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 خبرنامه سندیکای صنایع کنسرو ایران

 1399شماره یک ..................................... هفته دوم مرداد 

تواان   تمام ایران کنسرو صنایع سندیکای جدید مدیره هیئت متعال خداوند بر تکیه با

 و اخبوار  سوندیکا  عمامی روابط جایگاه تثبیت و ءتقاار با تا است داشته منظار را خاد

 آنوان  نظورا   دریافوت  بوا  و سازد منعکس محترم اعضای به سریعاً را خادهای  فعالیت

 راسوتا  هموی   در. گیورد  کوار  به را تالید ماانع و مشکال  رفع جهت در الزم اقداما 

 بوه  رسویدن  توا  صارتجلسا  پیگیری و ذیربط های ارگان با کاربردی جلسا  برگزاری

 صددد  درشایان ذکر است ؛ .باشود  می سندیکا بزرگ های مسئالیت از  نهایی نتیجه

 در خدود  بده  متعلق مستقلی محل کنون تا سندیکا اینکه به توجه با هستیم

 و بازرگدانی  هدای  اتاق با زمینه همین در که تعامالتی با و است نداشته اختیار

 برومندد آ و مناسد   مکان ریدخ به نسبت داشت خواهد خود محترم اعضای

 .نماید اقدام

 پیروز باشید

امیرمحمدتقی گنجی   
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 1399شماره یک ..................................... هفته دوم مرداد 

و در همی  راستا بخش خصاصی کشار با تاجوه بوه تجوار      سال جهش تولید اقتصادی نام گرفته است؛ 1399سال  دانید می همانطور که

. در نتیجه الزم است با نباغ و دیدی فراتر در راسوتای جهوش و   گردد می عامل تقایت اقتصاد کشار محسا تری   ارزنده خاد در زمینه تالید مهم

تموام جهوان را    ناعادالنه و شیاع جهانی ویروس کرونا که نه تنها اقتصاد ایران بلکههای  تحریم، شرایط حال حاضر تالید اقتصادی با در نظر گرفت 

برای مقابله با مشکال  پیشرو تمامی با تکیه بر علم و نیروی کار جاانان ری راهبردی و آینده نگهای  با تدوی  برنامه خاد قرار داده است تأثیرتحت 

 به کارگیرد. ها  تالش خاد را در جهت بیرون رفت ازی  بحران

قند کشدور اسدت پیشدنهادات    صنایع سندیکاها بعد از سندیکای ترین  در همین راستا سندیکای صنایع کنسرو ایران که از قدیمی

 تا شاید وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی منعکس نموده ، معادن و کشاورزی ایران و تهران، صنایع، بازرگانیهای  خود را به اتاق

 ازین پیشنهادات به شرح زیر است:ای  بتواند راهگشای صنعت کنسرو کشور گردد. خالصه

کار و دستار العمل اجرائی برای بهینه کردن و افزایش نیمه فعال و تعطیل و ارائه راه، به فعالها  آنبندی  شناسائی واحدهای تالیدی و طبقه -1

 فعالیت واحدهای فعال و کمک به واحدهای نیمه فعال و رساندن ظرفیت آنها به ظرفیت واقعی و فعال کردن واحدهای تعطیل شده

 تالیدبندی  ایتو اولریزی  برآورد نیاز مصرف داخل و صادراتی در صنایع مختلف و اعالم به واحدهای تالیدی جهت برنامه -2

 شکرو... ، روغ ، در  قاطی، ورق جهت قاطی کنسرو تأمی نظر از سال  2وارد کردن مااد اولیه صنایع حداقل به مد  نیاز  -3

د و بوا تازیوع آگاهانوه    تخصصی از تجار و بازرگانان که با کمک به تالید و مشخص کردن بازارهای هدف و انتظارا  بازار هدف کیفیت و کمیت تالید را هدفمنهای  تشکیل تیم -4

 تاان مالی واحدها را تقایت نمایند

 مرتبطهای  تشکلها و....... در کلیه تصمیما  اجرائی وزارتخانه، بازرگانیهای  اتاق، بخش خصاصی صنعتگران مطرحنظران  صاحب استفاده از تمام تشکلها و -5

 اسپتیک و فله فرنگی  گاجه م افزایش قیمت گاجه و ایجاد اشتغال داخلی جهت تالید ر بمنظار عدفرنگی  گاجه بحث جلاگیری از خام فروشی بایژه منع صادرا   -6

 کارگر( دارد، کارمند، حذف تمام و یا بخشی ازمالیا  بر ارزش افزوده در تالیدا  غذاهای کنسروی که ارتباط مستقیم با مصرف غذائی قشر متاسط و ضعیف )دانشجا -7

 .تااند غذای سالم در دسترس عامه مردم قرار دهد می مشکل کرونا کهتقایت واحدهای تالیدی کنسرو بدلیل  -8

سید محمد میررضوی -با تقدیم احترام
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 ذخایر روغن صنایع غذایی رو به اتمام است/ احتمال تعطیلی صنایع کنسرو و بیکاری گسترده

 

 خبرنامه سندیکای صنایع کنسرو ایران

 1399شماره یک ..................................... هفته دوم مرداد 

 

صنایع کنسرو با بیان اینکه ذخایر روغن صنایع رو بده اتمدام   سندیکای دبیر

های تولیدی وجود دارد گفت: در صورتی که  است و احتمال تعطیلی این واحد

اشتغال باالی ایدن صدنایع   ، نشود تأمینای کنسرو ه روغن مورد نیاز کارخانه

 .شود تهدید و موج  بیکاری طیف وسیعی از افراد می

سید محمد میررضای دبیر انجم  صنایع کنسرو ایران در گفتگا با خبرنگار اقتصوادی  

خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: بخش عمده روغ  خاراکی کشار وارداتی اسوت و بورای   

شاد  های روغنی به کشار وارد و در داخل تبدیل به روغ  می هدان، ای  محصال تأمی 

 .شاد می تأمی یا ای  نیاز از محل واردا  روغ  خام 

ای  نیاز باید تسهیل ارز تاسط دولت صار  گیرد و در صارتی  تأمی وی افزود: برای 

 نوااع ا تالیود  بورای  قطوع  طار به، نگیرد قرار کنندگان وارد اختیار در نیاز مارد ارز که

 .سس دچار مشکل خااهیم شد و کنسرو انااع جمله از غذایی مااد

ارز مارد نیواز واردا    تأمی دبیر انجم  صنایع کنسرو ایران ادامه داد: در صار  عدم 

هوای دولتوی    در آینده با کمباد روغ  مااجه خااهیم باد به هموی  منظوار از ارگوان   

به ای  ماضاع تاجه داشوته باشوند و   شاد که  ربط از جمله بانک مرکزی تقاضا می ذی

 .های الزم را انجام دهند بینی پیش

 توأمی  های کنسرو در کشوار   وی تصریح کرد: در صارتی که روغ  مارد نیاز کارخانه

 شاد؛ اشتغال باالی ای  صنایع تهدید و ماجب بیکاری طیف وسیعی از افراد می، نشاد

امیوداوریم  ، ذایی ایجاد کرده اسوت در حال حاضر کرونا مشکال  زیادی برای صنایع غ

 .روغ  مزید بر علت نشاد تأمی که ماضاع 

 آنهوا  ذخایر اما نیستند مااجه کمباد با هناز کشار کنسرو صنایع اینکه بیان با رضای

 با آینده در، نشاد جایگزی  آنها نیاز مارد روغ  صارتی در: گفت است مصرف حال در

 .شد خااهند مااجه تالید برای اساسی محصال ای  کمباد

 رضوی اظهار داشت: روغن مورد نیاز کشور توسط بخدش بازرگدانی دولدت و   

 وارد کشدور  به خصوصی بخش و ایران دولتی بازرگانی تخصصی در ما شرکت

 واردت کده  صورتی در اما دارند ذخایریها  بخش این معمول طور به و شود می

 مداه  دو تدا  یک ظرف نیز آنها موجود ذخایر، باشد نداشته تداوم محصول این

های الزم صورت گیرد و ارز مدورد نیداز    شود و باید پیش بینی می تمام آینده

 د.واردات اختصاص یاب

 

