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اولین جلس�ه هی�ات مدی�ره در 
سال 1391

وضعیت بازار پسته در ماههای آتی 
اولین جلسه کمیسیون بازرگانی انجمن پسته ایران درسال 
1391، در روز یکشنبه مورخ 91/1/20 و با حضور اکثریت 

اعضاء برگزار گردید. 
موضوع اصلی مورد بحث جلسه، بررسی وضعیت فعلی بازار 
ورود  از  قبل  تا  و  رو  پیش  ماههای  در  آن  و شرایط  پسته 

محصول سال جدید به بازار بود. 
قیمت  روز گذشته  کمیسیون، طی چند  مباحث  اساس  بر 

پسته در بازار ایران حدود ده درصد افزایش یافته است.
به اعتقاد اعضای کمیسیون مهمترین علت ها ی این افزایش 

به شرح زیر می باشد:  
کمتر  بسیار  پسته  عرضه  ماه  فروردین  در  ساله  همه   
از سایر ایام می باشد. همانطورکه همه می دانیم علت آن 
لحاظ  از  آینده  سال  محصول  تکلیف  ماه  این  در  که  است 
سرما زدگی روشن نیست و باغداران تا روشن شدن وضعیت 

اقلیمی از عرضه پسته خودداری می نمایند.
 در چند ماه گذشته جهش ناگهانی نرخ برابری دالر در 
برابر ریال باعث بال تکلیفی فعاالن شده است. این بالتکلیفی 
باعث شده تا از یک طرف باغداران بعنوان عرضه کنندگان 
پسته که عجله ای در عرضه محصول نداشته باشند و از طرف 

دیگر بعضی از صادر کنندگان به دنبال افزایش موجودی و 
درنتیجه افزایش تقاضا باشند. این ناهماهنگی بین عرضه و 

تقاضا می تواند منجر به اخالل در بازار شود.
 اگر چه بعضی از صادر کنندگان به مقدار کم سفارشاتی 
برخی  و  کنند  تهیه  اند  نتوانسته  حال  به  تا  که  اند  داشته 
بعد  اما   هستند،  پسته  خرید  دنبال  به  تا حدی  هنوز  نیز 
از عید تا امروز هیچ صادر کننده ای بطور جدی وارد بازار 

نشده است.
بعنوان  پارامونت  شرکت  اخیراً  که  شود  می  گزارش   
بزرگترین شرکت آمریکایی  قیمت فروش پسته خود را از 8 
به 8/8 دالر در هر کیلو افزایش داده است. این موضوع  باعث 
قیمت  باشند  داشته  انتظار  کنندگان  تولید  از  برخی  شده 

پسته ایران نیز به تبع آن افزایش یابد. 
در این رابطه الزم است به چند نکته بشرح زیر توجه 

گردد:
انس  پسته  به  مربوط  پارامونت  شرکت  پسته  قیمت   
25-21 درجه یک آمریکا  است  و ارتباطی با قیمت پسته 

فندقی انس 32/34 ایران ندارد.
 آمریکا در شرایط فعلی به ویژه در اروپا  بازاری خاص 

همراه با امکان مانور قیمت دارد اما پسته ایران تا حد زیادی 
از این بازار بیرون رفته و قدرت مانور قیمتی در آن بازار را 

ندارد.
 باالخره آنکه به یاد داشته باشیم که دوسال پیش نیز 
مشابه وضعیت حاضر اتفاق افتاد. در آن زمان آمریکایی ها 
قیمت را باال برده و به دنبال آن تولیدکنندگان ایرانی و به 
ویژه آن دسته که اخبار  جهانی پسته را تعقیب می کنند  از 

عرضه پسته خود داری کردند.
 این موضوع منجر به افزایش قیمت پسته از 7000 تومان 
به حدود 8500تومان شد و پس از یکی دو ماه وقتی پسته 
ایران در بازار های جهانی به قیمت پسته آمریکا به فروش 
کاهش  تومان   5800 به  قیمت  و  کرده  سقوط  بازار  نرفت 

