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اولین س��مپوزیوم بین المللی مایکوتوکسین ها 
با مش��ارکت انجمن بین المللی علوم باغبانی و 
دانشگاه آزاد اسالمی دامغان و با حمایت انجمن 
پس��ته ایران از تاریخ 19 تا 21 ش��هریور ماه در 

شهر دامغان برگزار گردید. 
در این س��مپوزیوم که تع��دادی از متخصصین 
ش��ناخته شده از کشورهای مختلف و همچنین 
تعداد قاب��ل توجهی از محققی��ن ایرانی حضور 
داش��تند، انجمن پس��ته ایران با ارائه دو مقاله 

کلیدی، حضوری فعال داشت. 
مقال��ه اول تح��ت عن��وان »تأثی��ر آلودگ��ی 
آفالتوکسین بر تجارت پسته ایران« توسط آقای 
مهدی آگاه عضو هیأت رئیسه و مقاله دوم تحت 
عنوان » اقدامات انجمن پسته ایران در مواجهه 
با مشکل آفالتوکسین« توسط دبیرانجمن ارائه 

گردید.

برگزاری اولین سمپوزیوم بین المللی 
مایکوتوکسین ها در دامغان

حضور فعال انجمن با 
ارائه دو مقاله کلیدی

جمهوری  گمرک  منتشره  آمار  آخرین  اساس  بر 
اسالمی ایران در 11ماهه مهر89 تا مرداد 90 میزان 
154017 تن انواع پسته محصول سال 90-89 صادر 

گردیده است. 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  صادرات  میزان  این 
نشان  رشد  درصد   26/2)88-89( گذشته  محصولی 
می دهد. میزان صادرات پسته در مرداد 1390برابر با  
10840 تن بوده که نسبت به مرداد ماه 1389معادل 
17/4درصد رشد داشته است. در دوره یازده ماهه مورد 
بررسی، در ماه های مهر، آبان، آذر و مرداد به ترتیب 
بیشترین  تن  و10840   17496 ،30332 با 34148،

صادرات پسته ایران را شاهد بوده ایم.
از  ایران  اسالمی  جمهوری  گمرک  گزارش  براساس 
کل صادرات پسته کشور در دوره یازده ماهه مهر 89 
با 115770 تن  پوست  با  پسته خندان  مرداد 90،  تا 
تن   22083 با  ناخندان  پسته  درصد(،   75 )معادل 
)معادل7  تن   10516 با  مغزپسته  )معادل14درصد(، 

درصد( و مغزسبزپسته با 2224 تن )حدود 2درصد( 
بیشترین سهم را در صادرات داشته اند. 3424 تن نیز 

سایر انواع پسته صادرشده است.
شامل  نیز  ماه  مرداد  در  پسته  انواع  صادرات  میزان 
ناخندان،  پسته  تن   2118 خندان،  پسته  تن   7281
1206 تن مغز پسته،140 تن مغز سبز پسته و 95 تن 
نیز دیگر انواع پسته بوده است. مهمترین مقاصد صادراتی 
پسته ایران در دوره یازده ماهه مورد بحث، کشورهای 
بازارهای  با 68014 تن )معادل 44 درصد(،  شرق دور 
)معادل13/4درصد(،  تن   20633 با  مجدد  صادرات 
با 17240 تن )معادل  اروپا  اتحادیه  پانزده کشور عضو 
11/2درصد(، کشورهای مشترک المنافع با 16639 تن 
)معادل11درصد( و کشورهای خاورمیانه با 14819 تن 
)معادل9/6 درصد( بوده اند. گزارش کامل صادرات پسته 
در دوره 11ماهه مهر 89 تا مرداد 90 در سایت انجمن به 
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منتشر گردیده است.