خبرگزاری ایرنا 11:4ساعت  1399خرداد ماه  1پنج شنبه      

http://www.foodpress.ir/PostImage/2b6dcb66d49040ceae63675557d13b10/h.jpg
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 1399شماره یک ..................................... هفته دوم مرداد 

ای  در حوالی  خصاصی رقابتی نابرابر وجاد دارد و  بی  بخش دولتی و از آن جایی که

اند اما زمانی که یک شرکت غال دولتی پا به  تالید را با هم آغاز کردهای  دو که است 

شاد. با تاجه به  می خصاصی ایجادهای  گذارد ماانع بزرگی بر سر راه شرکت می میدان

باشود   موی  درصد از نیروی انسوانی را دارا  1درصد از منابع دنیا و  7اینکه کشار ایران 

 یابی نماد. را ریشهنق تالید بیشتر دالیل عدم رو دقت نظرباید با 

فرهنو   ، اجورای قوانان  ، سوازی  شوفاف  تاان می جهش تالید راهای  زیربنای پایه -

قورار باشود کوه    ای  عهدر جاماگر  رز آوری و تالید قابل صادرا  دانست.ا، مالیاتی

کار و کارگر رشد کند از مسیر رفع مشکال  تالید است وگرنه دفاع کارگر بدون 

معنایی ندارد. با ای  مقدمه نگاهی خااهیم داشت بر پایبندی به حمایت از تالید 

 قانون اساسی: 44اصل 

قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران بر  44بر اساس اصل  -

مدنظم و صدحی    ریزی  تعاونی و خصوصی با برنامه، پایه سه بخش دولتی

اساسدی   وناصول اقتصادی قانترین  اصل یکی از غنی این استوار است. 

که در بسیاری از کشورهای جهدان بده منظدور    است. بر اساس این اصل 

بخدش   مختلف اجتماعی به ویدژه در های  کاهش فعالیت دولت در عرصه

نشانگر این است که بدرای گد ر از اقتصداد دولتدی      اقتصاد اجرا شده و

 جز خصوصی سازی نیست.ای  چاره

 44 اصله دالالن و اجرای غلط و سپردن کارخانجات بهای  واگ اریضمناً  -

بسدیاری از کارخانجدات    باعث شده کده  قانون اساسی به صورت اشتباه

ایدن  با تکیه بدر  در حالی  ال حاضر به انباری تبدیل شوند.و در حتعطیل 

ت تولیدکنندگان ابالغ شده است بسیاری از مشکال 84که در سال  اصل

 .حل خواهد شد

 

جمعدی از  صدنعتگران بدا ریدیس قدوه قضداییه وقدت       و نشسدت   به مناسبت روز کدارو کدارگر   
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 چند راهکار برای آسیب ندیدن صنایع غذایی از کرونا

 

 خبرنامه سندیکای صنایع کنسرو ایران

 1399شماره یک ..................................... هفته دوم مرداد 

 

 2020کرونا ویروس 

 

یک کارشناس صنایع غ ایی در یادداشتی با اشاره به اثرات شدیو  ویدروس   

راهکارهایی به منظدور تعددیل   ، کرونا بر اقتصاد کشور از جمله صنایع غ ایی

شدید کرونا ویروس بر عملکرد صدنایع تبددیلی و غد ایی کشداورزی      تأثیر

 :پیشنهاد داد

در یادداشت مسویح انصواری آموده    ، روابط عمامی سندیکای صنایع کنسروبه گزارش 

بوه عنواان   ( 19-یک کرونا ویروس جدید )کاویود  2۰19است: در اواخر دسامبر سال 

علت تعداد قابل تاجهی از یک بیماری تنفسی انسانی در چی  مشخص شد. شیاع آن 

شد کوه قطوب اصولی اقتصوادی و حمول و نقول       برای اولی  بار در شهر ووهان کشف 

جهان را به ، داخلی و بی  المللی در چی  است. طی مد  کاتاهی ای  ویروس کشنده

، اعالن محدودیت سفر، سمت وارونه خاد ساق داد؛ بطاریکه شهرها در حالت قرنطینه

، همچنوی  بوه هوم ریختگوی در تجوار  جهوانی      ، نصب تعطیلوی بور در کارخانوه هوا    

 .شاد می عرضه دیدههای  سرمایه گذاری و زنجیره ،جهانگردی

مسوتقیم بور    توأثیر تااند فراتور از   می در حال حاضر محدودیت در حرکت کاال و مردم

عااقب اقتصادی و اجتماعی مهمی بر معیشت مردم بایژه آسویب پوذیرتری    ، سالمتی

حمل  ،خرده فروشی، گردشگری، خدما ، از جمله شاغالن در بخش کشاورزیها  گروه

داشته باشد. شارای سفر و گردشگری جهان هشدار داد که شیاع ها  و نقل و رستاران

زند. انجم  بی  المللوی حمول و    می شغل لطمه میلیان 5۰کرونا در جهان احتماال به 

نقل هاایی )یاتا( اعالم کرد که شرکتهای هااپیمایی در سال جواری مویالدی احتمواال    

 کرد. بر اساس بورآورد برخوی کارشناسوان ایو  معضول     میلیارد دالر ضرر خااهند  29

 میلیارد دالر به اقتصاد ایران خسار  وارد کند 3۰تا  2۰تااند بی   می

ضوربه  تری   همچنی  تداوم تعطیلی مشاغل و ماندن مصرف کنندگان در منزل سخت

 کند. در ایو  حوال بیشوتری  بخشوهای آسویب دیوده       می را به اقتصادهای محلی وارد

عرضوه  هوای   متاسوط و مشواغل کاچوک باشوند زیورا زنجیوره      هوای   ند شرکتتاان می

شواد؛ لوذا    موی  محصاال  آنها به دلیل محدودیت حمل و نقل و حرکت مردم مختول 
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 خبرنامه سندیکای صنایع کنسرو ایران

 1399.................. هفته دوم مرداد شماره یک ...................