یافت.
اقتصادی  غیر  بر  همواره  ایران  پسته  انجمن  آنکه  علیرغم 
بودن تولید به دلیل باال رفتن هزینه های تولید ناشی از تورم 
تاکید دارد و این  افزایش قیمت می تواند منجر به بهبود 
نسبی این وضعیت گردد  اما تحلیل نادرست بازار و انتظارات 
تحلیل  این  در  ابهام  کونه  هر  و   آن  آینده  از  واقعی   غیر 

می تواند باعث لطمه به کل صنعت پسته گردد.  

کمیسیون بازرگانی انجمن پسته ایران بررسی نمود 

آمار صادرات پسته در شش ماهه اول سال محصولی 1390-1391
بر اساس آخرین آمار منتشره گمرک جمهوری اسالمی ایران، 
در اسفند ماه 1390 مقدار 11424 تن انواع پسته صادر گردیده 
است، این میزان صادرات نسبت به اسفند ماه 1389 با 9353 

تن صادرات معادل 22 درصد رشد نشان می دهد.
جمع صادرات 6ماهه اول سال محصولی 1391-1390 یعنی 
از اول مهر تا پایان اسفند 1390 برابر با 85508 تن بوده که 
نسبت به مدت مشابه سال محصولی قبل با 110114 تن معادل 
22 درصد کمتر می باشد. بررسی صادرات ماههای مختلف در 
دوره 6ماهه امسال نسبت به سال محصولی قبل نشان می دهد 
صادرات ماههای مهر، آبان و آذر در سال محصولی جاری به 
میزان 41 درصد کمتر از  سال محصولی قبل و صادرات سه 
ماهه دی، بهمن و اسفند 1390 نسبت به مدت مشابه سال 
قبل ازآن حدود 31 درصد بیشتر است .بررسی آمار صادرات 
6 ماهه نشان می دهد که از کل صادرات پسته ایران در دوره 
مورد بحث، 67123 تن )معادل 78 درصد( انواع پسته خندان، 
7206 تن )معال8/4 درصد( پسته ناخندان، 7047 تن )معادل 
8/2 درصد( مغز پسته، 1069 تن )معادل 1/2 درصد( مغز سبز 

پسته و 3061 تن نیز دیگر انواع پسته بوده است.
مقایسه این ارقام با حجم صادرات انواع پسته در دوره مشابه 
سال قبل، بیانگر آن است که به جز مغز پسته که صادرات آن 

معادل 18 درصد رشد داشته است، سایر انواع پسته با کاهش 
صادرات مواجه بوده اند. بیشترین رقم کاهش مربوط به پسته 
ناخندان و معادل 56 درصد و بعد از آن مربوط به مغز سبزپسته 
و 33 درصد بوده است. کاهش صادرات پسته خندان 19 درصد 

می باشد.
مهمترین مقاصد صادراتی پسته ایران در دوره 6 ماهه مهر تا 

اسفند 90 بشرح زیر بوده است:
درصد،   39 معادل  تن   33523 با  دور  شرق  کشورهای   

 بازارهای صادرات مجدد )ترکیه و امارات( با 12914 تن معادل 
با 12209 تن معادل المنافع   15درصد، کشورهای مشترک 

 14 درصد.
15 کشور عضو اتحادیه اروپا با 10017 تن معادل 12 درصد،  
کشورهای خاورمیانه با 8920 تن معادل 10 درصد، شبه قاره 

هند با 4757 تن معادل 6 درصد.
جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید به سایت انجمن پسته ایران 

به آدرس www.Iran pistachio.org  مراجعه نمایید.   
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گزارش پسته آمریکا
در ماههای فوریه )12 بهمن تا 10 اسفند( و مارس )11 اسفند تا 12 فروردین( سال 2012 میالدی

