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.  این میباشدل فعادر سطح بین المللی بار کخشزمینه تولید ،فرآوری، فروش و صادرات آجیل و  در تجربهچهار نسل با شرکت پرایمکس 
 سوق پیدا کند.تجارت نعت و کشت، صتمع جامع مجامر سبب گردیده تا این مجموعه به سمت یک 

ه گیری با بهر هزار هکتار از باغهای پسته در کالیفرنیا را بعهده دارد. این شرکت همچنین وددر حال حاضر پرایمکس مالکیت و مدیریت 
 محصوالتی که از باغهای دیگر خریداری میشود را صادر و فرآوری میکند.ت خود، محصوالبر ه وعال ،یهاژولوتکنترین ر چددیدا

در لس آنجلس کالیفرنیا با هدف ارائه اطالعات به موقع و بی طرفانه از بازار، انعقاد قراردادهای  1989شرکت پرایمکس  در سال 
ند محصوالت شامل پسته، بادام، ومطمئن با باالترین سطح کیفیت، صحت و خدمات تاسیس شد.  پرایمکس هرساله صادر کننده میلیونها پ

 واع میوه خشک به سرتاسر جهان است.گردو، فندق، پکان و ان

واسی کر، ما در ایتالیا شعباتن و پس از آدر هامبورگ تاسیس شد  1996در سال  Primex GmbHشرکت وابسته ما در آلمان با نام 
تا درهای ارتباط با تجارت بین الملل  شد باعث  این امر .زبان زنده دنیا صحبت میکنیم 19. اینجا در پرایمکس ما به ندشدافتتاح  نیاو اسپا

 جهانی شانه به شانه تغییرات بازار حرکت نمائیم. تردهگسبا ارتباطات  به روی ما گشوده شود و

کالیفرنیا مطابق با مدرنیزه  San Joaquin valleyتجهیزات فرآوری پسته ما در  2002در سال 
قابلیت توسعه در آینده راه اندازی شد. این ترین و جدیدترین تجهیزات فرآوری پسته روز دنیا با 

ده بوال تکامل ره در حنیاز هموابر اساس و  نمودند شروع به کار ومیلیون پ 15تجهیزات با ظرفیت 
د پسته پونلیون می 150کان فرآوری ام 2022تا اوت ه شرکت ه توسعپروژترین جدید کمیلتبا است. 

  ت.داشخواهیم را 

ما اولین شرکتی هستیم که با نگاه به اصل محیط زیست سبز و بعنوان دوستدار محیط زیست، در 
اولین  Primex Farms، 2010بازیافت و تصفیه آب زائد و غیرقابل مصرف به آب تمیز و قابل مصرف اقدام نموده ایم. در سال 

% از نیاز مصرفی کارخانه 65که معادل  ات برق تولید کرده استمگاو 7/1فرآوری کننده پسته بود که با استفاده از انرژی خورشیدی 
 را پیاده سازی نمود. ERP، پرایمکس فارمز سیستم جدید انبارداری 2014میباشد. در سال 

ل ما متعهد به باالترین استانداردها در طعم ، سالمت غذایی و کیفیت هستیم. کارخانه پرایمکس دارای مجوز رسمی انجام تجزیه و تحلی
از سازمان کشاورزی ایاالت متحده آمریکا برروی محصوالت پسته و بادام و همچنین آزمایش  (HACCP)خطر و کنترل نقاط بحرانی 

Aflatoxin  میباشد. اخذ گواهینامهISO 17025 .و دیگر گواهینامه های کنترل کیفیت نیز گواه بر این امر است 

انه راه اندازی شده است که قادر به ارائه خدمات به دیگر کارخانه های فرآوری کننده همچنین آزمایشگاهی مجهز، مستقر در محل کارخ
کالیفرنیا در   DFAاز طرف سازمان  2014-2015موفق به دریافت جایزه تولید کننده برتر سال  2015پسته نیز میباشد. در سال 

 سالمت غذایی شده ایم.
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