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راهگشا یا مشکل ساز؟

مالیات بر ارزش افزوده در معامالت پسته خشک

بندیک جدول ضمیمه ماده 12قانون مالیات بر ارزش افزوده روشن
میکند که کدام محصوالت کشاورزی در حین معامله از مالیات برارزش
افزوده معاف است.
بر اساس این جدول ،معامالت پسته تازه (میوه تازه) از مالیات معاف
است ،اما معامالت پسته خشک مشمول اخذ مالیات می باشد .این روند
در بر گیرنده کل تعرفههای شماره  0801الی  0810است که سایر اقالم
خشکباری چون گردو ،کشمش و بادام را نیز شامل میشود.
به گزارشکمیسیون بازرگانی انجمن پسته ،این مساله میتواند سبب
گرفتاری گس��تردهای در معامالت پس��ته باالخص معامالت تدارکاتی
محموالت صادراتی گردد و الزم است فعاالن خود را برای آن آماده سازند.
البته ،انجمن نیز به کمک کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در این مورد در
حال رایزنی با مسؤوالن است.
مبلغ مالیات بر ارزش افزوده اکنون  3درصد اس��ت .بر اساس مصوبه
مجلس در قانون برنامه پنجم ،ساالنه  1درصد به این عدد افزوده میشود،
بطوریکه تا پایان برنامه به  8درصد برسد.
سازمان امور مالیاتی کشور ،طرح استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده
را چنین معرفی کرده است:
«ماليات بر ارزش افزوده از انواع مالياتهاي غير مس��تقيم محسوب
ميشود،كه بر مصرف وضع ميگردد .اين نوع ماليات ،نوعي ماليات چند
مرحلهاي است که در مراحل مختلف زنجيرهي واردات ،توليد و توزيع،
ادامه در صفحه 3

تدوین استانداردهای ایجاد مهارت در پستهکاران

اولین جلسه هماندیشی و برنامهریزی نحوه آموزشهای خاص و تدوین
استانداردهای ایجاد مهارت در پستهکاران در تاریخ هجدهم آبانماه در محل
اداره استاندارد شهرستان رفسنجان تشکیل شد .در این جلسه نمایندگان
س��ازمان جهادکش��اورزی ،مرکز آموزش فنی و حرفهای ،اداره استاندارد
رفسنجان ،انجمن پسته ایران ،و عامل خوشه صنعتی حضور داشتند.
نتیجه جلسه :کشور ما بلحاظ جایگاهی که در صنعت پسته در جهان
دارد میتواند ب��ا انتقال دانش و تجرب��ه و فنآوری و تولیدماش��ینآالت،
صادرکننده علم و فنآوری در این صنعت باشد .این امر مستلزم آموزشهای
تخصصی بطور استاندارد در بخشهای مختلف است تا در زمینههای تولید،
کاشت ،داش��ت ،برداشت ،بس��تهبندی ،انبار داری و صادرات به مهارتهای
تخصصی و استاندارد برسیم .در جهت تحقق این هدف ،با توجه به پیشرفت
روز افزون علوم وتجهیزات و روش��ها ،باید به ایجاد مهارت در پسته کاران
توجه ویژه ک��رد .به این منظور الزم اس��ت س��رفصل ه��ر درس تعریف و
استانداردهای آموزش تدوین شود .جلسه ،ضرورت تدوین استانداردهای
آموزش در  9رشته را به شرح زیر مورد تاکید قرار داد:
 -1تولیدکننده و تعمیرکارماشینآالت پس��ته-2،کنترل و کیفیت در
بخش پس��ته-3،صادرکننده پسته-4،آبش��ویی زمین پس��ته -5 ،آبیاری
باغهای پس��ته -6 ،تولید فرآوردههای جانبی پس��ته -7 ،پیوندزنی پسته،
-8هرسکار پسته -9 ،کوددهی پسته.