آمار صادرات پسته در یازده ماهه اول 
انواع پسته خندانسال محصولی 89-90

انواع پسته ناخندان

مغزپسته

مغزسبز پسته

سایر

آمارصادرات انواع پسته در یازده ماهه اول سال 
محصولی 89-90 

% 75

% 14
% 7

% 2 % 2

شرق دور                                            بازارهای صادرات مجدد          

15 کشور اصلی عضو اتحادیه اروپا              کشورهای مشترک المنافع              

خاورمیانه              شبه قاره هند             سایر

مهم ترین مقاصد صادرات پسته ایران در یازده ماهه اول 
سال محصولی 90-89 )مهر تا مرداد (

هفت��ه نامه اس��تقامت در ش��ماره 310 خ��ود به تاریخ 
90/6/20 گفت و گویی با محسن ثمره هاشمی مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای کرمان منتشر نمود که واجد نکات 
جالب توجهی بود. آقای ثمره هاش��می در این مصاحبه 
ضمن اش��اره به 1/1میلیارد مترمکعب اضافه برداشت از 
س��فره های آب زیرزمینی اس��تان، بر 25درصد کاهش 
در لیت��راژ چاه های دارای مج��وز، در زمان جابه  جایی و 
کف زن��ی تأکید و علیرغم دیدگاه های مطروحه مبنی 
برغیرقانون��ی ب��ودن این اقدام،عملک��رد آب منطقه ای 
کرمان را کامالً قانونی دانستند. ایشان دلیل اصلی بیالن 
منفی دش��ت های استان را خشکسالی 14سال اخیر در 
کرمان و برداش��ت های غیرمجاز توسط چاه های دارای 
مجوز دانس��تند و در اظهاراتی متناقض با اعالم فعالیت 
11 هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان، نظرات مطرح شده 
در خصوص س��وء مدیریت آب منطقه ای را رد نمودند. 
نکته حایزاهمیت آن اس��ت که ظاهراً در بین مدیران آب 
منطقه ای استان اجماعی در خصوص مالکیت کشاورزان 
بر منابع آب وجود ندارد آنجا که آقای ثمره هاشمی آب را 

از مباحات  و مهریه حضرت زهرا )سالم اهلل علیه( می داند.
آقای جعفری مش��اور و رییس دفتر مدیر عامل آن را انفال 
و کش��اورز را تنها مالک س��وراخی به نام چاه می داند و نه 
مالک آب آن و آقای رش��یدی معاون حفاظت و امور بهره 
برداری س��ازمان آن را از مش��ترکات عمومی و در اختیار 
دولت می داند. انتش��ار این مصاحبه واکنش آقای مهدی 
آگاه یکی از باغداران پسته استان را در پی داشت. آقای 
آگاه در متن جوابیه خود که در ش��ماره 311 هفته نامه 
اس��تقامت به تاریخ 90/6/27 چاپ گردیده است اجماع 
فقهای اسالمی مبنی بر مباحات بودن آبهای زیر زمینی  
و مالکی��ت حیازت کننده بر مقداری که حیازت کرده را 

یادآوری نموده است.
نظر به اهمیت موضوع آب برای پس��ته کاران کش��ور، 
بخش هایی از مصاحبه استقامت با آقای ثمره هاشمی 
و پاس��خ آقای مهدی آگاه جهت اط��الع اعضا تقدیم 
می گردد. متن کامل را می توانید در س��ایت فارس��ی 
در   www.iranpistachio.org آدرس  ب��ه  انجم��ن 

بخش اخبار مالحظه فرمایید. 

مصاحبه بی سابقه مدیر عامل سازمان آب منطقه ای کرمان

باقی ماندن اختالف نظرها
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استان  در  آب   برداشت  چقدر  هاشمی  ثمره  آقای   ...
داریم؟

 از 24هزار حلقه چاه مجاز و 11هزار حلقه چاه غیر 
مجاز و هزارو 200 دهنه چشمه و هزارو 900 رشته 
یعنی  داریم.  برداشت  مترمکعب  میلیارد   6/7 قنات 
متر  میلیارد   1/1 کرمان  استان  منفی  بیالن  عمال 
مکعب است... با این شرایط و وضعیت موجود، ما راهی 
اعمال  را  وزارت خانه  قانونی  راهکارهای  این که  جز 

کنیم،  نخواهیم داشت. 
این راهکارها چه هستند؟

ما برای اینکه تعادل آب را در استان داشته باشیم، سه 
گروه راهکار داریم. راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت 
مباحث  همان  مدت  کوتاه  راهکارهای  مدت.  بلند  و 

تعادل بخشی و حفظ آب موجود است.
از چه طریق؟

ما از چاه هایی که تخلف کردند بازرسی داریم و پلمپ 
می کنیم. گروه های گشت و بازرسی عملیات خودشان 
را دارند و با استفاده از نیروی انتظامی پیگیر هستند 

که با کسانی که تخلف می کنند، برخورد کنند.
چه نوع تخلفاتی مد نظرتان است؟

حفر چاه های غیر مجاز. چاه های غیر مجاز را پلمپ و 
مسلوب المنفعه می کنند....