کل بارگیری ماه فوریه 17 هزار تن )معادل37 میلیون 
پوند(بوده که 55 درصد بیش از مدت مشابه سال قبل 
است. این رشد در بازار داخلی 20 درصد و در بازار های 

صادراتی 66 درصد بوده است.
فوریه  ماه  پایان  تا  بارگیری سال محصولی جاری  کل 
 19 که  بوده  پوند(  )معادل257میلیون  تن  هزار   117
رشد  است.  قبل  سال  مشابه  مدت  از  بیش  درصد 
صادراتی  بازارهای  رشد  و  درصد  داخلی32  بازارهای 
فوریه  ماه  بینی  اساس پیش  بر  بوده است.  11 درصد 
 272 آمریکا  آینده  محصولی  سال  محصول  میزان 
زده  تخمین  پوند(  میلیون  )معادل600  تن   هزار 
می شود و میزان اضافه محصول سال جاری نیز برابر 
برآورد  پوند(  میلیون  )معادل134/7  تن  هزار   61 با 
دسترس  در  محصول  میزان  اساس  این  شود.بر  می 
بینی  پیش  تن  هزار   230 از  بیش  آمریکا  آتی   سال 
می گردد.بازار پسته با پوست در ماه مارس به وضعیت 

قبلی بازگشت. از بازار کم تحرک و ضعیف
یک ماه قبل تا محکم شدن قیمت ها و افزایش تقاضا 

در امروز. افزایش بارگیری به بازارهای داخلی
با پوست  بازار پسته  باعث قدرت  بازارهای صادراتی  و 
 )US extra.1( 1 شده است. قیمت پسته خندان درجه
نسبت به قیمت پایین اوایل فوریه به طور مداوم رشد 
کرد این قیمت اکنون  نزدیک به 4 دالر می باشد اگر 

نیز گزارش  تر  پایین  قیمتهای  فروش در  و  چه خرید 
شده است.بارگیری مغز پسته با یک سرعت چشمگیر 
همچنان ادامه دارد. کل بارگیری مغز پسته در طی ماه 
فوریه 48 درصد بیش از مدت مشابه سال گذشته بود. 
با توجه به رشد محبوبیت مغز پسته هم بعنوان اسنک و 
هم بعنوان ماده تشکیل دهنده سایر اقالم غذایی، رشد 
تقاضای آن در بازار داخلی بسیار قوی است. در طی ماه 
پوست،  با  پسته  محکم  های  قیمت  خالف  بر  گذشته 
قیمت های مغز پسته سست تر بوده است. دالیل آن 
بطور دقیق روشن نیست اما به نظر می رسد که تولید 
باشند.  تولید کرده  مغز  انتظار  از حد  بیشتر  کنندگان 
با  پسته  بازار  در  استحکام  که   شود  می  بینی  پیش 
پوست در آینده نزدیک به بازار مغز پسته نیز تسری یابد. 
مغز پسته خام درجه یک عموما بین 6/15تا 6/40دالر 
قیمت   ) کیلو  در  دالر  تا 14/1  معادل 13/5  پوند)  در 
 گذاری شده است، اما قیمت های زیر 6 دالر در پوند

) معادل 13/2دالر در کیلو ( نیز شنیده می شود.
در سطح، به نظر می رسد در دوره ای آرام در صنعت 
پسته بسر می بریم. اگر چه در عمق  فعالیتهای بسیاری 
وجود دارد. تعدادی از فرآوری کنندگان با پیش بینی 

محصول بزرگ سال 2012 در حال اضافه کردن
ظرفیت فرآوری خود هستند. در طی 2 سال گذشته 
باغداران نگران محدودیتها و تنگناهای فوق بوده اند و 