 چند راهکار برای آسیب ندیدن صنایع غذایی از کرونا

 

متوالی امور   هوای   وزارتخانوه ، برای مقابله با چنی  عاارض جانبی در مناطق روسوتایی 

اما  را بورای کواهش   تالید و تازیع باید به دقت وضعیت را رصد کرده و یکسری اقود 

 فشار بر مشاغل کاچک انجام دهند

و نیز به دلیول اقوداما     تأمی بر زنجیره  19-بیماری کاوید تأثیراز سایی با تاجه به 

در  توأمی  تردید اختالال  قابل تواجهی در زنجیوره    بی برای کنترل شیاع آنها  دولت

تاانود بورای واحودهای     موی  سراسر جهان و نیز کشار ما به وجاد خااهد آمد. ای  امور 

صنایع تبدیلی و غذایی کشاورزی به ویژه در صارتی که از یک شورکت تالیود کننوده    

یک محصال یوا موااد تشوکیل دهنوده      تأمی خارجی به عناان منبع اصلی خاد برای 

 .بسیار مهم باشد، شاد می استفاده

سیار مهم است. برای صنایع تبدیلی و غذایی کشاورزی ب تأمی نگرانی در مارد زنجیره 

گیرد امکان جایگزی  کردن دیگر منوابع   می یکی از خطراتی که کمتر مارد تاجه قرار

بدون ارزیابی کامل بدلیل ضیق وقت است که به دلیل محدودیت در  تأمی در زنجیره 

 کوه ای  گانه به است؛ شده چندان دو مشکل ترددهای بی  المللی و بسته شدن مرزها

 میسور  کشواورزی  غوذایی  و تبودیلی  صنایع نیاز مارد اولیه ادما از برخی به دسترسی

 .نیست

در حالی که امروز تمرکز روی متاقف کردن انتقال بوی  انسوانی در بیمواری ناشوی از     

باید اقداما  تسکی  دهنوده و بهبوادی زود هنگوام پویش     ، کرونا ویروس جدید است

غوذایی و  هوای   مبینی و در اسرع وقت عملی شواد توا اثورا  مخور  بور روی سیسوت      

 بصار  محلی و جهانی به حداقل برسد، بازارهای  زنجیره

در خصاص بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و غذایی ایران یکی از آثار مخر  شویاع  

کرونا ویروس جدید ممناعیت بازارهای صادراتی محصاال  کشاورزی و غذایی اسوت؛  

محصاال  کشاورزی ایران درصد صادرا   94در حدود  1397که در سال ای  به گانه

اموارا  متحوده   ، آذربایجوان ، ترکیوه ، فدراسیان روسیه، افغانستان، به کشارهای عراق

، عربووی سوواریه جمهوواری، قزاقسووتان، قطوور، کایووت، ترکمنسووتان، پاکسووتان، عربووی

گرجستان و اکرای  باده است. در ای  راستا رییس انجمو  اتواق بازرگوانی    ، ارمنستان

میلیوارد دالر   13که میزان صادرا  ایران به عراق در سال گذشته ایران و عراق گفته 

میلیوارد دالر کواال    9میزان صادرا  به کشوار عوراق    1398ماهه سال  1۰باده و در 

 .است

کشار کوه غالبوا جوزو کشوارهای فواق       15بیش از  1398اسفند  23از سایی تا روز 

انود کوه از    وس را شناسوایی کورده  اند که افرادی مبتال به کرونا ویر اعالم کرده، هستند

اند. ای  تهدیدی جدی برای بازار جهانی محصاال  کشاورزی و صنایع  مبدأ ایران آمده

شاد. بدیهی است ممناعیت صادرا  بخش کشاورزی  می تبدیلی و غذایی ما محسا 

باعوث از دسوت دادن   ، و صنایع تبدیلی و غذایی تاسط کشارهای مهم هدف صادراتی

بوه سوبب از دسوت دادن اطمینوان و اعتمواد مصورف کننوده بازارهوای        بازار فوروش  
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 چند راهکار برای آسیب ندیدن صنایع غذایی از کرونا

 

 بوه  اعتمواد  برگشوت  اسوت  بدیهی. شد خااهد ایران غذای سالمت به نسبت صادراتی 

 .مصرف کنندگان بسیار هزینه بر و زمان بر است و هدف بازارهای

شودید کرونوا ویوروس بور عملکورد صونایع        توأثیر لذا راهکارهای زیر به منظار تعدیل 

 :شاد می تبدیلی و غذایی کشاورزی پیشنهاد

موااد اولیوه    تأمی حصال اطمینان از اینکه کشاورزان به عناان منابع رصد کشت:  -1

با وجاد شویاع کرونوا ویوروس    ، مارد نیاز واحدهای صنایع تبدیلی و غذایی کشاورزی

زیورا از دسوت دادن فصول کاشوت بور بنیواد       ، فصل کاشت را از دسوت ندهنود  ، جدید

 .خااهد گذاشت تأثیرتصادی و ثبا  اجتماعی اق

واحدهای صنایع تبدیلی و غذایی کشاورزی در راستای اجورای  : اقداما  پیشگیرانه -2

اقوالم شوامل ارائوه    ، اقداما  پیشگیرانه برای محافظت از کارکنان خواد توالش کورده   

نصوب غربوالگری درجوه حورار  بمنظوار      ، ماسک صار  و ضدعفانی کننوده دسوتی  

 .نظار  بر سالمت کارکنان خاد را در سراسر سیستم به عمل آورندهای  سممکانی

به  کشاورزی غذایی و تبدیلی امکان دسترسی واحدهای صنایع: مااد اولیه تأمی  -3 

مااد اولیه مارد نیاز به ویژه با تاجوه بوه ایجواد محودودیت در ترددهوا و       تأمی منابع 

 .لی و بی  المللی و حرکت کاال و مردممشکال  ناشی از حمل و نقل و لجستیک داخ

امکان تداوم دسترسی واحدهای صنایع تبدیلی و غذایی کشاورزی به تداوم فروش:  -4

بازارهای داخلی و بی  المللی علیرغم تعطیل شودن کسوب و کارهوا و محودودیت در     

 تاانند محصاال  خاد را در نمی گردش کاال و تردد مردم. در ای  حالت کشاورزان نیز

 .بازارها بفروشند

از آنجایی که غالب واحدهای صنایع تبدیلی و غذایی کشواورزی  ها:  تثبیت قیمت -5 

در معرض بیشتری  آسیب دیدگی قورار  ، متاسط و کاچک بادههای  در کشار شرکت

و عرضه محصاال  آنها به دلیل محدودیت حمل و نقل و  تأمی های  دارند زیرا زنجیره

د که در نهایت منجر به افزایش قیموت تموام شوده محصوال     شا می تردد مردم مختل

 .نهایی شده و امکان از دست دادن بازارهای هدف وجاد دارد

متالی امر تالید و تازیع بایود بوه دقوت وضوعیت     های  با عنایت به ماارد باال وزارتخانه

واحدهای صنایع تبدیلی و غوذایی کشواورزی را رصود کورده و اقوداماتی در راسوتای       

 .منظار اجرای راهکارهای فاق انجام دهنده فشار و ایجاد بستر مناسب ب کاهش
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به گزارش خبرنگار اقتصاد سبز آنالین، محمد میررضدوی، دبیدر سدندیکای    

صنایع کنسرو ایران، در پاسخ به اینکه دلیل افزایش قیمت کنسرو ماهی تدن  

اهی کشدور بده   ن مد ونیاز بازار کنسرو تدر روزهای اخیر چیست؟ اظهار کرد: 