ما 25  دارند  زنی  یا کف  و  جابجایی  که  هم  چاه هایی 
درصد از لیتراژ آن ها را کم می کنیم. این کاری نیست 
که اختیاری باشد. آقایانی که نظر می دهند ومباحث را 
مطرح می کنند قبل از آن، موارد قانونی را بدانند و بعد 
بیایند موضوعی را مطرح کنند. ما مجری قانون هستیم 
این جا ما از روی نظر شخصی و هوا و هوس که تصمیم 
را  آن  پی  باید  دارند  قانون  به  ایرادی  اگر  نمی گیریم. 
بگیرند. پس هر کس نمی تواند در خصوص عملکرد آب 
منطقه ای با ذهنیت خودش، توهین کند. بحث من این 
است که این یک قانون است و ما به هیچ عنوان از قانون 
تخطی نمی کنیم. اکثر دشت های ما ممنوعه و ممنوعه 
بحرانی هستند و ما مجری قانون هستیم و پلیس آب، 
وظیفه ی شرعی و قانونی و عرفی ما ایجاب می کند که از 

سفره های آب زیرزمینی نگاه بانی و حفاظت کنیم.
فوق  و  بحرانی  استان  دشت های  که  شرایطی  در 
کاهش  این  محل  از  که  است  منطقی  است،  بحرانی 

لیتراژ پروانه جدید صادر کنید؟
و  کنیم  نمی  صادر  جدید  پروانه  عنوان  هیچ  به  ما 
در  ما   نمی کنیم.  و  نکرده  صادر   85 سال  از  حداقل 
بر  لیتر   0/3 یا  مکعب  متر   25 تخصیص های  غالب 
و  دامداری  صنعت،  شرب،  مصارف  فقط  برای  ثانیه 

گردشگری پروانه  می دهیم.
چنین  شما  اطالع  بدون  که  نمی دهید  احتمال 

پروانه هایی صادر شده باشد؟
این حرف محال است. چرا این اتفاق بیافتد؟ 

)علی رشیدی: این اهانت به بخش آب است. شما چه 
طور اجازه می دهید که چنین مباحثی مطرح شود. من 
قبال هم گفتم اگر موردی هست اعالم کنید. ما گردن 

آن کسی که این کار را کرده باشد، می شکنیم.( 
ما  عملکرد  بر  مدام  نظارتی  سازمان های  این که  ضمن 
نظارت دارند. این حرف یک اهانت است. مگر می شود که 
در یک اداره ای مدیر خبر نداشته باشد و پروانه ای صادر 

شود. اگر چنین چیزی باشد،  من استعفا می دهم.
)رشیدی: همه ی ما استعفا می دهیم.(

بخش  پروانه های  فروش  شاهد  فقط  ما  )جعفری: 
کشاورزی به بخش صنعت هستیم.( 

ببینید این که خود کشاورز چاه آبش را به بخش صنعت 
بفروشد چه ارتباطی با آب منطقه ای دارد. اگر کسی چاه 
کشاورزی را به بخش صنعت بفروشد، تبدیل پروانه کشاورزی 
به صنعت به عهده ی شرکت آب منطقه ای است، وگرنه در 

خصوص خرید و فروش چاه هیچ نظری ندارد. 
آقای ثمره ! چرا وضعیت آب در استان کرمان این قدر 

بحرانی شده است؟
در کل کشور این اتفاق افتاده است؛ نه فقط در استان کرمان ...