روش چالکود و آثارآن
در باغهای پسته

در مناطق خش��ک و نیمهخش��ک کش��ور ک��ه مناطق
پس��تهکاری را نیز شامل میش��ود ،به دلیل باالبودن درجه
حرارت و کمبود رطوبت ،س��رعت تجزیه موادآلی باالست و
اگر رطوبت هم کافی باشد تجزیه موادآلی تشدید میگردد.
بازگش��ت موادآلی با بقایای گیاهی نیز به خاک کم اس��ت؛
بخصوص در مورد درختان میوه که پس��ته یکی از آنهاست.
در نتیجه خاکهای مناطق خشک و نیمهخشک کشور ما به
طور ذاتی از نظر موادآلی فقیراست و باید موادآلی به صورت
کود به خاک این مناطق اضافه شود .کودهایآلی اغلب شامل
کودهای دامی و طیور ،کمپوست ،لجن فاضالب و کودهای
س��بز اس��ت و از بین آنها کودهای دامی و مرغی در مناطق
پستهکاری مصرف بیشتری دارد.
روش چالکود و آثار آن در باغهای پس��ته ،نوش��ته آقای
حس��ینرضایی تاجآبادی(کارش��ناس ارش��د باغبان��ی) را
در صفحه  2بخوانید.

مصرف نادرست کود در سطح خاک

قطع ریشه ها در حین حفر چالکود

روش چالکود و آثار آن در باغهای پسته
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ای��ن روش در ب��اغ ،ن��وع خاص��ی از جایگ��ذاری موضعی
کودهاست .در نزدیک ریشه درخت ،در حاش��یه سایهانداز به
عمق  60تا  80س��انتیمتر و عرض  40تا  50سانتیمتر در یک
طرف درخت ،و هردو سال یکبار در اواسط پاییز تا اوایل زمستان،
چالههایی حفر و سپس با کودهای آلی و شیمیایی پر میشود.
مزایای کاربرد چالکود
 üخطر تثبیت یا فیکس شدن کودهای شیمیایی فسفره و
پتاسه در زمینه ماده آلی (کود) کمتر است؛
 üتشدید نفوذ آب به داخل خاک؛
 üچالههای پرشده توسط موادآلی امکان جذب عناصر کم
مصرف را فراهم میکند؛
 üفراهمآوردن امکان تهویه مناسب؛
 üکاهش مشکل ناشی از رشدعلفهای هرز؛
 üافزایش جذب کودهای ش��یمیایی کمتحرک (فس��فره
و پتاسه)؛
 üممانعت از سطحیشدن ریشهها و آسیبدیدن آنها در
برابر استرس خشکی و سرمای زمستان؛
 üجلوگی��ری از هدررفتن کود در معرض نور خورش��ید و
جذب توسط علفهای هرز؛
 üکاهش هزینه نگه��داری باغ به دنب��ال افزایشکارایی
مصرف کود و کاهش مقدار کود در هکتار.
آثار چالکود در باغهای پسته
 üبه طورکلی اس��تفاده از ان��واع کوده��ای حیوانی و آلی
در باغهای پس��ته به روش چالکود توصیه میش��ود .دلیل این
امر فواید بس��یار این مواد و آثار مثبت آنها بر روی خصوصیات

فیزیکی– شیمیایی -حاصلخیزی و بیولوژیکی خاک می باشد
که بر هیچکس پوشیده نیس��ت .این مواد با بهبود خصوصیات
خاک؛ مانند :کاهش وزن مخصوص خاک و بهبود س��اختمان
خاک و ...کمک بسیاری به امر کشاورزی پایدار میکند.
 üبا تحقیقاتی ک��ه انجام ش��ده روش «چالکود» بهترین
راه برای اس��تفاده از چنین کودهایی است تا اثر بخشی آنها در
ناحیه ریش��ه درختان افزایش یابد .البته در مناطقی که خاک

رشد ریشهدر منطقه غنی از کود ،پس از دو سال
خیلی سنگین بوده و امکان ماندابی شدن آب در چالکود وجود
دارد ،اس��تفاده از روش چالکود باید با احتی��اط صورت گیرد و
ال پوس��یده در دستور
حتی االمکان اس��تفاده از کودهای کام ً
کار قرار گیرد .خاک را نیز باید از نظر زهکشی بررسی کرد .اگر
زهکشی مناسبی نداشته باش��د در این خاکها از روش چالکود
استفاده نشود.
 üدر ایراد و شبهه به اس��تفاده از چالکود در باغهای پسته