را  آنها  نگرانی های  یا همه  باید برخی  افزوده  ظرفیت 
را  کیفیت  کلی  طور  به  افزوده  ظرفیت  دهد.   کاهش 
بهبود خواهد داد، ظرفیت بیشتر به معنی دوره برداشت 
کوتاه تر و انتظار کمتر درمراکز فرآوری است، که هر دو 
منجر به افزایش کیفیت می گردند.  از بعد کشاورزی، 
بهار امسال با بیش از 4000 هکتار باغریزی جدید یکی 
دیگر از فصول کاشت قوی خواهد بود در طول 8 سال 
گذشته، باغداران کالیفرنیا بیش از 44500 هکتار یعنی 
پسته،  به  شده  داده  اختصاص  اراضی  برابر  دو  تقریبا 
توجهی  قابل  بطور  پسته،  گلدهی  اند.  کرده  باغریزی 
زودتر  از 2 سال گذشته خواهد بود اما این موضوع هیچ 

تضمینی برای محصول زودتر نیست. 
آتی  محصولی  سال  به  امسال  محصول  اضافه   میزان 
می تواند حتی کمتر از خوش بینانه ترین سناریوهای 
برای  بینی  پیش  این  به  توجه  با  باشد.  شده  مطرح 
نسبتا  محصول  یک  بینی  پیش  و  آمریکا  محصول 
کوچک برای ایران و تقریبا فقدان اضافه محصول سال 
جاری برای ایران، انتظارات قیمتی برای محصول جدید 

در حال افزایش است.
ماخذ:

-Nichols Farms, Market Report, , Volume 9, Issue 3

-Primex International Trading Corp., US Pistachio update, 

March 20, 2012

اولین جلسه هیات مدیره انجمن پسته ایران در سال جاری، 
در مورخ 91/1/23 برگزار شد. 

اظهارات  مهمترین موضوع مطرح در جلسه هیات مدیره، 
خصوص  در  کشور  مسئولین  و  مقامات  اخیر  روزهای 
ایجاد  طریق  از  نفتی  غیر  صادرات  از  حاصل  ارز  مدیریت 
ارتباط بین ارز حاصل از صادرات با واردات کشور و  ورود 

ارز به بورس بود.
 به دالیل زیر هیات مدیره انجمن پسته ایران اعتقاد دارد 
که هر گونه دخالت در مسائل ارزی مرتبط با صادرات غیر 
نفتی بخش خصوصی و از جمله پسته می تواند درصادرات 

این محصوالت ایجاد  مشکل نماید.
 بطور کلی در آمدهای ارزی کشور به دو بخش تقسیم 
می شوند. درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت توسط 
غیرنفتی  صادرات  از  حاصل  ارزی  درآمدهای  و  دولت 
عمومی  تصور  متأسفانه  بخش خصوصی.   و  دولت  توسط 
 و حتی در بین بخشی از متولیان امر آن است که صادرات 
غیر نفتی تماما و یا قسمت عمده آن توسط بخش خصوصی 
بخش  و  نیست  اینگونه  عموماً  حالیکه  در  انجام می شود. 

عمده صادرات غیر نفتی کشور توسط دولت یا شرکت های 
دولتی و شبه دولتی انجام می شود. بر اساس آمار موجود، 
 سهم بخش خصوصی در صادرات غیر نفتی به زحمت به 
از یک  بیش  با  پسته  میان  این  در  و  25 درصد می رسد 

میلیارد دالر جایگاه اول را دارا است.
 درحال حاضر پسته به بیش از صد کشور جهان صادر 
وقت،  بازارها  این  ایجاد  برای  سال  از صد  بیش  شود.  می 
انرژی و هزینه صرف شده است و دخالت در آن و هرگونه 
این  به  ناپذیری  جبران  خسارات  میتواند  آور  شوک  اقدام 

صنعت وارد نماید.
 مبلغ حاصل از صادرات پسته کمتر از2/5 درصدکل در 
آمد ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی )دولتی و خصوصی( 
کشور می شود. این درصد رقمی نیست که دولت بخواهد با 

