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زمان شناسی و موقع سنجی نسل گذشته در معرفی و تبلیغ

پسته ایران
هدیه به  3مسافر کره ماه!

در نشریات بینالمللی ،جای آگهی های مستقلی
که ب��دون ارتباط با یک بنگاه خاص ،منافع پس��ته
ایران را هدف بگیرد خالی بود و این در حالی است
که سالهای متمادی ،پس��ته آمریکا ،بادام آمریکا،
بادام هندی هندوس��تان ،ماکادمیای اس��ترالیا و
امثال آن در نش��ریات تخصصی بطور چشم گیری
تبلیغ میشود.
انجمن پس��ته ایران اخیرا ً با همکاری س��ازمان
توسعه تجارت اقدام به طراحی و انتشار یک سری
از آگهیهای تجاری برای ارتقاء جایگاه پسته ایران
دربازار جهانیکرده است .پیام اولین آگهی ،شهرت
و مقبولیت پسته ایران نزد مردم دنیاست.
ب��ه اذع��ان مخاطب��ان ،ای��ن آگه��ی ب��ا
محورق��راردادن نام��ه تش��کر 3فضان��ورد ،ب��ه
خاطر دریافت بس��تههای پس��ته ایران��ی ،فضای
مناس��بی ب��رای نمایان��دن جای��گاه ب��ی نظی��ر
”پسته ایران” نزد ملیتهای مختلف فراهم ساخته
است.
بر اساس اخبار منتشر شده« :در تاریخ ۲۰ژوئیه

 ۱۹۶۹س��ه فضانورد به نامهای نیل آرمس��ترانگ،
بازآلدرین و مای��کل کالینز با آپول��و 11به کره ماه
رفتند .نیل آرمسترانگ و باز آلدرین به عنوان اولین
مسافران بر روی کره ماه پیاده شدند».
آنها در سفر به تهران بسته های پستهای از یکی
از باغداران کرمانی دریافت کرده بودند که بس��یار
مورد توجهشان قرار گرفت.
خانواده آن باغدار فقید ،نامه تش��کر را به شرط
عدم تبلیغ نام ایش��ان ،در اختیار انجمن پسته قرار
دادند.

نسل جدید
آگهیهای پسته ایران

انجمن پس��ته با چاپ ای��ن آگهی در ش��ماره
ماه اکتب��ر نش��ریه کلیپ��ر( )The Clipperکه
پرتیراژترین نشریه تخصصی خشکبار جهان است،
این خاطره شیرین ازتجربه موفق در معرفی و تبلیغ
پسته ایران را یادآور شده است .امتداد این حرکت
می تواند جای خالی پستهایران در بخش تبلیغات
رسانههای تخصصی بینالمللی را پر کند.

دستاوردهای حضور انجمن پسته ایران در نمایشگاه سیال ( SIALفرانسه)
حضور انجمن طی دو سال اخیر در  4نمایشگاه بینالمللی توجه دستاندرکاران را به نقش موثر انجمن پسته ایران جلب کرده است.

مهدی آگاه (عضو هیأت مدیره انجمن پسته ایران) گزارش میدهد:
با توجه به مشاهداتم از نمایشگاه آنوگای آلمان در اکتبر ،2009امسال در نمایشگاه سیال
ال مشهود بود که توجه و گرایش مصرف پس��ته در جامعه بین المللی و در
(اکتبر )2010کام ً
بخشهای مختلف کاالئی در حال افزایش است.
 -1شمار زیادی خریدار پسته از کشورهای شمال آفریقا و کشورهای عربی به غرفه انجمن
مراجعه میکردند و مایل بودند کاالی مورد نیاز خود را با حجم بیشتر ،از ایران ،و نه از طریق
امارات ،خریداری کنند.
 -2شرکتهایی که از مغز پسته و یا مغز سبز دو پوست شده برای افزودن به ارزش کاالی
اصلی خود استفاده میکنند ،حاضرند این دو محصول رابا قیمتهای بعضاً باورنکردنی ،به
مقدار کم ،خریداری نمایند .از طرف این شرکتها مراجعات بس��یار به غرفه انجمن میشد
و درخواست میکردند توزیعکنندگان اروپایی این دو محصول را به ایشان معرفی نمائیم.
توضیح اینکه :در حال حاضر برخی کارخانههای موادغذایی مجبورند نیاز مغز پسته خود را
که در حد ماهانه چند صد کیلوگرم است به دو برابر قیمت عمده فروشی هامبورگ بخرند.
میتوان گفت :بازار مغز پسته و مغز سبز پسته در اروپا ،روس��یه و خاور دور دوران کودکی
خود را میگذرانند.
ادامه در صفحه 2