چرا؟
به همان دالیلی که من خدمت تان عرض کردم. 14 سال 

است که در استان کرمان خشکسالی است...
هم  بعد  مساله   ، مساله  یک  جوی  نزوالت  و  بارش 
برداشت های غیر مجاز است. نه به این معنا که چاه غیر 
مجازی را حفر کرده باشند. برداشت  چاه های مجاز هم 
باالتر از پروانه چاه است. ما داریم کنترل و برنامه ریزی 
می کنیم که نصب کنتورهای هوشمند را انجام دهیم تا 

کشاورز بر اساس پروانه اش، برداشت کند. 
این مصداق عدم مدیریت نیست؟

چه عدم مدیریتی؟ ما 24هزار حلقه چاه مجاز و 11هزار حلقه 
چاه غیر مجاز داریم. چاه هایی که ما می توانستیم پلمپ کنیم،  
و تعداد نصب کنتورهایی که دارد انجام می شود، مشخص 

است و عملکرد بنده کامال مشخص است. 
11هزار  استان کرمان  اگر مدیریت می کنیم، چرا در 

حلقه چاه غیر مجاز داریم؟
برای  عدد  این  نیست.  کرمان  استان  برای  فقط  این 
استان فارس دو برابر این است. شما بحث سوء مدیریت 
که  مي کنم  بیان  گونه  این  دارم  هم  من  و  داشتید  را 
باید عملکرد شرکت آب منطقه ای را در دو سال  شما 

گذشته مقایسه داشته باشید با عملکرد آب منطقه ای  در 
گذشته و مقایسه داشته باشید با عملکرد شرکت های آب 
منطقه ای  سایر استان های دیگر. شما همین طور توی هوا 
نمی توانید بگویید سوء مدیریت یا عدم مدیریت. اگر آمار 
و ارقام چنین چیزی را نشان دهد، ما کامال قبول داریم. 
ولی فکر می  کنم شما بعد از این که آمار و ارقام را دیدید 

خواهید دید که سوء مدیریت است یا بهبود مدیریت.
را   استان  در  آب  بحران  ایجاد  دالیل  از  یکی  شما 
کاهش بارندگی می دانید. اما خود شما اذعان کردید 
خیلی  کرمان  استان  خاک  در  آب  نفوذ  ضریب  که 
ناچیز است. گیرم که ده برابر االن  بارندگی داشتیم، 

این آب که جذب نمی شود. 
بله؛ شرایط اقلیمی منطقه است. 

پس نمی توانیم بگوییم بحران آب در استان به دلیل 
خشکسالی است؟

ببینید شرایط اقلیمی ما این جور ایجاب می کند. اکثر 
جاها  اکثر  و  است  بیابان  است.  دشت  کرمان  استان 

خاک ما رسی است  و رس نفوذناپذیر است …
اما راه حل های بلند مدت؟

راه حل بلند مدت انتقال آب از خلیج فارس و دریای 
شرکت  توسط  فارس  ازخلیج  آب  انتقال  بود.  عمان 
عمران مکران مطالعه شده است. هدف انتقال آب به 

بخش شرب و صنعت است …
برای کشاورزی نیست؟

و  از فالت مرکزی  انتقال آب  خیر. 2 طرح دیگر هم  
منطقه ی بهشت آباد است که تخصیص آن مشخص شده 
است و پیگیر هستند که برای استان های اصفهان، یزد 
وکرمان به نسبت 4-3-3 تخصیص داده شده است. برای 
کرمان 180 میلیون متر مکعب در سال در نظر گرفته 

شده است و تخصیص آن هم آماده شده است …
هم  آن  است.  سولکان  از  آب  انتقال  دیگر  بحث  یک 
بخش  توسط  که  است  بختیاری  چارمحال  استان  از 
خصوصی و برای استفاده کشاورزی شهرهای شمالی 

استان کرمان است … 
برخی پروژه های انتقال آب را راهکارهای غیراقتصادی 
می دانند. ظاهرا قبل از اجرای طرح هدفمندسازی قیمت 
تمام شده هر متر مکعب آب 2هزارو 800 تومان، اعالم 

شده بود. با این وصف این پروژه ها عملیاتی اند؟
هر متر مکعب حدود هزار تومان مطرح بود. 

بعد از اجرا هدفمندسازی چند شد؟
قرار  اگر  ولی  نداریم.  قیمت  از  دقیقی  ارزیابی  هنوز 
هزار  باشد،  یعنی عمال  تومان  هزار  مکعبی  متر  باشد 
لیتر آب هزار تومان است. یعنی لیتری یک تومان و 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان  در گفت وگو با استقامت مطرح کرد
از قانون تخطی نمی کنیم
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» بیش از هر چیز از مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان سپاسگزارم 
که برای چندمین بار به درخواست آن نشریه شریفه پاسخ مثبت داده و 
در یک بحث باز و رو دررو عملکرد وزارت نیرو در بخش آب را پاسخگو 
بوده اند. همچنین بسیار امیدوارکننده است آنجا که ایشان می فرمایند، 
در  طرف  این  به   1385 سال  از  حداقل  کرمان  منطقه ای  آب  شرکت  

