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 خبرنامه سندیکای صنایع کنسرو ایران  

اسفند ...........هفته دوم  چهارم شماره

1400ماه  

 

 سخن دبیر 

 کنسرو ایع نمای دولت در صنقطب 

تولید  های موجود در صنننایع کنسننرو کشننور این روزها شننرایط را برای ادامه فعالیت  چالش

دولت با توجه به مسنتلزم نن اسنت که  اسنت که    سناختهرو ای روبهمشنکالت عدیدهکنندگان با 

مسننیر را برای رونق هموار سننازد. در این ارتباه راهکارهای    ایعفعاالن این صننن  اتپیشنننهاد

رب گوجه و سنایر اقالم کنسنروی از ه   ،  ماهی  کنسنروها در صننایع  موجود در مسنیر رفع چالش

 .توان به اختصار به ننها اشاره کردقابل تفکیک هستند که می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ایجناد نانام  ،  تر از بنازار نزاداز طریق تخصنننیر ارز ارزان  تون  هنای واردات مناهیرفع چنالش

و قائل شندن  از لحاظ کیفی و کمی   تون  بخشنی صنید داخلی ماهیبندی صنیادی و سنامانرتبه

تشنکیل کارگروه ویهه متشنکل از نمایندگان  ،  ای توسنط شنیالتمزایایی از جمله سنوخت یارانه

سنازمان دامززشنکی و نماینده کمیته  ، التسنازمان شنی،  صننایع تبدیلی وزارت جهاد کشناورزی

کنترل و ناارت بر قیمت ماهیان  ، فنی صننعت کنسنرو نبزیان سنندیکای صننایع کنسنرو ایران

ای به شنننناورهای صنننیادی از جمله  صنننید داخل با توجه به تخصنننیر سنننوخت یارانهتون 

 .ها در این بخش استصنایع به دولت برای ارتقای ظرفیت این  فعاالن  اتپیشنهاد

تقویت ناوگان  ،  در دریا  تون  عالوه بر نن اتخاذ تدابیر پیشنییرانه برای جلوگیری از فروش ماهی

تالش در جهت ،  المللیهای بینپرسننناینر به مناور اسنننتفاده بهینه از سنننهمیه ایران در نب

کننده کنسنرو ماهی به مناور پیشنییری  شنده و قیمت مصنرفپیشنییری از افزایش قیمت تمام

ین کاال از سنبد مصنرف خانوار و اقشنار متوسنط به پایین جامعه را نیز باید به تقویت از خروج ا

 .عرضه و تقاضا در این حوزه افزود

از طریق   برای این مناور کوشنننش در جهنت ترویر مصنننرف کنسنننرو مناهی در جنامعنه 

ر  بخشنی در خصنوص سنال  بودن این محصنول و عدم نیاز به اسنتفاده از مواد نیهدارنده دنگاهی

در سنبد کاالی   ننقرار دادن  ،  اسنتفاده بهینه از فرصنت صنادرات کنسنرو ماهی  ،  فرنیند تولید

کنترل و ناارت بر محصنوالت کنسنرو ماهی کشنور از نار ،  پذیرحمایتی دولت به اقشنار نسنیب

های این حوزه بر اسننار رعایت  بندی صنننایع و کارخانهاالمکان رتبهکیفیت و سننالمت و حتی

المللی و کیفیت محصنننوالت تولیدی نیز از دییر و اسنننتانداردهای ملی و بین   GMPاصنننول

 باشد.میپیشنهادهای فعاالن این حوزه به دولت برای رفع موانع 
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 خبرنامه سندیکای صنایع کنسرو ایران  

اسفند ...........هفته دوم  چهارم شماره

1400ماه  

 

 سخن دبیر 

 

نیز اسنتفاده از الیوهای کشنت قراردادی موفق عضنو فرنیی رب گوجه  کنسنرو  در حوزه تولید  

ناارت و کنترل بر صنادرات  ،  تمام نقاه کشنوراین سنندیکا و ترویر و توسنعه و نموزش نن به 

ای متشننکل از نمایندگان وزارت  تشننکیل کارگروه ویهه،  ای به صننورت خامگوجه فرنیی بوته

سننازمان توسننعه تجارت و نمایندگان کمیته فنی رب گوجه ،  وزارت صننمت،  جهاد کشنناورزی

،  گوجه فرنیی  فرنیی و صنادرات سنندیکای صننایع کنسنرو ایران برای بررسنی سنطک زیر کشنت

گیری از تجربه الیوهای ترویر کشننت قراردادی و بهره،  حمایت از کشنناورزان و تولیدکنندگان

میزان عرضننه گوجه و رب گوجه فرنیی به بازار و...  ،  موفق و نموزش نن به سننایر نقاه کشننور

 .تر یاری کندتواند تولیدکنندگان این حوزه را در تولید بهتر و کسب بازارهای مناسبمی

تخصننیر سننهمیه روغن به تولیدکنندگان  ،  این در حالی اسننت که در سننایر اقالم کنسننروی

حلب و درب  ،  تخصنیر سنهمیه ورب برای تهیه قوطی،  ها(ها و خورشنتکنسنرو اانوا  سنس

ذرت  ،  نخود فرنیی،  حمایت از کشنت سنرزمینی محصنوالتی چون لوبیا،  مورد نیاز صننایع کنسنرو

لمللی در جهت رشنند و پویایی اقتصنناد و معرفی کاالهای ایرانی به اتعامالت سننازنده بین،  و...

،  های مشنوب صنادراتی برای صنادرکنندگان تخصنیر بسنته، تسنهیل حمل و نقل،  سنراسنر دنیا

هایی  المللی و تخصنیر وامهای بینقیمت برای شنرکت در نمایشنیاههای ارزانتخصنیر یارانه

های تولیدکننده کنسنرو از جمله راهکارهایی  رخانهبا بهره پایین به مناور نوسنازی تجهیزات کا

هسنتند که فعاالن حوزه کنسنروسنازی در کشنور برای رونق این صننعت و رفع مشنکالت نن 

 .دهندپیشنهاد می

های الزم در معاونت جالیزی وزارت جهاد کشنناورزی این امکان میسننر  با همکاری و هماهنیی

نخودفرنیی و عدر  ،  کنسنروهای غیرگوشنتی همنون لوبیاقالم مصنرفی  ا  شنود که در تولیدمی

دییر باال رفتن قیمت  های باالی کشنورمان به خودکفایی برسنی . از سنویبا توجه به پتانسنیل

ناپذیری به صنننایع تولیدکننده مربا های جبرانها در مواد اولیه ضننررشننکر و عدم ابات قیمت

 .وارد کرده است
 

در پایان از نن جایی که صنایع کنسرو جز صنایع استراتهیک بوده و کارخانجات نیز در مناطق  

 دایر می باشند لزوم همیاری و توجه ویهه دولت را به نن خواستاری .  کمتر برخوردار 

 سید محمد میررضوی؛ دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران                    
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1400ماه  

 

 تکذیب شایعه وجود پنبه در کنسرو ماهی

رییس کمیته فنی صنعت کنسرو آبزیان کشور: ویدئوی منتشر شده در مورد  

 شایعه است ، وجود پنبه در کنسرو ماهی
 

گفت: ویدئوی منتشنر شنده در    رییس کمیته صننعت کنسنرو نبزیان سنندیکا  مسنعود بختیاری

 .اسار و تکراری استای بیشایعه،  مورد وجود پنبه در کنسرو ماهی

مانند سنال گذشنته در فضنای مجازی ویدیویی منتشنر شنده و فردی با شنسنتن ماهی مارلین  

اسنار توضنیحات مهندر مسنعود بختیاری  ادعای وجود پنبه در نن را دارد اما بر ،  کنسنروی

نائب رییس هیئت مدیره سنندیکا و رییس کمیته فنی صننعت کنسنرو نبزیان کشنور این نو  از 

 .ماهی دارای بافتی متفاوت و ارزش غذایی باال است

به گزارش روابط عمومی سندیکای صنایع کنسرو ایران به تازگی همانند سال گذشته ویدیویی  

تشنر گردیده که در نن شنخصنی با باز کردن یک قوطی کنسنرو ماهی و در فضنای مجازی من

 .است …شستشوی محتویات نن مدعی گردیده که نننه باقی مانده الیاف پنبه و  

داند  بر خود الزم می،  کمیته فنى کنسرو نبزیان کشور وابسته به سندیکاى صنایع کنسرو ایران

متخصننصننین خبره خود جهت تنویر افکار عموم  از نارات کارشننناسننان و گیرى  که با بهره

 .رسانی در این مورد بزردازدسازی و اطال به شفاف،  کنندگان گرانقدرمصرف

شننود که کارخانجات کنسننرو ماهی زیر نار سننازمان غذا و دارو و پیش از هرچیز یادنور می

 .کنندمى  ها فعالیتسازمان ملی استاندارد و با حضور نمایندگان این دستیاه

از ماهی تون اسننتفاده    غالباًمسننعود بختیاری در این راسننتا گفت: در صنننعت کنسننرو ماهى  

هنای دییرى از جملنه مناهى منارلین ابنادبنان مناهی( نیز در  گوننه،  شنننود امنا بنه جز مناهی تونمی

این صننعت مورد اسنتفاده قرار میییرد که ویدیوی منتشنر شنده مربوه به این نو  ماهی بوده 

 .طى کنسرو مربوطه نیز نام این ماهى به وضوح قید شده استکه بر روى قو

 .باشدمى از ماهى تونتر  و سفتتر ویهگى طبیعی ماهی مارلین داشتن بافتی سخت
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 تکذیب شایعه وجود پنبه در کنسرو ماهی

اى عضننالنى و یا  هاى رشننتهمعموال پروتئین،  در فرنیند عمومى شننسننتشننوى پروتئین با نب

ها که  مانند. این دسننته از پروتئینمى  باقى،  میوزینشننامل اکتین و ،  هاى میوفیبریالرپروتئین

قابلیت هضن  و جذب  ،  دهد داراى ارزش غذاییدرصند از گوشنت ماهى را تشنکیل می 80حدود  

 .باالیى نیز برخوردارنداى  باالیی بوده و از ارزش تغذیه

میوفیبریالر بر اسننار گونه و سننایز ماهى متفاوت اسننت و در برخى هاى  ضننخامت پروتئین

با هایى  بسنیار ضنخی  بوده که در اار شنسنتشو با نب به صورت رشته،  ها مانند ماهى مارلینگونه

 .نیدمى  به چش ،  شودبافتى شبیه نننه که در تصویر مالحاه می

عضنالنى  هاى  رشنته،  این نو  ماهى بیشنتر در معر  شنسنتشنو قرار گیردهاى  هرچه پروتئین

 .شوندمىتر  تر و سفیدشفاف

که این ویدیو را تهیه و منتشنر کرده یا هی  گونه نگاهى و اطالعی نسنبت به صننعت  شنخصنی 

 .کنسرو ماهی نداشته و یا مغرضانه اقدام به این امر نموده است

صنننایع غذایی کشننور  ترین  اما نکته مسننل   و مه  اینکه صنننعت کنسننرو ماهی یکی از سننال 

سنت که در دنیا به غذاى سنالمتى مشهور  چرا که ماده اولیه اصنلى نن ماهى ا،  شنودمى  محسنوب

درجه سننانتییراد( و اعمال عملیات   121اسننت و همننین به دلیل وجود فرنیند حرارتی باال ا

ای در تولیدات این صنننعت  از هینیونه ماده نیهدارنده،  سننترون تجارتى ااسننتریلیزاسننیون(

 .گرددنمى  استفاده

تواننند بنا خینالى نسنننوده از مى  همنون همیشنننه،  کننندگنان فهی  و وفناداربننابراین مصنننرف

 .محصوالت کنسرو ماهى کشور استفاده نمایند
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 ا.... ها، بایدها و نبایدهکننده چالشسازی قیمت از طریق درج قیمت تولیدشفاف 

 .... 

 بفایفدهفا و ،  هفاچفال   سففا ی قیمفت ا  قریر دری قیمفت دولیفدکننفده شففففا 

 نبایدها ... 
 

 
 

نذرماه سال   ای    1400در  بخشنامه  تولیدکنندگان طبق  و  سازمان حمایت مصرف کنندگان 

ماکارونی، سس، رب گوجه فرنیی، انوا  کنسرو و ترشیجات را ملزم    ا از جمله کاالهبسیاری از  

 نمود تا نسبت به درج قیمت تولیدکننده روی محصوالت خود اقدام نماید.   

 بر  مبنی موجود  مسننتندات به  اشنناره با  های مرتبطعبار تابش در این نامه خطاب به انجمن

 بر  ناارت  هایشنیوه  روزنمدسنازی  و  گذاریقیمت و توزیع  ناام  سنازیروان و  »شنفاف  ضنرورت

  روغن ،  روغن  فیلتر،  ترمزلنت  انوا   واردکننده و  تولیدکننده واحدهای  کلیه:  اسننت  نورده  بازار«

ترشنیجات و ماکارونی در  ،  نسنروهاک،  رب،  سنس،  سنلولزی محصنوالت،  شنوینده  محصنوالت، موتور

کننندگنان و اجحناف در حق مصنننرفهنای احتمنالی و  راسنننتنای جلوگیری از سنننوهاسنننتفناده

ها و تولیدکنندگان نسنبت به درج قیمت تولیدکننده  واردکننده که دربرگیرنده مجمو  هزینه

با لحاظ موارد ،  باشندافزوده میسنود قانونی واحدهای تولیدی  وارداتی با احتسناب مالیات ارزش

اجرای طرح هی  گونه نارخواهی از نن جایی که در  ،  اقدام نمایند  1400 10 19ذیل از تاریخ  

ها  از همان ابتدا مشنکالت طرح مشنخر و تمامی انجمن  ندنداشنت  مرتبط  و صننایع  هااز تشنکل

 .نمودند  را نغاز  های ذیربط پیییریاز ارگان
 
 

به ا  جمیه سفندیلای صفنایع کنسفرو ایران  دشفل  میی   ۱۲نامه سفرششفاده 

 رئیس جمهور

متوقف   سففا ی نمفاو دو یع ا  قریر دری قیمفت دولیفدکننفده را موقتفاًقرح شففففا "

   "کنید

 تخواسنتار توق  موق ای سنرگشناده به سنید ابراهی  رئیسنی  تشنکل ملی در نامه12صننایع غذایی

سنننازی ناام توزیع از طریق درج قیمت تولیدکننده بر روی محصنننوالت  اجرای طرح شنننفاف

 .شدند

  کار   انجام  بدون طرح اجرای  معایب و  اشننکاالت این نامه با اشنناره بهکننده  های امضنناتشننکل

  شندند  نن  و در زمان نامناسنب خواسنتار  شنتابزده  صنورت به و  مناسنبسنازی  بسنتر  و  کارشنناسنی

  حمایت  و  همراهی با طرح،  کافی  و  الزم بسنترهای  ایجاد و نار  مورد  اصنالحات  انجام از  پس تا

 .شود اجرایی و ابالغ  دوباره،  مرتبط عوامل  همه

https://www.foodpress.ir/news/52018/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA%D8%A7
https://www.foodpress.ir/news/52018/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA%D8%A7
https://www.foodpress.ir/news/52018/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA%D8%A7
https://www.foodpress.ir/news/52018/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA%D8%A7
https://media.foodpress.ir/d/old/resource/11134.jpg
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 ا.... ها، بایدها و نبایدهچالشکننده سازی قیمت از طریق درج قیمت تولیدشفاف 

 .... 

 .دشل  میی به رئیس جمهور به شرح  یر است ۱۲متن کام  نامه  

            جناب حجت االسالو و المسیمین سید ابراهیم رئیسی 

 ریاست محترو جمهوری اسالمی ایران 

سا ی نماو دو یع ا  قریر دری قیمت  موضوع: درخواست دوقف موقت قرح شفا 

 دولیدکننده بر روی محصوالت

 

 با درود شایسته؛

احتراماً پیرو بیانات اخیر مقام معا  رهبری در مورد لزوم همراهی بیشتر مسئوالن دولتی با  

بر   نیز تأکید  اقتصادی و  به عنوان افسران دفا  مقدر  اقتصادی  تولیدکنندگان و کارافرینان 

های ذیل با پوشش هزاران واحد  تشکل،  های اقتصادیعدم دخالت مسئولین دولتی در فعالیت

تولیدی و توزیعی ضمن سزار از زحمات شبانه روزی مسئولین و کارشناسان محترم وزارت  

نیت با حسن  همواره  که  حمایت  سازمان  و  مصرف،  صمت  حقوب  از  صیانت  پی  و  کننده  در 

به شرح ذیل به  تولیدکننده بوده اند نارات و دیدگاه کارشناسی شده در مورد طرح مذکور را  

 :رسانداستحضار می

 :هد  قراحان ا  اجرای قرح دری قیمت دولیدکننده بر روی محصوالت

فاصله بین قیمت فروش کارخانه تا ،  طراحان این طرح بر این باورند که در برخی محصوالت  

زیاد و غیر متعارف است که سود حاصل از این فاصله ،  درج شده روی کاالکننده  قیمت مصرف

سازی و  رسد نه به تولیدکننده؛ بنابراین این طرح در پی شفافمیکننده  نه به مصرف،  متقی

و تولید  کننده  باشد تا از این رهیذر منافع مصرفمنطقی نمودن حاشیه سود شبکه توزیع می

 تأمین گردد.  ، کننده 

شفا  قرح  اصولیمحاسن  چنانچه  دو یع  نماو  ایجاد  ،  سا ی  با  و  شده  حساب 
 :های ال و و در  مان مناسب اجرا شردد بستر

 .نهایی میرسدکننده  کنندگان با قیمت مناسب و پایین تری به دست مصرف محصوالت تولید  -1
رونق تولید  ،  منجر به افزایش خرید و مصرف شده که این خود،  دستیابی به هدف بند فوب  -2

 را به همراه خواهد داشت. 
کننده مالک عمل برای درج قیمت تولید،  گذاری کاالی تولید داخلقیمتچناننه ضوابط   -3

 را   تولید   درگذاری  سرمایه  جهت الزم   انییزه   حدی   تا   تواندمی،  شده بینی  پیش  ٪ 17باشد؛ سود  
 .  سازد فراه 

بستر و  کارشناسی  کار  انجاو  بدون  قرح  اجرای  معایب  و  و اشلاالت  مناسب  سا ی 
 : مان نامناسببصورت شتابزده و در 

علی رغ  ،  عدم مشورت با تشکلهای ذیربط بخش خصوصی به عنوان یکی از ذینفعان اصلی -1
 الزامات قانونی و بخشنامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این خصوص.  

 .باشدپاشنه نشیل این طرح می،  نادیده انیاشتن سود منطقی همه عوامل زنجیره توزیع -2
بر   از حلقه،  واقعیات عینی و جاری کشورچناننه مبتنی  زنجیره منفعت منطقی هریک  های 

نهایتاً تولید را تحت  ،  هااین نقیصه با اار متقابل بر روی سایر حلقه،  توزیع در نار گرفته نشود
 الشعا  قرار خواهد داد.  

شواهد موجود حاکی از کاهش چشمییر و ،  از زمان اجرای این طرح،  طی یک ماه گذشته -3
 باشد.  فه در تولید محصوالت مشمول این طرح میوق 
 .افزایش بیکاری را در پی خواهد داشت، کاهش و وقفه در تولید -4
باشد که  های پایانی سال و در ادامه ماه رمضان میکمبود کاال در ماه، نتیجه وقفه در تولید -5

 اندازد.  امنیت غذایی جامعه را به خطر می، کمبود محصوالت غذایی
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 .... 

افزایش هزینه -6 نیز  و  ایجاد ظرفیت خالی در صنایع  به سبب  تولید  باعث ،  های سربارافت 
افزایش قیمت تمام شده محصوالت شده که این امر نقض غر  طراحان این طرح را در پی 

 خواهد داشت. 
این طرح  -7 از اجرای شتابزده  برندهای مطرح را که  کارخ،  سردرگمی ناشی  انجات معتبر و 

تحت ناارت و پایش دقیقتر بوده و بیشتر در معر  توجه قرار دارند را شدیداً متأار خواهد  
شاهد به خطر افتادن اشتغال پایدار این کارخانجات ،  کرد و بدین ترتیب دست ک  در میان مدت

 و گسترش محصوالت ک  کیفیت خواهی  بود.  
، اینننین ضوابط دست و پاگیری،  ای نایر لوازم خانییبا دوام و سرمایه  در مورد کاالهای -8

   کاالی قاچاب را جاییزین کاالی تولید داخل خواهد کرد.
بسیار ساده و خطی مفرو  شده است؛ حال ننکه ، در طرح مذکور فرایند و مکانیزم فروش -9

،  سرعت و ابتکار عمل در فروش،  جویی در بازارسه ،  با توجه به عوامل مختل  مانند اصل رقابت
فروش ابعادی بسیار پینیده دارد که  ،  شرایط زمان و مکان و سایر پارامترها و متغیرهای بازار

 در این طرح مغفول مانده است. 
به تفاوتهای ذاتی کاالهای مختل  مشمول این طرح -10 همنون دوام و مدت  ،  عدم توجه 

خدمات پس ،  میزان ضایعات سطک عرضه،  ردش کاالسرعت گ،  شرایط نیهداری،  زمان ماندگاری
حاکی از  ،  نیاز به نموزش طریقه استفاده و سایر موارد که به ماهیت کاال بستیی دارد،  از فروش

 ای در اجرا به همراه خواهد داشت. شتابزدگی در تدوین طرح است که قطعاً مشکالت عدیده

،  و عوامل موار بر قیمت تمام شده محصوالت  های تولیدعدم ابات و تغیرات پی در پی نهاده  -11
موجب عدم ابات قیمت شده و درج نن بر روی محصوالت تولیدی و رجو  به مراجع مربوطه 

 بر مشکالت تولید خواهد افزود.  ، جهت تغییر پی در پی در نن
ونه هرگ،  با توجه به کمبود تقاضا ناشی از رکود بازار و قدرت چانه زنی باالی شبکه توزیع -12

مستقیماً به تولیدکننده وارد خواهد شد که این امر زمینه ،  فشار غیر متعارف بر شبکه توزیع

های غیر رسمی جهت پیشییری از وقفه در تولید را دور زدن ضوابط و مقررات و پیدا کردن راه
سازی است را زیر سوال  فراه  خواهد ساخت که این امر هدف اصلی این طرح که همانا شفاف

 برد. می
گذاری در بخش تولید  انییزه الزم جهت سرمایه،  تصمیمات ناگهانی و خلق الساعه دولت -13

شود سال جاری برای نخستین بار میزان استهالک سرمایه از  را از بین خواهد برد. یادنور می
سرمایه بود. میزان  نداده  رخ  نیز  جنگ  دوران  در  که  امری  است؛  گرفته  پیشی   گذاری 

کسب و کار نیز ناشی از همین  بندی جهانی محیط  دلیل جاییاه نامناسب ایران در ناام رتبه
 .تصمیمات خلق الساعه دولت است

زمان اجرای طرح در دو ماه پایانی سال با توجه به تقارن با زمان ایفای تعهدات سنیین   -14
شبکه بانکی و پرسنل خود در زمینه پرداخت عیدی  ،  کنندگانکنندگان نسبت به تأمینتولید

،  های برگشتیه که نتیجه مستقی  نن افزایش چک بدترین زمان ممکن انتخاب شد،  و سنوات
 .رمق تولید خواهد بودتعدیل نیروی انسانی و فشار مضاع  بر پیکر بی

موجبات  ،  های اجرای ننرسانی کافی به مردم در مورد این طرح و پینیدگیعدم اطال  -15
ساخته و زمینه تنش و  کنندگان را فراه   فروشان و سردرگمی مصرفنارضایتی گسترده خرده

کند. بر مبنای این طرح هر کس باید جهت خرید مایحتاج نشفتیی شدید در بازار را ایجاد می
باشد،  خود داشته  به همراه  را  توزیع کاالهای مختل   عوامل  سود  و جداول   .ماشین حساب 

. باتوجه  بینی استدرگیری و نزا  در سطک واحد خرده فروشی کامالً قابل پیش، بنابراین تنش
باید از هرگونه اقدام  ،  به شرایط خاص کنونی و سطک نارضایتی عمومی ناشی از شرایط اقتصادی

زا و التهاب نفرین پیشییری نمود که همانا حفظ نرامش به ویهه در حوزه اقتصاد نیاز مبرم  تنش
 .این روزهاست
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 کننده روی محصوالتسازمان حمایت در خصوص درجه قیمت مصرف پیشنهاد/ دستورالعمل جدید 

 :پیشنهاد

تخصصی کارگروه  ایجاد  و  مذکور  طرح  موقت  وزارتخانه،  توق   کارشناسان  از  و  مرکب  ها 
از جمله  ،  نفعان بخش خصوصیهای اجرایی مرتبط و با حضور نمایندگانی از همه ذیدستیاه
های اجرایی و ایجاد بسترهای کلیه عوامل ناام توزیع و اصناف و بررسی گلوگاه،  کنندگانتولید

های مناسب و زیرساختهای الزم از جمله و نه محدود به تعیین ضرایب سود منطقی همه حلقه
 .زنجیره توزیع

صورت صالحدید  در  ،  بدیهی است پس از انجام اصالحات مورد نار و ایجاد بسترهای الزم و کافی
دوباره ،  تواند با همراهی و حمایت همه عوامل مرتبط طرح می،  کارگروه تخصصی فوب الذکر

 .ابالغ و اجرایی گردد 

 سندیکای صنایع کنسرو ایران 

 های گوشتی ایران انجمن صنایع فراورده

 سازی ایران انجمن نوشابه

  های نشامیدنیانجمن نب

 و شکالت ایرانشیرینی ، انجمن صنفی صنایع بیسکویت

 انجمن صنایع لوازم خانیی ایران

 فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی ایران 

 های حجی  شده بر پایه ذرت اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان انوا  چیزس و فراورده

  بندی چای کشوربازرگانان و صنایع بسته، اتحادیه تولیدکنندگان

 های صنعت پخش ایرانانجمن شرکت

 ن صنایع سلولزی بهداشتی ایرانانجم

 انجمن صنایع تولید و صادرکنندگان کنسانتره و نبمیوه ایران 

 ت تولیدکننده اعتراف وزارت صمت به نبود زیر ساخت مناسب برای اجرای پروژه درج قیم

 

روی کننده  دستورالعم  جدید سا مان حمایت در خصوص دری قیمت مصر  

 محصوالت

لعمل  ای دستوراسازمان حمایت در نامه  ها، و سایر تشکل  های مداوم سندیکا نهایتاً با پیییری 

 .روی محصوالت را اعالم کرد کننده  جدید درج قیمت مصرف

 هر تولیدکندگان در این نامه نوشته است:   کنندگان وعبار تابش رئیس سازمان حمایت مصرف

کننده برعهده افراد صنفی  قانون ناام صنفی مسئولیت درج قیمت مصرف   15  ماده  براسار  چند

باشد لیکن با توجه به اینکه برخی از واحدهای صنفی در سطک  کننده کاالها و خدمات میعرضه

کننده در قفسه یا بر روی کاالها فروشی تاکنون اقدامات الزم را برای درج قیمت مصرفخرده

اند و بر این اسار درصدهایی بیش از مبالغ قانونی را دریافت  هبه صورت کامل اجرایی ننمود

مقرر فرمایید ،  کنندگان از مزایای تحقق یافته پروژهمندی مصرفنمایند لذا به مناور بهرهمی

در دوران گذار از روش قبلی به روش فعلی و به صورت مقطعی تا زمان اجرای صحیک و جامع  

واحدهای تولیدی  وارداتی محصوالت  ،  فروشان مامی خردهقانون ناام صنفی توسط ت  15ماده  

اشاره قیمت مورد  ضوابط  با  منطبر  دولیدکننده  قیمت  بر  مصوب عالوه  شذاری 

  ضرایب   لحاظ  با  را  کنندهمصر   قیمت  حداکثر  همزمان،  هاقیمت  دثبیت   و  دعیین هیات

و در   .بندی کاالها دری نمایند بر روی بسته  عرضه  و  دو یع  شبله  های هزینه  و  سود

ضرایب ،  %11کنسرو ماهی،  %12ای ضریب سود پخش برای انوا  کنسرو  های جداگانهبخش نامه

فروشی   اعالم گردید. طبق دستورالعمل سود کارخانه    %14خورده    % 9به عالوه    %17درصد 

 باشد.ارزش افزوده می

https://www.foodpress.ir/news/52264/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://www.foodpress.ir/news/52264/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://www.foodpress.ir/news/52264/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C
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 کمبود روغن در صنایع کنسرو.... 

 کمبود روغن در صنایع کنسرو 

صنعت کنسرو کننده های تولیدکشاورزی در اعطای روغن به انجمنجهاد  وزارت از ننجایی که 

 .های جدی مواجه کرده استچالشهمین مسئله تولیدکنندگان را با نمود، روز تعلل  40

به نقل از ایلنا؛ سید محمد میررضوی  ،  روابط عمومی سندیکای صنایع کنسرو ایران  به گزارش
در پاسخ به این پرسش که نیا تولیدکنندگان صنعت کنسرو با کمبود روغن مواجه هستند؟  

از   جدید  دولت  نمدن  کار  روی  از  بعد  بازار  تنای   مسئولیت  وزارت گفت:  به  صمت  وزارت 
کنندگان در تأمین مواد اولیه جایی مسئولیت باعث شد که تولیدکشاورزی تفویض و همین جابه

 .خطوه تولید با چالش مواجه شوند

،  های تولیدی شد وی با بیان اینکه این تغییر و تحوالت باعث وقفه در تحویل روغن به انجمن
روغن ،  گوشتی و محصوالتی چون شیرینی و شکالتافزود: پایه تولید کنسروهای گوشتی و غیر

ها و کنسروهای غیرگوشتی  انوا  خورشت  کنسرو ماهی تون،است؛ کنسروهای گوشتی مانند  
 .دارند نیاز  روغن  به تولید  برای همیی  …مانند کنسرو لوبیا و بادنجان و  

ها حدود انجمنکشاورزی در اعطای روغن به  جهاد  این فعال اقتصادی ادامه داد: تعلل وزارت  
با   40 اما جلساتی  تولیدکنندگان کرد.  متوجه  را  زیادی  زیان  این مسئله  و  روز طول کشید 

صادر  ننها دستورات الزم در این زمینه را    ای  که  داشتهکشاورزی  جهاد    مدیران ارشد وزارت
ها  شاهد توزیع به موقع روغن به اتحادیه  داده شود تا ترتیب اار    به ننها   و امیدواری  که کرده  
 .باشی 

خوبی  گفت: تولیدکنندگان به،  ای و تأایر نن بر بازار روغنمیررضوی پیرامون اصالح ناام یارانه
های اخیر ایجادکننده فساد و رانت در  تومانی در سال  4200این مسئله را لمس کردند که ارز  

که ارز تک نرخی شود تا فساد ایجاد شده از این  بدنه اقتصادی کشور شده است و الزم است  
مسئله حل و فصل شود. اما حذف یکباره این ارز تبعات دییری ه  دارد. به نار من حذف 

ارز   مصرف  4200دفعی  برای  را  محصول  این  خرید  توان  نهایت  در  کاهش  تومانی  کنندگان 
 .دهدمی

تا  اردات روغن پلکانی صورت بییرد  تومانی برای و  4200امیدوارم که حذف ارز  ،  به گفته وی
های  دان  دولت برای کنترل نسیبکنندگان نهایی شود. من نمینسیب کمتری متوجه مصرف

یارانه اصالح  سیاستناام  چه  به ای  باید  که  است  مسل   اما  گرفت  خواهد  پیش  در  را  هایی 
 .پذیر جامعه بیشتر توجه شودهای نسیبدهک 

یران بیان کرد: این احتمال وجود دارد که تا پایان سال جاری  دبیر سندیکای صنایع کنسرو ا
تا خانوارها بتوانند با نسودگی نیاز خود    شود ارز ترجیحی برای واردات روغن خانوارها ادامه داده  

 .را در این بخش تهیه و تأمین کنند

، کندد میشده در نهایت فشار را بر قشر ضعی  تشدی وی در ادامه با بیان اینکه قوانین وضع  
افزود: یکی از این قوانین حذف معافیت مالیاتی برای واردات کاالهای اساسی از جمله برنر و  

مصرف سوی  از  نهایت  در  مالیات  این  است  میروغن  گرفته  خرید  کنندگان  قدرت  و  شود 
 .دهدکنندگان را کاهش میمصرف 

زمانی نشان کرد:از  پایان خاطر  از گروه کاالی یک خارج شد    کنسروکه  میررضوی در  ماهی 

هزار تومان رسید. این قیمت به معنی کاهش   30هزار تومان به باالی    10قیمت این محصول از  

که کنسرو  پذیر جامعه بود؛ باید توجه داشت  کنندگان نسیبمصرف این محصول از سوی مصرف

پذیر جامعه است. با افزایش کارمندان و اقشار نسیب،  دانشجویان  یهای اصل جزو خوراک  ماهی

کارخانه  کنسرو قیمت   که  تولیدکنندگان  از  برخی  فروش  سه   کوچکی  ماهی  تولیدی  های 

 . داشتند کاهش پیدا کرد و ننها از چرخه تولید خارج شدند
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 گرانی کنسرو ماهی با حذف ارز ترجیحی و لزوم حذف مالیات بر ارزش افزوده

 

 شرانی کنسرو ماهی با حذ  ار  درجیحی و لزوو حذ  مالیات بر ار ش افزوده 
 

 
 نایب رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران  - مسعود بختیاری 

 

ترین محصنوالت صننایع غذایی کشنور به دالیل مختل  ازجمله دو  کنسنرو ماهی یکی از سنال 

شنود. دلیل نخسنت این اسنت که ماده اولیه این محصنول ماهی اسنت که  دلیل مه  محسنوب می

در دنیا به غذای سنالمتی مشنهور اسنت. دلیل دییر ،  های متعددی که داردماهی بنا به خاصنیت

نینند تولیند این محصنننول بنه طور مطلق از هی  گوننه مناده نیهندارننده این اسنننت کنه منا در فر

گراد و فشنار  درجه سنانتی 121کنی . چون فرنیند حرارتی داری  و محصنول در  اسنتفاده نمی

  طی  را  تجارتی سننترون  یا دقیقه فرنیند اسننتریلیزاسننیون  60مدت زمان حداقل  ،  اتمسننفر 1.3

روند؛ بنابراین د از بین میفرنین  این  در  پاتوژن و  زابیماری  هایمیکروارگانیسننن  همه  و  کندمی

نیاز از افزودن هرگونه ماده نیهدارنده اسننت. پس بجاسننت که تالش کنی  با این محصننول بی

کنندگان این محصنول که عموما شنامل اقشنار متوسنط به در اختیار مصنرف  قابل قبولیقیمت  

نیاز اقشنار فرودسنت    ر بییرد و بتوانی  با قیمت مناسنب پروتئین موردقرا،  پایین جامعه هسنتند

 .جامعه را از طریق مصرف این محصول تأمین کنی 

،  دارایی  و  اقتصنادی امور ای با وزیردر اواخر نذر امسنال خوشنبختانه وزیر بهداشنت طی مکاتبه

 نن  متعاقب  اما.  اسننت  دانسننته  افزوده ارزش  مالیات  معافیت  مشننمول  را  ماهی  کنسننرو  انوا 

تبه مجدد درخواسنت کرده که وزارت بهداشنت در نن لیسنت  مکا  یک   طی  مالیاتی امور  سنازمان

تجدیدنار کند. در این بین ما با مسنووالن وزارت بهداشنت و وزارت صنمت رایزنی کرده و نیز 

برخی از کاالهای حوزه ، ای . طبق نار وزارت بهداشنتمراوداتی با سنازمان امور مالیاتی داشنته

درنمدهای مالیاتی  ، اند و از این حیثرسنان توصنی  شندهجزو کاالهای نسنیب،  صننایع غذایی

کشنور در حوزه صننایع غذایی به نحو چشنمییری افزایش پیدا کرده اسنت؛ یعنی مالیات ارزش  

زارت  درصننند نیز افزایش ینافتنه اسنننت. حنال کنه نار و  16افزوده برای این نو  کناالهنا حتی تنا  

رسنان مورد توجه سنازمان امور مالیاتی اسنت؛ بجاسنت که نار بهداشنت درباره کاالهای نسنیب

مناننند انوا  کنسنننرو مناهی نیز مندنار قرار گیرد و   این وزارتخناننه در مورد کناالهنای سنننالمی

کمک کنند که بتوانی  ،  ای نسنبت به این محصنولن سنازمان امور مالیاتی با نیاه ویههئوالمسن 

کنندگان قرار  مغذی و مقوی را با قیمت مناسنب در اختیار مصنرف،  سنال ،  صنول خوباین مح

 .دهی 

بر کاالهای وارداتی اار در این بین حذف ارز ترجیحی در سنننال جدید موضنننوعی اسنننت که  

مشنمول دریافت  ،  چشنمییری خواهد داشنت. برخی از مواد اولیه صننعت کنسنرو همنون روغن

تومانی شنناهد افزایش قیمت چشننمییری در    4200ارز ترجیحی بوده که طبیعتا با حذف ارز  

بر  بندی محصنوالت خود خواهی  بود و درنهایت اار مسنتقی  نن رانرخ مواد اولیه و مواد بسنته

بینی دقیقی درخصوص میزان  شده محصوالت نشان خواهد داد. البته اکنون پیشقیمت تمام

https://www.foodpress.ir/news/52392/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4
https://www.foodpress.ir/news/52392/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4
https://media.foodpress.ir/d/2022/04/09/4/34249.jpg
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 ماه حبس تعزیری و جزای نقدی نتیجه هجمه به صنایع غذایی شش 

 ه

 
افزایش قیمت محصوالت وجود ندارد و از طرفی با توجه به اینکه ما شاهد افزایش چشمییری  

 نیروی  به  وابسته   صنایع   ازجمله  کنسرو   صنایع  و  ای  بوده  نیز در میزان دستمزد نیروی انسانی

  ها قیمت  افزایش  در  مه   بسیار   گرمداخله  عامل  یک   تواندمی  ه    موضو   این  هستند؛  انسانی

  ناپذیر اجتناب  امری  طبیعتاً   اما،  نباشد  زیاد  قیمت  افزایش  این  کنی  می  تالش  ما   هرچند.  باشد

 .است

مدیرعام  مجتمع صنایع شیالدی بریس عنوان کرد: ش  ماه حبس دعزیری و جزای 

 نتیجه هجمه به صنایع غذایینقدی 

نرش عسیری گفت: شاید طرح دعوى در دادگاه حقوقی درر عبرتی برای دییر افراد متخل   

 .ای در کشورمان نباشی شود تا دییر شاهد این چنین تخلفاتی علیه هی  واحد تولیدکننده

عامل مجتمع صننایع شنیالتی    مدیر روابط عمومی سنندیکای صننایع کنسنرو ایران  به گزارش

بریس بیان کرد: همانیونه که مستحضرید حدود یک سال پیش فیلمی سراسر کذب در فضای  

مجازی دال بر وجود پنبه در کنسننرو ماهی پخش شنند که متاسننفانه تأایر بسننیار منفی و 

 .ان محترم داشتکنندگای در ذهن مخاطبین و مصرفگسترده

یکی از برندهای مجموعه تولیدی   عسیری افزود: با توجه به اینکه فیل  اولیه متاسفانه مشخصاً 

رکود  ایجاد  که  بود  داده  نشان  را  رفته،  بریس  فروش  از ،  برگشت محصوالت  متعدد  شکایات 

واحد  توق  کامل تولید این محصول و بیکاری تعدادی از پرسنل این  ،  مشتریان در سراسر کشور

تولیدی را در پى داشت؛ ناگزیر جهت دفا  از حقوب خود و همننین صنعت کنسرو نبزیان در  

های خود پیییری،  باشدکشور که یکی از سالمترین و مهمترین صنایع تولیدی غذایی کشور می

را با هماهنیی و پشتیبانی سندیکای صنایع کنسرو ایران شرو  کرده و اقدام به شکایت علیه 

 .خل  نمودی فرد مت 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.foodpress.ir/news/52392/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4
https://www.foodpress.ir/news/52392/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4
https://www.foodpress.ir/news/52392/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4
https://agrofoodnews.com/wp-content/uploads/2022/03/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B3.png
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 ماه حبس تعزیری و جزای نقدی نتیجه هجمه به صنایع غذایی شش 
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ماه حبس  به شش  پیوستی محکوم  نار  تجدید  دادنامه  نخر طبق  در  نشان شد:  وی خاطر 
تعزیری و جزای نقدی با یکسال تعلیق در اجرای حک  گردید که در شرح دادنامه مشخر 

 .باشدمی

با    مدیر بریس گفت:  دادگاه حقوقی عامل مجتمع صنایع شیالتی  با طرح دعوى در  ،  اینحال 
به ،  شکایات این شرکت ادامه خواهد داشت تا از یک سو بتوانی  با جبران خسارت توسط مجرم

شاید درر عبرتی برای دییر افراد  ، بخشى از حق واقعی خود دست پیدا کنی  و از سوى دییر
تول این چنین تخلفاتی علیه هی  واحد  تا دییر شاهد  ای در کشورمان  یدکنندهمتخل  شود 

 .نباشی 

نقای   و جناب  میررضوی  مهندر  نقای  از زحمات جناب  بیان کرد:  پایان  در  نرش عسیری 
مهندر بختیاری و دییر همکاران در سندیکاى صنایع کنسرو ایران کمال تشکر و قدردانی را  

 .دارم
 

https://www.foodpress.ir/news/52392/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4
https://www.foodpress.ir/news/52392/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4
https://www.foodpress.ir/news/52392/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4
https://agrofoodnews.com/wp-content/uploads/2022/03/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B3-1.png
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 اعضای سندیلا  طدریافت نشان امین الضرب دوس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاک روژین  صنعتی  گروه  بنیانیذار  عبداهلل  ژائله  ،  مافر  غذایی یونس  صنایع  گروه  بنیانیذار 

الضرب مار لوح و نشان ششمین دوره امینشیرین عسل و محمد ظهیر بنیانیدار لبنیات می

 .را دریافت کردند

سالیی اتاب بازرگانی   138ویهه  ،  الضربششمین دوره اهدای نشان و تندیس کارنفرینی امین 

در تاالر وحدت تهران برگزار شد. در نن از تعدادی   1400روز دوشنبه دوم اسفند ماه  ،  تهران

الضرب تقدیر  نشان و تندیس امین،  پیشکسوتان و فعاالن اقتصادی با اهدای لوح،  از کارنفرینان

بنیانیذار گروه  سیطانی   مردضی  لوح و نشان امین الضرب توسط ، که از نن جمله   به عمل نمد

  داک   روژین  صنعتی   شروه بنیانیذار عبداهلل  ممفر صنعتی زر در ششمین دوره این مراس  به

 .اهدا شد مار از اعضای سندیکای کنسرو ایرانبنیانیذار شرکت می ظهیر  محمد و

 

 

 

https://agrofoodnews.com/category/%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%86%db%8c/
https://agrofoodnews.com/category/abdolah/
https://agrofoodnews.com/category/rojin/
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ا خالصه و  ای  در سال   اقدامات  ایران  کنسرو  دستاوردهای سندیلای صنایع 

۱400  

 ها  شزارش کمیته -

           شزارش دبیرخانه و عضویت -

 دعداد اعضاء جدید   -

 دعداد جیسات برشزار شده هیأت مدیره  -

 میزان ملادبات دبیرخانه -

میلیارد ریالی بدون    20دریافت وام  روژین تاک و کوروش و  ،  های مهرامبا مشارکت شرکت -

سندیکای صنایع کنسرو ایران بعد از سی سال اقدام به خرید    ،بهره اتاب بازرگانی اتاب ایران

 متری نموده و دبیرخانه در دفتر جدید مستقر گردید.100یک واحد 

دریافت سهمیه اختصاصی روغن برای صنایع کنسرو و تقسی  سهمیه طبق مستندات از   -

یابجمله: گز بهین  انبارها،  ارش سامانه  مالی حسابرسی شدهصورت،  سامانه جامع  ،  های 

ها  معدن و تجارت مستقر در استان،  معرفی واحدهای فعال از طریق جهاد کشاورزی و صنعت

 و ارسال لیست نهایی تخصیر یافته به مسئولین ذیربط و اخذ رسید  

میررضوی - نقایان  از  متشکل  روغن  کمیته  ملک مختاری،  تشکیل  و  تقسی   انی  جهت  زاده 

 سهمیه و بررسی مستندات 

کنسننرو از جمله: ریاسننت  کننده  مکاتبات متعدد در زمینه کمبود روغن کارخانجات تولید -

معناون وزیر در قرارگناه امنینت غنذایی وزارت جهناد  ،  معناوننت ریناسنننت جمهوری،  جمهوری

حضننور دبیر و نمایندگان  معاون توسننعه بازرگانی و برگزاری جلسننات متعدد و ،  کشنناورزی

 سندیکا در جلسات ذیربط

 دریافت مجوز صادرات کنسرو رب گوجه فرنیی در اوزان مختل  تا اطال  اانوی  -

نامه با سازمان غدا و دارو و معرفی نقای مهندر بختیاری نائب رییس هیأت  پیییری تفاه  -

 مدیره به عنوان نماینده سندیکا در جلسات 

های صنایع غذایی و کسب کرسی سندیکا در هیأت مدیره  انجمنشرکت در انتخابات کانون   -

 کانون  

 المللی به اعضا های صنعت غذای داخلی و بینها و نمایشیاههمایشترین رسانی مه اطال   -

 بان و مشاوره حقوقی به اعضا حقوقی دیده مؤسسه نامه با تفاه  -

دولتاطال   - ابالغیات  و  مصوبات  موقع  به  صمت،  مجلس،  رسانی  جهاد  ،  وزارت  وزارت 

 سازمان حمایت و ...، کشاورزی

 انتشار بولتن خبری سندیکا  -

 پذیرش اعضای جدید  -

 دریافت حق عضویت و اسزانسری از اعضا  -

 تقویت پیر اینستاگرام سندیکا  -

بروزرسننانی سننایت سننندیکا و درج اخبار صنننایع کنسننرو در سننایت سننندیکا و سننایر   -

 های صنعت غذاخبرگزاری

 های صنعت کنسرو سندیکا ات کمیتهبرگزاری جلس -

 های فنی سازمان استاندارد شرکت در جلسات کمیته -

کننده  سازمان حمایت در خصوص درج قیمت تولید1400مه  سال  های  ارسال بخش نامه -

 و سایر... تخفی  سه درصد، و مصرف کننده
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 تهیه گزارش مشکالت و موانع تولید از اعضا و ارسال به وزارت صمت و جهاد کشاورزی  -

تهیه گزارش موانع و مشکالت صادراتی اعضا و ارسال به سازمان توسعه تجارت و وزارت   -

 صادرات جهت طرح در کارگروه توسعه  صمت

ربط در خصوص ابالغیه سازمان حمایت  های ذیتشکیل جلسات مشترک سندیکا و انجمن -

بر روی محصوالت طی سه جلسه  کننده  کنندگان و تولیدکنندگان و درج قیمت تولیدمصرف 

انجمن استقبال  با  که  بار  پخشپر  خانیی،  چیزس،  چای،  گوشتی،  های  ،  نبمیوه،  لوازم 

مه به دفتر  شیرینی و شکالت و ... و ارسال صورتجلسه در قالب یک نا،  نمک ،  ماالشعیرومالت

 تهران  ، اتاب بازرگانی ایران،  دفتر رهبری،  ریاست جمهوری

های ناارتی فراکسیون فضای تولید  حضور فعال نقای بختیاری نماینده سندیکا در دوشنبه -

بازرگانی   اتاب  کسب و کار مجلس شورای اسالمی و حضور در جلسات کمیسیون صنایع 

 ایران

و نقای بختیاری در جلسات کمیسیون کشاورزی   حضور فعال نقای میررضوی دبیر سندیکا -

 تلیرام( ، های خبری سندیکا اواتساپرسانی اخبار جلسه در گروهاتاب تهران و اطال 

 های صنایع غذایی حضور نقای میررضوی در جلسات هیأت مدیره کانون انجمن -

نام راییان برای  های بازرگانی و ایجاد امکان ابت  های معتبر نموزشی اتابشرکت در دوره -
 اعضا

نیمه فعال و تعطیل  ، ها به فعال بندی ننشناسایی واحدهای تولید کنسرو در کشور و طبقه -

 و ارائه راهکارهایی برای افزایش طرفیت 

برنورد نیاز مصرف داخل و میزان صادرات در صنایع کنسرو و اعالم به واحدهای تولیدی   -
 بندی تولید و اولویتریزی جهت برنامه

یل کمیته تأمین سندیکا به ریاست نقای مهندر ملک زاده و ارتباه اعضا با شرکت  تشک -

شکر  تأمینی  ها جمله  از  کنسرو؛  صنایع  اساسی  اقالم  از  برخی  تهیه  ،  شیشه،  جهت 
 اسیدسیتریک و ...

 لیمو و ...( ،  های ذیربط جهت جلوگیری از خام فروشی اگوجه فرنییمکاتبات الزم با ارگان -

صادرات سندیکا به ریاست نقای مهندر سید مافر عبداهلل که مکاتبات و    تشکیل کمیته -
ارگان با  بسیاری  و گسترش  جلسات  گوجه خام  کاهش صادرات  ذیربط در خصوص  های 

 صورت پذیرفت. صادرات کنسرو رب گوجه فرنیی 

درخواست حذف تمام یا بخشی از مالیات بر ارزش افزوده در تولید کنسرو ماهی که ارتباه   -
 کارمند و کارگر( دارد. ، با مصرف غذایی قشر متوسط و ضعی  ادانشجو تقی  مس

 های مطرح خبری در خصوص کمبود سهمیه روغن صنایع کنسرو  گفتیو با رسانه -

 های ذیربط  اشتغال مستقی  در صنایع کنسرو به ارگان، ارائه نمارهای میزان تولید  -

ها  صنعت و معدن مستقر در استان،  یهای جهاد کشاورزارتباه و همکاری مؤار با سازمان -

 در خصوص تخصیر سهمیه روغن

تشکل - با  همکاری  و  خراسانارتباه  اتحادیه  جمله  از  استانی  با  ،  های  و...  فارر  اتحادیه 

 سندیکا 

بررسی ویدئوی منتشر شده محتویات قوطی کنسرو ماهی مارلین ابادبان ماهی( در فضای   -

سازی و شفافیت موضو  به صورت گسترده در  همجازی و شایعه وجود پنبه در نن و نگا

ها و شرکت خان  سوسن نعمتی نماینده سندیکا در جلسه دادگاه شخر مجرم و ارائه  رسانه

الیحه تنای  شده کمیته صنعت کنسرو نبزیان شرکت متضرر اشیالتی بریس( که نهایتاً  

 میت در رسانه ها منجر به محکومیت شایعه پرداز گردید و تهیه گزارش و درج حک  محکو
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تشکیل کمیته صنعت مربا سندیکا به ریاست نقای مهندر بیگ محمد زاده مدیریت عامل   -

 محترم شرکت شانا 

 سرکه در سامانه گمرک ایران ، هوور و گیدر، زرده،  کاهش ارزش صادراتی ماهی مارلین -

مربا  ،  سس،  غیرگوشتی ،  ابت ارزش قیمت پایه صادراتی انوا  کنسروهای رب گوجه فرنیی -

 سامانه گمرک ایرانو ... در 

اتاب   - نمایندگان  هیأت  ماهانه  جلسات  در  بختیاری  مهندر  نقای  سندیکا  نماینده  حضور 

های واتساپی و سایت  رسانی در گروهبازرگانی ایران و تهیه گزارش توسط ایشان و اطال 

 سندیکا 

دانشیاه - با  و  ارتباه  مقاالت علمی  تهیه  در خصوص  غذا  دانشجویان صنعت  و  معتبر  های 

 های الزم مشاوره

ایسنا و...، ایلنا، مهر، دنیای اقتصاد،  های پرتیراژ خبری؛ همشهریارتباه مستمر با روزنامه -    

 تهیه و ارسال گزارش راهکارهای عملیاتی صنعت کنسرو به وزیر جهاد کشاورزی  -

های صنعت کنسرو سندیکای صنایع کنسرو ایران و بایوگرافی اعضا  ارسال گزارش کمیته -

 2021راییان در کتاب نمایشیاه ایران اگروفود جهت درج 

 2021مصاحبه دبیر و اعضای سندیکا با خبرنیاران حاضر در نمایشیاه اگروفود  -

 2022حضور نماینده سندیکا خان  نعمتی در نمایشیاه گالفود دوبی   -

 های صنعت غذا توسط روابط عمومی سندیکا رسانی غرفه اعضا در نمایشیاه در رسانهاطال   -

 سی اعضای تعلیقی و ارسال مکاتبه جهت واریز حق عضویت و یا تکمیل مدارک برر -

ها و همایش هایی که مجوز الزم را داشته از طریق درج  حمایت معنوی سندیکا از نمایشیاه -

رسانی در سایت  اطال ،  رسانی کتاب و نشریاتاطال  ،  لوگو سندیکا در پوستر و سایت مربوطه

   های خبری سندیکا و گروه
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 هاکمیته 

 ها کمیته -۲
 

 فنی کنسرو رب شوجه فرنگیکمیته 

کنندگان و تولیدکنندگان در مورد افزایش قیمت مواد  مذاکراتی با سازمان حمایت از مصرف  -

افزایش دستمزد،  بندیبسته،  اگوجهاولیه   به  با توجه   )... افزایش قیمت  حمل و  ها جهت 

 کنسرو رب گوجه فرنیی صورت پذیرفت.

ضنننمن همناهنیی بنا ریناسنننت کمیتنه رب گوجنه فرنیی جنناب نقنای مهنندر مختنارینانی   -

جلسناتی را با نقای بازاری مدیر کل دفتر هماهنیی صنادرات محصنوالت کشناورزی و صننایع  

تبدیلی سنازمان توسنعه تجارت و جناب نقای صنادقی نیارکی قائ  مقام محترم وزیر صنمت  

وقت در زمینه منع رفع صننادرات رب اسننزتیک داشننته و با اعالم موجودی رب اسننزتیک  

رب به سننازمان توسننعه تجارت رفع ممنوعیت کنسننرو رب گوجه کننده  های تولیدشننرکت

ر ادامه جلسناتی با نقای عسنیرزاده معاون توسنعه فرنیی در اوزان مختل  پیییری گردید. د

اد داشننته و نهایتاً مجوز صننادرات کنسننرو رب گوجه فرنیی در اوزان هبازرگانی وزارت ج

مختل  تا اطال  اانوی موافقت به عمل نمد. کمیته با بررسنی ماهیانه وضنعیت کشنت گوجه 

و جنوب کشننور    نذربایجان،  کردسننتان،  فارر،  فرنیی و موجودی رب در حوزه خراسننان

 نماید.مراتب را به مسئولین ذیربط جهت جلوگیری از بروز کمبودها در بازار منعکس می

افزایش بی - به وزارت جهاد کشاورزی در خصوص  قیمت گوجه فرنیی  ارسال مکاتبه  رویه 

 کاهش صادرات گوجه فرنیی خام ،  خام

 

 کمیته صنعت کنسرو آبزیان )دون ماهیان( 

کنندگان و تولیدکنندگان در مورد افزایش قیمت مواد  مایت از مصرف مذاکراتی با سازمان ح -
افزایش دستمزد،  حملبندی،  بسته،  اولیه اماهی به  با توجه   )... افزایش  روغن و  ها جهت 

 قیمت کنسرو ماهی تون صورت پذیرفت.

ادیه  در رابطه با سامانه ردیابی تون ماهیان نیز جلساتی در اتحادیه نبزیان با حضور دبیر اتح -
جناب نقای خدایی و طراح سامانه و نماینده سندیکا صورت پذیرفته است که با توجه به  

متوق  گردیده  پردازی  تغییراتی که در شیالت به وجود نمده است سامانه در مرحله داده
 است. 

 برگزاری جلسات فشرده و منا  پایش  -

 گذاری  برگزاری جلسات قیمت -

های وارداتی از  یت محترم انبار قرنطینه در خصوص ماهیبرگزاری جلسه با دکتر نجار مدیر -
کشور غنا با حضور نقای اسکندری عضو کمیته صنعت کنسرو نبزیان و خان  نعمتی روابط  

 عمومی سندیکا 

شنرکت در جلسنه دادگاه رسنیدگی به پرونده شنرکت ،  پیییری شنایعه پنبه در کنسنرو ماهی -
های خبری  رسننانی در کانالمحکومیت و اطال پرداز و اخذ رأی بریس و شننخر شننایعه

 سندیکا و سایر

 کمیته صادرات 

وزارت صمت - با  فرنیی  کنسرو رب گوجه  وزارت  ،  برگزاری جلسات کسب مجوز صادرات 
 جهاد و ...

 کسب مجوز صادرات کنسرو رب گوجه فرنیی در اوزان مختل  تا اطال  اانوی  -

 محصوالت صادراتی به سازمان توسعهارائه نمار صادرات اعضا و نو   -
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 هاکمیته 

 شرکت در همایش بازرگانی صادرات با چین -

نسننیای میانه و ... سننازمان توسننعه  ،  های بین المللی بخش اوراسننیارسننانی همایشاطال  -
 های بازرگانی در کمیته صادراتتجارت و اتاب

دوبی  حضننور خان  سننوسننن نعمتی زاد مدیر روابط عمومی سننندیکا در نمایشننیاه گالفود   -
2022  

 رسانی ارزش محصوالت صادراتی اعضا در سامانه گمرک جمهوری اسالمیبروز -

گذاری گمرک و شننرکت در کمیته  کاهش قیمت کنسننرو ماهی مارلین در سننامانه ارزش -
وزارت صنمت و  ،  سنازمان شنیالت،  گذاری گمرکگذاری گمرک با حضنور دفتر ارزشقیمت

 نماینده سندیکا خان  نعمتی

ازمان توسننعه تجارت در خصننوص حذف عبارت سنناخت ایران از روی لیبل  مکاتبه با سنن  -
 محصوالت صادراتی

نمونه توسنط شنرکت کشنت  کننده  شنرکت در همایش روز ملی صنادرات و کسنب جایزه صنادر -
رسنانی و تبریک در سنایت و  مار از اعضنای سنندیکا و اطال و صننعت روژین تاک و می

 های خبری سندیکا و سایرگروه

ارش موانع و مشنکالت صنادرات به عراب و کردسنتان عراب و ارائه گزارش در جلسنه  تهیه گز -
میز کشننوری عراب سننازمان توسننعه تجارت توسننط نقای عبداهلل رییس کمیته صننادرات  

 سندیکا

 رسانی اخذ تسهیالت وزارت صمت در خصوص مبادالت با کشور چیناطال  -

 اعضا  ابالغیه اصالحات کتاب مقررات صادرات و واردات به -

 

 

 

 کمیته کنسروهای غیرشوشتی 
 

برگزاری جلسننات منا  اعضننای کمیته به ریاسننت نقای مهندر اورنگ مدیریت عامل   -
 محترم شرکت کدبانو ادلزذیر(

درخواسننت ایجاد کد تعرفه جهت واردات نخود فرنیی خشننک به سننازمان توسننعه تجارت   -
 های شرکت طور تایمازپیرو پیییری

 و مصرف کنندهکننده  اندیشی در خصوص درج قیمت تولیدبرگزاری جلسات ه    -

 سس کمیته 
 برگزاری جلسه درج قیمت و ه  اندیشی اعضا -

 دریافت ننالیز میزان روغن مصرفی در انوا  سس از اعضا و ارسال به وزارت صمت و جهاد -

 بررسی میزان تولید انوا  سس و ارسال به وزارت صمت -

 کمیته دأمین 
درصندی در بازار داخل و ارسنال گزارش  60درب و کمبود  ،  قوطی،  ببررسنی میزان تولید ور -

تکامل صننعت  ، سنازی تبریزقوطی،  جامع از طریق اسنتعالمات صنورت گرفته از فوالد مبارکه
 و... به وزارت صمت

های تکامل صننننعت و بکتاش تأمین جهت عقد قراردادهای مدت دار با  رایزنی با شنننرکت -
 شکر  ،  اسید سیتریک ،  شیشه،  درب ایزی اوپن،  تأمین قوطیاعضای سندیکا در خصوص  

 تأمین جهت تأمین مواد اولیه  های  معرفی اعضا به شرکت   -

 اتحادیه فارر و خراسان  ، تهیه نمار تولید انوا  محصوالت کنسروی از طریق مکاتبه با اعضا -
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 شزارش دبیرخانه و عضویت

   شزارش دبیرخانه و عضویت - 3
         

 دعداد اعضای جدید  -
 ۱400ورودی  ردیف  ۱400ورودی  ردیف 

 کنارک   انیشا  22 ی لمید  مانیا ۱

 اهورا طع  سام  23 برتر   یصنعت ۲

 تهران   دناریسز 24 ک ی سبزاوران ن 3

 ساحل   نیزر  دیمروار 25 نپادانا   نینی  یتیگ 4

 ش یدنارت ک 26 نسان باز شو نرمان  5

 توسعه نواوران نپادانا  27 زرد   الی 6

 به گل   نیفرن 28 نیهانا سزند مزه افر  ییو دارو   ییغذا   عی صنا 7

 ن یکاسز  ذیلذ   ایمیک 29 ی مائده سالمت راز   یهای گوشت فراورده  8

 دنیز  30 فرنود تهران  9

 چابهار تون سماک   31 راگا   مرغیس   انیشرکت ماک ۱0

 سوردار   یچاشن   نیبه 32 نل   دهی ا  ای نر ۱۱

 کنار   رودیم 33 ان یرانی ل سزهر ان  دهیا ۱۲

 نیور جنوب  34 ی رضا جون  یعل ۱3

 نوند سازان نونور البرز  35 نوا نوش شمال ۱4

 وارنا   یطالئ  نیدستن 36 ز یتبر  ینهو  یمجتمع صنعت ۱5

 بندر   ییغذا   عیصنا   ید یتول 37 مهرنوران کنارک  ۱6

 تن ناب احمد  38 ابه یماه ۱7

 تهمینه ضرغام زاده  59 شهر بابانا  ۱8

 جهان غذای البرز نیک  60 ا یبهبود گستر سان ۱9

 نرین صنعت کاوه خوراک  61 چابهار   دریگ ۲0

   صدک   رازیش ۲۱

 

 

 شده هیئت مدیره   جیسات برشزار -
 ساعت  دعداد جیسات  ردیف 

۱ 12 24 

 

 ملادبات دعداد  -
 74۱ های صادره دعداد نامه 

 476 های وارده تعداد نامه 

 ۱۲۱7 تعداد کل مکاتبات 
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 های دبیرخانه سندیکامروری بر سایر فعالیت 

          

 