تراکم ریشه در عمق  40تا  80سانتیمتری در یک بافت متوسط خاک

دونکته عنوان میشود :یکی مسأله اقتصادیبودن و دیگر ،مسأله
قطع ریشهها.
 üراجع به اقتصادی بودن استفاده از کودهای حیوانی اگر
به آثار مفید آن دقت ش��ود و اینکه هر  2یا  3سال یکبار توصیه
میش��ود ،اقتصادی بودن آن محرز اس��ت .ضمن اینکه بعضی
کارشناس��ان جایگزینهایی ب��رای کوده��ای حیوانی معرفی
میکنند که گران هستند .بنابراین بهتر است بگذاریم باغداران
خودشان در مورد اقتصادی بودن یا نبودن استفاده از کودهای
حیوانی به روش چالکود تصمیم بگیرند .راجع به مس��أله قطع
ریش��هها باید گفت این ام��ر در حجم کمی از خ��اک (معموالً
طول کرت  40× 50س��انتیمتر) صورت میگی��رد و همچنین
متخصصان باغبانی هرس ریش��ه را هر چند س��ال یکبار مفید
میدانند.
 üدر مصرف کودهای حیوانی ب��ه روش چالکود باید دقت
ال پوسیده باشد و از کودهای مناسب هر منطقه
کردکه کود کام ً
ال عدم استفاده از کودمرغی در
و هر نوع خاک استفادهشود؛ مث ً
مناطق شور.
 üدر مناطقی که شوری آب و خاک خیلی باال ،یا دورآبیاری
باالتر از  60روز باشد ،نمی توان روش چالکود را توصیه کرد و
استفاده از کودهای حیوانی چندان قابل توصیه نیست .در این
موارد باید از انواع کودهایی که ش��وری کمتری ایجاد نموده و
پوسیدگی بیشتری داشته ،یا نس��بت کربن به نیتروژن کمتر؛
یعنی کاه و کلش کمتری دارند ،مانند کودماهی استفاده شود.
ال
که معموالً روی زمین ریخته و با خاک به وسیله شخم یا  ....کام ً
مخلوط می شود.

تجمع ریشهها در محل چالکود سطحی قبلی

مالیات بر ارزش افزوده در معامالت پسته خشک
ردیف

نوع کاال و خدمات

1-1

محصوالت زراعی و باغی

شماره تعرفه گمرک

توضیحات
بند  -1محصوالت کشاورزی فرآوری نشده

1-1-1
-

-----

نباتات زنده و محصوالت گل کاری:

کلیه ردیف های فرعی 0603و
 0604فقط به صورت تازه

گل  ،غنچه ،شاخ و برگ ،شاخه های کوچک  ،و سایر اجزاء نباتات  ،علف  ،خزه برای دسته گل یا برای زینت فقط به صورت تازه
سبزیجات و نباتات خوراکی :

2-1-1
سبزیجات و نباتات

سبزیجات  ،نباتات و ریشه های زیر خاکی خوراکی  ،شامل  :سیب زمینی ،گوجه فرنگی ،کلم  ،کاهو ،هویج  ،قارچ ،
لوبیا ،شلغم و سایر سبزیجات  ،فقط به صورت تازه

-

سبزیجات غالفدار

سبزیجات غالفدار همانند  :انواع لوبیا ،عدس و سایر سبزیجات غالفدار به صورت تازه

-

ریشه ها و غده های زیر
خاکی

ریشه ها و غده های زیر خاکی که برای تهیه سبزیجات و با نباتات قابل استفاده است فقط به صورت تازه

-

میوه های خوراکی و
مرکبات

میوه های خوراکی و مرکبات از قبیل  :سیب  ،نارگیل  ،موز ،انگور ،پرتقال  ،نارنگی  ،هلو و سایر میوه ها
فقط به صورت تازه

-

محصوالت علوفه ای

شلغم سوئدی ،چغندر علوفه ای  ،ریشه های علوفه ای یونجه  ،شبدر ،کلم علوفه ای  ،باقالی مصری  ،بوته ماش و
محصوالت علوفه ای مانند  ،فقط به صورت کامل و تازه