دشت های ممنوعه پروانه جدید صادر نکرده و دیگر نمی کند...
 دفاع از عملکرد چهل و چند ساله نهادی که زیر سایه دولت های گوناگون، 
دشت رفسنجان را که در سال 1352 دارای بیالن آبی منفی می دانسته ولی 
از تاریخ ممنوعیت به بعد به میزان دو برابر ظرفیت پروانه جدید در آن صادر 
کرده ، همان قدر کار عبثی است که دفاع از خالفکاری ما آب بران در برداشت 
غیرقانونی و دستاویزهایی که برای به دست آوردن این پروانه های غیرشرعی 
کرده ایم. امروز برخی راه حل مساله را که با سوء تدبیر به اینجا رسیده، 

در انکار مالکیت مشروع و نفی حقوق مشروع مردم می بینند...
نفی مالکیت صاحبان قنوات بر آب های زیرزمین که هم به موجب شرع انور و 
هم به موجب قانون مدنی کشور به صراحت از مباحات شناخته شده که حیازت 
این آب ها را موجب مالکیت ابدی بر آنها دانسته و می داند، در جهت پاک کردن 
صورت مسئله است نه حل آن. اینکه صاحب قنات فقط مالک چند سوراخ در 
زمین است و بر آب آن حقی ندارد هم خالف شرع است هم خالق قانون و هم 

خالف عقل؛...
مالکیت  و  زیرزمینی  آب های  بودن  مباحات  بر  اسالمی  فقهای  اجماع 
به  اینکه  بشرط  می باشد  کرده،  حیازت  که  مقداری  بر  کننده  حیازت 
فقه  چهارچوب  در  که  مدنی  قانون  نرساند.  زیان  قبلی  بهره برداران 
اسالمی تنظیم و هیچگاه مورد اعتراض  علمای دین نبوده نیز تنها راه 
مالکیت مباحات را از طریق حیازت و رعایت قاعده »الضرر و ال ضرار 
فی االسالم« دانسته است. امروز ناظر بر این قاعده شرعی و عرفی شرکت 
آب های  حکومتی  کارگزاران  برخی  امروز  اینکه  می باشد.  منطقه ای  آب 
زیرزمینی را از انفال ) غنایم جنگی ( و یا از مشترکات ) خیابان، پل و جاده ( 
بدانند ناشی از عمق درک فقهی ایشان نیست بلکه ناشی از تمایل ایشان به 

اداره و تخصیص این منبع ارزشمند بدون حضور مدعی می باشد...
اینکه با زیر پا گذاشتن قاعده » الضرر و ال ضرار فی االسالم « مردم باالدست 
)بردسیر( را صرفا به لحاظ باال دست بودن، صاحب آبی بدانیم که قبال حقابه 
مردم پایین دست )رفسنجان ( بوده، خود نشان از مسوولیت گریزی دارد. 
چنانچه برادر گرامی جناب آقای محسن ثمره هاشمی صالح بدانند شرکت  

آب منطقه ای کرمان به طور شفاف به مردم توضیح دهد:
1- چه مقدار آب برای شرب مردم کرمان از منطقه قریه العرب به کرمان 

انتقال داده و می دهد؟
2- اگر این آب را برداشت نمی کرد در پایین دست نصیب کدام بهره بردار 

قانونی می شد؟
3- چرا حداقل فاضالب آن را به بهره برداران قانونی برنمی گرداند و در 
عوض درصدد فروش آن با نرخ مترمکعبی چند صد تومان در حوزه آبی 

دیگر است؟ عواید این فروش به چه کسی باید برسد؟
4- چگونه قصد دارد زیان بهره برداران قبلی را جبران کند؟

این عدد باالیی نیست. اگر ما این عدد را دو 
برابر بگیریم باز می شود،  لیتری 2 تومان.

