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گزارش عملکرد واحد روابط عمومی و اموربین الملل صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور شامل بخشی از  
 عملکرد این واحد در طی یک سال مالی گذشته می باشد.  
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 عملکرد صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور طبق جدول فوق عبارت است از:  

  با کارکنان صندوق ذینفعانبرقراری ارتباط  -

 ارتباط با ادارات و سازمان ها 300برقراری  -

 هزار پیامک  200ارسال بیش از   -

 

 

 رانیزنبورعسل ا یکنگره پژوهش نیو دهم یالملل نیکنگره ب نیدوماسپانسر طالیی  •

و   یالملل  نیکنگره بصننندوق حمایت از توسننعه صنننعت زنبورداری کشننور به عنوان اسننپانسننر طالیی در دومین  

در   از فعالین صننعت زنبورداری را  نفر  40هزینه حضنور  و  حاضنر دند   رانیزنبورعسنل ا یکنگره پژوهشن  نیدهم

  پرداخت نمود. کنگره مذکور 

 

 اربیل –حضور در  نمایشگاه بین المللی آپی عرب  •

خود در صنننعت   یاقدامات و دسننواوردها  یکشننور به منرور معرف  یاز توسننعه صنننعت زنبوردار تیصننندوق حما

 یا  ژهیو  ینمود که دسنواوردها  یالملل  نیو ب  یمل یاقدام به حضنور در کنگره ها و جشننواره هاتاکنون    یزنبوردار

  یبرقرار  حضنور در نمایشنگاه بین المللی آپی عرب و    توان به  یصننعت به ارماان آورد که از جمله م  نیا یرا برا

 کرد.فارس اداره  جیحوزه خل یکشورها باارتباط 

 

 

 ارتباط برون سازمانی 

ارسنال پیام تبریک برای  ارتباط با سازمان ها ذینفعانارتباطات 

 سازمان ها

پاسنننیگویی به نامه   انوشار فراخوان

 های مردمی

 ارسال پیامک

 هزار  200< 5 7 14 300 28

 تبلیاات
 نمایشگاه  درکت در جشنواره  کاتالوگ بولون اسوند  تهیه پوسور  نشریه داخلی  برودور 

6 1 4 9 2 4 3 3 
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 کانادا – 2019اقدام جهت درکت در کنگره بین المللی آپیموندیا  •

و   یگذار هیسنرما  قیگذدنوه از طر  یکشنور هموون دوسنال مال  یاز توسنعه صننعت زنبوردار تیصنندوق حما    

  یدر صننعت زنبوردار   یبیش خصنوصن  یو حقوق  یقیحق نیحضنور فعال  نهیزم  لگرانهیو تسنه یویانجام اقدامات حما

به دسنت   نیو همون ایروز دن  یوژو تکنول  قاتیتحق  نیبا آخر ییبا هدف آدننا  یالملل نیب  یداداهایکشنور را در رو

 یها  یزیبرنامه ر  مغریعل  مواسفانه .د یفراهم نما  ید یتول  یامحصوالت و فرآورده ه  یبرا  یصادرات  یآوردن بازارها

اموناع و  یرانیا  ئتیه  یبرا  د ینامعلوم کشنور کانادا از صندور رواد  لیانجام دنده به دال  یگذار  هیگسنورده و سنرما

بیش زنبورعسنل کشنورمان سنلم نمود.    نیو فعال رانیرا از کشنور ا یالملل  نیب  دادیرو  نیعمال فرصنت حضنور در ا

بیش به واسنهه   نیکشنور و فعال  یاز توسنعه صننعت زنبوردار  تیصنندوق حما  یگذار  هیامر باعث دند سنرما نیا

مواجه دنده و از دسنت رفوه فرگ گردد. با  یجد   که از بابت ثبت نام و اجاره غرفه دادنوند با خهر ییپرداخت ها

بیش زنبورعسنل کشنور توسن    نیلاز حقوق از دسنت رفوه فعا انتیصن  یکه در راسنوا  یمجدانه و مسنومر  یریگ یپ

 نیا  قیثبت نام زنبورداران که از طر  نهیدنرکت ها بابت اجاره غرفه و هز  یمبالغ پرداخوصنندوق انجام دند   نیا

 گردید.  صندوق اقدام به ثبت نام نموده بودند اخذ و به حساب افراد و درکت ها عودت

 حضور در جشنواره عسل ارومیه  •

صنندوق حمایت از توسنعه صننعت زنبورداری کشنور با حضنور در جشننواره عسنل ارومیه و دنرکت در بیش مسنابقه  

 گردد.برند عسل اکسیر  عنوان ر تحتدریافت مقام اول بهورین عسل کشو این جشنواره توانست موفق به

 آگروفود رانیا یالملل نیب شگاهیحضور در نما •

 حضور در جشنواره عسل مریوان  •

 حضور در جشنواره عسل دماوند  •

 عسل لندن  ی الملل ن یدرکت در مسابقه ب •
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 ارتباطات درون سازمانی 

 برگزاری مسابقات  تهیه لوح تقدیر  برگزاری جلسات جلسه پرسش و پاسخ مراسم

2 1 8 12 1 

 

 عملکرد صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور طبق جدول فوق به درح ذیل می بادد.  