ادامه از صفحه اول

بررسی چالشهای اقتصادی صنعت پسته
تيمكارشناسي فائو و دو نفر از مشاوران ارشد بينالمللي اين سازمان ضمن بازدید از مؤسسه
تحقيقات پس��ته كش��ور در جلس��هاي که  25آبانماه با دكتر محمد عبداللهي ريیس مؤسسه و
جمعي از محققان مؤسسه برگزار شد ،راجع به يافتههاي تحقيقاتي ،زنجيره ارزش پسته و نقش
بخشهاي مختلف مش��اركتكننده در توالي اين زنجيره به بحث و تبادل نظر پرداخت .در این
نشست ،ابتدا دکتر عبداللهی راجع به اهداف ،عملكرد و روند فعاليتهاي مؤسسه تحقیقات پسته
کشور صحبت کرد .سپس موضوع زنجيره عرضه پسته از مزرعه تا بازار نهايي و چالشهاي موجود
در اين مسير مورد بررسی قرار گرفت.در ادامه ،دكتر رضاصداقت عضو هيأت علمي بخش خدمات
فني و تحقيقاتي مؤسسه نتايج اهم پروژههاي تحقيقاتي انجام شده در زمينه اقتصاد و بازاريابي
پسته را ارائه کرد و به سوالهای مطرح شده پاسخ داده شد.دكتر عبداللهي با ارزیابی مثبت از نتايج
اين جلسه در حوزه اقتصاد و بازاريابي پسته اظهار داشت :اين نوع تعامالت و نتايج حاصل از آنها
ميتواند راهنماي بسيار مناسبي براي تحقيقات آينده در مؤسسه تحقيقات پسته كشور باشد.
هیات اروپایی تا  28آبان از قسمت های مختلف مؤسسه تحقیقات پسته کشور بازدید داشت.

کلیه ردیف های فرعی  0710به
استثناء انواع پخته شده در آب یا بخار
کلیه ردیف های فرعی  0713فقط
به صورت تازه

کلیه ردیف های فرعی 0714به
استثناء انواع خشک کرده و بریده شده
به شکل حبه
ردیف های فرعی  0801لغایت
 0810فقط به صورت کامل تازه به
استثناء انواع خشک کرده و پوست
کنده

کلیه ردیف های فرعی  1214به
استثناء حبه شده  ،فشرده شده و
زبره شده

* الزم به ذکر است که ساختار سنتی معامالت
پسته ایران بر جمعآوری محموالت کوچک پسته
خشک و حرکت بسوی محموالت 25تنی صادراتی
ال پسته در مراحل
بنیان گذاشته شده است .لذا عم ً
مختلف معامالت بازار داخلی چند دست می چرخد
تا به محموله صادراتی برسد.اجبار بر اخذ مالیات
ارزش اف�زوده این چرخه را مخت�ل و باغداران را
متضرر می کند .از طرف دیگر پسته یک محصول
ال متکی به صادرات اس�ت .اخذ این مالیات از
کام ً
یک کاالی ذات� ًا صادراتی ،مخال�ف رویکرد نظام
در خودداری از دریافت مالیات از صادرات است.
بنابراین ،انجمن پسته مصرا ً خواستار الحاق پسته
خشک به محصوالت معاف از اخذ مالیات بر ارزش
افزوده میباشد.

نمایشگاه توانمندی های صادراتی تشکل ها

ات��اق بازرگان��ی و صنای��ع و معادن
کرمان با در اختی��ار گرفتن غرفهای به
مس��احت  48متر مربع در نمایش��گاه
توانمندیه��ای صادراتی ای��ران که از
تاری��خ  14لغای��ت  17آذرم��اه س��ال
جاری در محل ش��رکت نمایشگاههای
بینالملل��ی تهران تش��کیل میش��ود
حضور خواهد داشت.
 20متر مربع از این فض��ا در اختیار
«انجمن سنگ» اس��تان 14 ،متر مربع
در اختیار «انجمن پس��ته ایران» و 14
مترمربع در اختیار «انجمن خرما» قرار

میگیرد.
انجمن توس��عه صادرات سنگهای
تزئینی اس��تان کرمان به نمایندگی از
طرف اتاق کرم��ان ،مدیریت غرفه اتاق
کرمان را بر عهده خواهد داشت.
به این مناس��بت اولین هماندیشی
سراس��ری تش��کل های اقتصادی نیز
با هدف برپایی بهینه این نمایش��گاه و
تبادل نظر در جهت ارتقای سطح کیفی
تشکلها ،در تاریخ سهشنبه دوم آذرماه
در س��الن کنفرانس ش��ماره یک محل
دائمی نمایشگاهها ،برگزار خواهد شد.
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از هر فعال اقتصادي زنجيره به فع��ال اقتصادي بعدي
انتقال مييابد ،ت��ا نهايتاً به مصرف كنن��ده نهايي منتقل و
توس��ط وی پرداخت ميگردد .بنابراين پرداخت كنندگان
واقعي اين ماليات ،مصرف كنندگان كاالها و خدمات هستند
و عناصر حاضر در زنجيره ،تنها عامل انتقال اين ماليات به
مصرف كننده نهايي می باشند،و وجهي را به عنوان ماليات
بر ارزش افزوده از محل درآمدهاي خود نخواهند پرداخت.
 ....اجرای این نظام مالیاتی از مهر ماه  1387برنامهریزی
شده است».
كاالهاي معاف از ماليات بر ارزش افزوده:
«در قانون مالیات ب��ر ارزش افزوده ،برخ��ی از کاالها و
خدمات از ش��مول این نظام مالیات��ی و در نتیجه اخذ این
مالیات از مصرفکنندگان این اقالم معاف شدهاند .این بدان
معناست که عرضه این دس��ته از کاالها و خدمات مشمول