دست گذاشتن بر روی آن مشکل را حل کند.
 ارز حاصل از صادرات پسته توسط بخش خصوصی از 
سراسر جهان جمع آوری شده و به مملکت برمی گردد. با 
دولتی شدن این کار و هدایت آن در مسیرهای مشخص، 
داد.  خواهیم  دشمنان  به  را  ساله  چندین  زحمات  آدرس 

متوجه  سادگی  به  آنها  که  بود  خواهد  این  کار  حاصل 
منابع ما گردیده و آن را از کنترل ما خارج خواهند کرد. 
اجازه ندهید که این مبالغ که اگرچه سهم ناچیزی در کل 
درآمدهای ارزی دارند اما تعداد زیادی اشتغال ایجاد کرده 

اند، از دست برود.
 پسته ایران حاصل تالش نسلهای گذشته بوده و تولید 

و مصرف آن در بازار جهانی سابقه  دیرینه دارد.
این کاال که بالغ بر 80  درصد آن صادر می شود، در صورتی 
می تواند به حیات خود ادامه دهد که نرخ برابری دالر و 
ریال واقعی باشد. به شهادت آنچه در نشریات انجمن  وبه 
دفعات آمده انجمن پسته ایران همواره از واقعی شدن نرخ 
ارز حمایت کرده و امیدوار است در آینده شاهد واقعی تر 

شدن نرخ آن  باشیم. 
سایر مصوبات جلسه هیئت مدیره

به پیشنهاد کمیسیون بازرگانی و نظر به اهمیت بازار چین 
برای پسته کشور، مقرر شد که از سال آینده، انجمن پسته 
با تدارک غرفه، در نمایشگاه سیال شانگهای حضور  ایران 

یابد.

بررسی سیاستهای ارزی و صادراتی و تأثیر آن بر پسته کشور 
اولین جلسه هیأت مدیره انجمن پسته ایران در سال 1391
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رابطه نرخ FAS، C&F و FOT برای پسته آمریکا

قیمت شرحردیف 

  نرخ کنونی Free Alongside Ship( FAS(در بندرکالیفرنیا برای پسته درجه یک انس 25-21آمریکا1
8/81  دالر درکیلو )4 دالر در پوند( )US extra no.1(  )برخی از تامین کنندگان بسته به مشتری تخفیف ارائه میدهند(                                                 

0/16  دالر در کیلو )0/07  دالر در پوند( هزینه حمل و نقل کنونی به هامبورگ )از جمله هر گونه هزینه سربار سوخت(       2

8/97  دالر درکیلو )4/07  دالر در پوند( قیمتC&F )Cargo and Freight( در بندرهامبورگ3

0/1  دالر درکیلو هزینه های انبارداری، بیمه و ترخیص کاال4

9/07  دالر درکیلو قیمت با لحاظ هزینه های ردیف 54

0/145 دالر در کیلو عوارض گمرکی)9/07 ×%16(6

9/215 دالر در کیلو قیمت Free On Truck( FOT( در هامبورگ برای پسته ترخیص شده از گمرک7

:)Free Alongside Ship) FAS تعریف
تحویل کاال توسط فروشنده دریک بندر معین  یک اصطالح تجاری است که به معنی " 
در کنار یک کشتی تعیین شده توسط خریدار می باشد."  این بدان معنی است که کاال 
 آماده بارگیری توسط کشتی باشد. کلمه “FREE”  هنگامی که در شرایط تجاری استفاده
می شود، به معنای آن است که فروشنده موظف به تحویل کاال در یک مکان معین برای 

انتقال به یک حامل است.

 :)Cargo and Freight ) C&F تعریف
یک اصطالح تجاری است که به معنی آن است که » درقیمت کاال هزینه حمل و نقل تا 

بندر مقصد » لحاظ شده است.
 :)Free On Truck) FOT تعریف

یک اصطالح تجاری است که به معنی آن است که » درقیمت کاال هزینه های تحویل در 
مقصد و بر روی کامیون« لحاظ شده است.

