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هشدار به صادرکنندگان مغز سبز 
پسته

کل بار گیری پسته آمریکا در ماه می 2012 )12 اردیبهشت 
تا 11خرداد 1391( برابر با 17 هزارتن )معادل 38 میلیون 
پوند( بوده که نسبت  به مدت مشابه سال قبل 38 درصد 
تن  هزار   6/8 می،  ماه  بارگیری  کل  از  است.  داشته  رشد 
)معادل 15 میلیون پوند( به مصرف داخلی و 10/4 هزار تن  
)معادل 23 میلیون پوند( به صادرات اختصاص داشته است. 
مصرف داخلی و صادرات نسبت به  مدت مشابه سال قبل به 

ترتیب 18 و 56 درصد رشد داشته است.
می سال محصولی  ماه  پایان  تا  آمریکا  پسته  بارگیری  کل 

جاری برابر با 173 هزار تن )معادل 382 میلیون پوند( بوده 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل 29 درصد رشد داشته 
است.  این رشد در بازارهای داخلی 32 درصد و در بازارهای 

صادراتی 27 درصد بوده  است.
  :)FAS( قیمت پسته آمریکا

انس یک  درجه  خندان  طبیعی  پسته  قیمت  می،  ماه   در 
 20-18  از 10/1 تا 10/6 دالر در هر کیلو، طبیعی خندان 
درجه یک انس 25-21 از 9/9 تا 10/3 دالر در هر کیلو، 
پسته ناخندان از 6/8 تا 7 دالر در هر کیلو و مغز پسته کامل 

از 13/9 تا 14/3 دالر در هر کیلو بوده است.
محصولی  سال  در  آمریکا  پسته  تولید  میزان  بینی  پیش 
آینده )2012(، نسبت به پیش بینی های قبلی کمی کاهش 
با 260 هزار تن )معادل 575 میلیون پوند(  برابر  داشته و 
برآورد می گردد که بایستی به آن حدود 50 هزار تن اضافه 

محصول سال جاری را نیز اضافه نمود.
ماخذ: 

Primex International Trading Corp., US Pistachio 

update, 15 June, 2012

گزارش پسته آمریکا در ماه می سال 2012 میالدی

برگزاری جلسه هیأت مدیره انجمن پسته ایران
)INC(تصویب ضرورت عضویت انجمن پسته ایران در شورای بین المللی خشکبار

هفدهمین جلسه هیات مدیره انجمن پسته ایران در مورخ 
91/3/24 و با حضور اکثریت اعضاء برگزار گردید.

 در این جلسه ضمن بررسی موضوعات پسته کشور و بحث و 
تبادل نظر در خصوص دستورات جلسه، تصمیماتی به شرح 

زیر اتخاذ گردید:
و  هزینه  شامل  انجمن   1390 سال  مالی  صورتهای   
درآمدها و تراز نامه سال مالی منتهی به 90/12/29 مورد 
تصویب  برای  و  گرفته  قرار  مدیره  هیأت  تصویب  و  تأیید 
نهایی به جلسه هیأت امناء و مجمع عمومی مورخ 91/4/3 

ارجاع شد.
 هیأت مدیره به اتفاق آراء آیین نامه عضویت در انجمن 
را تصویب و آن را جهت تصویب نهایی به جلسه هیأت امناء 

و مجمع عمومی مورخ 91/4/3 ارجاع داد.

