
گزارش خالصه فعالیت های انجمن پسته ایران 

1395سال 



فعالیت های داخلی

بخش اول



هیئت مدیرهبرگزاری سومین جلسه هیئت امناء دور سوم ●

برگزاری دهمین جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ●

جلسه هیئت مدیره 13برگزاری ●

جلسه کمیته باغبانی 11برگزاری ●

جلسه کمیته بازرگانی5برگزاری ●



یل، ، آجبین المللی خشکبارپسته ایران در چهارمین نمایشگاه برپایی غرفه انجمن 

تهران در محل نمایشگاه های بین المللی در میوه های خشک و صنایع وابسته 

(1395دی ماه 20لغایت 17)



طور  بحاکمیتی و بخش خصوصی شرکت در جلسات مشترک با نهادهای 

مشورتیپسته و ارائه نظراتطرح مسائل و مشکالت صنعت بمنظور مداوم 

ستاد عالی پسته کشور-1

ستاد پسته استان کرمان-2

اندیشکده تدبیر آب ایران-3

شورای آب-4

سازمان توسعه تجارت ایران-5

معاونت باغبانی-وزارت جهادکشاورزی-6

اتاق ایران-7

اتاق کرمان-8



به روز رسانی تارنماهای فارسی و انگلیسی
www.iranpistachio.org

جهانوایرانپستهسالیانهوماهیانهاطالعاتوآماررسانیروزبه●

پستهصنعتبامرتبطاخبارمنظمانتشار●

پستهصنعتبامرتبطمقاالتبارگذاری●

سایتوبدرتبلیغاتیفضایگذاشتناختیاردر●



انتشار منظم ماه نامه دنیای پسته 

نسخه1500با تیراژ( مرداد ، آذر و اسفند)ویژه نامه 3ماهنامه و 8انتشار تعداد 



1395دفترجدید انجمن در مرداد ماه نقل مکان به ساختمان و تجهیز 



نوبت کارگاه آموزشی تغذیه مناسب باغ در رفسنجان 2برگزاری●

زرنداز باغات سربرداری و تغییر پیوند داده شده در شهرستان های کرمان و بازدید ●

زهراشهرستان های ساوه و بویین سازگار در از مجموعه تحقیقاتی خصوصی بمنظور یافتن پایه و پیوند بازدید ●

فشار در رفسنجاناز باغات با عملکرد باال و آبیاری زیر سطحی تحت بازدید ●

پسته در حومه کرمان کارگاه آموزشی جوانسازی و هرس درختان برگزاری ●

برگزاری تورهای آموزشی داخلی



خراسانهایاستانخیزپستهمناطقازبازدید

وبورنیشاسبزوار،جام،تربتگناباد،آباد،فیض)

وکورمذمناطقپستهصنعتفعاالنبانشستو(...

وآنانمشکالتومسائلپیرامونبررسیوبحث

راهکاریاتخاذهدفباخراساندرانجمنشعبه

مذکورشعبهپیشازبیششدنفعالجهت

تانشهرس،"بیدخت"منطقهپستهفعاالنبازدید

حیسطآبیاریهایشیوهازرضویخراسانگناباد

انکرماستانپستهنمونهباغاتوسطحیزیرو



فعالیت های بین المللی

دومبخش 



برگزاری تور کشاورزی کشور اسپانیا •

در سان دیه گو آمریکا (INC)جهانی خشکبار شورای شرکت در اجالس ساالنه•

(FRUCOM)اروپادر اتحادیه مغزجات و خشکبار مشارکت فعال •



در اجالس حضور و سخنرانی جناب آقای دکتر اهلل داد معاون اقتصادی اتاق ایران و نماینده انجمن پسته ایران•
(  Waren-Verein)اتحادیه خشکبار آلمان 

اورزی در کشکارگاه آموزشی انجمن حفاظت از محصوالت کشاورزی اروپا با موضوع باقیمانده سموم شرکت در •
کشور بلژیک

اهش تعرفه جهت لغو یا کآمریکا مذاکرات و مکاتبات با کمیسیون تجارت بین المللی وزارت بازرگانی کشور •
واردات پسته ایران به آمریکا

(Codex)مشارکت فعال انجمن در جلسه تنظیم استاندارد بین المللی پسته توسط کدکس •
پیرامون تدوین استاندارد ( UNECE)رایزنی انجمن با کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا•

فیزیکی پسته



با سپاس فراوان