دستاوردهای حضور انجمن پسته ایران
در نمایشگاه سیال ( SIALفرانسه)
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خوردنیهای��ی مث��ل کالب��اس ،نان
ش��یرینی و غذاه��ای دیگ��ر در صورت
داش��تن مقدار کمی مغز پس��ته ،وجهه
غذای لوکس را پی��دا میکنند و به دلیل
مصرف چند گرم پسته در آنها ،قیمت کل
کاال در گروه مربوط افزایش قابل توجهی
دارد.کرارا ً شنیده میشد که علیرغم بیش
از دو برابر ش��دن قیمت مغز س��بز پسته
(به یورو) ،در دو سال اخیر تقاضا برای این
کاال همچنان در حال افزایش است.
 -3در نمایش��گاه «آن��وگا» معل��وم
ب��ود ک��ه ش��رکتهای اروپایی به پس��ته
ایران گرایش یافتهاند و از ترویج پس��ته
کالیفرنیا برگشتهاند .در «سیال» چنین
بنظر میرس��ید که ظاهرا ً ای��ن گرایش
در یکس��ال اخیر تش��دید ش��ده است.
چند ش��رکت بزرگ اروپایی اظهار عالقه
بس��یار میکردندکه اگر در ح��د اندکی
مورد حمایت انجمن پس��ته ای��ران و یا
شرکتهای صادراتی عضو آن قرار گیرند
خودشان با صرف هزینه به مصرف پسته
ایران باز میگردند( .اهمیت این رویکرد

بقدری اس��ت که جا دارد هی��أت مدیره
در جلس��ات خود ب��ه بررس��ی و تدوین
استراتژی و راهکار مناسب در این زمینه
بپ��ردازد ).بنظر میرس��د بخ��ش عمده
این تغییر جهت ناش��ی از سیاس��تهای
مس��تبدانه بزرگترین تولیدکننده پسته
کالیفرنیاست .اما باید خاطر نشان ساخت
اگر در مقطع فعلی از این امکان همکاری
با طرفهای اروپایی استفاده نکنیم ،شاید
با صدماتی که طی یکی دو س��ال آینده
در اثر رقابت ناس��الم تولیدکننده اصلی
آمریکایی به این شرکتها وارد خواهد شد،
فرصت همکاری فی ما بین از دست برود.

-4با آنک��ه تاکن��ون تبلی��غ عمومی
در م��ورد فعالیتهای مختل��ف انجمن
صورت نگرفته ،اماهمین حضور دو ساله
انجمن در چهار نمایشگاه بینالمللی ،نگاه
دس��تاندرکاران را به انجمن جلب کرده
است .این اقبال به حدی است که برخی
خری��داران خارجی که ب��ه غرفه انجمن
مراجعه میکردند تصورشان این بود که
اگر خریدش��ان از صادرکنندگان معرفی
شده در بروشورهای انجمن باشد ،حتماً
صحت معامله با این صادرکنندگان عضو،
مورد تائید انجم��ن نیز خواه��د بود .در
پاس��خ گفتیم البته صادرکنندگان عضو

گرایش مصرف پسته در جامعه بین المللی در حال افزایش است
برای خرید مغز پسته مراجعه شرکتها به غرفه انجمن خیلی زیاد بود
  خریداران خارجی  ،معرفی صادرکنند گان پسته ایران در بروشورهای
انجمن را حمل بر تایید انجمن و صحت معامله با آنها می دانند