نمایشگاه  در  انجمن  موثر  حضور  ضرورت  به  توجه  با   
جهت  انجمن  اعزامی  تیم  اعضای  نفر  سه  پاریس،  سیال 

حضور در غرفه انجمن پسته ایران انتخاب گردیدند.
 هیأت مدیره پیشنهاد کمیسیون بازرگانی در خصوص 
المللی خشکبار  بین  ایران درشورای  انجمن پسته  عضویت 

)INC( را تصویب کردند.
قانونی  و  اداری  مراحل  انجام  به  نسبت  دبیرخانه  مقرر شد 

عضویت اقدام نماید.
 هیأت مدیره مجدداً بر اجرای جلسات عمومی با حضور 

اعضاء انجمن تأکید نمودند. 
مقررشد هر یک از کمیسیون های باغبانی و بازرگانی انجمن 
برگزاری  جهت  سال  در  موضوع  چهار  پیشنهاد  به  نسبت 
به  نمایند. دبیرخانه موظف است نسبت  اقدام  این جلسات 

مقرر  زمان  در  ها  کمیسیون  پیشنهادی  جلسات  برگزاری 
اقدام نماید. 

بحث و تبادل نظر در خصوص »دالیل و موانع پایین بودن 
بهره وری در باغات پسته و چگونگی رفع آنها« بعنوان یکی 

از موضوعات اولویت دار انتخاب گردید.   
 مقرر شد که دبیرخانه انجمن نسبت به اطالع رسانی به 
اعضای انجمن در خصوص قوانین، مقررات، بخشنامه ها و 
تصمیمات موثر دولت در زمینه پسته از طریق چاپ مطلب 

در خبرنامه و سایت و سیستم SMS اقدام نماید. 
 91/4/3 جلسه  مصوبات  آراء  اتفاق  به  مدیره  هیأت   
انتشار  و  نموده  تصویب  را  پسته  سبز  مغز  کنندگان  صادر 
متن هشدار در خصوص باقیمانده سم استامی پراید را پس 

از اصالحات پیشنهادی بالمانع دانستند.



به اطالع کلیه تولید کنندگان و صادرکنندگان مغز سبز پسته می رساند که انجمن پسته 
ایران در حال تشکیل کمیته ای تحت عنوان "کمیته هماهنگی تولید و تجارت مغز سبز 

پسته" با حضور کلیه فعاالن صنعت مغز سبز می باشد.
لذا بدینوسیله از کلیه فعاالن مغز سبز پسته عضو انجمن دعوت می گردد مراتب عالقمندی 
خود جهت حضور در جلسات این کمیته را تا مورخ 91/4/15 به دفتر انجمن در تهران به 

شماره های 400-88947300-021  اعالم فرمایند.
 انجمن پسته ایران 

هشدار صادرکنندگان مغز سبز پسته در خصوص باقیمانده سم استامی پراید

مغز سبز  به درخواست صادرکنندگان  مورخ 91/3/23  در 
دفتر  محل  در  ای  جلسه  ایران،  پسته  انجمن  عضو  پسته 

انجمن در کرمان برگزار گردید.
در  کنندگان  صادر  گزارشات  ارائه  از  پس  جلسه  این  در 
خصوص سخت گیری اتحادیه اروپا در مورد باقیمانده سم 
استامی پراید در پسته و بحث و بررسی موضوع، به اتفاق 

آراء تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید:
زیر  بشرح  انجمن  از طرف  ای  اطالعیه  که  شد  مقرر   

منتشر و اطالع رسانی گردد:

انجمن  عضو  که  پسته  سبز  مغز  عمده  کنندگان  "صادر 
در  دریافتی  دهنده  هشدار  گزارشات  به  توجه  با  هستند 
نام  به  ایران  در  )که  پراید  استامی  باقیمانده سم  خصوص 
در  اند  گرفته  تصمیم  شود(  می  عرضه  موسپیالن  تجاری 
سال جاری پس از آزمون باقیمانده این سم اقدام به خرید 
پسته کال نمایند. لذا انجمن پسته ایران به کلیه باغدارانی 
که قصد برداشت پسته کال در سال جاری را دارند هشدار 
می دهد که از دهم تیرماه به بعد از این سم استفاده نکنند 

و برای مبارزه با آفات از سموم جایگزین استفاده نمایند."

