
 گزارش عملکرد هیات مدیره انجمن کشت بافت گیاهی ایران
99/12/29تا  99/07/12از تاریخ   

 به نام آفرینشگر هستی
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 .آرا انتخاب گردیدندرای اکثریت انجمن برگزار و افراد زیر با مجمع عمومی  99/07/12تاریخ در 
 

 
مدیره هیئت رییس-رستگار ایرج دکتر 
مدیره هیئت رییس نایب-شهرزاد شکوفه مهندس 
دار خزانه و مدیره هیئت عضو– حسامی شهریار مهندس 
مدیره هیئت اصلی  عضو و دبیر– حسینی مجتبی سید دکتر  
مدیره هیئت اصلی عضو-خواه حسن امین دکتر  
مدیره هیئت البدل علی اعضای سفلی قزل محسن مهندس و سعادتیان بیژن دکتر آقایان   
اصلی بازرس-آزادی پژمان دکتر 
مدیره هیئت البدل علی بازرس-احمدحسینی سید مهندس   
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   .نمود مختلف  های دستگاه کارشناسان و مدیران با حضوری های نشست به شروع منتخب مدیره هیات
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های مختلف به شرکت های تامین کننده مواد شیمیایی  نامه  کشت بافت،مواد آزمایشگاهی و وسایل مراکز برای تامین 
 .ارسال شد 
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شورای اسالمی و سازمان ها و سایر ارگان ها در راستای مخالفت جدی با حذف   نامه به مجلسارسال بیش از ده 
 موضوع فوق پیرامون جلسه درخواست تشکیل معافیت های مالیاتی بخش کشاورزی و 
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نامه نگاری در خصوص اختصاص یارانه به مواد گیاهی عاری از ویروس و برگزاری جلسات مختلف با شرکت فجر 
  اصفهان و موسسه ثبت و گواهی بذر و معاونت باغبانی
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 بافتمراکز کشت از نهالستانها به خرید الزام نامه نگاری در خصوص 
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 فراخوان و نامه نگاری در راستای تبدیل شرکت های فاقد مجوز به شرکت های مجوز دار
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 بافتبا اعضای انجمن کشت زینلی نامه نگاری و درخواست جلسه حضوری به آقای 
 برگزار شدمیت انجمن به صورت دیجیتالی و از طریق گوگل اعضای حضور این جلسه با که 
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نامه نگاری و برگزاری جلسه  با معاونت باغبانی و موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال درخصوص اعالم به استان ها جهت روال 
 صدور مجوز
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 کشورنامه نگاری و برگزاری دوره آموزشی با همکاری موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال 
 .حضور مدیران مراکز بصورت گسترده برگزار شدکه این دوره با 
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در راستای تهیه و تنظیم قرارداد تیپ برای شرکت های فجر اصفهان و  جناب آقای دکتر کاوند جلسه با حضور برگزاری چندین 
 شرقنهالستان گهربار 
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همایشی  با محوریت پتاسیل ها و ظرفیت های کشت بافت گل و گیاهان برگزاری  و جلسه کارگروه گل و گیاهان زینتی
   ۱۴۰۰زینتی در بهار
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 با سایر شرکت ها و خریدارانحقوقی کارآمد موضوع نحوه بستن قراردادهای جلسه با جناب آقای دکتر یداللهی با 
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سنایی و آقای مهندس  توسعه نهال در بخش کشاورزی آقای دکتر مدیر عامل صندوق حمایت از برگزاری جلسه با 
 موسوی رییس گروه نهال و بهبود ارقام معاونت باغبانی
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 انجمنگل و گیاهان زینتی ایران و بستن تفاهم نامه با این ریاست انجمن جلسه با برگزاری 
 و بستن تفاهم نامه با این صندوق برگزاری جلسه با مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه نهال در بخش کشاورزی  
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 شرکت معرفی و خصوص این در رسانی اطالع و GN ویروس از عاری پایه های تولید فرایند به بخشی تسریع راستای در 
 مراکز سایر به ها گیاهچه این گذاری اختیار در و تکثیر کشورجهت نهال و بذر گواهی و ثبت موسسه به متقاضی های
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 سایر فعالیتها

 

کشور نهال و بذر گواهی و ثبت موسسه نهال فنی کمیته جلسات در شرکت 

کاوند دکتر آقای جناب با بافت کشت حوزه در اندیشی هم نشستهای برگزاری 

متقاضی های شرکت مجوز تمدید و صدور خصوص در نامه ارسال 

باغبانی معاونت گیاه و گل دفتر به ارسال و 1۴00 سال در ها شرکت نیاز مورد شیمیایی مواد جدول تنظیم و تهیه 

یارانه تخصیص در فعال اعضای و اصفهان فجر قرارداد تنظیم و تهیه فعاالن برای هدایا خرید 
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