نوسان حاصل آمده است.

وظیف��ه دولت ها در اقتصادهای نوین، تالش��ی برای 
قابل پیش بینی ش��دن ب��ازار و به حداقل رس��اندن 
نوس��انات تا حد ممکن اس��ت. کدام بان��ک مرکزی 
مدرن��ی جرأت دارد ادعا کند ک��ه متعمدانه در یکی 
دو روز یک نوسان هفت درصدی دربازار ارز کشورش 

ایجاد کرده است؟
تبدی��ل تعم��دی کس��ب و کار ب��ه قمار غی��ر قابل 
پیش بینی، یقیناً مخالف مصالح اقتصاد ایران اس��ت. 
قربان��ی ای��ن بازی م��وش و گرب��ه، تولیدکنندگان و 
تجار بیگناه ایرانی ان��د. ایکاش صدای تولیدکنندگان 
مظلوم کشاورزی، در پایتخت به اندازه فارسی زبانان 
واردکننده ای که چینی، کره ای و ترک فریاد می زنند 
شنیده می شد. ایکاش ما هم پسته هامان را با مارک 

سامسونگ تولید می کردیم.
محمد حسین کریمی پور 
عضو هیات امنای انجمن پسته ایران

دیدگاه 
ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد

در س��ال محصولی جاری با توجه به تغییرات ش��دید 
ن��رخ ارز، تأخیر در برداش��ت پس��ته و ورود محصول 
جدید ب��ه بازار و برخ��ی اظهارنظره��ا در مورد کمتر 
بودن میزان محصول نس��بت به پیش بینی های قبلی، 
ام��کان پیش بینی تغیی��رات قیم��ت را در هفته های 
آینده، مش��کل نموده است. بر این اساس انجمن پسته 
ای��ران به منظور دریافت نظرات اعضاء در این زمینه از 
روز دوش��نبه 11 مهرماه 90، اق��دام  به برگزاری یک 
نظرس��نجی در سایت انجمن نموده است. موضوع نظر 

سنجی به شرح زیر می باشد:
با توجه به ش�روع فصل برداش�ت پسته، به نظر 
ش�ما در 3ماه آینده تا ابتدای سال 2012 میالدی 
)اول دی م�اه 1390( قیم�ت پس�ته چ�ه روندی 

خواهد داشت؟
قیمت افزایش می یابد.
قیمت کاهش می یابد.

قیمت تغییری نمی کند.
ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد.
ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد.

ش��ما می توانید جهت ش��رکت در نظر سنجی و اعالم 
نظر خود، به ش��رح زیر عمل نمایید: به سایت انجمن 
به آدرس www.iranpistachio.org/fa مراجعه 

نمایید.

 در بخش س��بز رنگ تب های وس��ط صفحه، در 
قس��مت نظرسنجی، گزینه مورد نظر خود را انتخاب 
و ب��ا کلیک ب��ر روی گزینه »رأی« در نظر س��نجی 

ش��رکت فرمایید. ش��ما می توانید ب��ا کلیک بر روی 
گزین��ه »نتایج«، از نتیجه رأی گیری مطلع ش��وید. 
برای ش��رکت در نظرس��نجی نیاز ب��ه ذکر اطالعات 

شخصی نیست.

 این نظر سنجی به مدت 20 روز تا پایان وقت اداری 
روز ش��نبه 90/7/30 در سایت انجمن فعال بوده و نتایج 

حاصله از طریق خبرنامه منتشر می شود.

نظر سنجی انجمن پسته ایران در مورد قیمت پسته
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برداشت محصول پسته 2011 کالیفرنیا در حال حاضر در 
 نوسان کامل است، با حدود 50 درصد محصول برداشت شده.

شرکت های بسته بندی، هنوز هم احساس خوبی نسبت به 
 حجم و اندازه محصول ندارند. نظرات این شرکت ها در مورد

ان��دازه محصول به طور قابل توجهی متفاوت اس��ت، با 
محدوده ای بین 181  تا 204 هزار تن.