انجمن ،عض��و اتحادی��ه صادرکنندگان
خشکبار هم هستند و در صورت مشاهده
رفتار غیربازرگانی از ایش��ان ،میتوانند
جهت رس��یدگی ب��ه اتحادیه خش��کبار
مراجعه کنن��د .بعضی میپرس��یدند در
صورت تخلف ،آیا انجمن روش تنبیهی،
مثالًتعلیق عضویت ب��رای عضو متخلف
دارد؟ پیشنهاد بنده در این خصوص این
اس��ت که در جهت حفظ اعتبار انجمن،
این موض��وع در هیأت مدی��ره مطرح و
بررسی شود.
 -5در مالقاتی که به درخواست آقای
«ماستن» -ش��رکت پارامونت -صورت
گرفت ،ایش��ان و عض��و هی��أت مدیره
ش��رکت پارامونت تاکی��د کردند برای
منافع باغداری مؤسس��ه ش��ان فعالیت
مینماین��د و جنب��ه تج��اری ش��رکت
پارامونت ،فقط به منظور بهینه س��ازی
قیمت های فروش محصوالت کشاورزی
آن شرکت؛ یعنی پس��ته ،بادام ،انار و...
اس��ت .از این دیدگاه ادعا داش��تند که
فعالیتهای جاری ش��رکت پارامونت؛ در
جهت مناف��ع باغداران پس��ته ایران نیز
بوده و باعث افزایش قیمت پسته هر دو
کشور گردیده و اگر صدمهای وارد شده،
به زیان شرکتهای صادراتی آمریکایی
که رقیب شرکت پارامونت هستند بوده
است .بیش��تر ،این ش��رکتها را مزاحم
کار خود در افزای��ش نرخ محصول باغی
می دیدند .اینک��ه این اظه��ارات آقای
«ماس��تن» تا چه ح��د منعکسکننده
حقیقت اس��ت نیاز به بررسی در هیأت
مدیره انجمن دارد .به ایشان یادآور این
نکته ش��دم که :اگر چنین اس��ت ،بهتر
اس��ت از این پس در تخریب بازار چین
با دخالت در نوع فرآوری و اس��تفاده از
آب اکس��یژنه که در آمریکا مجاز است و
جلوهای از این تخریب در جلسه INC
در پکن گزارش ش��ده ب��ود ،خودداری
ش��ود .درجواب اظهار داشت :سخنرانی
در چین راجع به استفاده از آب اکسیژنه
علیه رقبای شرکت پارامونت در آمریکا
بوده و منظور صدمهزدن به پسته ایران
نبوده اس��ت .ای��ن ادع��ا را نپذیرفتم و
تأکیدکردم اگر میخواهند حس��ن نیت
خود را نس��بت به باغداران پسته ایران
نش��ان دهند از ادامه تبلیغ��ات در این
زمینه دست بردارند.
آقای «ماس��تن» در بازدی��د از غرفه
انجمن پس��ته ،رفت��اری توأم ب��ا احترام
به انجمن و صنعت پس��ته ای��ران از خود
نشان داد.
و س��خن آخر :به نظر میرسد انجمن
در صحنهی بی��ن المللی بتواند در جهت
حفظ منافع صنعت پس��ته ایران بخوبی
ایفای نقش کند.

سازمان توسعه تجارت
اعالم کرد:

قیمت ارزش پایه صادراتی انواع پسته

سازمان توسعه تجارت در فهرست آخرین قیمتها ،ضمن شرح ردیفهای
مربوط به «پس��ته» ،قیمت ارزش پایه صادراتی بابت هزینههای فرآوری و
بستهبندی واکیوم در قوطی فلزی و س��لفون انواع پسته و مغزپسته و خالل
را به استناد مصوبه ش��ماره  89/411/3144مورخ  1389/8/4به شرح زیر
اعالم کرد:
 -1بابت هزین��ه فرآوری و بس��تهبندی و قوطی فلزی واکی��وم برای هر
کیلوگرم مبلغ  0/75دالر(هفت وپنجسنت) ،به قیمت پایه صادراتی اضافه
میگردد.
 -2بابت هزینه فرآوری و بسته بندی در سلفون اعم از واکیوم یا غیر واکیوم
برای هر کیلوگرم مبلغ  0/22دالر( بیست و دو سنت) به قیمت پایه صادراتی
اضافه میگردد.
انواع کاالی مشمول این مصوبه :پسته دهان بسته ،انواع مغز پسته و خالل
مغز پسته معمولی ،پسته  32به باال ،انواع مغز پسته و خالل مغز پسته از پوست
سوم جدا شده ،پسته ،24-26مغز پسته جنگلی ،پسته زیر ،18پسته،20-22
پسته  ، 30-32پسته  ،22-24پسته  ،26-28پسته  ،28-30پسته 18-20
منبعhttp://arzesh.tpo.ir :

آغاز فاز دوم طرح
كنترل آفالتوكسين پسته

برآورد محصول
آمریکا

مسئوالن وزارت کشاورزي هند در
مصاحبه با روزنامه ايندين اکسپرس از
ايران به عنوان تامينکننده اصلي بادام و
پسته هند در 30سال اخير ياد کردند.
پ��س از اي��ران ،ص��ادرات پس��ته
افغانس��تان در س��ال 2010-2009
در رتب��ه دوم ق��رار گرفته اس��ت .در
مجموع 80،درصد پسته مورد نياز هند
را ایران و افغانستان تامين ميکنند.