موضوع  تر  دقیق  بررسی  به  نسبت  انجمن  شد  مقرر   
رسانی  اطالع  موقع  به  را  اطالعات جدیدتر  و  نموده  اقدام 
نماید. الزم به ذکر است که در مورخ 91/3/31 انجمن پسته 
ایران با ارسال پیام کوتاه به اعضاء، نسبت به اطالع رسانی 
باغداران عزیز ضمن  است  امید  نمود.  اقدام  زمینه  این  در 
سم  از  و صحیح  بموقع  استفاده  و  هشدارها  این  به  توجه 
مزبور و البته دیگر سموم موجود در بازار، از ایجاد مشکل در 
صادرات محصول با ارزش و منحصر به فرد مغز سبز پسته 

ایران پیشگیری نمایند.

سم استامی پراید که در ایران با نام تجاری موسپیالن )Muspilan( به بازار عرضه 
می شود یک حشره  کش سیستمیک و نفوذی با فعالیت و تأثیر تماسی و گوارشی از 
گروه نیکوتینوئیدها است. این سم با ایجاد اختالل در عمل گیرنده های عصبی، سبب 

تأثیر در سیناپس های سیستم اعصاب مرکزی حشره می گردد.
سم استامی پراید چند سالی است که در باغات پسته کرمان و برای مبارزه با پسیل 

پسته استفاده می شود و تقریبا روی تمام آفات پسته موثر است.
پرندگان، ماهیها و  برای پستانداران،  پراید دارای خطرات کمی  استامی   اگرچه سم 
بی مهرگان است و تاکنون شواهدی از مواد سرطانزا و جهش زا در آن یافت نشده 
است اما با این وجود حد مجاز باقیمانده آن در ایران و در کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا پایین می باشد. الزم به ذکر است که این حد مجاز در ایران 0/1 و در اروپا 0/01 

میلی گرم در کیلوگرم است.

به  توجه  با  و  سیال  نمایشگاه  در  ایران  پسته  صنعت  فعال  حضور  اهمیت  به  نظر 
غرفه  متر   100 تهیه  با  ایران  پسته  انجمن  نمایشگاه،  در  اعضاء  حضور  محدودیت 
شهر  در   2012 سیال  نمایشگاه  در  ایران،  پسته  انجمن  پاویون  بعنوان  اختصاصی 
پاریس حضور می یابد. اعضای پیوسته می توانند در این نمایشگاه از خدمات انجمن 

بشرح زیر استفاده نمایند: 
 خرید غرفه

  انتشار مشخصات تجاری اعضا درکاتالوگ معرفی اعضای انجمن
  توزیع کاتالوگ اختصاصی شرکتهای عضو

 جهت کسب اطالعات بیشتر و استفاده از خدمات ارائه شده،  با دفتر انجمن پسته در تهران به 
شماره های 400-88947300-021 تماس حاصل فرمایید.

استفاده از خدمات انجمن در نمایشگاه سیال فرانسه 

 )Acetamiprid( آشنایی با سم استامی پراید

اطالعیه مهم

انتشار ویژه نامه فصلی انجمن پسته ایران

به اطالع اعضای محترم و دیگر فعاالن صنعت پسته کشور می رساند که ویژه نامه فصلی 

انجمن پسته ایران با مطالب و تحلیل های متنوع علمی و فنی در آستانه فصل برداشت 

و فرآوری، در آخر تیر ماه 91 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 

400-88947300-021 تماس حاصل فرمایند. 
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آخرین یافته های محققان دانشگاه تورنتوی کانادا در سال 2012 درخصوص 
پسته نشان می دهد که مصرف پسته می تواند در کاهش خطر توسعه بیماریهای 
متابولیک مانند فشار خون باال، چاقی شکمی، اختالل در میزان چربی  های خون 
مثل میزان کم کلسترول خوب خون )اچ دی ال( و میزان باالی کلسترول بد 
خون )ال دی ال(، باال بودن میزان تری  گلیسریدها و افزایش قند خون کمک 
کند. بررسی ها نشان داده است که پسته با تاثیر بر روند جذب کربوهیدرات  ها 