اعمال مقررات این قانون نخواهند بود.
معافيتهاي اين نظام مالياتي عموماً اقالم س��بد كاالي
مصرفي خانوارهاي كمدرآمد را شامل ميشود كه عبارتند
از – 1 :محصوالت و نهادههاي كشاورزي؛- 2انواع دام و طيور
زنده ،آبزيان ،زنبورعسل و كرم ابريش��م؛ – 3اقالم عمده و
ضروري سبد مصرفي خانوار (نان ،گوشت ،قند ،شكر ،برنج،
حبوبات ،سويا ،شير ،پنير ،روغننباتي و شير خشك مخصوص
تغذيه كودكان)؛ – 4انواع دارو و خدمات بهداشتي– درماني؛
- 5خدمات توانبخش��ي و حمايتي؛- 6خدمات پژوهشي و
آموزشي؛ – 7خدمات بانكي؛- 8خدمات حملونقل عمومي

مسافري درون و برون شهري جادهاي ،ريلي ،هوايي و دريايي؛
- 9اقالم فرهنگ��ي مانند كتاب ،مطبوع��ات ،دفاتر تحرير و
انواع كاغذ چ��اپ ،تحرير و مطبوع��ات؛ – 10خريد ،فروش
و اجاره ،اموال غيرمنقول (زمين و س��اختمان)؛ – 11فرش
دستباف».

کلیه ردیف های فرعی فصل  7از
شماره0701لغایت 0709

روش مناسب برای افزایش موادآلی خاک

ارائه مقاله در شورای تحقیقات پسته

یکصد و شصت و ششمین جلسه شورای تحقیقات
مؤسسه تحقیقات پسته کشور در تاریخ 89 /9 /1
در شرایطی برگزار شد که آقای دکتر عبداللهی به
عنوان رییس مؤسسه و دعوت کننده این نشست ،از
چند روز قبل جای خود را به آقای دکتر امیرحسین
محمدی عضو دیگر هیات علمی مؤسسه سپرده بود.
ابتدا به رسم معهود ،حاضران با قدردانی از خدمات
رییس پیشین ،به رییس جدید تبریک گفتند .سپس،
آقای مهندس علی تاجآبادیپور ،عضو هیأت علمی مؤسسه،
مقاله خود را با عنوان« :توصیه هایی در خصوص زمان و نحوه
کاشت ،کوددهی و آبیاری زمستانه درختان پسته براساس
الگوی رشد ریشهها» ارائه داد.

آموزش صادرات در رادیو تجارت

هر سال صدها هزار تن شاخه خشک در باغهای پسته
استان ،هرس و سوزانده میشود .از آنجاکه خاکهای ما از
نظر هوموس و مواد آلی بسیار فقیر است باید برای استفاده
مجدد ،نسبت به افزایش موادآلی خاک تدابیری اندیشید.
پیش��نهاد میکنم با کمک ارگانهای مربوط و مسؤوالن،
برای خرید ماشینهای خردکن چوب تسهیالتی در اختیار
تعاونیهای کشاورزی و یا دیگر کشاورزانی که تمایل دارند
قرار گیرد تا در هر منطقه یک یا دو دستگاه از این ماشینها
به صورت اجاره برای استفاده همه کشاورزان تأمین شود.
خاطر نشان میسازد درصد مواد آلی خاک همواره یکی
از عوامل مهم حاصلخیزی خاک محسوب میشود .یکی
از مهمترین شاخصها درصد کربن موجود در خاک است.
متخصصان علوم حاصلخیزی خاک حداقل آنرا  3درصد
در نظر میگیرند ،اما خاک ما در اکثر مناطق پس��تهخیز
اطالعیه
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ثبت نام
در تور
آفریقای
جنوبی