سيستم آبياري نوين
در مزارع پسته كرمان

توليد نخستين نمونه پسته ارگانيك كشور
در خوشاب سبزوار

با اعالم مركز پژوهشي پايدار و اكولوژيك
دانش��كده كش��اورزي دانش��گاه فردوس��ي
مش��هد و آزمايش��گاه تخصصي سموم ،پس
از نمونهب��رداري از باغ یکی از پس��تهکاران
خوش��اب س��بزوار ،آناليز اين محصول فاقد
هرگونه س��موم كل��ره ،فس��فره و کارباماته
گزارش شد.
به گزارش خبرگزاري فارس ،محمد حسین
آبادی مدير جهادكش��اورزي س��بزوار در این
باره گفت :آقای طاهر طاهري اناركي به عنوان

پستهكار نمونه در جهت ايجاد كشاورزي پايدار
و توليد محصوالت ارگانيك و كاهش ورود سموم
وكودهايشيمياييبهاكوسيستمكشاورزي،در
باغ پسته  17هكتاري خود از تلههاي چسبدار
زردرن��گ برای دف��ع آفات و حش��رات موذي
استفاده كرده و بجاي كودهاي شيميايي انواع
كود دامي بهكار برده است .وي افزود :با توجه به
خسارت ناشي از تگرگ و طوفان بهاري ،توليد
امسال با ميانگين عملكرد  4هزار كيلوگرم در
هكتار 68تن پسته ارگانيك بوده است.

پسته خندان استاندارد

 163.000تن

 73درصد محصول

پسته دهان بست

 52.600تن

 23/5درصد محصول

پسته نامرغوب ( ارجاع به مغز کن )

 7.800تن

 3/5درصد محصول

جمع

 223.400تن
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اکتبر 2010آمریکا ،محصول برداشت شده را به صورت جدول باال
گزارش میکند.
در برآورد بعدی که تکلیف کل برداش��ت را روش��ن می سازد،
پیشبینی شده حجم محصول پسته امریکا احتماالً به  520میلیون
پوند ( 245هزار تن) میرسد.

با این حساب محصول امس��ال آمریکا از نظر حجم ،بزرگترین
محصول در تاریخ تولید پسته این کشور است.
این دومین بار است که زنگ خطر پیشی گرفتن حجم محصول
پسته امریکا از پسته ایران به صدا در آمده است.
سایز درشت و درصد باالی دهن بس��ت از دیگر مشخصه های
محصول امسال کالیفرنیاست .

در سال زراعي جاري سيستم آبياري
تحت فشار به وسعت  10هزار هكتار در
مزارع و باغهای پسته استان کرمان اجرا
ميشود .تاكنون فقط  30هزار هكتار از
اراضي كشاورزي اس��تان كرمان تحت
پوشش سيستم آبياري نوين قرار گرفته
كه بسيار ناچيز است.
به گزارش فارس ،رییس س��ازمان
جهادکشاورزی استان با بیان این مطلب
افزود :براي جبران كمآبي و بحران آب
هيچ راهي جز اجراي سيس��تم آبياري
نوین نداريم و كش��اورزاني كه اقدام به
اجراي سيس��تم آبياري تحت فشار يا
زير سطحي كنند ،از  50درصد كمك
بالع��وض دولت ب��دون محدوديت در
عملكرد هكت��ار بهر همند می ش��وند.
محمد علی اسدی همچنین از اختصاص
 800ميليارد ري��ال اعتبار براي اجراي
طرحهاي آبخيزداري و آبخوانداري در
ايجاد حوضچهها و سدهاي جلوگيري از
هدر رفت آب در سطح استان خبر داد.
به گفته اسدي به علت نبود طرحهاي
نگهداري آب در س��طح استان كرمان
س��االنه  40ميلي��ون مترمكع��ب آب
كشاورزي اس��تان به كوير لوت سرازير
می شود.