در بدن  و کاهش جذب آنها، منجر به پایین آمدن قند خون می شود. 
افراد مبتال به بیماری قند خون عموما دارای سطوح باال از قند خون ناشتا و 
عدم تحمل قند هستند، که اغلب می تواند به مبتال شدن به دیابت نوع دوم و 

بیماری قلبی منجر شود. 
همچنین مطالعات دیگری در خصوص پسته در دانشگاه  پنسیلوانیای آمریکا 
نشان می دهد که خوردن پسته منجر به کنترل میزان کلسترول خون از جمله 

کاهش کلسترول بد خون) ال دی ال( می شود.
منبع:

http://www.americanpistachios.org/about-apg/news/pistachio-health-
benefits-help-control-glucose-levels-people-metabolic-syndrome

 آخرین یافته ها در خصوص تاثیر پسته
 بر سالمتی

 تاثیر پسته در کنترل بیماری های متابولیک  

مطالعات دانشگاه ایالتی لوئیزیانا در سال2012 در تجزیه و تحلیل داده های بیش 
 از 13,000 مرد و زن، که بیش از حدود 8 گرم در روز آجیل و از جمله پسته مصرف 
به  ابتال  معرض  در  کمتر  افراد  این  که  است  داده  نشان  کردند   می 
 بیماری های قلبی هستند. بر اساس نتایج این مطالعات، افرادی که عادت به خوردن 
میوه های آجیلی مثل بادام هندی، گردو و پسته دارند دارای نسبت وزن به قد 
کمتر و وزن پایین بدن بوده و کمتر در معرض خطر ابتال به بیماری های قلبی 

هستند.

تاثیر آجیل ها و از جمله پسته در پیشگیری از 
بیماری های قلبی 

نتایج یک مطالعه جدید در سال2012 در آمریکا نشان می دهد که خوردن پسته 
منجر به رشد باکتری های مفید روده و افزایش سالمت دستگاه گوارش می شود. 
بر اساس نتایج بررسی ها، در افرادی که تا 85 گرم پسته در هر روز می خوردند، 

سطح باکتری های روده و تولید آنزیم های گوارشی افزایش داشته است.  

تاثیر پسته بر رشد باکتری های مفید روده 

انجمن پسته ایران برگزار می نماید
تور باغی شهرستان رفسنجان تاریخ پنجشنبه 29 تیر ماه

بازدید از:
 طرهای آبیاری طرح فشار

  جوانسازی و اصالح پیوند درختان مسن به روش کنده بری
  باغات نمونه

با  انجمن  کرمان  دفتر  با  تور  در  نام  ثبت  و  بیشتر  اطالعات  کسب   جهت 
شماره های 8-2535266-0341 تماس حاصل نمایید.
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 قیمت پسته خشک)محصول سال زراعی جاری( معامله شده
  درهفته دوم  )منتهی به 91/3/18(و سوم )منتهی به 91/3/25(

خرداد ماه 1391 

درجه پستهرقم
هفته  سومهفته  دوم هفته  سومهفته  دوم 

فندقی 
خندان

 32- 30 استاندارد 
15500155001450015000)معروف به اروپایی(

فندقی 
دهن 
3211500115001050011000-30 ) کیل 50(بست 

 بازار تهران
)4 ماه و ده روز( درجه پسته  رقم 

 بازار رفسنجان 
) نقدی (

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

به اطالع اعضای محترم انجمن پسته ایران می رساند که با توجه به تقاضاهای 
مطرح شده، امکان درج آگهی تبلیغاتی اعضاء و شرکتهای عضو در خبرنامه های 

دو هفتگی انجمن فراهم گردیده است.
  جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با دفتر انجمن در تهران با شماره های

400-88947300-021 تماس حاصل فرمائید.

اطالعیه
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