
1396های سال گزارش خالصه اهم فعالیت 

انجمن پسته ایران 



داخلی انجمن پسته ایرانفعالیت های 

بخش اول



1396اسفند ماه 10مرداد و 18برگزاری دو جلسه هیئت امناء در تاریخ 

1396مرداد ماه 18برگزاری یازدهمین جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ 



جلسه هیئت مدیره10برگزاری 

جلسه کمیته باغبانی5برگزاری 

جلسه کمیته بازرگانی2برگزاری 



شرکت مستمردر جلسات نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی بمنظور طرح 

مسائل و مشکالت صنعت پسته و ارائه نظرات مشورتی



وب سایت های فارسی و انگلیسی

طراحی جدید و ارتقاء وب سایت فارسی-1

به روز رسانی منظم اخبار، آمار و اطالعات وب -2

سایت های فارسی و انگلیسی

فعال سازی جذب آگهی در وب سایت-3



انتشار ماهنامه دنیای پسته 

ماهنامه از اردیبهشت تا 11انتشار و توزیع منظم تعداد 

نسخه1500با تیراژ 1396اسفند ماه 



انتشارکتاب سال انجمن پسته ایران شامل اسامی 

اعضاء،آمار تولید و مصرف داخل و روند تولید و 

96تجارت پسته جهان در دی ماه 
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سال مقایسه تعداد اعضای وابسته معتبر 

1396و 1395
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سال مقایسه تعداد اعضای پیوسته معتبر 

1396و 1395

هروند تغییرات تعداد اعضای پیوسته و وابست



با حضور ایرانفعاالن پسته چهارمین گردهمایی برگزاری 

کارشناسان مطرح کشور در بخش های اقتصاد ملی، مسائل 

بانکی بین المللی، بازاریابی بین المللی و بحران آب 

کیشجزیره -1396ماه دی 22الی 20



تورها و دوره های برگزاری 

آموزشی داخلی

آموزشی بازدید از -برگزاری تور علمی

و نحوه ضبط پسته در محصول باغات 

خراسانمناطق پسته خیز 

96شهریور 13الی 11

سفر نمایندگان انجمن به مناطق پسته 

از اطالع کاری بلوچستان به منظور 

وضعیت کلی باغداری و وضعیت توسعه کشت 

در این مناطق و تبادل اطالعات و 

96ماهآذر 10و 9تجربیات در تاریخ 



تهیه، تنظیم و ارسال 

مدارک و مستندات انجمن 

پسته ایران به مشاور طرح 

رتبه بندی و ارزیابی تشکل 

های اتاق ایران



نشست مشترک انجمن پسته ایران با تیم دانشگاه صنعتی شریف 

1396آذر ماه 24و 23پیرامون پیامدهای ایجاد بازار آب 



دومبخش 

فعالیت های بین المللی انجمن پسته ایران



96اردیبهشت ماه 29و 28هندوستان  Chennai در شهر (INC)  شرکت در کنگره
بین المللی شورای جهانی خشکبار



صنایع غذایی آنوگا حضور فعال انجمن در نمایشگاه 

آلمان 

1396مهر 19لغایت 15



تهیه بروشور معرفی پسته ایران و اعضای 

پیوسته انجمن جهت توزیع در نمایشگاه 

96مهر 19لغایت 15آنوگا آلمان 



شرکت در کارگاه آموزشی باقی مانده سموم انجمن 

1396مهر ماه 25و 24تولیدکنندگان سم اروپا 

در شهر بروکسل کشور بلژیک



جلسه کارگروه مشترک مغزجات و شرکت در 

خشکبار فروکام 

در شهر بروکسل کشور بلژیک96ماه بهمن 12



در گوانگجو و معرفی و گزارش پسته ایران   CFNA حضور در کنفرانس

بین المللی خشکبار چین 
96ماه مرداد 13لغایت 11



کنونی و آینده تجارت وضعیت جلسه مشترک پیرامون برگزاری 

واندرفول فروش شرکت جهانی پسته با آقای لیون پلتس مدیر 

96شهریور 16در تاریخ در اروپا، خاورمیانه و آفریقا 



یعضویت انجمن در تشکل های بین الملل

INCتمدید عضویت در شورای جهانی خشکبار •

تمدید عضویت در اتحادیه مغزجات و خشکبار اروپا•



(IAFN) انجمن پسته ایران در تشکل بین المللی تولیدکنندگان عضویت 

محصوالت کشاورزی و غذا 

جهت اثرگذاری بر تدوین و ویرایش استانداردهای بین المللی پسته



ابا تشکر از توجه شم