آب  انتقال  طرح  کنید  می  فکر  واقعا  شما 
اقتصادی است؟

یقینا باید این اتفاق بیافتد.
اما  است  اقتصادی  شرب  برای  )جعفری: 

برای کشاورزی، نخیر(
برای کشاورزی استان چه باید بکنیم؟

مباحث را که خدمتتان عرض کردم. متاسفانه 
در زمان قدیم هیچ کنترل و نظارتی بر بخش 
کشاورزی نبوده و توسعه ی کشت مرتبا انجام 
می شده است. کشاورزان درخت هایی با سن های 
متفاوت حتی در یک باغ 500 قصبی دارند. وقتی 
که علت را جویا می شوی، می بینی آن زمان که 
منابع طبیعی هیچ کنترلی نداشته و کشاورز مدام 

به باغش اضافه کرده.
منظورتان چه سال هایی است؟

20- 25 سال قبل.
اتفاق  بی رویه  توسعه  بگویید  می خواهید 

افتاده است؟
بله، االن زمانی رسیده که هم شرکت های آب 
منطقه ای با حساب و کتاب روبرو شده اند و هم 
منابع طبیعی. همان برداشت های بی حساب و 

کتاب باعث کاهش کیفیت آب شد... 
االن باید چه کنیم؟

چرا  گفته اند  آقایان  که  مباحثی  همین 
همین  به  داریم،  لیتراژ  کاهش  25درصد 
ماست  قانونی  وظیفه ی  این  است.  دلیل 
که همین منابع آب موجود را حفظ کنیم. 
وگرنه اگر ما این را هم رها کنیم، آیندگان 

باید چه کار کنند؟
یعنی با این کاهش لیتراژ کشاورزی موجود 

حفظ می شود؟
اگر همین لیتراژ را به صورت قطره ای انجام 

دهیم؛ بله. 
یعنی آب دارد با آبیاری سنتی هدر می رود؟

بله...علم می گوید آبیاری قطره ای یقینا صرفه جویی 
در مصرف آب خواهد داشت. مردم داد آب دارند، 
اما دنبال آبیاری قطره ای نمی روند. دولت محترم 
هم دارد کمک می کند. نزدیک به 85 درصد 

هزینه ی آبیاری تحت فشار را می پردازد. 
تخصیص  اعتبار  کار  این  برای  چقدر  مگر 

پیدا کرده است؟
این دیگر وظیفه ی ما نیست.

 اما کشاورزان مدت هاست که در نوبت هستند؟
این را دیگر باید جهاد پاسخ دهد. ما از کشاورز 
تعهد می گیریم که 25 درصد کاهش لیتراژ 
بدهند، حال باید دید آیا جهاد به تعهداتش عمل 

کرده  است؟
■ یکی از مباحثی که محل اختالف نظر است، 

تلقی از قانون ملی شدن منابع آب است؟
آب مباح است و مهریه ی حضرت زهراست.

)جعفری: آب جزو انفال است(
العظمی   آیت اهلل  مثل  تقلیدی  مراجع  اما 
مکارم، صافی گلپایگانی و سیستانی  فتوا 

به مباح بودن آب دادند.
) جعفری: ما تحقیق کردیم. شما با بیل و کلنگ 
یک سوراخی را به اسم چاه می کنید. این چاه متعلق 
به دسترنج شماست. اما آنچه که شما به عنوان 
انفال  بیاورید،  بیرون  آن  از  آب می خواهید 

است.(
یعنی کشاورز فقط مالک آن سوراخ است؟

) جعفری: بله. (...
هیات  اما  است،  انفال  آب  که  فرمودید  شما 
وزیران مصوبه ای در 87/5/29 دارد که تاکید 
دارد شرکت های آب منطقه ای یک سری چاه ها 
را از کشاورزان بخرد و مسلوب المنفعه کند. اگر 
آب جزو انفال است چرا هیات وزیران چنین 

مصوبه ای داشت؟
)خاکپور: ماده یک قانون توزیع عادالنه آب به 
صراحت گفته است آب از مشترکات عمومی 
و در اختیار دولت است. دولت هم به واسطه ی 
وظایفش، عمل می کند. بنابراین دولت تولیت 
آب را دارد. آب جزو مشترکات و انفال است.( 
بحث تامین آب شرب کرمان را چگونه حل 

و مدیریت کردید؟
سد صفا و سد شهیدان امیر تیموری، االن 
40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. تصفیه خانه 

آب در هفته آینده کلنگ خواهد خورد...
حفر  شرب  آب  تامین  برای  که  چاه هایی 

کرده اید، محل مناقشه شده است؟
ما هیچ مناقشه ای نداریم. 