به دالیل زیر به نظر می رسد که محصول کمی بزرگتر 
از پیش بینی ها باشد:

• انس محصول بزرگ بوده و البته، کمی از محصول 2010 
کوچکتر است. سال گذشته انس محصول برای بخش قابل 

توجهی از تولید، بزرگتر از پیش بینی ها بود.
• درختان جوان )که برای اولین بار برداشت می گردند( 
تولید خوبی داش��ته و بیش��تر از حد انتظ��ار به حجم 

محصول اضافه می نمایند.
• باغ��داران می��زان تولید خود را بیش��تر از حد انتظار 

گزارش می دهند.
• برخ��ی درخت��ان حجم های بیش��تری از محصول را 

نشان می دهند.
به طور کلی، این یک محصول واقعاً عالی نمی باشد. اگر 
چه پسته ناخندان کمتر از سال گذشته است اما میزان 
آن هن��وز هم باالتر از س��ال های قبل اس��ت. به دلیل 
متوسط دمای باال، پس��ته ها بر روی درخت به سرعت 
رس��یده اند. این موضوع باعث افزایش حجم پسته های 

لکه دار شده است.
خس��ارت ناشی از حشرات متغیر است، اما به طور قابل 
توجهی باالتر از محصول سال  2010 است. اگرچه ترس 
از س��ال بد از نظر خسارت حشرات هنوز محقق نشده 
اس��ت، اما بخش بزرگ��ی از محصول هنوز روی درخت 
 است )باید کماکان منتظر بررسی نهایی محصول بود(

اگرچه بر خالف دیگر ش��رکت ها ما معتقدیم محصول 
سال جاری بیشتر از پیش بینی هاست اما انتظار داریم 
که حجم بیشتری از محصول  ناخندان بوده و به دلیل 
افزایش پس��ته های لکه دار و دیگر آسیب ها، نسبت به 
پیش بینی های قبلی حجم کمتری پسته خندان قابل 

صدور، موجود باشد )مشابه سال 2010(.
بر اس��اس گزارش هفته گذش��ته، در خصوص میزان 
صادرات و موجودی محصول که توسط کمیته پسته 
)ACP( منتش��ر گردیده اس��ت، می��زان صادرات و 
بارگیری پس��ته در آخرین ماه س��ال محصولی حجم 

باالیی داش��ته و میزان پسته خندان باقی مانده برای 
س��ال محصولی بعد )2011( کمت��ر از انتظار خواهد 

ب��ود.
 بنابراین، به رغم پیش بینی ما از محصول کل بزرگتر، 
پسته خندان قابل صدور خیلی نزدیک به سال گذشته 
می باشد. آنچه باقی مانده است اثرات تقاضای روز افزون 
چین، افزایش اخیرق��درت دالر آمریکا و پیش بینی از 
کاهش محصول ایران است. اطالعات بیشتر را می توان 
در 15 اکتبر و با انتش��ار اولین گزارش محصول 2011 

بدست آورد.

 پیش بینی محصول سال 2011 آمریکا 
)NICHOLS FARMS( به نقل از شرکت نیکولز

قیمت پسته خشک در نیمه اول مهر ماه
ب��ه اطالع اعضای محترم انجمن می رس��اند که به دلیل کمبود پس��ته 
فندق��ی خندان انس صادراتی 32-30 در ب��ازار در هفته اول مهر ماه و 
نوسانات شدید نرخ ارز در هفته دوم  مهر ماه، عماًل در نیمه اول مهر ماه 

امکان ارائه قیمت معامله پسته فراهم نشد.  
علیرغ��م معامالت محدود، متأس��فانه قیمت ها در بازار دارای نوس��انات 
ش��دیدی بوده و انجمن پس��ته ای��ران ترجیح می دهد تا دس��تیابی به 

قیمت های متعادل تر از اعالم قیمت اجتناب نماید.
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