با تاجوه بوه اینکوه     .شود می تأمینطور هم زمان از محل واردات و تولید داخل 

و  شوده  ارز دولتی آن برداشته، است ن به عناان ماده اولیه تالید ای  محصالاماهی ت

 لدر حوا .  شواد  موی  ارزش خارج شده و با ارز آزاد به کشوار وارد  اولایتیک از گروه 

هزار تاموان توا    13ن با روغ  گیاهی در بازار از اماهی ت گرمی 18۰حاضر هر کنسرو 

ن در روغو  زیتوان   اگرمی مواهی تو   18۰رسد و کنسرو  می هزار تامان به فروش 19

ن اگرمی ت 18۰گفتنی است نرخ هر بسته  د.رس می هزار تامان به فروش 22حدود نیز

 13حوداقل   سازمان حمایت 124ماهی در سامانه اطالع رسانی قیمت کاال و خدما  

  .تامان درج شده است 2۰۰هزار و  15تامان و حداکثر 3۰۰هزار و 

رویه قیمت مواهی توان صوید داخول      بی از اردیبهشت ماه سال گذشته شاهد افزایش 

جلسا  متعددی در سازمان شیال  ایران و اداره کل  بادیم که با پیگیری ای  سندیکا

مقورر   1398سا  ماجاد در مهرماه شیال  چابهار تشکیل گردید و بر اساس صارتجل

هوزار تاموان تعودیل گوردد؛ اموا       17هوزار تاموان بوه     28شد که قیمت ماهی تان از 

متعاقبواً در آبوان مواه     متأسفانه هیچ اقدام عملی در ایو  خصواص صوار  نپوذیرفت.    

شاهد کاهش چشمگیر قیمت ماهی تان ناشی از رکاد بازار کنسرو مواهی در   98سال

قیمت ماهی در حد ، کنندگان کنسرو ماهی ا احساس مسئالیت تالیدکشار بادیم که ب

اما متأسفانه با عودم پایبنودی بخشوی از جامعوه      تثبیت گردید؛ای  متعادل و منصفانه

قیموت مواهی از آذر مواه سوال     ، صیادی و در نباد اراده جدی در دستگاههای متوالی 

هوزار   3۰اهی به باالی که هم اینک قیمت مای  روند صعادی به خادگرفت به گانه98

تامان رسیده است. ای  امر افزایش قیمت تموام شوده و بوه تبوع آن افوزایش قیموت       

مصرف کننده را در پی خااهد داشت که با تاجوه بوه کواهش قودر  خریود مصورف       

بنابراین چنانچه تصمیم . تشدید رکاد بازار ای  کاال دور از انتظار نخااهد باد، کننده

خاذ نگردد ضمن تعطیلی تعداد زیادی از کارخانجات عاجل در این خصوص ات

بویژه در آغاز فصل صید جاری متوجده  ، عواق  میان مدت آن، کنسرو ماهی

طی یدک   99جامعه صیادی نیز خواهد شد. سندیکا در تاریخ اردیبهشت ماه 

شرایط موجود را بده  به نامه اعتراضات اعضای تولید کننده ماهی تون نسبت 

ن و ابازرگانی ایرهای  وزارت دادگستری و اتاق، زارت صمتو، سازمان شیالت

 .الم خواهد گردیدمتعاقاً اعها  تهران ارسال نمود که نتایج پیگیری
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 شه حیات صنعت کنسرو ماهی در دستان بانک مرکزیشی
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نایب رییس سندیکای صنایع کنسرو ایران -مسعود بختیاری   

 

وضعیت صنعت کنسرو ماهی کشور در شرایط کنونی بسیار بحرانی است. 

دلیل کمبود ماهی تعطیل شده اند و مابقی نیز طی بسیاری از کارخانجات به 

تأمی  ماهی تان از طریق صید داخل همه  .چند روز آینده تعطیل خواهند شد

ساله از خرداد ماه تا مهر ماه عمالً امکانپذیر نمی باشد، زیرا در ای  فصل از سال به 

ند، بنابرای  دلیل بادهای شدید ماسمی شناورهای صیادی ما تاان انجام صید را ندار

تالیدکنندگان کنسرو ماهی طبق تجربه همه ساله سعی می کنند ماهی مارد نیاز 

خاد را از طریق واردا  تأمی  نمایند. به ای  منظار از فروردی  ماه سال جاری طبق 

مپزشکی و وزار  صمت  قاانی  جاری کشار و با دریافت مجاز از بانک مرکزی، دا

ردند و هم اینک نسبتاً حجم قابل تاجهی ماهی به اقدام به ثبت سفارش ماهی ک

گمرک رسیده که مقادیر زیادی ازآنها بیش از دو ماه درگمرک رسا  کرده و هناز 

بانک مرکزی ، ارز مارد نیاز آنها را تأمی  نکرده است و ای  در شرایطی است که ماهی 

ه دلیل اشکال در بسیار فساد پذیر باده و دمای تعداد زیادی از کانتینرهای ماهی ب

سیستم سردخانه، افزایش پیدا کرده و ناگزیر، ماهی در گرمای بندرعباس به 

 3۰کانتینرهای دیگری انتقال داده شده است. جدای از ای  مسأله، هزینه باالی 

میلیان تامان به صار  روزانه بابت دماراژ به تالیدکننده تحمیل می شاد. از طرف 

ن نزد طرف خارجی بسیار لطمه و خدشه وارد شده و دیگر به اعتبار واردکنندگا

از ابهام فرو ای  استمرار امکان واردا  ماهی از ای  تأمی  کنندگان، در آینده در هاله

ای جلای  رفته است. در ای  وادی ای  پرسش مطرح است که بانک مرکزی با چه ادله

در شرایطی که تخصیص و تأمی  ارز به واردا  تان ماهیان را گرفته است آنهم 

کارخانجا  به دلیل نباد ماهی با تعطیلی مااجه شده اند؟! ما درک می کنیم که به 

دلیل شرایط تحریمی و کمباد منابع ارزی دست بانک مرکزی خیلی باز نیست، ولی 

ای  دلیل نمی شاد که نسبت به نابادی تالید کنندگانی که طبق مجاز بانک مرکزی 

تفاو  باشد. نکته مهم دیگر که باید مارد تاجه قرارگیرد  بی د،اقدام به واردا  نماده ان

ویژه در شرایط  ای  است که کنسرو ماهی به عناان یک غذای کامل و سالم و مغذی به

به « 19کاوید»خصاص در شرایط همه گیری جهانی بیماری  جن ، بالیای طبیعی به

ار می رود بانک مرکزی عناان یک کاالی استراتژیک محسا  می شاد. بنابرای  انتظ

به منظار تأمی  ذخایر مراکز نظامی، هالل احمر و در راستای تأمی  امنیت غذایی 

 نسبت سریعاً کشار بیکاران افزایش از پیشگیری نیز و فرودست اقشار ویژه جامعه به

اقدام ر گمرکا  رسا  کرده است یاز تان ماهیان که دن مارد ارز تأمی  و تخصیص به

 کند.
1399تیر ماه  29یک شنبه س/فودپر

http://www.foodpress.ir/PostImage/8815a06f9a394d4fb993ba5a1bd78e92/h.jpg
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 تالطم در بازار تون ماهی کشور

 

 

 

 

 تالش جهت انسجام کارخانجات کنسرو ماهی تون کشور

 