دستگيري عامالن
سرقت  6تن پسته

در پي چند فقره سرقت از انبارهاي
پسته در بخش نوق رفسنجان ،ماموران
پلي��س آگاه��ي يك��ي از س��ارقان را
شناسايي و دستگير کردند.
با تحقيق��ات از این س��ارق 5 ،عضو
دیگر این باند دستگير ش��دند .آنها به
سرقت  6تن پسته از چند انبار اعتراف
كردند.
س��ه مالخر نيز شناسایی و دستگير
شدند.
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ريي��س س��ازمان حفظ نباتات كش��ور
و مديرمل��ي هماهنگ��ي ط��رح كنت��رل
آفالتوكسين پسته ( )TCPگفت :فازاول
طرح کنترل آفالتوکسین پس��ته به اتمام
رس��یده و فازدوم آن در دس��ت اجراست.
با تدوين طرح و نظارت ب��ر زنجيره توليد
پس��ته ،از مرحله مزرعه تا مصرف ،ميزان
آفالتوكسين در اين محصول كنترل شده
است.
طرح  TCPبا همكاري سازمان خواروبار
و كش��اورزي و ش��امل بخشهاي مختلف
مطالعاتي و تحقيقاتي است ،مراكز خدمات
جهاد كشاورزي استانها با نگاه به صادرات
و افزايش درآم��د توليدكنن��ده در جهت
بهداش��تي كردن محصوالت در این طرح
مشاركت داشتهاند.
وی افزود :در حال حاض��ر درآمد ايران
از مح��ل ص��ادرات پس��ته بي��ش از 1.4
ميليارددالر و سطح زيركشت اين محصول
 400هزار هكتار است.

ايران بزرگترين تامين
کننده پسته و بادام هند

خاش ،مرکز تولید پسته
سیستان و بلوچستان

ثبت نام برای شرکت در تور
آفریقای جنوبی

مدير جهادكشاورزي خاش گفت :خاش با برخورداری از آب
و هوا و خاك مناس��ب ،بيش از نيمي از  6500هكتار با غ پسته
سيستان و بلوچستان را به خود اختصاص داده است.
اماناهلل طوقي افزود :وجود باغهاي پسته و اشتغال شماري
از كشاوزران اين شهرستان به پسته كاري ،جهاد كشاورزي را
بر آن داشت تا کالسهای آموزش��ي براي كشاورزان و باغداران
تشکیل دهد  .دوره آموزشی مبارزه با آفات و بيماريهاي پسته
در منطقه پش��ت كوه بخش مركزي شهرس��تان خاش برگزار
شد و 60نفر از باغداران شهرستان خاش در اين دوره آموزشي
دو روزه ش��ركت كردند .دو نفر از مدرس��ان مؤسسه تحقيقات
پسته كشور با بهرهگيري از جديدترين نرمافزارهاي آموزشي،
شرکتکنندگان در این دوره را با مسائل مربوط به تغذيه باغات
و افزايش بازدهي اين محصول آشنا ساختند.

نمایی از کیپ تاون

در این جلسات راجع به شرایط و امکانات سرمایهگذاری
طرف ایرانی در بخش کش��اورزی ،بازدید هیأت باغبانی-
تجاری ایران از تأسیس��ات و صنایع کش��اورزی ،مزارع و
باغهای آفریقای جنوبی و دیگر مسایل مرتبط با برگزاری
تور مذاکره و تبادل نظر شد.
عالقمندان به شرکت در این تور برای ثبت نام میتوانند
حداکثر تا تاری��خ  89/9/15اقدام نمایند .جهت کس��ب
اطالعات بیش��تر با دفاتر انجمن در تهران یا کرمان تماس
حاصل فرمایید.

یک هیأت باغبانی– تجاری متش��کل از اعضای انجمن
در نیمه اول اس��فندماه  1389به کش��ور آفریقایجنوبی
اعزام خواهد شد.
به منظ��ور هماهنگی در اج��رای این برنام��ه ،دوتن از
کارشناسان کشاورزی و بازرگانی آفریقای جنوبی به ایران
آمدند .در طی روزهای  8تا  14آبان ماه در تهران و کرمان
ضمن بازدید از چند باغ پسته ومراکز فرآوری ،نشستهایی
با تولیدکنندگان و صادرکنندگان و کارشناس��ان پس��ته
ایران داشتند.
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مسؤول مركز جهادكشاورزي مروست از برداشت پسته در
باغهاي اين شهر به ميزان  9300تن خبر داد.
سيداسماعيل يزداني با اشاره به اينكه  8هزار هكتار از باغهاي
اين منطقه به محصول پسته اختصاص يافته ،که بیش از 5500
هکتار آن بارور است ،افزود :هر كيلوگرم پسته با قيمت ميانگين
 7500تومان به بازار عرضه ميشود.
 20ترمینال در ای��ن منطقه کار ضبط و ف��رآوری را انجام
میدهند.