 یصنعت زنبوردار یاز دسواوردها ییمراسم رونما یبرگزار •

وزارت جهاد کشناورزی  جناب   وقت مراسنم رونمایی از دسنواوردهای صننعت زنبورداری کشنور با حضنور سنرپرسنت

آقنای مهنندس کشننناورز و همونین وزیر تعناون  کنار و رفناه اجومناعی  دکور دنننریعومنداری برگزار گردیند. در این 

مراسنننم از تکمینل زنجیره تولیند ژل روینال  رونمنایی از تمبر تکمینل زنجیره ژل روینال و همونین تولیند قر  ژل 

 رویال رونمایی دد. 

 جهانی زنبور برگزاری مراسم روز •

 مراسم روز جهانی زنبور به علت دیوع بیماری کرونا به صورت مجازی توس  این صندوق برگزار گردید. 

 برگزاری مسابقه عکاسی با موضوع زنبور و گرده افشانی  •

 تهیه لوح برای تقدیر از فعالین صنعت زنبورداری کشور و همونین کارمندان صندوق •
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 ارتباطات رسانه ای 

صاحبه
ی م
برگزار

ی 
ت مهبوعات

نشس
 

ی صداو سیما
ضور در برنامه ها

ح
 

ش خبر از صدا و سیما
پی

 

ی
ت سراسر

درج خبر در مهبوعا
 

ی
ارسال آگه

ارسال جوابیه 
 

38 1 1 2 70 4 1 

 

  کاالایران دبکه  برنامه تلویزیونیحضور در  •

 با حضور نمایندگان رسانه های جمعی  ینشست خبر یبرگزار •

 درج و انوشار آگهی های اطالع رسانی در رسانه ها اعم از مهبوعات و سایت های خبری و ... •

 ر منویم درون سازمانی اتهیه و انوشار اخب •

 تهیه و انوشار اخبار برون سازمانی  •

 تهیه و انوشار اخبار بین المللی  •

 

 

 تهیه فیلم وعکس از مراسم ها  نمایشگاه ها  مجامع •

 تهیه مودن گرافیک عملکرد صندوق زنبورداری  •

 تهیه مودن گرافیک تکمیل زنجیره ارزش ژل رویال  •

 تهیه مودن گرافیک روز جهانی زنبور •

 سمعی و بصری 

 مودن گرافیک  فیلم تبلیااتی  برداری فیلم  عکاسی  

 3 2 ساعت 20 < قهعه  3000< 
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 انوشارات 

 کواب بولون  تهیه پوسور  نشریه داخلی  برودور 

3 1 4 2 1 

 

 همکاری در چاپ کواب گیاهان ارزدمند در زنبورداری •

 کیو الکورون ینامه صندوق به صورت چاپ ژهیپ وچا •

 طراحی و چاپ اینفوگرافیک مربوط به آمار صنعت زنبورداری کشور  •

 طراحی و چاپ اینفوگرافیک مربوط به عملکرد  صندوق زنبورداری  •

 

 ارتباطات الکترونیکی

 ی جهت اطالع رسانی سریع رواب  عموم یامکیسامانه پ یراه انداز •

 راه اندازی سیسوم اتوماسیون اداری برای دسورسی راحت تر تعاونی ها و اتحادیه های زنبورداری  •

 راه اندازی صفحه آپارات صندوق  •

 سیسوم ویدئو کنفرانس  راه اندازی  •

- و -انوقاداتبه آدرس صندوق  تیسا یبر رو  ی کیالکورون شنهاداتیصندوق انوقادات و پراه اندازی  •

   hbeefund.irیشنهادات/پ

 

 

 آدرس  پیام های بارگذاری دده )تعداد( دبکه اطالع رسانی

 www.hbeefund.ir 98 سایت صندوق 

 T.me/AIDAFnews 149 تلگرام 

 Instagram.com/AIDAF_IRAN 90 اینسواگرام 

 Linkedin.com/AIDAF 58 لینکدین

 Aparat.com/hbeefund 18 آپارات 

http://hbeefund.ir/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa/
http://hbeefund.ir/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa/
http://hbeefund.ir/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa/