صنعت کنسرو مشکال  سندیکای صنایع کنسرو ایران از دیرباز تا کنان گاش شناای 

 همااره سعی داشته است تا با حمایت و پیشبرد اهداف آن ها و بادهماهی تان کشار 

های  که از کمیته به ریاست جنا  آقای مهندس بختیاری در قالب کمیته فنی آبزیان

شک  بی حیطه از تالید را کهیشرو در حازه فعالیت خاد باده مشکال  ای  فعال و پ

ذیربط در میان های  نقش بسیار بزرگی در اشتغال کشار را دارد با مسئالی  و ارگان

از پا ننشیند. و اینک در ای  برهه تاریخی از ای  گذاشته و تا حصال نتیجه نهایی لحظه

از  برای تهیه منابع اصلی تالیدا  خادای  عدیدهزمان که فعالی  ای  حازه با مشکال  

تی  فری استیل، گالاانیزه و به های  ، ورقبرای واردا  ماهیجمله عدم تخصیص ارز

ویژه الک و همی  طار گران شدن ماهی و کمباد شدید آن مااجه هستند، سندیکا با 

امار صنایع برگزاری جلسا  پیاپی با جنا  آقای دکتر صادقی نیارکی معاونت محترم 

وزار  صمت، جنا  آقای صفدری معاونت محترم دفتر صنایع غیر فلزی، جنا  آقای 

معاون محترم تاسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزار   دکتر گیالنپار

همی  طار چندی  جهاد کشاورزی وجنا  آقای خان میرزایی رییس اداره شیال  و 

کیفیت و اد گلشاهی مدیرکل محترم دفتر بهب جلسه اضطراری با جنا  آقای دکتر

مه به معاونت محترم ریاست ارسال چندین ناتاسعه بازار آبزیان سازمان شیال  و 

های حوزه غ ا از جمله  ای ساختن این مهم در رسانه جمهوری و رسانه

، اگروفود و ... تمام فودپرس، اقتصاد سبز، ماهنامه کارافرینی و صنعت غ ا

از این مشکالت را به دوش ای  تالش خود را به کار برده است تا بتواند گوشه

کند زیرا این صنعت به گفته بزرگان این کشیده و برای آن راه حلی پیدا 

 رویه به زودی از چرخه خارج خواهد شد.حوزه با در پیش گرفتن این 

 روابط عمامی سندیکای صنایع کنسرو ایران
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بررسی مشکالت  صادراتی اعضای سندیکا در جلسات میزهای کاالیی 

 سازمان توسعه تجارت 
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دفتدر معداون اول ریدیس     17/06/98مدور    74575با توجه به نامه شماره 

خصوصی و جمهور به اعضای محترم هیئت دولت و لزوم نطر خواهی از بخش 

 ؛هدا  و دستورالعملها  و بخش نامهها  ذیربط در پیشنهاد آیین نامههای  تشکل

از مشدکالت حدوزه فعالیددت   ای  سدندیکای صدنایع کنسدرو ایدران خالصده     

سدازمان توسدعه    خود را جهت طرح در جلسات میزهای کداالیی های  شرکت

ه بدا  دارد باشدد کد   می تجارت با حضور وزیر محترم صنعت به شرح زیر اعالم

 را مرتفع سازیم: ها پیگیری این مسائل و مشکالت بتوانیم تمامی آن

با توجه به افزایش قیمت مواد  کاهش میزان نقدینگی واحدهای تولیدی -

 اولیه

روغدن و  ، خارج شدن برخی کاالهای اساسی از گروه یک مانندد مداهی   -

 شکر که موج  افزایش قیمت مصرف کننده کاالی تولید شده کنسروی

 دد.گر می

درصدی قیمت شیشه )بسته بندی( که هیچ گونه تدوجیهی   30افزایش  -

 ندارد.

بخصوص ماهی تون که در حال حاضر قیمت آن ها  رویه قیمت بی افزایش -

 هزار تومان رسیده است. 34 به هر کیلوگرم

 افزایش قیمت ارز که موج  گرانی مواد اولیه گردیده است. -

قل ارزان بخصوص حمل و نقل مناس  برای حمل و نهای  نبود زیرساخت -

 ریلی

باال بودن نر  تسهیالت نسبت به سایر کشورهای منطقه؛ صادرکنندگان  -

توانند تولیدات خود را  می درصدی4تا  3دیگر کشورها با نر  تسهیالت 

تسدهیالت گدران    درصدی بدا  20صادر کنند اما صادرکنندگان ما با رقم 

 قیمت مواجه هستند.

 ده مواد غ اییباال بودن قیمت تمام ش -

حمایتی مناس  برای بهبود صادرات از جملده  های  ناکافی بودن سیاست -

نامناس  ارزی و غیر واقعی بودن نر  ارز که قطعا بر تمامی های  سیاست

تمام شده بدرای صدادرکنندگان   های  کاالها اثر گ ار خواهد بود و قیمت

 ید.نما می ایرانی را نسبت به سایر رقبای خود غیرقابل رقابت

عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهدانی کده در نتیجده آن ندر      

 تسهیالت باالتری برای کاالهای ایرانی وضع خواهد شد. 
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های  ترین جلسات برگزار شده سندیکا با ارگان ز مهمای ا خالصه

 مختلف در سه ماهه اول سال

 خبرنامه سندیکای صنایع کنسرو ایران

 1399شماره یک ..................................... هفته دوم مرداد 

محصوالت ریزی  با موضو  ساماندهی و برنامه 23/01/99مور ای  جلسه -الف

دام و طیور و شیالت و ارائه راه کارهدای مقتضدی   ، کشاورزی )گیاهی( و لبنی

و ریاسدت کدل   معاونت محتدرم مقدام وزیدر    با حضور ، صادرات جهت توسعه

فعدال در  هدای   بخشجناب آقای زادبوم و سایر سازمان توسعه تجارت ایران 

در محل وزارت جهاد کشداورزی خیابدان طالقدانی چهدارراه     کشاورزی  حوزه

 برگزار شد. ولیعصر

 در این جلسه جناب آقای دکتر صالح مشداور جنداب آقدای دکتدر شدجری     

و اقتصدادی وزارت جهداد کشداورزی    ریدزی   پرست محترم معاونت برنامهسر

مطالبی در مورد صادرات دام و طیور و شدیالت و محصدوالت کشداورزی بده     

، هنگ کندگ ، روسیه، پاکستان، امارات، افغانستان، عراق، کشورهای اوراسیا

 ترکیه و بالروس اظهار داشتند.، هلند

ایع کنسرو ایدران در ایدن جلسده    سپس آقای میررضوی دبیر سندیکای صن 

 موارد زیر را مورد بحث و بررسی قرار دادند:

متفداوت کده )از   هدای   در حجمفرنگی  گوجه در مورد ابالغیه صادرات رب -1

اظهدار  ، ( در نظر گرفته شدده اسدت  31/1/1399تا تاریخ 18/1/1399تاریخ

داشتند مهلت اعالم شده برای صادرات این محصول بسیار کوتاه اسدت و  

 این امر را در این فاصله زمانی غیر محتمل عنوان نمودند. 

با توجه به ضدایعات قابدل   "، همینطور در رابطه با صادرات پودر ماهی -2

 "، توجه کنسرو ماهی تون توسط واحدهای تولید کنندده ایدن محصدول   

موضو  آزاد سازی صادرات پودر ماهی درخواست گردید. لد ا در پایدان   

ر وسط وزارت کشاورزی نسبت بده صدادرات پدود   م اکرات مقرر شد که ت

 .ماهی اقدامات عملی انجام شود 

معاون مدیرکل دفتر صنایع غیر طی م اکره تلفنی آقای مهندس صفدری  -ب

رضوی دبیر سدندیکای صدنایع کنسدرو ایدران در تداریخ       آقای میر با فلزی

مقرر شد واحدهای تولیدکننده سرکه عضدو سدندیکا بده منظدور      02/02/99

الکل مورد نیاز به آقای صفدری معرفی شوند که در ایدن رابطده آقدای     تأمین

بده ورز  ، ندوش تدا   ، آقای افشار از شرکت وردا، فهندژ از شرکت یک و یک

جهت دریافدت سدهمیه   ، قزوین و آقای نام آور از شرکت مالس گستر تهران

 .الکل به وزارت صنایع معرفی گردیدند

با حضور دبیر سندیکا آقای میررضوی بدا  ای  جلسه 99/ 23/02در تاریخ  -ج

جناب آقای رحیمی معاون آقای دکتر مهرعلیان مددیرکل امدور دارو و مدواد    

تحت کنترل وزارت بهداشت برگزارشد و طیق م اکرات صورت گرفته مقدرر  

گردید واحدهایی که تولید سرکه دارند و نیاز به الکل دارند از الکل وارداتدی  

شدود   مدی  طریق سندیکا به اداره کدل بهدداری مدنعکس   که از ای  طبق نامه

 .گردد برای این تولیدکنندگان از طریق اداره کل منظورای  سهمیه
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 خبرنامه سندیکای صنایع کنسرو ایران

 1399شماره یک ..................................... هفته دوم مرداد 

های  یکا با ارگانترین جلسات برگزار شده سند ای از مهم خالصه

 مختلف در سه ماهه اول سال

های  ای که با حضار سندیکای صنایع کنسرو، انجم  شکر و کانان انجم  در جلسه -د

در محل کوانان برگوزار شود و موذاکراتی در      24/۰2/99صنایع غذایی روز چهارشنبه 

سوندیکا  فرنگی بوه عمول آمود و مقورر شود       رابطه با وضعیت شکر، روغ  و ر  گاجه

 گزارشی در رابطه با وضعیت گاجه و ر  کشار به کانان ارائه کند.

در محول وزار  صونایع سواختمان خیابوان      99خرداد 1۰ای که در تاریخ  درجلسه -ذ

نادری باحضار جنا  آقای کالمی سرپرست معاونت بازرگانی داخلوی وزار  صونایع و   

روغو  و آقوای میررضوای     جنا  آقای عاملی معاون ایشان و مسئال تازیوع سوهمیه  

 :دبیرسندیکا برگزارشد مقررگردید

ای برای واحدهای تحوت پاشوش سوندیکا در نظور      سهمیه (GTC) بازرگانی خارجی_

 .های گرم و سرد( جلاگیری شاد گیرد تا از تعطیلی کارخانجا  )عمدتا تالید سس

سندیکا طی یک ناموه بوه انجمو  روغو  نسوبت بوه تازیوع و معرفوی واحودها بوه           _

 5۰کارخانجا  تسایه روغ  اقدام نماید و با تاجه به درخااست سندیکا مقرر گردیود  

هزار ت  روغ  مارد نیاز صنایع کنسرو به سندیکا تحایل و تاسط سندیکا بی  اعضای 

بوا ماافقوت آقوای کالموی معاونوت       18/۰3/99واجد شرایط تازیع گردد که در تاریخ 

ندیکا واگوذار گردیود کوه بوا مسوتندا  الزم      هزار ت  روغ  به س 1۰بازرگانی داخلی 

 تازیع گردید.     

 

 
در وزار  صنعت معدن تجار  باحضار جنا  99خرداد 11در تاریخ کهای  درجلسه -ر

سورکار خوانم    ییو کارشوناس اموار غوذا    یرفلزیغ عیدفتر صنا رکلیمد یصفدر یآقا

عضوا هیئوت مودیره     ییرضوا  یآقا جنا ، کایرسندیدب یررضایم یآقا جنا ، یلاندا

 د.برگزارش خانم نعمتی مسئال روابط عمامی سندیکاو  کایسند

سپس آقای رضایی در مارد قراردادهای پایاپای و واردا  در مقابل صادرا  مطالبی را 

ندیکا مواارد  مطرح نمادند که آقای صفدری در پاسخ بوه ایو  سواال گفتنود کوه سو      

بررسی پیشنهادی خادرا به صار  )ماردی( به ای  وزار  ارسال کند تا در ای  زمینه 

 سوته یانتخوا  شا  یبورا  یصوفدر  یبوه آقوا   کیتبر ضم . و اقداما  الزم به عمل آید

و  شوه یش یدرصود  یدر رابطه با گران شدن سو  یررضایم یآقا، سمت  یدر ا شانیا

و  تاسوط کارخانجوا  شیشوه سوازی     موت یق شیاسطح از افوز   یمتعارف بادن ا ریغ

 یراعناان کردند و آقوا  یشده است مطالب تیراستا باسازمان حما  یکه در ا یمکاتبات

سوازها   شهیش ینامه در اعتراض به گران کی کایدر پاسخ فرمادند که سند زین یصفدر

ضمناً  شاد. سازمان انجام  یا یالزم از ساهای  یریگیصمت ارسال کند تا پ زار به و
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 خبرنامه سندیکای صنایع کنسرو ایران

 1399شماره یک ..................................... هفته دوم مرداد 

های  ترین جلسات برگزار شده سندیکا با ارگان ای از مهم خالصه

 مختلف در سه ماهه اول سال

آقای صفدری در پاسخ ساال آقای رضای در رابطه با وضوعیت الکول وارداتوی عنواان     

 که واردا  الکل ممناع شده است.کردند 

 توه یو کم رانیو ا انیو و تجوار  آبز  دیو تال هیاتحاد انیمهای  یهماهنگ یدر راستا -ف

، تیو فیمحترم دفتور بهبواد ک   رکلیمد یکنسر و و با هماهنگ عیصنا یکایسند انیآبز

و  یطراحو  یدر خصواص چگوانگ   رانیو ا ال یسازمان ش انیزبازار آب و تاسعه یفرآور

 98اسفند ، جلسه در بهم   یچند انیآبز یریسامانه جامع رهگ یو اجرا یساز ادهیپ

  یو ا رهیو مختلوف زنج هوای   برگزار و اسناد مرتبط با بخش99و فروردی  و اردیبهشت 

از  یتعوداد ، کرونوا  روسیو اعیاز ش یص ناشخا طیشد. با تاجه به شرا میتنظ تیفعال

، نوده یمواه آ  کیو  یکه طو  سدر می برگزار شد و به نظر یجلسا  به صار  مجاز  یا

 د.برس یینهابندی  به جمع یشیآزما یاجرا یمباحث برا

 

 

 تجار  و معدن صنعت وزار  محل در24/۰3/99 مارخ شنبه روز کهای  جلسه در:ق

 آقای و صمت وزار  صنایع محترم معاونت یارکین صادقی آقای جنا  حضار با

 جنا  و سندیکا مدیره هیئت اعضای، صنایع مشاوری  الاندی خانم سرکار و چرخکار

 سندیکا محترم اعضای از کاروش غذایی گلبرگ شرکت محترم مدیرعامل فضلی آقای

 کنسرو صنایع گریبانگیر حاضر حال در که متعددی مشکال  گردید؛پیرامان برگزار

 و کارخانجا  الاقاع قریب تعطیلی و تان ماهی شدید کمباد الخصاص علی باشد می

 جلسه آینده هفته گردید مقرر و شد بررسی و بحث بیکاران انباه خیل به شدن افزوده

 دکترگیالنپار آقای، نیارکی صادقی آقای حضار با ماضاع ای  اضطراری کارشناسی

 اداره رییس میرزایی خان آقای و رزیکشاو جهاد وزار  تبدیلی تاسعه معاونت

 .گردد برگزار سندیکا مدیره هیئت از نمایندگانی و شیال 
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 جلسه میزهای کاالیی سازمان توسعه تجارت

 خبرنامه سندیکای صنایع کنسرو ایران

 1399فته دوم مرداد شماره یک ..................................... ه

سازمان تاسعه  یدر محل دفتر معاونت 26/۰3/99که روز دوشنبه  جلسهای  در -ک

صادرا  محصاال   یمحترم هماهنگ مدیرکل یبازار یتجار  با حضار جنا  آقا

، وزار  صمت یرفلزیغ عیمشاور صنا یخانم مرادسرکار ، یلیتبد عیو صنا یکشاورز

سازمان  یلیتبد عینجار کارشناس صنا یو آقا یلیتبد زیم ریدب یسرکارخانم مسعاد

 رعاملیعبداهلل مد یبه همراه جنا  آقا رهیمد ئتیه یاز اعضا یجمع و تجار  عهتاس

ار شد برگز شانیمشاور ا یثامن یو آقا کایمحترم سند یتاک از اعضا  یشرکت روژ

طار در رابطه با   یصادرا  ر  و هم هیپاهای  متیو ق کیصادرا  ر  اسپت رامانیپ

  یدر ا یبازار ی. آقاشد یکنسرو بحث و بررس عیصنا یماانع و مشکال  صادرات

وزار   یرفلزیغ عیرا امار صنا ییمایارز ن صیتخص تیاولا نکهیجلسه با اشاره به ا

و  ال یش یاقالم تجار اول قرار دارد تیلادر او و صنعت غذا کندیصمت مشخص م

 قرار داده شاد. ارشانیدر اخت مایتان را به وزار  صمت اعالم کرده اند تا ارز ن یماه

در  گیری میتصم دیبازار با میرابطه با بحث صادرا  هم عناان کردند که ستادتنظ در

های  یبا کارشناس کارگروه  یارجاع دهد تا در ا یحازه صادرا  را به کارگروه صادرات

 الزم اتخاذ گردد. ما یالزمه تصم

صنعت  یاز صادرا  ناج یکشار ارز ناش یکنان طیدر شرا نکهیبااشاره به ا شانیا ضمنا

 کردند. قیتشا یکشار است؛ صادرکنندگان را به ارز آور

 باشد. می آزاد رماهیت انیتا پا یقبل هیطبق ابالغ کیصادرا  ر  اسپت ضمنا
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 رفع ممنوعیت صادرات رب گوجه فرنگی 

 پیگیری آزادسازی صادرات پودر ماهی 

 خبرنامه سندیکای صنایع کنسرو ایران

 1399فته دوم مرداد شماره یک ..................................... ه

 نوعیت صادرات رب گوجه فرنگیرفع مم
 یکایسند کمیته ر   مستمرهای  یریگیپ یط کایسند یبه گزارش روابط عمام

با همکاری ارزشمند به ریاست جنا  آقای مهندس مختاریانی  رانیکنسرو ا عیصنا

 در احجام مختلف از جمله ر فرنگی  گاجه صادرا  ر سازمان تاسعه تجار  

 .دیمانع اعالم گردمهرماه بال انیتا پا کیاسپت

 

 پیگیری آزاد سازی صادرات پودرماهی

صادرا  پادرماهی کمک بسیار مناسبی جهت واحدهای با عنایت به اینکه 

کنسروسازی تان ماهیان خااهد باد و قطعاً از ضایعا  آن ها به نحا مطلا  استفاده 

ینه در زم، ای  محصال ممناع اعالم گردیده صادرا از آن جایی که می گردد، 

کاتبا  و پیگیری هایی به عمل آمد و نتیجه صادرا  ای  محصال با مبادی ذیربط م

آزاد سازی ده درصد از صادرا  ای  محصال به زودی به گمرکا  کشار اعالم می 

 گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آوری نمواد و طوی    میزان مصرف شکر اعضای تحت پاشش خاد را جمعسندیکا 

ر دانایی دبیر محترم انجمو  قندوشوکر و همچنوی     یک نامه به جنا  آقای دکت

معاونت محترم بازرگانی داخلی ماضاع دریافت سهمیه شکر را مطرح نماده کوه  

 در صار  ماافقت با سهمیه مارد نظر با دریافت مدارک الزم بی  اعضوای واجود  

 شرایط سندیکا تازیع خااهد شد.
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 های سندیکای صنایع کنسرو ایران گزارش کمیته 

 خبرنامه سندیکای صنایع کنسرو ایران

 1399فته دوم مرداد شماره یک ..................................... ه

 یبه مد  دو ساعت در فضا، 16ساعت  99خرداد  12 خیدر تارکمیته آبزیان جلسه 

و در ماارد  دیبرگزار گرد تهیکم یاز اعضا یبا حضار تعداد، به صار  آنالی  پیاسکا

 زیر تبادل نظر صار  پذیرفت:

 دیفصل ص انیشدن به پا کیداخل با نزد دیص یکمباد ماه -

 اپ   یزیو در  ا یورق قاط، یارز جهت واردا  ماه صیعدم تخص - 

 آن  متیق شیوغ  و افزار هیمشکال  ته - 

 مصرف کننده کنسرو ماهى متیتبادل نظر در مارد ق -

در مورد قیمت مصرف کننده ، در گروه واتس آپ کمیته دیپایان مقرر گرد در

 اتخاذ گردد یینها میانجام شده و تصم یکنسرو ماهى نظر خواه

 یبه مدت دو ساعت در فضا، 16ساعت  99 ریت14 خیدر تاردومین جلسه 

با دستور جلسه  تهیکم یاز اعضا یباحضور تعداد، نیبه صورت آنال پیااسک

 یحاکم بر صنعت کنسرو ماه یبحران طیشرا رامونیو تبادل نظر پ یشیهم اند

  .دیکشور برگزار گرد

حاضرین به طرح دیدگاه و دغدغه هاى خود پیرامون وضعیت ، این جلسه در

و عدم تخصیص ارز نیمایى  نگران کننده این صنعت بویژه کمبود شدید ماهى

 .به واردات تون ماهیان پرداختند

مدیر محترم کل دفتر صنایع غیرفلزى وزار  صمت نیز ، مهندس صفدرى آقاى

 .قال همکارى همه جانبه دادند، دقایقى در جلسه حضار یافته و با ارائه رهنمادهایى

را  یرع وقت جلساتدر اس یجدهای  یریگیبا پ کایدبیرخانه سند دیمقرر گرد انیپا در

 برگزار کند تا هر چه تهیکم یاز اعضا یو تعداد ربطیبا حضار مسئالی  عالى رتبه ذ

سندیکا نیز با ارسال یک  شاد. یشیچاره اند یصنعت کنسرو ماه یزودتر جهت بقا

نامه به معاون اول ریاست جمهاری جنا  آقای جهانگیری وضعیت ماجاد را گزارش 

با حضار چندی  تالیدکننده کنسرو تان ماهی و هیئت  ای همچنی  جلسه، دادند

ترتیب کا با جنا  آقای خان میرزایی ریاست محترم سازمان شیال  یمدیره سند

 دادند.

 
 

با تاجه به ریاست جنا  آقای کالنتری در خصاص کمیته کنسروهای غیرگاشتی  -

با مکاتباتی که  برگزار گردید و در اخری  جلسه در رابطه 98به جلساتی که در سال 

سازمان با ای  زنجیرههای  غیرمنطقی فروشگاههای  سندیکا در خصاص مارژی 

 مقام حمایت و وزار  صمت داشت نهایتا سندیکا با درخااست جلسه از دکتر تابش

محترم معاونت وزار  صمت و ریاست سازمان حمایت از تالیدکنندگان و مصرف 

حضار کارشناسان مختلف مارد بحث و  کنندگان در نظر دارد ای  ماضاع را با

  بررسی قرار دهد.
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 98اهم اقدامات انجام شده سندیکا در شش ماهه دوم سال  

 خبرنامه سندیکای صنایع کنسرو ایران

 1399فته دوم مرداد شماره یک ..................................... ه

سندیکای صنایع کنسرو ایران با استعانت از خداوند متعال در شش ماهه دوم 

در پیش برد اهداف اعضای محترم و ارتباطی  مهمیهای  توانست گام98سال 

و بازرگانی ایران و تهران های  مختلف دولتی و اتاقهای  مؤثر و مداوم با ارگان

ها  شرح مختصری از این فعالیت، سایر تشکلهای باالدستی با سندیکا بردارد

 بدین صورت است: 

جلسا  فشرده و هماهن  از طریق کمیته فنی آبزیان به ریاست جنا  آقای  -

مهندس بختیاری و دعا  از جامعه صیادان منطقه چابهار در تهران و عقد 

دکتر گلشاهی معاونت محترم سازمان با آنها با حضار جنا  آقای ای  تفاهم نامه

 شیال  ایران

مذاکراتی با سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تالیدکنندگان در مارد افزایش  -

و سایر کنسروهای غیر گاشتی و .... برای بندی  بسته، قیمت مااد اولیه )ماهی

 صار  گرفته است.ها  سال آینده با تاجه به افزایش دستمزد

نه ردیابی تان ماهیان نیز جلساتی در اتحادیه آبزیان با حضار در رابطه با ساما -

دبیر اتحادیه جنا  آقای خدایی و طراح سامانه و نماینده سندیکا صار  

باشد و با  می مرباطههای  پذیرفته است که سامانه نیز در مرحله جمع آوری داده

 گردد.  می الزم به زودی دسترسی به سامانه میسرهای  پیگیری

جنا  آقای مهندس فرنگی  گاجه هماهنگی با ریاست کمیته ر ضم   -

مختاریانی جلساتی را با آقای بازاری مدیر کل دفتر هماهنگی صادرا  

محصاال  کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان تاسعه تجار  و جنا  آقای 

مدرس خیابانی قائم مقام محترم وزیر صمت در امار بازرگانی در زمینه منع رفع 

های  ر  اسپتیک داشته ایم و اعالم ماجادی ر  اسپتیک در شرکت صادرا 

تالید کننده ر  که عضا سندیکا باده اند به سازمان تاسعه تجار  منعکس 

 گردیده است.

پس از مکاتباتی که از سوی سندیکای صنایع کنسرو ایران با سازمان  -

فتر و صنایع غ ائی کشور و دای  انستیتو تحقیقات تغ یه، غ ا و دارو

از کتاب درسی  16بهبود تغ یه وزارت بهداشت انجام پ یرفت صفحه 

در مورد مواد نگهدارنده در انوا   (94)چاپ  علوم تجربی پایه سوم

اصالح  کنسرو با هماهنگی مسئولین واحد تألیف کت  درسی ح ف و

 گردید.

در مورد بحث تراریخته با وزارت بهداشت ها  در زمینه کمیته سس -

 نجام شده است که این مکاتبات در حال پیگیری است.مکاتباتی ا
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 98در شش ماهه دوم سال  اهم اقدامات انجام شده سندیکا
 

در کمیته فنی کنسروهای غیر گوشتی مقرر گردیده است که با کاهش  -

توان از افزایش  میای  زنجیرههای  غیر منطقی فروشگاههای  مارژین

درج ها  شرکتبندی  جلوگیری کرده و همینطور در مورد رتبهها  قیمت

 ( prs)ها  پی ار اس

حصوالت صحبت شدتا این اطالعات در اختیار مصرف در لیبل م -

الزم های  کنندگان قرار داده شود تا آنها بتوانند بین تولیدکنندگان تمایز

  را قائل شوند.

و اند.  واحد جدید به عضویت سندیکا درآمده 4در شش ماهه پایان سال  -

راهبردی در جهت ج ب اعضاء را های  سندیکا برای سال آتی نیز برنامه

 .اردد

غیر نقدی تاسط برخی واحدهای های  متعاقب درخااست اتاق بازرگانی تهران کمک

ای  سندیکا برای سیل زدگان استان سیستان و بلاچستان انجام گرفت و کتباً طی 

صنایع کنسرو ایران تاسط آقای  مراسمی لاح تقدیر به اهداکنندگان و نیز سندیکا

 ده است.خاانساری ریاست اتاق تهران تقدیم گردی

هیئت مدیره ، اتاق ایرانهای  با تاجه به تغیر معاونت تشکل 3/12/98در تاریخ  -

انتصا  جنا  آقای دکتر ای  سندیکا در محل اتاق ایران حاضر و ضم  جلسه

علیخانی به سمت معاونت امار تشکلهای اتاق ایران را تبریک گفته و مذاکرا  

 اق ایران انجام پذیرفت.مهمی در مارد همگرایی و تعامل سندیکا و ات

با دبیر انجم  روغ  ای  به درخااست شرکت سناس جلسه 12/12/98در تاریخ  -

رشک انجام شد و پیرامان مسائل و مشکال  روغ  مذاکراتی به  بی جنا  آقای

روغ  کارخانجا  مصرف کننده عضا  تأمی عمل آمد و مقرر گردید در مارد 

 سندیکا تسهیالتی به عمل آید.

برگزار شد  98ات هیئت مدیره که در شش ماهه دوم سال در جلس -

بررسی ، اقداماتی در رابطه با در نظر گرفتن فضای اداری مناس  سندیکا

طبق اساسنامه اتاق بازرگانی ، اساسنامه سندیکا اصالح، حق عضویتها

مشخص  وها  وزارتخانه، ها ایران معرفی هیئت مدیره جدید به سازمان

 .ید و ... صورت پ یرفتشدن مبلغ ورودیه جد
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