آبشان  می گویند  رفسنجان  کشاورزان  اما 
از باالدست دارد برداشته می شود؟

قریه العرب چه ربطی به رفسنجان دارد. 
)جعفری: آب زیرزمین به دشت بردسیر می آید 

و در دشت بردسیر مصرف می شود.(
گفته  شناسی  زمین  ساختارهای  براساس 
می شود، همان طور که جریان های روی سطحی 
از کوه های الله زار آغاز می شود و به رفسنجان 
همین  به  هم  سطحی  زیر  آب های  می رود، 
ترتیب است. قبول دارید این آبی که برای شرب 

برداشت می شود، مال یک کسی هست؟
شما شیب منطقه را در نظر بگیرید.

)رشیدی: رفسنجان فعال جواب مردم بردسیر 
را بدهد، بعدش ادعا کند(...

واکنش مهدی آگاه به انتشار 
گفت وگوی مدیرعامل آب 

منطقه ای با استقامت 
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قیمت پسته خشک در نیمه دوم شهریور ماه

خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  فارس:  خبرگزاری 
پسته  باغات  هکتار  هزار   8 از  پسته  برداشت  آغاز  از  جنوبی 

استان خبر داد.
ب��ه گزارش خبرگزاری فارس از بیرجند، غالمرضا هادربادی صبح 
امروز در بازدید از باغات پس��ته اس��تان اظهار داشت: از سطح 8 
هزار هکتار زیر کش��ت پس��ته اس��تان حدود 70 درصد آن بارور 
است که پیش بینی می شود مقدار 10 هزار تن پسته از این سطح 
برداشت شود. وی پسته را یکی از محصوالت صادراتی عنوان کرد 
و گفت: پس��ته تولیدی خراس��ان جنوبی در هفت ترمینال ضبط 
مکانیزه و چهار کارگاه نیمه مکانیزه در شهرس��تان های بیرجند، 

بشرویه، قاین و سرایان فرآوری می شود. 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تصریح کرد: عمده 
مناطق تولید پس��ته اس��تان خراس��ان جنوبی به ترتیب بشرویه، 

فردوس، بیرجند و قاین است. 
خبرنامه: پیش بینی های انجمن پسته ایران بیانگر وجود5000 
هکتار باغ پسته بارور در خراسان جنوبی است که در سال محصولی 

جاری 5500 تن پسته خشک با پوست تولید خواهند نمود.

خبرگزاری فارس: کاهش ۲0 درصدي برداشت پسته در شهرستان نایین
احمد رضا باقریان در گفت وگو با خبرنگار فارس در نایین اظهار داشت: برداشت پسته در 

شهرستان نایین از ابتدای شهریور ماه آغاز شده و هنوز نیز ادامه دارد.
وی ادامه داد: این برداشت پیش بینی می شود تا اوایل مهر ماه ادامه داشته و با توجه به خسارت 
وارده در اثر گرمای شدید هوا در سال جاری، از 300 هکتار باغات پسته بارور این شهرستان در 
مجموع فقط 360تن پسته خشک برداشت شود. مدیر جهاد کشاورزی نایین تصریح کرد: این 
میزان تولید پسته خشک نسبت به متوسط برداشت سال های قبل بیش از 20 درصد کاهش 
داشته که مهم ترین دلیل آن خشکسالی است. وی تصریح کرد: از مجموع 1270هکتار باغات 
این شهرستان 520 هکتار به کشت پسته اختصاص یافته که در حال حاضر 300 هکتار آن 

بارور بوده و بقیه هنوز نهال است.

پساب  انتقال  به  منوط  زرندیه  پسته  باغات  حیات 
جنوب تهران است

باغات  تهران،  جنوب  پساب  انتقال  طرح  اجرای  با 
پسته این شهرستان مجددا احیا می شوند.