رکورد  152میلیون دالری
صادرات پسته ایران به امارات

دعوت از اعضا برای مشارکت
در نمایشگاهها و تورهای علمی
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انجمن پسته ایران در طی دوسال اخیر با برپائی غرفه در مهمترین نمایشگاههای
بین الملل��ی مواد غذایی و اع��زام هیأت ه��ای تولیدی -تجاری ،نس��بت به معرفی
پس��تهایران  ،مزیت های رقابتی آن و همچنین معرفی اعض��اء در بخشهای تولید،
فرآوری و صادرات سعی کرده زمینه های الزم برای رشد تقاضا و باال نگه داشتن قیمت
پسته ایران در سطح بازار جهانی را فراهم آورد.
برخی از اعضای هیأت مدیره با هزینه شخصی در این نمایشگاه حضور یافتهاند و
با تحمل زحمات سفر ،انجمن را در این زمینه یاری دادهاند.
ضمن سپاس و قدردانی از همکاری عزیزان ،انتظار میرود سایر اعضای محترم نیز
با اعالم آمادگی برای حضور در نمایش��گاههای آتی که در آنوگا ،سیال فرانسه ،مواد
غذایی مسکو ،فودکس ژاپن و  ...برگزار خواهد ش��د و همچنین پذیرش سرپرستی
هیأتهای اعزامی به کشورهای هدف ،امکان حضور گسترده و پرثمرتر صنعت پسته
ایران را در جهت حفظ و ارتقاء جایگاه آن در جهان بیش از پیش فراهم سازند.

برداشت  9300تن پسته
از باغهاي مروست یزد

خبرگزاری ام��ارات در آس��تانه برگزاری
نمایش��گاه صنایع غذایی در ابوظبی گزارش
داد :محص��والت غذایی ای��ران از مهمترین
کاالهای بازار امارات محسوب میشوند.
میزان صادرات کااله��ای ایرانی به امارات
طی س��ال گذش��ته با رشد چش��مگیری به
2میلی��ارد و  800میلی��ون دالر رس��ید که
450میلی��ون دالر آن را محص��والت غذایی
تشکیل داده اس��ت .بر اس��اس این گزارش،

ارزش صادرات پسته ایران به امارات به رکورد
 152میلیون دالر رس��یده و ارزش صادرات
زعفران ایرانی به این کش��ور ب��ه  60میلیون
دالر افزایش یافته است .شبکه خبری صنایع
غذایی ایران اط�لاع داد :نمایش��گاه صنایع
بینالملل��ی غذای��ی در ابوظبی ،م��اه آینده
با حض��ور  27ش��رکت از کش��ورهای ایران،
آرژانتین ،چین ،فرانسه ،هنگ کنگ ،تایلند،
ترکیه وآمریکا برگزار خواهد شد.

آغاز سومین سال انتشار خبرنامه پسته

قيمت پسته معامله شده دربازار تهران و رفسنجان
رقم

درجه پسته

فندقی خندان

 30 -32استاندارد
(معروف به اروپایی)

فندقی
دهن بست

 ( 30-32کیل )50

هر كيلو نقدي
(تومان )

تهران

رفسنجان

7600
7600
6600
6450

محصول
تازه

ü
ü
ü
ü

زمان تحويل

نشريه خبري تحليلي انجمن پسته ايران

*دفترمركزي انجمن -كرمان
تلفن / 0341 -2477691-93 :نمابر034-2477690 :

پستالكترونيكيKERMAN@PISTACHIOIRAN.COM:

نیمه اول آبان

89/8/16
نیمه اول آبان

89/8/16

* دفتر انجمن -تهران
تلفن /021-22966928،9 :نمابر021-22957999 :
پستالكترونيكيTEHRAN@PISTACHIOIRAN.COM:
INFO@PISTACHIOIRAN.COM
سايت انجمن پستهWWW. PISTACHIOASSOCIATION.COM:
تلفن خبرنامه021-22942371 :
ایمیلخبرنامهkhabarnamep@yahoo.com:

