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 سالگی سندیکاي صنایع کنسرو ایران

 و تیفیک سطح بردن باال با و کرده يریجلوگ کشاورزان ی
 موجبـات  يکشاورز و ییغذا محصوالت درست عیتوز و 
 حاضـر  حـال  در. سازد فراهم زین را محصوالت درست ی

 سپاس را خداوند. دارد فعال عضو 120 از شیب رانیا کنسرو
 در توانمنـد  و نـام  خـوش  ياعضـا  و یکنون ةریمدئتیه 
 را دیتول موانع میکوشیم و میا برداشته بلند ییها گام کای
 یتمـام  گـوش  به را صنعت يصدا یخصوص تشکل کی 

 فراهم را آن ییشکوفا موجبات کینزد تعامالت با و رسانده
ـ  و صنعت خچۀیتار به داشت میخواه ینگاه، راستا  سیتأس
  .تاکنون
 بنـدرعباس  در ،1316 سـال  در مـاهی  کنسـرو  تولید ۀکارخان

 یافـت؛  گسترش 1347 سال حدود امروزي شکل به کنسرو
 خـاص  مصرف به هم عمدتاً که داشتند حضور بازار در برند
 تولیـد  به متعهد فعلی شهر قائم در ها روس که بود ها سال

. کردنـد  تولیـد  ارتش براي را کنسروها نخستین و شدند 

                                                         

سالگی سندیکاي صنایع کنسرو ایران47به مناسبت  99یکم مرداد ماه و بیستیادداشتی بر 

١ 

 .شد ساله 47 ران

ـ چهـل  وارد امسـال   سـال  نیوهفتم
ـ تول يواحـدها  از يامجموعـه   يدی

 حـال  در و بـوده  نهادمردم التی
 کنسرو عیصنا يکایسند. است ی
 يکشـاورز  یلیتکم و یلیتبد ع

ـ ا یبازرگـان  اتـاق   بـا  و بـوده  رانی
ـ تول چرخـۀ  اثرگـذاران   کشـور  دی

گوجـه  رب کنسـرو : ازجمله محصول
ـ  نخودسـبز،   شـورجات،  جات،یترش

 و ایدن روز يفناور از استفاده با توانسته
 مـت یق با... و شیشه ،یقوط قالب
 هـم  جـه یدرنت و شـده  کشـور  از

 حـداقل  بهرا  يکشاورز محصوالت
 روستاها، در اشتغال جادیا با است

یفصل يها يکاریب از
 محصوالت يماندگار
یابیبازار و شتریب رفاه
کنسرو عیصنا يکایسند
 همت با که مییگویم
یسند اهداف شبردیپ

 عنوان به و کرده رفع
رسانده ربط يذ مسئوالن

راستا نیهم در. میساز
تاکنون ابتدا از کایسند
کارخان اولین رانیا در

کنسرو تولید و شد ایجاد
برند سه یا دو زمان آن
سال این در .رسیدند می

 لوبیا خوراك کنسرو

یادداشتی بر 

 

رانیا کنسرو عیصنا يکایسند 1399 مردادماه
امسـال  مردادماه رانیا کنسرو عیصنا يکایسند
مجموعـه  تیعضو با کایسند نیا. شد خود سیتأس

یتشک نیتریمیقد و نیتر مهم از یکی کنسرو
یرسانخدمت مشغول ییباال توان با زین حاضر

عیصنا عرصۀ يکاهایسند نیتر یمیقد از رانیا
اتـاق  پوشش تحت شکر و قند يکایسند از بعد

اثرگـذاران  از جداً که خود فعال ياعضا از يامجموعه
محصول قلم بیش از صد وسی دیتول باو  هستند
نخودسـبز،  ذرت، بادمجان، ا،یلوب ،یماه تون ،یفرنگ

توانسته... و ها سس ،خورشت انواع مرباجات،
قالب در يکشاورز محصوالت يبندبسته تیفیک

از خارج و داخل مصرف يبازارها وارد مناسب
محصوالت عاتیضا هم و گرفته صورت موقع به فروش
است توانسته کنسرو عیصنا. دنانبرس خود مقدار
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 سالگی سندیکاي صنایع کنسرو ایران

 یـی اجرا يهـا  دسـتگاه  و هـا  سازمان با یسازمان برون ارتباطات
ـ کارفرما ياقتصـاد  تیوضع بهبود و یجمع منافع و   انی

 سـازند؛  فـراهم  اسـت  جامعـه  منـافع  حفـظ  باعث خود
ـ پا رانیا کنسرو عیصنا   يآقـا  جنـاب  و شـد  يگـذار  هی
ــه ــوان ب ــ عن ــدب نیاول ــند ری ــاب کایس ــدند انتخ  .ش

                                                         

سالگی سندیکاي صنایع کنسرو ایران47به مناسبت  99یکم مرداد ماه و بیستیادداشتی بر 
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  آن در و بـود  اسـتپانیان  مرحوم
 کنسـرو  برنـدهاي  نخستین از کرد
 ایـن  و بـود  شـده  وارد روسـیه  
 ایـن  امـا  کـرد؛  بازارۀ روان هم را

ـ تعطهم  آن ۀکارخان و نداشت  لی
را  »آتـاکو « نـام  بـا  شـرکتی نام ابوالقاسم عظیمی 
 برند سپس. پرداخت »آتا« برند نام

 گذشـت  از پس. شد بازار ۀروان، 
 يبرنـدها  ، کنسـرو  تولید ۀعرص 
ـ م وارد خراسان خوشاب و   دانی
 وارد... و آدااروم ر،یدلپـذ  بهروز، 
 از يشمار شد یم احساس که ی
ـ پ ،یمدن انی ـ کارام ش،یرای  ان،ی

 یفعـال  یصـنف  تشـکل  فروتن،
 فعاالن نیب یصنف درون تعامالت 

ارتباطات و صنعت نیا
حقوق حفظ و مرتبط
خود کهرا  کنسرو عیصنا
 يکایسند سان نیبد
ــ ــن يرازیش ــه زی ب

یادداشتی بر 

 

 آن مالک کهرا  شرق کارون برند بتوان شاید
کرد می تولید بادمجان ـ  خاویار کنسرو ها سال
 از کنسرو این تولید فرمول. برشمرد ایران در

را کنسروها از دیگري انواع آن کنار در شرکت
نداشت ماندگاري اصلی مالک درگذشت از پس برند
نام ابوالقاسم عظیمی  شخصی به ،آن از پس. شد
نام با کنسرو انواع تولیداندازي کرد که به  راه
، بود یمدن حسن حاج آن کلما که »شمشاد«

 در ینام خوش هاي چهره ظهور با و سال چند
 مهرام ک،یو کی ن،یچ نیچ چون ینام صاحب
 ازجمله يگرید يبرندها هم آن از پس. شدند
یضرورت به بنا ،1351 سال در. شدند عرصه این
یآقا ازجمله کشور کنسرو عیصنا شکسوتانیپ

فروتن، و خوشگوار نت،یط قدس ،يریظه ان،یاستپان
 يبرقرار يبرا را الزم بستر تا تأسیس کردند
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 کایسند هدف نیتر یاتیح د؛یتول موانع رفع: ریدب سخن
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  رین هدف سندیکات حیاتی؛ رفع موانع تولید
در این میان و بر دوش مردم گذاشته است  مشکالت بسیاري را 19شیوع بیماري کوید 
 تا ندا  گرفتهتمام تالش خود را به کار  مانند بسیاري از صنایع دیگر تولیدکنندگان کنسرو

بوده و حتی در ایام تعطیالت  کننده مصرفهمیشه در کنار  چوندر این شرایط حساس 
و شلف هاي  نگردد با وقفه مواجهتولید  ۀچرخ درهرصورتنوروز به تولید ادامه داده و 

 .خالی از محصول نباشد عمومفروشگاه ها و همین طور سوپرمارکتها جهت استفاده 
 با تمام توان سعی داشتهسندیکاي صنایع کنسرو ایران نیز دوشادوش اعضاي محترم خود 

با و  گام برداردخود بوده  ۀهدف و وظیف نیتر مهمکه  رفع موانع تولیددر جهت تا 
تجارت، وزارت  ۀو برگزاري جلسات متعدد با وزارت صمت، سازمان توسع ها ينگار نامه

صادرات سندیکا  ۀو کمیت یفرنگ گوجهفنی کنسرو رب  ۀبا همکاري کمیتجهاد کشاورزي 
 تامهلت صادرات را  در احجام مختلف یفرنگ گوجهدر جهت تمدید مهلت صادرات رب 

ضمناً ، به تولید و صادرات ادامه دهند تمدید نماید تا تولیدکنندگان همچنانثانوي  اطالع
سازمان با  ينگار نامه طی فروشی مبارزه با خاماقداماتی در جهت  سازد یمخاطرنشان 

 ۀیرو یببا گرانی  رابطه درسازمان حمایت با  طور نیهمو تجارت صورت گرفته  ۀتوسع
بررسی هرچه بیشتر با  طور نیهم، مذاکراتی صورت گرفته است يبند بستهمحصوالت 

حذف  و تالش برايدر رابطه با مصرف محصوالت کنسروي  کننده مصرفي ها دیدگاه
محصوالت  يبند بستهدقیقه در آب جوشانیده شود از روي  20عبارت قبل از مصرف 

 کننده مصرفدر دسترس  شیازپ شیبماده به مصرف آتا این محصول سعی داریم  کنسروي
 .استاتی صورت گرفته مکاتب با سازمان غذا و داروو در این خصوص  قرار گیرد

 

 

 

 ويمیررض سیدمحمد/  احترام میتقد با
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 کشور يها يخبرگزار از 

برخی به دلیل  اند بودهکمتربرخوردار کشور  در مناطق 

در . تعطیلی هستند ۀآستان در ربط يذمسئوالن  یلطف کمغلط و 

با اشاره به اینکه کنسرو  دبیر سندیکا، ،جناب آقاي سیدمحمد میررضوي

بوده و در شرایط بحرانی چون  ها يزمغذیرو  نیپروتئماهی محصولی سرشار از 

توانسته  19در شرایط شیوع ویروس کوید  طور نیهمجنگ، سیل و زلزله و 

این  ةاز دولت خواست تا با تجدیدنظر در حوز کنداست به سبد غذایی کمک 

ست در ها را که سال ییها کارخانهمیلیون دالر ارز  50صنعت و تخصیص حداقل 

در . برندارد ها سرپا نگه داشته و دست از حمایت آن کنند ی

ماهی وارداتی  ۀیی که از تیرماه سال جاري محمولها ادي از شرکت

ي سنگین ها در گمرکات رسوب شده بود با بیان اینکه روزانه هزینه

ند کرددرخواست مسئوالن خطاب به خبرنگاران از  دکنن یم

  .ترخیص مساعدت الزم را انجام دهند

                                                         

 یجمع و کایسند يخبر کنفرانس يبرگزار به ینگاه

٤ 

 ازجمله ي کشورها خبرگزاري
  ایرنا، فارس، فودپرس، مهر، میزان و تسنیم

ي ها رو شدن با بحران بهکنسرو ماهی تون کشور و رو

و پایین آمدن ظرفیت تولید  سو ک

وارداتی ماهی تون در گمرکات  

با جمعی از  99 ورماهیشهربرگزاري کنفرانس خبري در ششم 

در این جلسه جناب  ،به گزارش روابط عمومی سندیکاي صنایع کنسرو ایران

 کنسرو فنی ۀکمیت سیرئسندیکا و 

 ۀبا تحلیل وضعیت این صنعت در چند سال اخیر و ارائ

تحلیلی و آمار مستند از میزان واردات ماهی تون و میزان صادرات 

ست باعث اشتغال ها نامی که سال

 ژهیو بههزاران نفر 

کمغلط و  هاي تصمیم

جناب آقاي سیدمحمد میررضوي ،ادامه

ماهی محصولی سرشار از 

جنگ، سیل و زلزله و 

است به سبد غذایی کمک 

صنعت و تخصیص حداقل 

یماین رابطه تالش 

ادي از شرکتادامه نیز تعد

در گمرکات رسوب شده بود با بیان اینکه روزانه هزینه ها آن

مدموراژ را پرداخت 

ترخیص مساعدت الزم را انجام دهند ۀنیدرزمتا 

نگاه

 

خبرگزاري و جمعی ازسندیکا کنفرانس خبري 
ایرنا، فارس، فودپرس، مهر، میزان و تسنیم

کنسرو ماهی تون کشور و رو يها کارخانهتعطیلی 

کیفراوان براي تولیدکنندگان این صنعت از 

 ۀو مشکالت عدم ترخیص محمول ها کارخانه

برگزاري کنفرانس خبري در ششم  ساز نهیزمکشور 

  .شداصحاب رسانه 

به گزارش روابط عمومی سندیکاي صنایع کنسرو ایران

سندیکا و  سیرئنائب  ،آقاي مهندس مسعود بختیاري

با تحلیل وضعیت این صنعت در چند سال اخیر و ارائ ،آبزیان کشور

تحلیلی و آمار مستند از میزان واردات ماهی تون و میزان صادرات  يها گزارش

نامی که سال ي صاحبها اشاره کردند که شرکت ،آبزیان
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 کشور يها يخبرگزار از یجمع و کایسند يخبر کنفرانس يبرگزار به ینگاه

  يکنسروساز يها کارخانه یبرخ یلیتعط صورت در نفر هزار 60 يکاریب
ــنا، مســعود بختیــاري ــ بی در کنفــرانس خبــري  ،ســندیکاي کنسروســازي ایــران سیرئ

کارخانـه   30در کشور تنهـا   يکنسروساز ۀکارخان 135 اکنون از تعداد  :گفت ماهوریشهر
 .کارندتوان خود مشغول به  سوم کیبا هم  ة این تعدادفعال هستند که بخش عمد

با توجه به اینکـه  : برخوردار قرار دارند افزود در مناطق کم ها کارخانهوي با بیان اینکه این 
 .این صـنعت باالسـت  ، ظرفیت اشتغال در شود یم يساز پاكبا کمک نیروي دست ماهی 

تولیـد وجـود دارد    ۀاز چرخـ  ها کارخانهاین وضعیت احتمال خروج برخی  ۀدر صورت ادام
  .هزار نفر را در پی داشته باشد 60 يبیکار تواند یمکه 

مصرف ماهی در ایران کمتر از نصـف میـانگین جهـانی اسـت      ۀوي با اشاره به اینکه سران
ن ومصـرف تـ   ازلحـاظ و  100 ۀمصرف محصوالت شیالتی در رتب ازلحاظایران : ادامه داد

 .چهارم قرار دارد ۀماهیان در رتب
بحـران ایـن   : اسـت گفـت   ریناپـذ  اجتنـاب بختیاري با بیان اینکه واردات تن ماهیان امري 

مناسـب   يگـذار  مـت یقدولـت در تخصـیص ارز نیمـایی و نبـود      تیـ حما عـدم صنعت به 
 .دگرد یبرم

هـزار تـن صـید در اختیـار      200  بـراي  يا ارانـه یسازمان شیالت سـوخت  : وي ادامه داد
هـزار تـن    70صید داخلی محصوالت شیالتی حـدود   که یدرحالصیادان کشور قرار داده 

  .است
  

 ستین دکنندگانیتول ازین يپاسخگو یداخل دیص
فنـی صـنعت کنسـرو     ۀو عضو کمیت) شیلتون(ایران  نیپروتئمدیر بازرگانی شرکت ، رضا لطفی

 دیصـ  با توجه به شرایط منـابع دریـایی،  خبري اظهار داشت؛ نشست  ۀدر حاشی ،آبزیان سندیکا
صـنعت   نیا ازیاز ن یبخشباید ناچار  و به ستیصنعت ن نیا دکنندگانیتول ازین يپاسخگو یداخل

 .شود نیاز محل واردات تأم
 يهـا  کارخانـه  ون ماهیـان بـه نصـف رسـیده اسـت      واکنـون صـید داخلـی تـ    : داشت اظهاروي 

در بخش صادرات بـا کمبـود مـواد اولیـه      است؛ چونتولیدکننده را با مشکل جدي روبرو کرده 
  .تولید نیازمند صادرات است ۀکه چرخ است یحالاین در  .رو هستیم هروب

 کنـد  ینمـ  یفروشـ  کماین صنعت  ،مواد اولیه نیتأممشکالت عدیده در  باوجود: وي تصریح کرد
حتم سـندیکا و   طور بهمگر اینکه تولیدکنندگان کوچک و خرد چنین مسائلی را ایجاد کنند که 

  .دنکن یمنی برخورد انظارتی با چنین متخلف هاي هدستگا
  روست روبه هیاول مواد کمبود مشکل با صنعت

 

 اعضـاي  یکـی از و  )محفـل (یـاران  کنسـرو سـازي   مدیرعامل محترم شرکت  ،مصطفی زفرقندي
 وارداتـی  و داخلـی  ۀاولیـ  مـواد  قیمت بودن باال را صنعت مشکل ایران، کنسرو صنایع سندیکاي

ي هـا  مواد اولیه بـا قیمـت   نیتأمبا مشکل جدي  يکنسروسازاکنون صنعت : تگف و کرد عنوان
 19ویـد  بیمـاري ک شـیوع   بـا قیمت جهانی ماهی  .طلبد یمروست که حمایت دولت را  هروب باال

ــران   ــه ایــ ــدا کــــرده اســــت کــ ــتثناافــــزایش پیــ ــ مســ .ت از ایــــن موضــــوع نیســ
خروج : افزود . هزار نفر در صنعت کنسروسازي فعالیت دارند 120حاضر  حال دري با بیان اینکه و

  .است کننده نگران بحثی که دیافزا یم این افراد از صنعت به تعداد بیکاران کشور
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 99 هآذرما ه دوم

  ي صنایع غذاییها کسب کرسی در انتخابات کانون انجمن

  رهیمد ئتیهعضو  عنوان بهو انتخاب دبیر سندیکا 

ـ ا ییغذا عیصنا يها کانون انجمن  يبـا هـدف انتخابـات اعضـا     رانی

ـ دب ،يررضـو یم محمددیس يجناب آقا. شد برگزار 99اول مرداد   ری

کـانون انتخـاب    ةریمد ئتیه عضو عنوان به ،رانیکنسرو ا عی

                                                         ٦ 

ه دومهفت رانیا کنسرو عیصنا يکایسند خبرنامه

 

  یواردات يها لهمحمو

و  ربـط  يذ يهـا   سازمانجلسات مداوم با 

توسط  یواردات یماه صیدر رابطه با موضوع ترخ

 صیتـرخ  يتون، خوشبختانه دستور الزم بـرا 

در گمرکـات   مین سه ماه و تاز مد 

راستاي گرامیداشت این اقدام شایسـته و  

معاونت فنی محترم گمرك جمهوري اسـالمی  

سندیکاي صنعت کنسرو ایران تقدیر و تشکر بـه عمـل   

کسب کرسی در انتخابات کانون انجمن

و انتخاب دبیر سندیکا 

کانون انجمن یمجمع عموم

اول مرداد  در رهیمد ئتیه

یصنا يکایمحترم سند

  . ندشد

 

  

محمو یدرصد از تمام 90 صیترخ

جلسات مداوم با  يو برگزار کایمستمر سند يها يریگیبا پ

در رابطه با موضوع ترخ يکنفرانس خبر يبرگزار نیهمچن

تون، خوشبختانه دستور الزم بـرا  یکنسرو ماه ةدکنندیتول يها شرکت

 شیکه ب یواردات يها محموله یدرصد از تمام 90

راستاي گرامیداشت این اقدام شایسـته و   در .دیبودند، صادر گرد صیدر انتظار ترخ

معاونت فنی محترم گمرك جمهوري اسـالمی   ،چشمگیر از جناب آقاي دکتر ارونقی

سندیکاي صنعت کنسرو ایران تقدیر و تشکر بـه عمـل    رهیمد ئتیهاز طرف  ،ایران

  .آمد
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 روغن بازار خصوص در یشیاند هم جلسه

٧ 

 12:14ساعت  1399 مهرماه 13 کشنبهی 

 ي صنایع غذاییها   نبا حضور دبیران انجم 

 نباتی برگزار شد در خصوص بازار روغن یشیاند هم ۀنخستین جلس 

 
  

ي صنایع ها با حضور دبیران انجمن نباتی روغندر خصوص بازار  یشیاند همنخستین جلسه 
 .برگزار شد نباتی روغنانجمن  رهیمد ئتیهغذایی و اعضاي 

 

ارز کاالهـاي   نیتـأم ، با توجه بـه وضـعیت   »فودپرس«به گزارش پایگاه خبري اقتصاد غذا 
 بـه  غذایی صنایع نیازهاي مطلوب نیتأم و واقعی نیاز برآورد  چگونگی منظور بهاساسی و 

 رضـا  حضور با نباتی روغن بازار بررسی یشیاند همۀ جلس نخستین ،نباتی روغن ۀاولی ةماد
 صـنعتی،  يهـا  نـان  انجمن دبیر ،پور مروت علیرضا لبنی، صنایع صنفی انجمن دبیر ،باکري
دبیـر انجمـن    ،يا مغـازه ي گوشـتی، جمشـید   هـا  دبیر انجمن فرآورده ،هزاد حسین جمال

 محمـدجواد دبیر سـندیکاي صـنایع کنسـرو،     ،شیرینی و شکالت، سیدمحمد میررضوي
 ةکـر  انجمـن  دبیر ،کشمیري محسن حجیم، نیمه ،نان فانتزي، حجیم ۀرئیس اتحادی ،کرمی
 ةنماینـد  ،فالح اهللا سنک، قدرتا و چیپس انجمن ةریمد ئتیه عضو ،جهانیان لیندا گیاهی،

ـ  روغنانجمن صنفی صنایع  و  ،صـمت  وزارت ةنماینـد  ،و بـا حضـور آقـاي آملـی     ،یکش
رضـایی، ابوالحسـن    و محمـود شـه   نباتی روغندبیر انجمن صنایع  ،امیرهوشنگ بیرشک

ه، صادق نوري، علـی  زاد خلیلی، کورش منتصر، حسن خلخالی، مهدي عبدي، صادق توکلی
 محمد مختاریـانی و  نباتی روغن صنایع انجمن ةریمد ئتیه عضو ،قاجاریه محمد فاضلی، و

 و شـد  تشـکیل  نباتی روغن انجمن میزبانی به عضو هیئت مدیره سندیکاي صنعت کنسرو
 بـرآورد  ضـرورت  ،نبـاتی  روغـن  موجودي و ذخایر وضعیت درخصوص مختلفی موضوعات
 بـراي  مرکـزي  بانـک  و دولـت  همکاري نحوه ،نباتی روغن به صنایع و صنوف نیاز از دقیق

 صـنعت  و صنف براي نباتی روغن توزیع و نیتأم ۀنیدرزموز هرگونه مشکل بر از جلوگیري
 .گرفت قرار  بررسی و موردبحث
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  فروشی خامگذري بر اقدامات سندیکا از تمدید صادرات رب اسپتیک تا مبارزه با 
 

و کسب بازار طالیی  یفرنگ گوجهضعیت حاکم بر بازار کنسرو رب 

و کشت و برداشت ) ترسالی(در طول دو سال گذشته به دلیل 
از  ،ي قبل شدهها از سال تر یمنطقاین محصول   متیق ،ی

باال رفتن قیمت دالر در مقابل ریال باعث شده که براي اولین بار در طول 
محصول ي ها در مقابل قیمت فرنگی چند سال گذشته، قیمت رب گوجه

فرصت ممکن براي  نیتر مهم. ودش تر یرقابتچین یا ترکیه شدة کشورهاي 
ول ایران سهم بازار جدید در بازارهاي صادراتی براي محص

بد نیست ایجاد شده که  یفرصت بسیار مهم ،از سوي دیگر
شیوع بیماري کاهش تولید رب در چین به دلیل . بنامیم 

و اروپاي شرقی، ورود  هیروس خصوص بهچندین کشور موجب شد 
تقاضاي حجم . هندکاهش د شدت بهیا اعالم کرده رب گوجه از چین را ممنوع 

باید از این فرصت نهایت استفاده باالتر رفته است که کشورها به ایران 
توسعۀ  ۀبا ورود به بازارهاي جدید و عقد قراردادهاي با حجم باال برنام

  .را بازگردانیم رفته ازدستصادرات را جلو ببریم و سهم بازار 
رب گوجه فرنگی سندیکا روکمیته فنی کنس برداشتی از سخنان اعضاي

                                                         

گذري بر اقدامات سندیکا از تمدید صادرات رب اسپتیک تا مبارزه با 

٨ 

  در این روزها

باال رفته و  يا هیرو یب صورت بهدر داخل کشور 
و علت  رسد یمبه فروش  الیر هزار

؛ این اقدام موجب کمبود آن است
قادر به تأمین  مویل آب ةدکنندیتول
طبیعی را به دست مشتري  يمو
افزایش داخلی به چندین برابر  ي

 به اي  سندیکاي صنایع کنسرو ایران طی نامه
مدیرکل محترم دفتر هماهنگی صادرات 
خواستار جلوگیري از صادرات این 
از بروز مشکالت بیشتر جلوگیري به 

ضعیت حاکم بر بازار کنسرو رب و
  صاداتی
در طول دو سال گذشته به دلیل  که یدرحال
یفرنگ گوجه قبول قابل
باال رفتن قیمت دالر در مقابل ریال باعث شده که براي اولین بار در طول  یطرف

چند سال گذشته، قیمت رب گوجه
شدة کشورهاي  عرضه

سهم بازار جدید در بازارهاي صادراتی براي محص کردن دایپفروش و 
از سوي دیگر. فراهم شده است

 »زمان طالیی«آن را 
موجب شد عمالً ، کرونا

رب گوجه از چین را ممنوع 
کشورها به ایران  گونه نیا

با ورود به بازارهاي جدید و عقد قراردادهاي با حجم باال برنامتا را کرد 
صادرات را جلو ببریم و سهم بازار 

برداشتی از سخنان اعضاي :منبع  

گذري بر اقدامات سندیکا از تمدید صادرات رب اسپتیک تا مبارزه با 

 

در این روزها موترشیلنگاهی به بازار    

در داخل کشور قیمت لیموترش  که ییازآنجا 
هزار 160در حال حاضر هر کیلوگرم به قیمت 

است موترشیلاصلی این افزایش قیمت صادرات 
تول يها کارخانه جهیدرنتدر بازار گردیده و 

مویل آب توانند ینمنبوده و  ي کافیمویل آب
يمویل آبقیمت از طرفی، برسانند و  داخلی

سندیکاي صنایع کنسرو ایران طی نامه ،در همین راستا. یافته است
مدیرکل محترم دفتر هماهنگی صادرات  ،جناب آقاي مهندس بازاري

خواستار جلوگیري از صادرات این  ،لیمحصوالت کشاورزي و صنایع تبدی
از بروز مشکالت بیشتر جلوگیري به  تاشد  استفروشی  محصول که نوعی خام

  .عمل آید
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 لغو دارند درخواست محصول نیا دکنندگانیتول: گفت ندارد،
  .شود دیتمد یفرنگ گوجه رب

 رب تن هزار 600 ساالنه دیتول از سنا،یا با وگو گفت در
 .شود یم صادر کشور دیتول درصد 35 معموالً: کرد اظهار و داد

 و کرد عنوان فصل رییتغ را یفرنگ گوجه ریاخ متیق شیافزا
 هم معتدل نقاط در یحت یفرنگ گوجه سرما، فصل دنیفرارس

 گرید لیدل. است شده منجر آن متیق شیافزا به این عامل
 رب نکهیا به توجه با .است محصول نیا صادرات زین یفرنگ
 و یفرنگ گوجه متیق شیافزا شده، دیتول یکاف ةانداز به کشور
 اکنون گرید طرف از. داشت نخواهد محصول نیا متیق در ير
 سرما فصل در گوجه يها متیق با چون ست،ین یفرنگ گوجه رب
  .ندارد ياقتصاد
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کشور در فرصت  یفرنگ گوجهبسیاري از تولیدکنندگان کنسرو رب 
خود  ۀکوتاهی که صادرات این محصول آزاد گردید محصوالت تولیدي سال گذشت

ي زیادتر از شرایط ها مشکالت بسیار و صرف هزینه
بازار جدید هستند، چگونه ممکن 

به دلیل تصمیم عجوالنه و با  فرنگی
تنظیم قیمت داخلی، بازار صادرات را از دست داد و بگوییم امکان فروش 
نداریم؟ تکلیف تعهدات با مشتریان خارجی چه خواهد شد؟ اگر مشتریان در 
ایرانی را از صحنه بیرون ببینند و از کشورهاي دیگر 

 عدم حضور در بازار را جبران کرد؟

را  یفرنگ گوجه رب صادرات تیممنوع

 رب یکاف دیتول به توجه با نکهیا 
 در يریتأث یفرنگ گوجه رب صادرات

ندارد، محصول نیا متیق
رب صادرات تیممنوع

در يررضویم محمد
دادفرنگی خبر  گوجه

افزا لیدل نیهمچن يو
فرارس به توجه با: گفت
این عامل که کند ینم رشد
فرنگ گوجه متیق شیافزا

کشور در یفرنگ گوجه
ریتأث آن رب صادرات

رب دیتول فصل گرید
اقتصاد ۀصرف رب دیتول
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 یکتمدید لغو صادرات رب اسپت

بسیاري از تولیدکنندگان کنسرو رب  که یدرحال
کوتاهی که صادرات این محصول آزاد گردید محصوالت تولیدي سال گذشت

مشکالت بسیار و صرف هزینه باوجودو  دندکررا صادر 
بازار جدید هستند، چگونه ممکن  بازگرداندندر حال  معمول، با تولید دوباره
فرنگی تی رب گوجهي صادراها است در اوج فعالیت

تنظیم قیمت داخلی، بازار صادرات را از دست داد و بگوییم امکان فروش  ۀبهان
نداریم؟ تکلیف تعهدات با مشتریان خارجی چه خواهد شد؟ اگر مشتریان در 

ایرانی را از صحنه بیرون ببینند و از کشورهاي دیگر  ةصادرکنندشرایط فعلی 
عدم حضور در بازار را جبران کرد؟توان  میچگونه  هاخرید کنند بعد

ممنوع لغو دیتمد درخواست دکنندگانیتول
 . دارند

 انیب با رانیا کنسرو عیصنا يکایسند ریدب
صادرات و یفرنگ گوجه متیق شیافزا ،یفرنگ گوجه
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  فروشی خامگذري بر اقدامات سندیکا از تمدید صادرات رب اسپتیک تا مبارزه با 
 

 را آن صـادرات  یمقاطع در یفرنگ گوجه رب متیق کنترل و ی
ـ تول کشور در یکاف ةانداز به محصول نیا فعالً ـ یدل و شـده  دی  یل
در نتیجه درخواست ها براي تمدید مجـدد   .ندارد وجود آن صادرات

 

 

 

                                                         

گذري بر اقدامات سندیکا از تمدید صادرات رب اسپتیک تا مبارزه با 

١٠ 

 

  آزاد شد ماه اسپتیک تا پایان آبان

 تاصـادر  حاضـر  حال در نکهیا ان
ـ ممنوع رفـع   فلـه  رب شـامل  تی

 يبـرا  و اسـت  صـادرات  مخصوص 
ـ  گوجـه  ـ تول خـأل  تحـت  یفرنگ  در و دی
 فقط و دارد يماندگار هم سال سه یا

 را کیاسـپت  ریغ رب واردکنندگان

ـ  گوجه رب صادرات تیممنوع  یفرنگ
 گـر ید طـرف  از و دارد ازین ارز به دولت
 محصـول،  فروش نیب افتادن وقفه 
 .است کشور و

یکاف ۀعرض يبرا دولت
فعالً اما کند، یم ممنوع
صادرات تیممنوع يبرا

 .آن ادامه دارد

  

 

گذري بر اقدامات سندیکا از تمدید صادرات رب اسپتیک تا مبارزه با 

 

  

اسپتیک تا پایان آبان فرنگی درات رب گوجهصا
 

انیب با همچنان رانیا کنسرو عیصنا يکایسند ریدب
ـ ا و شـده  آزاد ماه آبان انیپا تا کیاسپت رب رفـع  نی
 کیاسپت یفرنگ گوجه رب: کرد حیتصر شود، ینم

گوجـه  رب نوع نیا. شود ینم دیتول داخل مصرف
یا دو تا که شود یم ينگهدار مخصوص يها سهیک
واردکنندگان معموالً ،یطورکل به. شود یم دیتول صادرات يبرا
 .خرند ینم

ممنوع لغو دارند درخواست دکنندگانیتول: افزود يو
دولت حاضر حال در یطرف از چراکه شود، دیتمد
 صورت در و ستین راحت یصادرات يمشتر حفظ
و دکنندهیتول انیز به که رود یم دست از يمشتر
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 رانیا کنسرو عیصنا يکایسند یفن يها تهیکم گزارش

١١ 

 

  یفرنگ گوجهفنی کنسرو رب  ۀصادرات و کمیت ۀهمکاري کمیت
فنی کنسـرو رب گوجـه فرنگـی سـندیکاي      ۀتیمداوم کم يها يریگیو پ ها با تالش

به ریاسـت   صادرات صنایع کنسرو ایران،به ریاست جناب آقاي مختاریانی و کمیته 
ارزشمند  يهمکارو  تاك محترم شرکت روژین رعاملیمد ،جناب آقاي مظفر عبداهللا

مختلـف   هاي حجمو  يبند بستهدر  یفرنگ گوجهتجارت صادرات رب  ۀسازمان توسع
  .تمدید گردید آذرماهنیز تا پایان  شد و بار دیگر دیماه تمد آبان انیتا پا

  روغن ۀي سندیکا جهت دریافت سهمیها از فعالیت اي خالصه
و دریافـت   ندیکا با دریافت مستندات میزان روغن مصرفیدانید س میکه  طور همان

 ةشـد  ي مالی حسابرسـی ها مستندات مورد نیاز از سازمان صنعت و معدن و صورت
و بالفاصـله بـا برگـزاري جلسـات و      کـرد روغن را تقسیم  هزاران 10 ۀسهمی ،اعضا
بعـد از مراجعـات    جهیدرنت .جدید نمودۀ متعددي درخواست سهمی يها ينگار نامه

ي متعـدد  ها و انجام مصاحبه سو کیمتعدد به ستاد تنظیم بازار و ارسال مکاتبات از 
 خصوص به يکنسروساز يها کارخانهنگرانی از تعطیلی  ي اقتصادي و ابرازها با رسانه
 طـور  بـه ي گرم و سرد و بیکار شدن هزاران نفـر  ها تولیدي انواع سس يها کارخانه

 و مکاتبه اي که با معاون اول ریاست جمهوري صورت گرفت مستقیم و غیرمستقیم

و واحـدها   گیـرد   تعلـق به واحدهاي تحت پوشش این سندیکا  يا هیسهممقرر شد 
خود رأساً به وزارت صنعت معدن و تجـارت اسـتان مربوطـه مراجعـه و اقـدام بـه       

  .کننددریافت سهمیه 

بـه ریاسـت جنـاب آقـاي      ،سـرد  وي گـرم  هـا  فنی سـس  ۀشایان ذکر است کمیت
ي مستمر خود موفق به دریافت این سهمیه شده ها با پیگیري ،امیرمحمدتقی گنجی

 تا در تولیـد شدند  مند بهرهکه از محل دریافت این سهمیه سایر اقالم کنسروي نیز 
را از انجمـن   ضمناَ این سـندیکا نهایـت تشـکر   .ایجاد نشود يا وقفهاین محصوالت 

روغن نباتی ایران و همکاري بسیار نزدیک و خالصانه در جهت توزیـع روغـن بـین    
اعضاي صنعت کنسرو کشور  را داشته و از درگاه خداوند منان موفقیت و سربلندي 
را براي آن انجمن محترم خواستار است و امید اسـت در آینـده نزدیـک تعـامالت      

ــذیرد   ــورت پـــــ ــن صـــــ ــین دو انجمـــــ ــتري  بـــــ .بیشـــــ
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 )اول بخش(  ی

خوشایند کنسرو ماهی تون داخلی و کوشش تولیدکنندگان  این امر به دلیل طعم
در محصوالت ایجاد شده است اما  یبخش تنوعمردم و  ۀدر تولید محصولی متناسب با ذائق

شوربختانه در . دور داشت نظر ازقیمت مناسب کنسرو ماهی را نیز در این میان نباید 
ماهی ناشی از افزایش کنسرو  ةکنند مصرفبه دلیل افزایش قیمت 

میزان ساالنه حدود  از کشورقیمت ماهی تون، تولید و مصرف کنسرو ماهی در 
کنسرو کاهش پیدا کرده قوطی میلیون  300کنسرو به زیر 

دریافت که میزان واردات تون ماهیان ارتباط  توان یمآمار و اطالعات موجود 
 ةکنند مصرفکاهش قیمت  جهیدرنتمعناداري با کاهش قیمت ماهی تون صید داخل و 

که امکان واردات تون ماهیان با قیمت مناسب  ییها سالدر . کنسرو ماهی تون داشته است
مصرف این کنسرو ماهی ثبات داشته و تولید و  کننده مصرففراهم بوده است، قیمت 

  .محصول نیز افزایش چشمگیري یافته است

ضروري است که  استمثبت  درمجموعتراز تجاري صنعت آبزیان کشور 
 .این صنعت، به واردات تون ماهیان اختصاص یابد

، شــود یمــکشــور محســوب  غــذاییمحصــوالت صــنایع  نیتــر ســالم
کـه همـواره از آن تحـت     دهـد  یمـ اصـلی ایـن محصـول را مـاهی تشـکیل      

                                                         

یماه کنسرو صنعت تیوضع یلیتحل گزارش

١٢ 

 کشور یماه کنسرو صنعت
 کنسرو صنعت ۀتیکم يها ت
  )اول بخش
و تولید محصولی سالم و مغذي با  توجه

 ژهیو بهماندگاري باال و دسترسی آسان و نقش اساسی آن در تأمین امنیت غذایی جامعه 
ذخایر مراکز نظامی و  عنوان بهآن  

ویژه مورد توجه و  صورت بهجنگ و بالیاي طبیعی، باید 

 20در حال حاضر تنها حدود  ،و مشکالت فراروي این صنعت
خود مشغول به ظرفیت  سوم کیبا حدود 

ماهی در کشور در مقیاس جهانی بسیار پایین بوده و از این حیث ایران در 
کنسرو ماهی در کشور در مقیاس جهانی از 

چهارم جهان قرار  ۀکه ایران از این حیث در رتب

این امر به دلیل طعم. ردیگ یم
در تولید محصولی متناسب با ذائق

قیمت مناسب کنسرو ماهی را نیز در این میان نباید 
به دلیل افزایش قیمت  ،ي اخیرها سال

قیمت ماهی تون، تولید و مصرف کنسرو ماهی در 
کنسرو به زیر قوطی میلیون  600
  .است

آمار و اطالعات موجود  ۀبا مطالع
معناداري با کاهش قیمت ماهی تون صید داخل و 

کنسرو ماهی تون داشته است
فراهم بوده است، قیمت 

محصول نیز افزایش چشمگیري یافته است

تراز تجاري صنعت آبزیان کشور  ازآنجاکه
این صنعت، به واردات تون ماهیان اختصاص یابد يارزآوربخشی از 

ســالمکنســرو مــاهی یکــی از 
اصـلی ایـن محصـول را مـاهی تشـکیل       ۀاولیـ  ةزیرا مـاد 

 

  

صنعت تیوضع یلیتحل گزارش به ینگاه
تیفعال يراستا در ،1399 مرداد چاپ

بخش( کشور انیآبز
توجه قابل ییزا اشتغالصنعت کنسرو ماهی به دلیل 

ماندگاري باال و دسترسی آسان و نقش اساسی آن در تأمین امنیت غذایی جامعه 
 اهمیت استراتژیکاقشار متوسط به پایین و نیز 

جنگ و بالیاي طبیعی، باید  ازجملهدر مواقع بحران  امدادي
  .گیردحمایت قرار 

و مشکالت فراروي این صنعت ها شبه دلیل چال
با حدود  ،ماهی کشور کنسرو يها کارخانهدرصد 

  .فعالیت هستند

ماهی در کشور در مقیاس جهانی بسیار پایین بوده و از این حیث ایران در  ۀمصرف سران
کنسرو ماهی در کشور در مقیاس جهانی از  ۀجایگاه صدم جهان قرار دارد اما مصرف سران

که ایران از این حیث در رتب يا گونه به ؛جایگاه مناسبی برخورداراست
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لوکس و  محصولیماهی تون مانند ماهی سفید یا ماهی سالمون، 
 یتوجه قابلضمن ایجاد اشتغال بلکه ماهی تون  شود ینم

  .رسد یمدر مناطق محروم کشور، به مصرف اقشار ضعیف جامعه 
ادا اروپا، آمریکا و کان ۀایران پس از اتحادی ،FAO بر اساس برآوردهاي برخی منابع و اطالعات
این رقم براي  .کنسرو ماهی تون را داراست ۀبا حدود یک کیلوگرم، باالترین مصرف سران

  .کیلوگرم است 5/1و براي کانادا حدود  8/1متحده 

مصرف  ۀمصرف کنسرو ماهی در ایران به نسبت سران ۀسران شود
مصرف ماهی در کشور حدود  ۀسرانو این در حالی است که 

  .مصرف جهانی است

کیلوگرم  1/12حدود  1397ماهی در ایران در سال  ۀبر اساس آمار رسمی، مصرف سران
کیلوگرم گزارش  2/20حدود  2018جهانی ماهی در سال  ۀبوده است و مصرف سران

FAO ۀایران در مقدار مصرف سران جایگاه دهد یمشان ن 
مصرف  ۀسران ازنظراین در حالی است که ایران ، است جهان

بنابراین نقش صنعت کنسرو ماهی در آشتی  ؛چهارم دنیا قرار دارد
 ریانکارناپذمصرف ماهی  ۀافزایش سران جهیدرنتمردم با مصرف ماهی و 

                                                         

یماه کنسرو صنعت تیوضع یلیتحل گزارش
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تولیـد کنسـرو مـاهی، بـه      فراینـد 
ــیون ــه) استریلیزاس ــ ب ــه چیه ــاد گون ة م

فارغ از زمان شرایط، ۀ آسان و در دسترس بودن در هم
  .شود

را فراهم  يادیص وپیشین یعنی صید 
و  غذاییامنیت ، نقش مهمی در محصولی سالم و مقوي
پسین، ایفا  ۀحلق عنوان بهجامعه  یین

ذخایر مراکز نظامی  عنوان به( یماهکنسرو 
  .در مواقع بحرانی از قبیل جنگ و بالیاي طبیعی نیز نباید مورد غفلت واقع شود

کنسرو  ژهیو بهو اهمیت مصرف محصوالت کنسروي 
جامعه ایفا  غذاییتأمین امنیت نقش مهمی در 

  .کند، شایستگی این صنعت را جهت توجه بیشتر و حمایت ویژه به اثبات رساند

ماهی تون مانند ماهی سفید یا ماهی سالمون،  کهنآخالصه 
ینمالکچري محسوب 

در مناطق محروم کشور، به مصرف اقشار ضعیف جامعه 
بر اساس برآوردهاي برخی منابع و اطالعات
با حدود یک کیلوگرم، باالترین مصرف سران

متحده   الت، ایا7/2اروپا  ۀاتحادی

شود یممالحظه  هک ن چنا
و این در حالی است که  است توجه قابلجهانی 

مصرف جهانی است ۀنصف سران

بر اساس آمار رسمی، مصرف سران
بوده است و مصرف سران

  .شده است

FAO آمارهاي تجمیعی

جهانصدم  ۀآبزیان رتب
چهارم دنیا قرار دارد ۀکنسرو ماهی در رتب

مردم با مصرف ماهی و  ۀدادن ذائق

فراینـد  همچنـین در . شـود  یمـ  یـاد  سـالمتی  غذاي عنوان
ــود   ــل وج ــددلی ــ فراین ــیون( یحرارت استریلیزاس

  .ستیننیاز  اي نگهدارنده

آسان و در دسترس بودن در هم ونقل حملماندگاري باال، قابلیت 
شود یم، از دیگر مزایاي کنسرو ماهی محسوب و مکان

پیشین یعنی صید  ۀموجبات توسعه و رونق حلق سو کیاین صنعت از 
محصولی سالم و مقويو از دیگر سو، با تولید  سازد یم

یینبراي اقشار متوسط به پا تأمین پروتئین ارزان
  .کند یم

کنسرو  نقش استراتژیک، ها این ویژگی ۀدر کنار هم
در مواقع بحرانی از قبیل جنگ و بالیاي طبیعی نیز نباید مورد غفلت واقع شود) و امدادي

و اهمیت مصرف محصوالت کنسروي  19بیماري کوید  جهانی بحران اخیراً 
نقش مهمی در  تواند یمیک غذاي کامل  عنوان بهماهی که 

کند، شایستگی این صنعت را جهت توجه بیشتر و حمایت ویژه به اثبات رساند
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، جایگزین گوشت قرمز عنوان بهترویج مصرف ماهی  شود یمیادآور . دینما یم
ي دولت و مورد تأکید وزارت بهداشت و سازمان شیالت ایران بوده ها از اولویتهمواره 
  .است

میلیون  600تا  500، ساالنه حدود 96 تا 93 يها سالبر اساس برآوردهاي موجود در 
به بعد به دلیل افزایش قیمت  97کنسرو ماهی در کشور تولید شده است، اما از سال 

تولیدي سیر نزولی  شمارکنسرو ماهی،  ةکنند مصرفافزایش قیمت  جهیدرنتماهی و 
میلیون کنسرو در سال کاهش یافته  300 کمتر ازي فعلی به ها  نیافته و براساس تخمی

  .است

 اثربخشو نیز اقدامات  استقبال اکثریت جامعه از طعم کنسرو ماهی تونبا توجه به 
و  بازشو آساناستفاده از در  ازجملهتولیدکنندگان در ترویج بیشتر مصرف کنسرو ماهی 

، شویدي، فلفلی، سیر تونیز روغن(ي مختلف ها محصوالت کنسرو ماهی با طعم یبخش تنوع
 800خوب کشور، امکان تولید بیش از  يساز تیظرفو با عنایت به ) ...و فلفل، لوبیا ماهی و

  .ستینکنسرو ماهی در کشور دور از دسترس قوطی میلیون 

چنانچه میانگین قیمت  .استکنسرو ماهی  ةکنند مصرفمهم در این میان قیمت  ۀنکت
ة کنند مصرفو نیز متوسط قیمت ) 2ة شمارجدول ( داخلخرید هر کیلوگرم ماهی صید 

ورد توجه قرار گیرد، ثبات م 95 و 94،93 يها سال، در )3ة شمارجدول (کنسرو ماهی 
افزایش تولید و مصرف کنسرو ماهی  که این خود به خورد یمبه چشم  یتوجه قابلنسبی 

برخی به بعد به دلیل  97اما شوربختانه از سال  ؛منجر شده است ها سالدر این 
این  جهیدرنتو  روند جهت معکوس یافته این، ربط يذاشتباه مراجع  هاي تصمیم

از سبد مصرف  جیتدر به کننده مصرفقیمت  توجه قابلغذاي کامل و سالم به دلیل افزایش 
  .جامعه حذف شده است پاییناقشار متوسط به  ةو سفر

  
  

  



 ن  خبرنامھ سندیکای صنایع کنسرو ایرا                                                         
٩٩ھفتھ سوم دی ماه...........دو شماره   

 
 

 
 

 

 )اول بخش(  یماه کنسرو صنعت تیوضع یلیتحل گزارش

١٥ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )2ة جدول شمار(
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1399 1397 1395 1393 1391

)لایر(میانگین قیمت مصرف کننده

 سال
  میانگین قیمت خرید

  )ریال(هر کیلو ماهی 
 297.358  1399چهار ماه اول سال 

1398  202.207 

1397  88.337 

1396  78.692 

1395 59.712 

1394 54.733 

1393  61.663 

  )ریال( کننده مصرفمیانگین قیمت  سال
1399 200000 
1398 140000 
1397 85000 
1396 67000 
1395 60000 
1394 59000 
1393 59000 
1392 56000 
1391 51000 

  )3شمارة جدول (
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 گمرك تیسا در یصادرات يها مت

به معنـی رفـع مسـئولیت قـانونی از     » .دقیقه بجوشانید 20 قبل از مصرف،
قبـل از  «: این جمله مانند این است که روي شیر پاستوریزه یا استریل بنویسیم

 تکنولوژي پیشرفت با که رود می امید دارد بررسی جاي بسیار موضوع
 حرارت مرحله در کنسروي محصوالت ساختن یکنواخت و اتوکالو مراحل

 تولید در که تایلند جمله از جهان کشورهاي از بسیاري مانند بتواند نیز 
 صد اطمینان با و رسیده کنسروسازي استاندارد مراحل باالترین به بوده 

  .نمایند حذف کنسرو هاي قوطی روي

 نیست، واردات از جلوگیري به فقط است، کشور همیشگی شعار که » 
 تولیدي غذایی مواد کیفیت و ایمنی از کنندگان مصرف اطمینان جلب

و استاندارد خواهشمند  بهداشت وزارت داروي و غذا سازمان محترم همکاران
 مرحلۀ بر نظارت افزایش با تون، ماهی کنسرو ویژه به و کنسروها ایمنی

 قوطی مدل چند تهیه با  کنسروسازي، هاي کارخانه در گذاري قرنطینه 
 کنسروهاي برروي جمله این کردن حذف دالیل و موضوعی بررس به مختلف
 چندین ارسال با سندیکا غیرگوشتی کنسروهاي و آبزیان فنی هاي کمیته
 همین در و گردیدند کنسرو قوطی روي از جمله این پیگیري خواستار دارو

 کنسروهاي کمیتۀ و آبزیان کنسرو صنعت فنی هاي کمیته از کارشناسانی
 و 19 کوید شیوع دلیل به فعالً که گرفت خواهد صورت دارو و غذا سازمان

 جهت و ندارد وجود حضوري جلسات برگزاري امکان دارد وجود زمینه 
 .است گرفته صورت مذاکراتی آنالین 

 سندیکا غیرگوشتی کمیته و آبزیان کنسرو فنی  هاي کمیته

 
                                                         

متیق یروزرسان هب خصوص در یاسالم يجمهور گمرك

١٦ 

 !قبل از مصرف نجوشانید
ي کنسرو ماهی تون تولید داخل کشور ایـران درج  

شـده و در   يکنسروسـاز این متن مشخص نیست که این جمله از چه موقع وارد صنعت 
این صنعت چگونـه بـوده    يها کارخانهزمان ورود این جمله به صنعت کنسرو ، وضعیت فناوري در 

استریلیزاسیون قوطی کنسرو در اتـوکالو کارخانـه   
بـاکتري کلسـتریدیوم   ) اسـپور (دما یا زمان یا هر دو به نحو مطلـوبی طـی نشـده و هـاگ     

درآیـد و سـم   ) وجتـاتیو (باشد و پس از مدتی به شـکل رویشـی   
را کـه مـاهیتی پروتئینـی     ومتولید کند، این جوشاندن در منزل، سم بوتولین

  !شود کننده مصرفکرده و آن را خنثی سازد و مانع مرگ 
را روي  يا جملـه ایران کنسرو تهیه کنیـد، هرگـز چنـین    

ـ  يا دکننـده یتولطبق قوانین ایمنی مواد غذایی، هیچ  از نیسـت  مج
ـ نیابینـدازد؛ مگـر    کننده مصرفگردن   هک

بـارم  (کنسرو ماهی تون موظف است ضـمن دقـت در تنظـیم دمـا و زمـان اتـوکالو       
براي استریل کردن قوطی، پس از تولید نیز قوطی را به مـدت مناسـب قرنطینـه    

آزمایشگاه کارخانه مبنـی بـر    دییتأي میکروبی و 
 ارائـه ، آن را به بـازار مصـرف   يهواز یبي 

قبل از مصرف،«معروف  ۀنوشتن جمل
این جمله مانند این است که روي شیر پاستوریزه یا استریل بنویسیم. تولیدکننده است

 »!شانیدمصرف بجو
موضوع این که جایی آن از لذا

مراحل رصد و استریلیزاسیون
 ایران کنسرو صنعت دهی

پیشگام تون ماهی کنسرو
روي از را مربوطه جمله درصد

 ایرانی کاالي از حمایت «
جلب به هم آن از بخشی بلکه
همکاران از لذا.گردد برمی

ایمنی تضمین راستاي در است 
 زمان مدت و کردن اتوکالو
مختلف کشورهاي از کنسرو
کمیته.بپردازند کشورها سایر
دارو و غذا سازمان به نامه
کارشناسانی حضور با جلساتی راستا

سازمان در سندیکا غیرگوشتی
این در که هایی محدودیت
 صورت به جلسات برگزاري

کمیته  :منبع

گمرك ۀیاطالع

 

قبل از مصرف نجوشانید
ي کنسرو ماهی تون تولید داخل کشور ایـران درج  ها با این عنوان روي قوطی يا جملهست ها سال
  ».دقیقه بجوشانید 20 قبل از مصرف به مدت«: شود یم

این متن مشخص نیست که این جمله از چه موقع وارد صنعت  ةنگارندبر 
زمان ورود این جمله به صنعت کنسرو ، وضعیت فناوري در 

  است؟
استریلیزاسیون قوطی کنسرو در اتـوکالو کارخانـه    فرایندعلت نوشتن این جمله این است که اگر 

دما یا زمان یا هر دو به نحو مطلـوبی طـی نشـده و هـاگ      ازنظر
باشد و پس از مدتی به شـکل رویشـی    مانده  یباقبوتولینوم در قوطی 

تولید کند، این جوشاندن در منزل، سم بوتولین ومبوتولین) توکسین(
کرده و آن را خنثی سازد و مانع مرگ ) دناتوره(دارد، تقلیب 

ایران کنسرو تهیه کنیـد، هرگـز چنـین     جز بهجهان  ۀچهارگوشاگر از  آنکهحال 
طبق قوانین ایمنی مواد غذایی، هیچ  اصوالً !آن نخواهید دیدقوطی 

گردن   سالمت مواد غذایی تولیدي خود را بر نیتأمبخشی از 
  .فناوري مناسب در این زمینه وجود نداشته باشد

کنسرو ماهی تون موظف است ضـمن دقـت در تنظـیم دمـا و زمـان اتـوکالو        ةدکنندیتول
براي استریل کردن قوطی، پس از تولید نیز قوطی را به مـدت مناسـب قرنطینـه    ) استریلیزاسیون

ي میکروبی و ها کرده و پس از انجام آزمایش) گذاري گرمخانه(
ي ها کنسروها و عاري بودن از باکتريسالم بودن محتویات 

 .کند
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 گمرك تیسا در یصادرات يها متیق یروزرسان هب خصوص در یاسالم يجمهور گمرك ۀیاطالع

١٧ 

  

  
 منظور بهدفتر بررسی و تأمین ارزش گمرك جمهوري اسالمی ایران برابر اعالم 

ي تخصصی لیست ها ارزش گمرکی کاالهاي صادراتی از انجمنروزرسانی بانک  به
ي ها با بررسی ها انجمن ةکاالهاي تولیدشدي صادراتی ها قیمت يگذار ارزش

بنا به درخواست برخی از شرکت هاي عضو  ي فنی این سندیکاها کارشناسی کمیته
صوالت مدیرکل دفتر صنایع تبدیلی و غذایی و مح ،دفتر دکتر اسفندیاري بهسندیکا 
مدیرکل محترم دفتر هماهنگی  ،و مهندس بازاري ،وزارت جهاد کشاورزي کشاورزي

ایشان به  دییتأارسال گردید تا بعد از  ،صادرات محصوالت کشاورزي و صنایع تبدیلی
ارجاع داده تا بعد از بررسی و تایید در سامانه ارزش  گمركکمیته ارزش گذاري 

  .گردد ثبت گذاري 
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 جلسات گزارش

١٨ 

  جلسات گزارش
  تولید و تجارت آبزیان ۀمشترك با اتحادی ۀجلس

با حضور تولید و تجارت آبزیان ۀ به میزبانی اتحادی ،8/5/99در تاریخ که  در این جلسه
و جناب  ،تولید و تجارت آبزیانۀ اتحادی رهیمد ئتیه سیرئ ،معصومیدکتر جناب آقاي 

 ،میررضـوي  ،و آقایان بختیاري از اتحادیه و آقاي شریعتی ،دبیرکل ،آقاي دکتر خدایی
پیرامـون   شـد  برگـزار  سندیکاي صنایع کنسرو ایـران  از نعمتی خانم سرکارو رضایی 

  .مباحث صنعت آبزیان کشور بحث و بررسی شد
 سـندیکا و اتحادیـه مقـرر شـد در آینـده نیـز ایـن تعـامالت         روابط مثبتبا اشاره به 

جامع  ۀي سامانها و هزینه يدرآمدگسترش یابند؛ ضمناً در رابطه با منابع  شیازپ شیب
به اعضاي سندیکا اعالم خواهـد   يزود بهیی به عمل آمد که ها رهگیري آبزیان صحبت

  .گردید
 یصادق دکتر يآقا جناب با ییغذا عیصنا انجمن کانون و کایسند مشترك جلسۀ

 دفتـر  رکلیمـد  ،يصـفدر  يآقـا  جنـاب  و صمت، وزارت محترم معاونت ،یارکین
  يرفلزیغ عیصنا

دبیـر   ،در این جلسه که با حضور آقایان دکتر نیارکی و صفدري و جناب آقاي عزیزپور
آقاي نیز جناب و  ،دبیر انجمن روغن ،شکبیرآقاي  جناب کانون انجمن صنایع غذایی،

 شـد  برگزاربیر سندیکا دآقاي میررضوي جناب و  ،کانون ةریمد ئتیه سیرئ ،مرتضوي

شـد و   یبررسـ  وبحث  روغن ازجملهکمبود ارز جهت تأمین کاالهاي اساسی  ۀنیدرزم
آقاي دکتر نیارکی پیشنهاد کردند که این مسئله با انعکاس در منـابع خبـري بیشـتر    
دنبــال شــود و ضــمناً آقــاي میررضــوي دبیــر ســندیکا از کمبــود روغــن در صــنایع  

  .و تعطیلی و بیکاري هزاران نفر خبر دادند يکنسروساز
  

 يفضـا  در یفرنگـ  گوجـه  رب و گوجـه  محصـوالت  صادرات یشناس بیآس جلسۀ
  النپوریگ دکتر استیر به پیاسکا

بـه   ، عصـر 19الـی   صـبح  11سـاعت   ،99 مردادمـاه  15چهارشنبه در روز این جلسه 
کشاورزي وزارت  يوکارها کسبصنایع تبدیلی و  ۀمعاون توسع ،ریاست دکتر گیالنپور

در  ،استاد بازاریابی دانشگاه تهران ،جناب دکتر حامد رفیعی ۀو با ارائ ،يجهاد کشاورز
فضاي اسکایپ توسط مرکز مطالعات راهبردي کشاورزي و آپ اتاق بازرگانی، صـنایع،  

بحث و بررسی پیرامون وضعیت  هجناب گیالنپور ب .شد برگزارمعادن و کشاورزي ایران 
 جنـاب دکتـر رفیعـی   سپس  .پرداختند یفرنگ گوجهو صادرات رب  یفرنگ گوجهکشت 

ي میررضوي دبیر سـندیکا و آقـاي   آقا. دادندارائه  موضوع جلسه در رابطه باآمارهایی 
 بـه برخـی از   ،تـاك  روژیـن مدیرعامل شـرکت   ،دا و آقاي عبداهللاآ مانتظار از شرکت ارو

  .کردنداشاره  یفرنگ گوجهرات رب مشکالت صاد نیتر مهم
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 جلسات گزارش

١٩ 

  
  

  99ماه  تا آبان رهیمد ئتیهگزارش جلسات 
  تاکنوناز ابتداي سال سندیکا  ةریمد ئتیهجلسات برگزار شدن 

  ي شیوع ویروس کروناها تتعدادي از جلسات به دلیل محدودیو آنالین بودن 
  

  :رانیا کنسرو عیصنا يکایسند رةیمد ئتیه جلسات مصوبات از یبرخ
 يها شبکه در حضورسایت و تولید محتوا و معرفی  و یاطالعات بانک يانداز راه -

همزمان با استخدام   يخبر بولتن ۀیته وو ارتباط با خبرگزاري ها  یاجتماع
 نیروي روابط عمومی سندیکا

 دو مدت به 1401 سال يابتدا تا 99 سال يابتدا از تیعضو يها کارتصدور  - 
  طیشرا واجد ياعضا بهتحویل  و سال

 يعاد مجمع خیتار نییتع -

 اجارة براي پرداخت نکردن ،ساختمان رهن بابت یمبلغ پرداختموافقت با  - 
   انهیماه

 زین و آن عیتوز نحوة و) تن هزار ده زانیم به( روغن صیتخص یبررس  - 
 شدهیحسابرس یمال يها صورت اخذ با عیتوز نحوةبارة در الزم مستندات

 بازار میتنظ ستاد نامۀ بخش طبق اب،ینیبه سامانۀ ،98سال 

 صنعت تۀیکم مسئول توسط انیماه تون يانداز راه سامانۀ گزارش ۀارائ - 
 ضمن سامانه نیا يانداز راهبراي  کوشش نکهیا ازجمله کا؛یسند انیآبز کنسرو
مهیا  ،یماه کنسرو ها کارخانه نیب انیماه تون عیتوز و افتیدر یخشب نساما

 کایسند يبرا ییدرآمدزا امکانشدن 

 از متشکل یکارگروه تشکیلو  کایسند جهت یمناسب محل دیخرمقرر شدن  - 
 یمکان دیخر یسنج امکانبراي بررسی  ییرضا و يررضویم زاده، ملک انیآقا
تنظیم . تومان ونیلیم 50 يمتر حدود متیق با و مترمربع 70 حدود متراژ با
 یمساع کیتشر ه این منظور، جهت فراهم ساختن زمینۀ ب یمدون نامۀ وهیش

 یتمام گروه نیا شد دیتأک نیهمچن. اعضا با مشارکت قرارداد قالب در اعضا
 اقدامات مناسب محل دیخر منظور به و کند يمستندساز را مربوطه اقدامات
 .دهد انجام یعاجل
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 جلسات گزارش

٢٠ 

 شمارة مکاتبۀ به توجه با یعموم مجمع يبرگزار نبودن ریامکانپذ اعالم - 
 شدن مقرر و حاضر حال در رانیا یبازرگان اتاق 15/04/99 مورخ ص/2931/14
 ره،یمد ئتیه عملکرد گزارش ازجمله مربوطه اقدامات یتمام کردن آماده
 رخانهیدب عهدة به يریگیپ تیمسئول گرفتن قرار و بازرس و دار خزانه گزارش

 يکاالها ۀیته درخصوص تهران یبازرگان اتاق با نامه تفاهم عقد یبررس -
 توسط اعضاي سندیکا محترم اتاق آن یدرخواست

، رانیا گمرك یفن محترم معاونت ،یارونق يآقا جناب يبرا ریتقد لوح ۀیته - 
 شانیا از ستهیشا ریتقد جهت

 شده انجام اقدامات و روغن دوم محمولۀ افتیدر تیوضع گزارش - 

  2020 اگروفود رانیا شگاهینما در شرکت - 
 در موانع ساختن مرتفع و اخذشده روغن ۀیسهم با رابطه در یشیاند چاره - 

 یآت يها  هیسهم گرفتن

 پیگیري دریافت سهمیه روغن و شکر - 

 مبارزه با خام فروشی - 

 پیگیري تمدید صادرات کنسرو رب گوجه فرنگی تا اطالع ثانوي - 

مکاتبات با انجمن شیشه سازان و سازمان توسعه تجارت در رابطه  با گران  - 
 شدن شیشه و بسته بندي
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                                                         ٢١ 

یسند تیسا يانداز راه گزارش

 

 

و  اعضا باهرچه بیشتر و ارتباط  یرسان
ایـن  رسـانی   پایگـاه اطـالع   يانداز راه

www.foodsyndicate  لـذا از تمـامی    .کرده اسـت
فعالین حوزه صنعت غذا دعوت به عمل می آید تا اخبار صـنعت کنسـرو را از سـایت    

  
  

  

  دیکاسن تیسا يانداز راه گزارش
رسان اطالعسندیکاي صنایع کنسرو ایران در راستاي 

راهجهانی کنسرو اقدام به ۀ و جامع کنندگان مصرف
www.foodsyndicate.irنشانی اینترنتی سندیکا به 

فعالین حوزه صنعت غذا دعوت به عمل می آید تا اخبار صـنعت کنسـرو را از سـایت    
  .سندیکا دنبال نمایند
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 2020اگروفود رانیا شگاهینما در شرکت گزارش

٢٢ 

  

  2020گزارش شرکت در نمایشگاه اگروفود 
هفتمین نمایشگاه و بیست ،سندیکاي صنایع کنسرو ایران میعمو به گزارش روابط

ایران اگروفود ۀ و صنایع وابست آالت نیماش، ییغذا موادصنایع کشاورزي،  یالملل نیب
صنعت غذا ة حوز النبا حضور تعدادي از فعا ،1399مهرماه  16تا  13در تاریخ  2020

  .شد برگزارتهران  یالملل نیبي ها در محل دائمی نمایشگاه
  
  
  
  
  
  
  
  

 موادي صادرات ها ، شرکتدکنندگانیتولاین نمایشگاه شاهد حضور مهندسان مشاور،  
. بود... از اعضاي سندیکا و يتعداد وو همچنین سندیکاي صنایع کنسرو ایران  ییغذا

ن صنعت غذا، کشاورزي و الپدید آمد تا بسیاري از فعا يا نهیزمدر این نمایشگاه 
با ایجاد کرده بود  19یی که بیماري کوید ها محدودیت رغم یعلوابسته  آالت نیماش

  .دستاوردها و محصوالت یکدیگر آشنا شده و در معرض بازدیدکنندگان قرار دهند
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ن  خبرنامھ سندیکای صنایع کنسرو ایرا                                                         
٩٩ھفتھ سوم دی ماه...........دو شماره   

 
 

 
 

 

 2020اگروفود رانیا شگاهینما در شرکت گزارش

٢٣ 

بوده که عالوه بر  ها پربازدیدترین غرفه ازسندیکاي صنایع کنسرو ایران نیز یکی ۀ غرف
نو،  نامییک، گلریز نگارپیک، و تاك، یک روژین ازجملهبازدید بسیاري از اعضاي سندیکا 

پذیراي  ،صبا آفرینبیژن، شنگر و  ،دلپذیر، طبیعت، خوشاب، چاشنی، سحر همدان
کنسرو نیز بود و در پایان آخرین  ةدکنندیتولي ها و سایر شرکتمسئوالن بسیاري از 
برتر شناخته شد و لوح تقدیري از سوي ستاد برگزاري ۀ غرف عنوان بهه روز نمایشگا

  . گردید به سندیکا اهدا یالملل نیبي ها نمایشگاه
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

و  کنندگان شرکتکاهش حضور  باوجودتا در این نمایشگاه کوشید سندیکا 
با  بردارد و مؤثرگامی خود در پیشبرد اهداف  ،بازدیدکنندگان نسبت به سال گذشته

 همچنین. کندحرکت  ها تعامل و همفکري بوده و دوشادوش آن اعضاي خود در
 يها کارخانهتعدادي از کاتالوگ و سایر توضیحات الزم با ۀ ارائعضویت با ۀ نیدرزم

ضمناً در کتاب  .کنسرو کشور بپیوندندبزرگ ة تا به خانواد شدتولید کنسرو صحبت 
ۀ اقتصاد نمایشگاه و نشریۀ در نشری. سندیکا و اعضا درج گردیدۀ چنمایشگاه نیز تاریخ

  .اختصاص یافتدیکا ي سنها هطرح و مصاحب براينیز صفحاتی  سبز اقتصاد
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 یا تا اطالع ثانوي ماه

که تا پایـان سـال بـه     است 25/02/1400و در استان خوزستان از تاریخ 

از سـتاد   ،تمدید صـادرات رب اسـپتیک  مبنی بر این سندیکا با توجه به اینکه درخواست 
 هشـد  دیتمد ماه پایان آبانتا  تیدرنها وقرار گرفته  خوشبختانه مورد موافقت

خریداران خارجی گرفته و تعهدات ضمنی ایجادشده با  تبا توجه به بازاریابی صور
سـندیکا بـا    ،در همین راسـتا  .استزمانی بسیار اندك  ةمحصول در این باز

معاونـت   ،معاونت بازرگانی داخلـی، دکتـر گیالنپـور    ،ارسال نامه براي جناب آقاي قبادي
جهـت   ،ي اتاق بازرگـانی ایـران و تهـران   ها صنایع تبدیلی وزارت کشاورزي و امور تشکل

تا اطالع ثانوي انجام شود که بـازار   یاو تمدید حداقل به مدت دو ماه 
دچار مخاطره نشود که این امر موجب تنظیم بازار هم در توزیع داخلی و هـم  

بـاقی   هـا  کارخانـه اگر دپوي موجودي رب در  .آینده از کشاورزان خواهد شد
 .در سال آینده نخواهنـد داشـت   یفرنگ گوجهوش بماند کشاورزان رغبتی براي کشت و فر
و جناب آقاي زادبوم  ریاست محترم  اتاق ایران سیرئ ،جناب آقاي شافعی

خطـاب بـه    يا نامـه در سازمان توسعه تجارت با توجه به مکاتبات و پیگیري هاي سندیکا 
گردیدنـد و   خاطرنشانمقام عالی وزارت صمت جناب آقاي رزم حسینی اهمیت موضوع را 

  .شدندثانوي  اطالعمختلف تا خواستار تمدید صادرات رب در اوزان 

                                                         

يد انیپا تا کیاسپت رب صادرات دیتمد يریگیپ

٢٤ 
 

  اطالع ثانوي
ماه از  9 در طول  تازه یفرنگ گوجهاقلیم کشور ایران این امکان را فراهم کرده که محصول 
در در کشـورهاي دیگـر    کـه  است  یحال
چهارمین کشور جایگاه که ایران  شدهاین مهم باعث 

و با صادرات این محصـول  به خود اختصاص دهد 
صـادرات رب   همانگونه که می دانیدرا فراهم سازد

میـزان   تـأمین  ستاد تنظیم بـازار در صـورت   
. قول تمدیـد آن را بـه صـادرکنندگان داده اسـت    

تولید ۀ نیدرزمعضو فعال  100بدیهی است سندیکاي صنایع کنسرو ایران که داراي بیش از 
آمـار   و  با توجه به آمار موجـودي رب 

تا پایان سال کمبـود رب  توان این نوید را داد که 
ـ  محتـرم   نمسـئوال  ۀجهت مصرف داخل کشور وجود نخواهد داشت و دغدغ

 اسـت کـه   هزار تن  70 حدود ،مختلف
 اند نداشتهکه با لغو صادرات رب امکان صادرات 

در اسـتان   یفرنگ گوجهآمار سطح زیر کشت محصول 
، در اسـتان جیرفـت از   11/11/99، در استان هرمزگان از تـاریخ  

و در استان خوزستان از تاریخ  25/12/99تاریخ 
  .دست خواهد آمد

با توجه به اینکه درخواست 
خوشبختانه مورد موافقت ،تنظیم بازار

با توجه به بازاریابی صور اما است
محصول در این بازامکان ارسال 

ارسال نامه براي جناب آقاي قبادي
صنایع تبدیلی وزارت کشاورزي و امور تشکل

و تمدید حداقل به مدت دو ماه  ها مساعدت این مقام
دچار مخاطره نشود که این امر موجب تنظیم بازار هم در توزیع داخلی و هـم   آمده دست به

آینده از کشاورزان خواهد شد ۀخرید گوج
بماند کشاورزان رغبتی براي کشت و فر

جناب آقاي شافعی ،در همین راستا
سازمان توسعه تجارت با توجه به مکاتبات و پیگیري هاي سندیکا 
مقام عالی وزارت صمت جناب آقاي رزم حسینی اهمیت موضوع را 

خواستار تمدید صادرات رب در اوزان 

  

  

اطالع ثانويپیگیري تمدید صادرات رب اسپتیک تا 
  

اقلیم کشور ایران این امکان را فراهم کرده که محصول 
حال درگیرد؛ این قرار  کننده مصرفدر دسترس  ،سال

این مهم باعث . استروز  100این زمان بهترین حالت 
به خود اختصاص دهد جهان را در  یفرنگ گوجهرب  صادرکننده

را فراهم سازد امکان ارزآوري در شرایط کنونی کشور
ستاد تنظیم بـازار در صـورت    مجاز بوده که 30/07/99اسپتیک تا تاریخ 
قول تمدیـد آن را بـه صـادرکنندگان داده اسـت     همیشه یفرنگ گوجهمصرف داخلی رب 

بدیهی است سندیکاي صنایع کنسرو ایران که داراي بیش از 
با توجه به آمار موجـودي رب  .است یفرنگ گوجه کنسرو رب ازجملهانواع کنسرو 

توان این نوید را داد که  می یفرنگ گوجهسطح زیر کشت محصول 
ـ  یفرنگ گوجه جهت مصرف داخل کشور وجود نخواهد داشت و دغدغ

  . شدمرتفع خواهد 

مختلفهاي  حجمدر فرنگی  گفتنی است موجودي رب گوجه
که با لغو صادرات رب امکان صادرات  استمقداري از آن رب تولید سال گذشته 

آمار سطح زیر کشت محصول . استهم تولید سال جاري  یمابق و
، در استان هرمزگان از تـاریخ  20/08/99تاریخ  از بوشهر
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 يریگیپ حال در اقدامات گزارش

 

٢٥ 

  

  99اول سال  ۀماه ششدر  تعداد اعضاي جدید سندیکا
حدود  عضو فعال دارد که از این تعداد 127 اکنون همسندیکاي صنایع کنسرو ایران 

  .اند درآمدهبه عضویت سندیکا  99در سال  شرکت 47حدود
  
  

تولیدات از اعضاي متقاضی و اشاره به بند  ةشد تمامدریافت آنالیز قیمت 
و رعایت  10/51780 ةشمار 10/06/97مورخ ستاد تنظیم بازار  ۀج مصوب
  سودهاي قانونی ۀحاشی

رأساً نسبت به تعیین  انندتو اعضاي این سندیکا می ،ستاد تنظیم بازار ۀطبق مصوب
این . کنند کاال اقدام يبند بستهبر روي  شده میتنظقیمت کاالي خود بر اساس آنالیز 

ثبت گردد  )www.124.irبه نشانی اینترنتی ( وزارت صمتۀ باید در سامان ها متیق
 هدخوا قیمت غیرمتعارف رسیدگیۀ نیدرزمهرگونه شکایتی  به سازمان حمایتو 

  . گرفت

  

  گزارش عملکرد سندیکا
  1399پارت دوم مهرماه  روغن ۀبابت گرفتن سهمی

سه هزار و پانصد  ۀبا وزارت صنعت و معدن براي تخصیص سهمی شده انجاممکاتبات 
  سندیکا تن روغن به اعضاي

 ۀبررسی موضوع و ارائ ۀجلس صورت ،صمتدر وزارت  2/7/99در تاریخ : جلسات
امضاي آقایان کارگر، صفدري،  ، بهتأمین نیاز روغن صنایعدر جهت راهکارها 

  .رسیدمیررضوي و منزوي 

 صورت بهتنظیم جدول توزیع روغن منظور  بهدر دفتر آقاي قیادي ، 3/8/99 ۀجلس
  .آملی، میررضوي و منزوي انجام شدبا حضور آقایان ، استانی

ستاد تنظیم بازار که در آن ، 5/8/99مورخ ، 189158/60 ةشمار ۀابالغی: دریافتی ۀنام
عمل جامۀ کامل  طور به متأسفانهقید شده بود که  ها تأکید بر هماهنگی با انجمن

  .پوشانده نشد

 

http://www.124.ir
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 يریگیپ حال در اقدامات گزارش

 

٢٦ 

 
 

:روغن به سندیکا ۀدر رابطه با تخصیص سهمی شده انجاممکاتبات   
 

    آقاي کارگر  1/7/99
    یارکینآقاي صادقی   99/ 15/7
    يصفدرآقاي   21/7/99
 روغننیافتن اعتراض به تخصیص  ،نامه به آقاي صادقی نیارکی  23/7/99

 توزیعبا این مضمون که  ،نباتی روغندبیر انجمن ، رشکینامه به آقاي ب  7/8/99
  .انجام شودبا هماهنگی سندیکا باید  حتماًاعضا  میانروغن  ۀسهمی

  صنعت ۀآقاي صفدري بابت اعالم نیاز روغن ساالن  19/8/99

خراسان رضوي بابت توزیع  سازمان صنعت معدن و تجارت استاننامه به   99/ 26/8
ي ها  تشرک رايروغن بم تخصیص سهمیه دپارت دوم روغن و ع ۀناعادالن

  و تماته خوشاب نیچ نیچ

بابت دادن سهمیه به شرکت   ،وزارت صمت استان اردبیلنامه به   27/8/99
  سایر استان اردبیل ۀاز سهمی ،گستران پاسارگاد يآبز

استانی توزیع  صورت بهسندیکا عضو  54 نیبتن روغن  3500ۀ سهمی
.شد  

محترم صنایع غیرفلزي قول مساعدت براي تخصیص  رکلیمدجناب صفدري  تیدرنها
  .اند دادهروغن به صنعت را  بعدي ۀسهمی
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ى میوفیبریالر، شامل اکتین و میوزین، باقى ها عضالنى یا پروتئین
 دنده یمدرصد از گوشت ماهى را تشکیل  80که حدود  ها این دسته از پروتئین

باالیى نیز  يا هیتغذبوده و از ارزش  ییهضم و جذب باال تیقابل
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 یکنسرو ماه یقوط اتیمحتو

 کیبا باز کردن  یکه در آن شخص 
پنبه  افیال مانده یباقآنچه  شده یآن مدع

کشور وابسته به سندیکاى صنایع کنسرو ایران، بر خود الزم 
جهت تنویر افکار افراد خبره در این زمینه، 

 پیش .در این مورد بپردازد یرسان اطالع
نظر سازمان غذا و دارو و  ریز یکنسرو ماه
 .کنند یم تیفعال ها استاندارد و با حضور نمایندگان این دستگاه

 يها تون، گونه یماه جز بهاما  شود یم
 يویدئو. هاي مناسبی هستند گزینه

بوده که بر روى قوطى کنسرو مربوطه نیز نام این 
و  تر سخت یداشتن بافت نیمارل یماه

 معموالًى پروتئین با آب، وشو شست

عضالنى یا پروتئین يا رشتهى ها پروتئین
این دسته از پروتئین. مانند یم

قابل ،ییداراى ارزش غذا
  .برخوردارند

  

  

  

  

  

  

  

 

محتو ةمنتشرشد يویدئو یبررس: موضوع
يمجاز يدر فضا) یماه بادبان( نیمارل  

 دهیمنتشر گرد يمجاز يدر فضا ییویدئو یتازگ به
آن مدع اتیمحتو يشوو و شست یکنسرو ماه یقوط
 .است... و

 

کشور وابسته به سندیکاى صنایع کنسرو ایران، بر خود الزم  انیفنى کنسرو آبز ۀتیکم
افراد خبره در این زمینه، از نظرات کارشناسان و  يریگ بهرهبا  داند یم

اطالعو  يساز شفاف، به قدر گران کنندگان مصرفعموم 
کنسرو ماه يها کارخانهکه  شود یمیادآور  زیهرچاز 

استاندارد و با حضور نمایندگان این دستگاه یسازمان مل

متون استفاده  یاز ماه اغلبصنعت کنسرو ماهى  در
گزینه زین) یماه بادبان(ماهى مارلین  ازجمله گرىید

بوده که بر روى قوطى کنسرو مربوطه نیز نام این  یمربوط به این نوع ماه منتشرشده
ماه یعیطب ویژگى .قید شده است وضوح بهماهى 
شستعمومى  فرایند در. استاز ماهى تون  تر سفت
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هاى میوفیبریالر بر اساس گونه و سایز ماهى متفاوت است و در برخى  پروتئین ضخامت
 صورت بهبا آب  وشو شستمانند ماهى مارلین، بسیار ضخیم بوده که در اثر  ها گونه
  .دیآ یم، به چشم شود یمدر تصویر مالحظه  آنچهیى با بافتى شبیه ها  هرشت

ى ها شو قرار گیرد، رشتهو ى این نوع ماهى بیشتر در معرض شستها پروتئین هرچه
 .شوند یم دتریسفو  تر شفافعضالنى 

نسبت به صنعت  یآگاهى و اطالع گونه چیهرا تهیه و منتشر کرده یا  ویدئو نیکه ا یشخص
مهم اینکه م و لمس ۀنکت اما ؛است کردهنداشته و یا مغرضانه اقدام به این امر  یکنسرو ماه

ة ماد چراکه ؛شود یمکشور محسوب  ییغذا عیصنا نیتر سالماز  یکی یصنعت کنسرو ماه
 لیاصلى آن ماهى است که در دنیا به غذاى سالمتى مشهور است و همچنین به دل ۀاولی

و اعمال عملیات سترون تجارتى ) گراد یسانتۀ درج 121(باال  یحرارت فرایندوجود 
در تولیدات این صنعت استفاده  يا نگهدارندهة ماد گونه چیه، از )ریلیزاسیوناست(
 .گردد ینم

به سالمت و تغذیۀ اصولی خود ارزش همیشه که فهیم و وفادار،  کنندگان مصرف نیبنابرا
رده و از این کبا خیالى آسوده از محصوالت کنسرو ماهى کشور استفاده  توانند یماند،  قائل

  .دمند شون منابع غنی طبیعت بهره

با خبرگزاري مهر، فارس، تسنیم،  ویدئوو پاسخ به این  يساز شفافو  یرسان اطالعجهت 
هماهنگی هاي الزم به عمل  سبز اقتصادو صنعت غذا  ۀمجل ،اگروفودنیوز ،میزان، فودپرس

ۀ همچنین در چند نام. الزم را انجام دادند یرسان اطالعتکذیبیه با انتشار هرکدام که  آمد
ي ها به امور صنایع غیرفلزي وزارت صمت، سازمان شیالت، اتاق يا هیاطالعجداگانه 

ور طهمینو  شدارسال ... و ي صنایع غذایی ها بازرگانی ایران و تهران، کانون انجمن
مصاحبه جناب آقاي دکتر گلشاهی مدیر کل بهبود کیفیت، فرآوري و توسعه بازار آبزیان 

در سایت کشور در رابطه با این موضوع سازمان شیالت کشور توسط روابط عمومی 
هماهنگی که انجام شد از صدا و سیماي مرکز اصفهان به یکی از با . گردیدسازمان درج 

به همت جناب آقاي بختیاري رییس کمیته کنسرو )  خشگوار(کارخانجات کنسرو ماهی 
رسانی  طی تهیه شد و این گزارش که اطالعوآبزیان سندیکا مراجعه کردند و گزارش مبس

بسیار شفافی در مورد این شایعه داشت هم از صدا و سیماي استان پخش شد و هم از 
 .ي شدطه روي سایت صدا و سیما نیز بارگذارشبکه خبر، ضمناً گزارش و تصویرهاي مربو

و  ، واتساپدر کانال تلگرامالزم  را  شفاف سازي  کمیته آبزیان سندیکااعضاي  همچنین
  .نمودندت اطالع بیشتر عموم بارگذاري شرکت خود جه ياینستا



 

 

 

  