ایلنا: رییس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان پسته 
استان مرکزی با اشاره به کاهش منابع زیرزمینی آب 
در زرندیه، کمبود آب را مشکل اصلی باغداران پسته 
ذکر کرد و گفت: حیات باغات پسته زرندیه منوط به 

انتقال پساب جنوب تهران است.
که  حالی  در  افزود:  بارانی  محمود  ایلنا،  گزارش  به 
ساکنان  برای  را  مشکالتی  تهران  جنوب  پساب 
جنوب پایتخت ایجاده کرده و شهرداری مجبور است 
برای رفع این مشکل متحمل بار مالی سنگینی شود، 
پسته کاران زرندیه می توانند از این آب برای آبیاری 

درختان خود استفاده کنند.
وی افزود: بدلیل خشکسالی چند ساله اخیر، میزان 
ناچار  به  و  کرده  افت  منطقه  زیرزمینی  آب  ذخایر 
است  یافته  کاهش  پسته  باغات  به  آبدهی  میزان 
بنحوی که در تیرماه و مردادماه دوره آبدهی محصول 
از20 روز به 40 روز رسید و این امر موجب کاهش 

قابل توجه میزان تولید پسته خواهد شد.
وی با بیان اینکه 40 حلقه چاه با دبی 1/5 مترمکعب 
در این منطقه وجود دارد که هم اکنون بدلیل کاهش 
سطح آب سفره های زیرزمینی این میزان تا حد قابل 
ما  درخواست  گفت:  است،  یافته  کاهش  توجهی 
است  تهران  جنوب  پساب  از  مترمکعب  یک  انتقال 
تولیدکنندگان پسته  تعاونی  این مهم  انجام  برای  و 
استان مرکزی به منظور حفظ این باغات حاضر است 

را  این منطقه  به  انتقال پساب جنوب تهران  هزینه 
پرداخت کند.

پساب  انتقال  طرح  اجرای  با  کرد:  اضافه  بارانی، 
مجددا  شهرستان  این  پسته  باغات  تهران،  جنوب 

احیا می شوند. 
در  زرندیه  پسته  باغات  قرارگرفتن  به  توجه  با 
مجاورت شهر تهران با اجرای این طرح امکان اضافه 
صرف  بدون  پسته  جدید  باغ  هکتار  10هزار  شدن 
با سرمایه گذاری بخش  سرمایه های دولتی و صرفا 

خصوصی فراهم خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه با احداث هر هکتار باغ پسته 
بطورمتوسط 1/2 شغل ایجاد می شود، اظهار داشت: 
با انتقال این آب امکان ایجاد هزاران فرصت شغلی 

مستمر و دائم فراهم می شود. 

خبرگزاری فارس: کار برداشت پسته در سیرجان آغاز شد
به گزارش خبرگزاری فارس از سیرجان، اکبر محمودآبادی در حاشیه آغاز برداشت محصول 
پسته از باغ های سیرجان در گفت و گو با خبرنگار فارس اظهار داشت: 58 هزار هکتار باغ 

پسته در شهرستان سیرجان وجود دارد که 55 هزار هکتار آن مثمر است.
وی افزود: در سال جاری 25 هزار تن پسته در شهرستان سیرجان تولید می شود که به دلیل 
خشکسالی های متوالی، عوامل جوی و طغیان آفات پسته به ویژه آفت پسیل پسته میزان تولید 
نسبت به سال گذشته 35 درصد کاهش نشان می دهد. محمودآبادی تصریح کرد: در اجرای 
طرح برداشت پسته که به مدت 35 روز ادامه دارد، روزانه 10 هزار نفر کارگر و در مجموع 350 
هزار نفر روز مشغول به کار می شوند.وی ابراز داشت: 180 ترمینال ضبط پسته به کار فرآوری و 

بسته بندی محصول تولیدی بر اساس رعایت استانداردهای بهداشتی اقدام می کنند. 
خبرنامه:برآوردهای انجمن پسته ایران بیانگر وجود 33 هزار هکتار باغات پسته بارور در سیرجان 

است که در سال جاری 22 هزار تن پسته خشک با پوست تولید خواهند نمود.

اخبار مرتبط با پسته

به اطالع اعضای محترم انجمن می رساند که با توجه به شرایط استثنایی سال محصولی 89-90 
و به دلیل فقدان پسته فندقی خندان انس صادراتی 32-30در بازار و عدم عرضه آن در بازارهای 
تهران و رفسنجان،عماًل در نیمه دوم شهریور امکان ارائه قیمت معامله پسته فراهم نشد.  با توجه 
به شروع برداشت محصول جدید،انجمن تالش می نماید در شماره های آینده قیمت محصول 

جدید را اعالم نماید.
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