3
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بازار تهراندرجه پستهرقم
(4 ماه و 10 روز(

بازار رفسنجان
(نقدی(

32- 30 استانداردفندقی خندان
16,50014,500)معروف به اروپایی(

فندقی
3212,00010,500-30 ) کیل 50( دهن بست 

در هفته ای که گذشت پسته فندقی 32-30 قیمت مشخصی نداشت. گفته می شد این 
پسته هر کیلو حتی تا حدود 145000 ریال قیمت می خورد اما ما از هیچ موردی که بطور 

جدی معامله شده باشد خبر نداریم.
دهن بست فندقی 30-32 هر کیلو حدود 102000 تا 105000 ریال معامله می شد.طبق 
معمول سالهای گذشته باغداران، منتظر روشن شدن وضعیت هوا بودند.  در هفته مشابه 
سال گذشته )90/01/20( فندقی32-30، هر کیلو حدود 78000 تا 79000 ریال و دهن 

بست فندقی 32 _ 30 هر کیلو حدود 62000 تا 63000 ریال معامله می شده است.
رفسنجان  بازار  در  و  روز   10 و  ماه   4 تهران  بازار  در  تومان،  به  کیلو  هر  قیمتها  توجه: 

نقدی است.

قیمت پسته خشک )محصول سال زراعی جاری ( معامله 
شده در هفته منتهی به 91/1/17

اعالم سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در خصوی نحوه حمایت از صادرات غیر نفتی

 وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه شماره 60/2764011 مورخ 90/12/29 به سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها و همچنین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، 
چگونگی برنامه های حمایتی و تشویقی را بشرح زیر اعالم نموده است:

باسمه تعالی 
روسای محترم سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها

سالم علیکم
    در راستای تحق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی و در اجرای تصویب نامه شماره 34619ت 46195ک مورخ 1390/1/29 موضوع تصمیمات 
مورخ 1389/10/19 کار گروه صادرات کشور)شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور( پیرامون برنامه ها ی حمایتی و تشویقی توسعه 
صادرات غیر نفتی کشور، بدینوسیله ابالغ می گردد، مفاد دستورالعمل حمایت از صادرات غیر نفتی سال 1389 و جداول ضرایب حمایت از 
صادرات کاال و خدمات ذیربط و همچنین شیوه نامه های مرتبط، برای اجرا در سال 1390 تسری یافته و از ابتدای سال 1391 کلیه حمایت ها 

و مشوق های صادراتی صرفًا بصورت غیر مستقیم ارائه می گردد.
الزم به ذکر است پرداخت جوایز و مشوق های صادراتی در سالهای 91 و1390 منوط به تأمین اعتبارات الزم خواهد بود.

رونوشت:                                                                                                                                                                   مهدی غضنفری
جناب آقای دکتر نهاوندیان رییس محترم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران جهت آگاهی  

  خبر نامه: به اطالع اعضای محترم می رساند که نامه فوق الذکر در جلسه مورخه 90/1/23 هیات مدیره انجمن مطرح و هیات مدیره ضمن مخالفت با حذف حمایتها و
 مشوق های صادراتی مستقیم، مقرر نمود که مراتب اعتراض انجمن به این تصمیم بصورت مکتوب به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران اعالم 

و پیگیری های الزم جهت تجدید نظر در این امر معمول گردد.

اطالعیه
به اطالع اعضای محترم انجمن پسته ایران می رساند که با توجه به تقا ضاهای مطرح 
شرکتهای  و  اعضاء  تبلیغاتی  آگهی  درج  امکان  آینده  ماه  اردیبهشت  نیمه  از  شده، 
عضو در خبر نامه های دو هفتگی انجمن فراهم گردیده است.جهت کسب اطالعات 
بیشتر می توانید با دفتر انجمن در تهران به شماره 88928415-021 تماس حاصل 

فرمائید.
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