بیش از  30برابر کمت��ر از این مقدار کربن دارد .اگر چوب
پسته،خوب خرد ش��ود ( حدود  5میلیمتر) و با کودهای
مرغی (مخصوصاً کوده��ای مرغی تخم گ��ذار) مخلوط
شده و مدتی در معرض رطوبت هوا قرار گیرد تا به مرحله
پوسیدگی برسد ،به کود بس��یار مناسبی تبدیل میشود
که هم اکنون بس��یاری از باغ��داران آن را ه��ر کیلوگرم
حدود  200تومان میخرند .طبق اطالعاتی که به دست
آوردهام ،قیمت نوع اروپایی این دس��تگاه بین  3000تا
( 7000برحسب ظرفیت) متفاوت است .یک نوع ایتالیایی
آن که به پش��ت تراکتور با قدرت حدود  20اسب متصل
میشود و  6متر مکعب در ساعت ظرفیت دارد و تا قطر 10
سانتی متر را میتواند خرد کند ،حدود  2000دالر قابل
خریداری است.
فاطمه نظری

مدیر رادیو تج��ارت ضمن اعالم تولی��د برنامههایی با
موضوع آموزش صحیح صادرات و تولید مس��ابقه تاکید
کرد نمایشهای رادیویی این شبکه افزایش مییابد .عباس
موس��وی تبار ،درباره تغییر ریتم و محت��وای برنامههای
این ش��بکه به خبرنگار مهر گفت :امسال تغییرات زیادی
در برنامهها دادهایم و در چندماه مانده تا پایان س��ال هم
س��عی در تولید برنامهها با آیتمهای کوت��اه داریم ،چون
ش��نوندگان از اینگونه برنامهها بیشتر استقبال میکنند.
وی افزود :یکی از برنامههای جذاب رادیو تجارت آموزش
صحیح صادرات است.

 119هزار دالر صادرات مغز پسته

استان اصفهان امس��ال از  4800هکتار باغ پسته خود
6هزارتن پسته خشک برداشت کرد و ارزش صادرات مغز
پسته آن  119هزار دالر بود.مجید جبل عاملی مدیر اداره
تنظیم بازار محصوالت کشاورزی سازمان جهادکشاورزی
استان اصفهان در گفت و گو با خبرگزاری دانشجویان ایران
(ایس��نا) افزود :با توجه به افزایش  500هکتاری وس��عت
زیرکشت و موقعیت مس��اعد آب و هوای بهار ،تولید پسته
امسال اصفهان  58درصد بیشتر از سال گذشته بوده است.

آفریقای جنوبی؛ خاس��تگاه تکامل بشر ،نقطه آغازین
هجرت انس��ان به دیگر نقاط زمین ،زیباییهای طبیعی و
حیات وحش منحصر به فرد ،اکوسیس��تم هفتگانه ،کوه
تاریک و دره خروشان ،الهام بخش خلق اثر مشهور «ارباب
حلقهها» ،و.....
به درخواس��ت همکاران گرامی مهلت ثبت نام 5روز
تمدید شد( .تا )89/9/20
فرم ثبت ن��ام و اطالعات مورد نی��از را از دفاتر انجمن
پسته در تهران با تلفن  22966928-9و کرمان با تلفن
 03412477691-93دریافت نمایید.
امور اجرائی تورهای انجمن

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

7700
7800
6700
6600

محصول
تازه

ü
ü
ü
ü

نشريه خبري تحليلي انجمن پسته ايران
زمان تحويل

*دفتر كرمان
تلفن / 0341 -2477691-93 :نمابر0341-2477690 :
پستالكترونيكيKERMAN@PISTACHIOASSOCIATION.COM:

نیمه دوم آبان

89/8/29
نیمه دوم آبان

89/8/29

* دفتر تهران
تلفن /021-22966928،9 :نمابر021-22957999 :
پست الكترونيكيTEHRAN@PISTACHIOASSOCIATION.COM:
INFO@ PISTACHIOASSOCIATION.COM
سايت انجمن پستهWWW. PISTACHIOASSOCIATION.COM:

تلفن خبرنامه021-22942371 :
ایمیلخبرنامهkhabarnamep@yahoo.com:

