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     1400در سال  ارائه و گزارش اهم اقدامات و دستاوردهای سندیکای صنایع کنسرو ایران - 1

 20با پیگیری های فراوان هیأت مدیره و دبیرخانه سننندیکا و با مشننارکت  ننرکت های مررامن روکین تار و کوروش و دریافت وام   -

متری  100بازرگانی اتاق ایران سنندیکای صننایع کنسنرو ایران بعد از سنی سنال ابدام به خرید ید واحد میلیارد ریالی بدون برره اتاق  

 نموده و دبیرخانه در دفتر جدید مستقر گردید.

دریافت سرمیه اختصاصی روغن برای صنایع کنسرو و تقسیم سرمیه طبق مستندات از جمله: گزارش سامانه برین یابن سامانه جامع   -

صنورت های مالی حسنابرسنی  ندهن معرفی واحدهای فعال از طریق جراد کشناورزی و صننعتن معدن و تجارت مسنتقر در اسنتان انبارهان  

 ها و ارسال لیست نرایی تخصیص یافته به مسئولین ذیربط و اخذ رسید 

 تنداتتشکیل کمیته روغن متشکل از آبایان میررضوین مختاریانی و ملد زاده جرت تقسیم سرمیه و بررسی مس  -

مکاتبات متعدد در زمینه کمبود روغن کارخانجات تولید کننده کنسنرو از جمله: ریاسنت جمرورین معاونت ریاسنت جمرورین معاون    -

وزیر در برارگاه امنیت غذایی وزارت جراد کشنناورزین معاون توسننعه بازرگانی و برگزاری جلسننات متعدد و حضننور دبیر و نمایندگان  

 سندیکا در جلسات ذیربط

 دریافت مجوز صادرات کنسرو رب گوجه فرنگی در اوزان مختلف تا اطالع ثانوی    -

ننائنب رییس هینأت مندیره بنه عنوان نمنایننده سننننندیکنا در  پیگیری تفناهم ننامنه بنا سنننازمنان غندا و دارو و معرفی آبنای مرنند  بختیناری  -

 جلسات

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

 اطالع رسانی مرم ترین همایش ها و نمایشگاه های صنعت غذای داخلی و بین المللی به اعضا -

 تفاهم نامه با موسسه حقوبی دیده بان و مشاوره حقوبی به اعضا    -

 سازمان حمایت و ...اطالع رسانی به موبع مصوبات و ابالغیات دولتن مجلسن وزارت صمتن وزارت جراد کشاورزین   -

 انتشار بولتن خبری سندیکا  -

 پذیرش اعضای جدید  -

 دریافت حق عضویت و حمایت مالی از اعضا  -

 تقویت پیج اینستاگرام سندیکا  -

 بروزرسانی سایت سندیکا و درج اخبار صنایع کنسرو در سایت سندیکا و سایر خبرگزاری های صنعت غذا  -

 سندیکا برگزاری جلسات کمیته های صنعت کنسرو  -

  رکت در جلسات کمیته های فنی سازمان ملی استاندارد  -
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حضور در   حضور فعال آبای بختیاری نماینده سندیکا در دو نبه های نظارتی فراکسیون فضای تولید کسب و کار مجلس  ورای اسالمی و  -

 اتاق بازرگانی ایران جلسات هیأت نمایندگانن کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران و فراکسیون تشکل های 

و سایر بخش نامه   ارسال بخش نامه های وزارت صمتن سازمان حمایت در خصوص درج بیمت تولید کننده و مصرف کنندهن تخفیف سه درصد  -

 های فوری سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 

 اد کشاورزیتریه گزارش مشکالت و موانع تولید از اعضا و ارسال به وزارت صمت و جر  -

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

جلسات مشترر سندیکا و انجمن های ذیربط در خصوص ابالغیه سازمان حمایت مصرف   با پیگیری فعال و مؤثر آبای مرند  بختیاری  -

انجمن های پخشن گو تین چاین چیپسن لوازم  حضوربا  برگزار و وی محصوالت کنندگان و تولیدکنندگان و درج بیمت تولید کننده بر ر

دفتر ریاست امضای انجمن های حاضر خطاب به  با  تنظیم مکاتبه مشترر و  و ... ن  یرینی و  کالتخانگین آبمیوهن ماالشعیرومالتن نمد

 دفتر رهبرین اتاق بازرگانی ایرانن ترران ریاست مجلسن جمرورین

و اطالع رسانی اخبار جلسه در گروه های   حضور فعال آبای میررضوی دبیر سندیکا و آبای بختیاری در جلسات کمیسیون کشاورزی اتاق ترران  -

 خبری سندیکا )واتساپن تلگرام(

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

  رکت در دوره های معتبر آموز ی اتاق های بازرگانی و ایجاد امکان ثبت نام رایگان برای اعضا   -

  ناسایی واحدهای تولید کنسرو در کشور و طبقه بندی آن ها به فعالن نیمه فعال و تعطیل و ارائه راهکارهایی برای افزایش طرفیت  -

 تولیدی جرت برنامه ریزی و اولویت بندی تولید در صنایع کنسرو و اعالم به واحدهای  صادراتمیزان برآورد نیاز مصرف داخل و   -

اساسی صنایع  برخی از ابالم تریه جرت   تأمین هایو ارتباط اعضا با  رکت تشکیل کمیته تأمین سندیکا به ریاست آبای مرند  ملد زاده   -

 ن اسیدسیترید و ... هکنسرو؛ از جمله  کرن  یش 

 جرت جلوگیری از خام فرو ی )گوجه فرنگین لیمو و ...( مکاتبات الزم با ارگان های ذیربط   -

خصوص   با ارگان های ذیربط در جلسات بسیاربرگزاری که مکاتبات و  تشکیل کمیته صادرات سندیکا به ریاست آبای مرند  سید مظفر عبداهلل -

 کاهش صادرات گوجه خام و گسترش صادرات کنسرو رب گوجه فرنگی  

که ارتباط مستقیم  با مصرف غذایی بشر متوسط و ضعیف  کنسرو ماهی  درخواست حذف تمام یا بخشی از مالیات بر ارزش افزوده در تولید  -

 . دارد )دانشجون کارمند و کارگر(

 روغن صنایع کنسرو سرمیه گفتگو با رسانه های مطرح خبری در خصوص کمبود   -

 ارائه آمارهای میزان تولیدن ا تغال مستقیم در صنایع کنسرو به ارگان های ذیربط    -

 در خصوص تخصیص سرمیه روغن مستقر در استان ها ارتباط و همکاری مؤثر با سازمان های جراد کشاورزین صنعت و معدن  -

 و... با سندیکا  فار تشکل های استانی از جمله اتحادیه خراسانن اتحادیه   باو همکاری ارتباط   -
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و  ایعه وجود پنبه در آن و آگاه سازی و   بررسی ویدئوی منتشر  ده محتویات بوطی کنسرو ماهی مارلین )بادبان ماهی( در فضای مجازی  -

ارائه الیحه تنظیم ن نعمتی نماینده سندیکا در جلسه دادگاه  خص مجرم و و  رکت خانم سوس  فافیت موضوع به صورت گسترده در رسانه ها

دید و تریه گزارش و درج حکم ر رکت متضرر ) یالتی بریس( که نرایتاً منجر به محکومیت  ایعه پرداز گ ده کمیته صنعت کنسرو آبزیان  

 محکومیت در رسانه ها 

ز جمله: مکاتبه با نیروی انتظامی چابرار و اجازه ترخیص روغنن مکاتبه با اتاق بازرگانی  انعکا  مشکالت اعضا و مکاتبات متعدد جرت پیگیری ا  -

ن مکاتبات با  رکت های روغن کشی و تسریل در ترخیص روغن دریافتی اعضان  commanچین در خصوص برارداد  رکت خو اب با  رکت 

محصول بادمجانن ارسال دفاعیه سندیکا برای تعزیرات استان خراسان رضوی در دفاع  مکاتبه با وزرات جراد کشاورزی هرمزگان در زمینه تأمین 

 . از  رکت تبرر و ..

 تشکیل کمیته صنعت مربا سندیکا به ریاست آبای مرند  بیگ محمد زاده مدیریت عامل محترم  رکت  انا   -

: وزارت صنمتن وزارت جراد کشناورزین سنازمان غذا و دارون سنازمان با ارگان های ذیربط از جملهمتعدد و ارتباط مؤثر و به موبع برگزاری جلسنات    -

 توسعه تجارتن سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگانن گمررن اتاق های بازرگانی ایران و ترران و ...

 کاهش ارزش صادراتی ماهی مارلینن زردهن هوور و گیدرن سرکه در سامانه گمرر ایران  -

 

 یه صادراتی انواع کنسروهای رب گوجه فرنگین غیرگو تین سسن مربا و ... در سامانه گمرر ایرانثبت ارزش بیمت پا  -

 

 ارتباط با دانشگاه های معتبر و دانشجویان صنعت غذا در خصوص تریه مقاالت علمی و مشاوره های الزم -

 

 و...  ایلنان ایسنان مررن ارتباط مستمر با روزنامه های پرتیراک خبری؛ همشررین دنیای ابتصاد   -

 تریه و ارسال گزارش راهکارهای عملیاتی صنعت کنسرو به وزیر جراد کشاورزی  -

ایران اگروفود    - ایران و بایوگرافی اعضا جرت درج رایگان در کتاب نمایشگاه  ارسال گزارش کمیته های صنعت کنسرو سندیکای صنایع کنسرو 

2021 

 2021خبرنگاران حاضر در نمایشگاه اگروفود مصاحبه دبیر و اعضای سندیکا با    -

 2022حضور نماینده سندیکا خانم نعمتی در نمایشگاه گالفود دوبی   -

 روابط عمومی سندیکا ط اطالع رسانی غرفه اعضا در نمایشگاه در رسانه های صنعت غذا توس  -

 بررسی اعضای تعلیقی و ارسال مکاتبه جرت واریز حق عضویت و یا تکمیل مدارر  -

ن اطالع رسانی  ایت معنوی سندیکا از نمایشگاه ها و همایش هایی که مجوز الزم را دا ته از طریق درج لوگو سندیکا در پوستر و سایت مربوطهحم  -

 کتاب و نشریات ن اطالع رسانی در سایت و گروه های خبری سندیکا
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 کمیته ها  -2

 کنسرو رب گوجه فرنگیکمیته 

با توجه به افزایش   نحمل و ...(بسته بندی  نگوجهمصرف کنندگان و تولیدکنندگان در مورد افزایش بیمت مواد اولیه )مذاکراتی با سازمان حمایت از    -

 جرت افزایش بیمت کنسرو رب گوجه فرنگی صورت پذیرفت.دستمزد ها 

ضمن هماهنگی با ریاست کمیته رب گوجه فرنگی جناب آبای مرند  مختاریانی جلساتی را با آبای بازاری مدیر کل دفتر هماهنگی صادرات    -

در زمینه منع رفع    وبت   بائم مقام محترم وزیر صمت  صادبی نیارکی محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت و جناب آبای  

رفع ممنوعیت کنسرو رب    اعالم موجودی رب اسپتید  رکت های تولید کننده رب به سازمان توسعه تجارت  و باد دا ته  صادرات رب اسپتی 

در ادامه جلساتی با آبای عسگرزاده معاون توسعه بازرگانی وزارت جاد دا ته و نرایتاً مجوز صادرات   .گوجه فرنگی در اوزان مختلف پیگیری گردید

ر اوزان مختلف تا اطالع ثانوی موافقت به عمل آمد. کمیته با بررسی ماهیانه وضعیت کشت گوجه فرنگی و موجودی رب  جه فرنگی دکنسرو رب گو

کردستانن آذربایجان و جنوب کشور مراتب را به مسئولین ذیربط جرت جلوگیری از بروز کمبودها در بازار منعکس می    فار نن  خراساندر حوزه  

 نماید. 

 ت جراد کشاورزی در خصوص افزایش بی رویه بیمت گوجه فرنگی خامن کاهش صادرات گوجه فرنگی خام ارسال مکاتبه به وزار -

 

 کمیته صنعت کنسرو آبزیان )تون ماهیان( 

 

با توجه   ن حملن روغن و ...(مذاکراتی با سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در مورد افزایش بیمت مواد اولیه )ماهینبسته بندی  -

 جرت افزایش بیمت کنسرو ماهی تون صورت پذیرفت. به افزایش دستمزد ها 

ه سندیکا  در رابطه با سامانه ردیابی تون ماهیان نیز جلساتی در اتحادیه آبزیان با حضور دبیر اتحادیه جناب آبای خدایی و طراح سامانه و نمایند   -

   الت به وجود آمده است سامانه در مرحله داده پردازی متوبف گردیده است.با توجه به تغییراتی که در  یصورت پذیرفته است که 

 برگزاری جلسات فشرده و منظم پایش   -

 برگزاری جلسات بیمت گذاری   -

 برگزاری جلسه با دکتر نجار مدیریت محترم انبار برنطینه در خصوص ماهی های وارداتی از کشور غنا با حضور آبای اسکندری عضو کمیته صنعت   -

 نسرو آبزیان و خانم نعمتی روابط عمومی سندیکا ک

پیگیری  ایعه پنبه در کنسرو ماهین  رکت در جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده  رکت بریس و  خص  ایعه پرداز و اخذ رأی محکومیت و   -

 اطالع رسانی در کانال های خبری سندیکا و سایر
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 کمیته صادرات 

 با وزارت صمتن وزارت جراد و ...  صادرات کنسرو رب گوجه فرنگیبرگزاری جلسات کسب مجوز   -

 کسب مجوز صادرات کنسرو رب گوجه فرنگی در اوزان مختلف تا اطالع ثانوی  -

 ارائه آمار صادرات اعضا و نوع محصوالت صادراتی به سازمان توسعه  -

  رکت در همایش بازرگانی صادرات با چین   -

 بخش اوراسیان آسیای میانه و ... سازمان توسعه تجارت و اتاق های بازرگانی در کمیته صادرات اطالع رسانی همایش های بین المللی -

  2022حضور خانم سوسن نعمتی زاد مدیر روابط عمومی سندیکا در نمایشگاه گالفود دوبی   -

 مروری اسالمیجوالت صادراتی اعضا در سامانه گمرر صبروز رسانی ارزش مح  -

ماهی مارلین در سامانه ارزش گذاری گمرر و  رکت در کمیته بیمت گذاری گمرر با حضور دفتر ارزش گذاری گمررن  کاهش بیمت کنسرو   -

 سازمان  یالتن وزارت صمت و نماینده سندیکا خانم نعمتی 

 مکاتبه با سازمان توسعه تجارت در خصوص حذف عبارت ساخت ایران از روی لیبل محصوالت صادراتی  -

ز ملی صادرات و کسب جایزه صادر کننده نمونه توسط  رکت کشت و صنعت روکین تار و می ما  از اعضای سندیکا و   رکت در همایش رو  -

 اطالع رسانی و تبرید در سایت و گروه های خبری سندیکا و سایر 

ان توسعه تجارت توسط آبای  تریه گزارش موانع و مشکالت صادرات به عراق و کردستان عراق و ارائه گزارش در جلسه میز کشوری عراق سازم   -

 عبداهلل رییس کمیته صادرات سندیکا 

 اطالع رسانی اخذ تسریالت وزارت صمت در خصوص مبادالت با کشور چین   -

 ابالغیه اصالحات کتاب مقررات صادرات و واردات به اعضا   -

 

 میته کنسروهای غیرگوشتی ک

 

 اورنگ مدیریت عامل محترم  رکت کدبانو )دلپذیر( برگزاری جلسات منظم اعضای کمیته به ریاست آبای مرند    -

 به سازمان توسعه تجارت پیرو پیگیری های  رکت طو  تایماز  خشد ایجاد کد تعرفه جرت واردات نخود فرنگیدرخواست   -

 برگزاری جلسات هم اندیشی در خصوص درج بیمت تولید کننده و مصرف کننده   -

 



 
 
 

 گزارش جامع 

 سندیکا عملکرد  

 

 عادی بطور فوق العاده مجمع عمومی

 سندیکا  سالیانه
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 سس کمیته 

 

 اندیشی اعضا برگزاری جلسه درج بیمت و هم   -

 دریافت آنالیز میزان روغن مصرفی در انواع سس از اعضا و ارسال به وزارت صمت و جراد   -

 بررسی میزان تولید انواع سس و ارسال به وزارت صمت   -

-  

 کمیته تأمین 

فوالد مبارکهن  استعالمات صورت گرفته از  از طریق    جامع  درصدی در بازار داخل و ارسال گزارش60بررسی میزان تولید ورقن بوطین درب و کمبود    -

 و... به وزارت صمت   تکامل صنعتبوطی سازی تبریزن 

و بکتاش تأمین جرت عقد براردادهای مدت دار با اعضای سندیکا در خصوص تأمین بوطین درب ایزی اوپنن   تکامل صنعترایزنی با  رکت های   -

 و ...   یشهن اسید سیتریدن  کر

 بکتاش تأمین جرت تأمین مواد اولیه معرفی اعضا به  رکت   -

 و خراسان  فار تریه آمار تولید انواع محصوالت کنسروی از طریق مکاتبه با اعضان اتحادیه   -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 گزارش جامع 

 سندیکا عملکرد  

 

 عادی بطور فوق العاده مجمع عمومی

 سندیکا  سالیانه
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     گزارش دبیرخانه و عضویت-

               

 تعداد اعضای جدید  -

 1400ورودی  ردیف

 ی لمید مانیا 1

 برتر یصنعت 2

 د یسبزاوران ن 3

 آپادانا  نینگ یتیگ 4

 آسان باز  و آرمان 5

 زرد الی 6

 نیهانا سپند مزه افر  ییو دارو ییغذا عیصنا 7

 ی مائده سالمت راز یگو ت  یفراورده ها 8

 فرنود ترران  9

 راگا  مرغیس انی رکت ماک 10

 آل  دهیا ایآر 11

 انیرانیل سپرر اآ دهیا 12

 یرضا جون یعل 13

 نوا نوش  مال 14

 ز یتبر یآهو یمجتمع صنعت 15

 مررآوران کنارر  16

 ابهیماه 17

  رر بابانا  18

 ایبربود گستر سان 19

 چابرار  دریگ 20

 صدر رازی  21

 کنارر انی ا 22



 
 
 

 گزارش جامع 

 سندیکا عملکرد  

 

 عادی بطور فوق العاده مجمع عمومی

 سندیکا  سالیانه
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 اهورا طعم سام 23

 ترران  دناریسپ 24

 ساحل نیزر دیمروار 25

 ش یدنارت ک 26

 توسعه نواوران آپادانا  27

 به گل  نیفرآ 28

 نیکاسپ ذی لذ ایمیک 29

 ز یدن ییمواد غذا د یکشت و صنعت و تول 30

 تون سمار چابرار  31

 سوردار  یچا ن نیبر 32

 کنار  رودیم 33

 نگور جنوب  34

 آوند سازان نوآور البرز  35

 وارنا  یطالئ نیدستچ 36

 بندر  ییغذا عیصنا یدیتول 37

 تن ناب احمد  38

 ترمینه ضرغام زاده 59

 غذای البرز نیدجران  60

 آرین صنعت کاوه خورار 61

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 گزارش جامع 

 سندیکا عملکرد  

 

 عادی بطور فوق العاده مجمع عمومی

 سندیکا  سالیانه
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 تعداد اعضای تعلیقی  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 میبد بطره یزد 15  تاپ چین 1

 سبزی ایران  2
 ناب پروتیین زاگر    16

 خوزستان  3
 یاران تجارت امیران  17

 آتیه پارسیان 18   میبد پروتیین 4

 تولیدی فرات  19 مواهب سپاهان  5

آرام آسیاآسمان  20 لیان موج 6  

 درج 21 مادربزرگ 7

 خزر تولید  22 گلنان پوراتو   8

 لقمه ساز  مال 23 صنایع غذایی تار بزوین  9

01  طلیعه  رریار  
 عقاب دنیای تجارت 24

11   کشاورزی عنبر 

21  گلستان 

31  مال  گستر 

41  مرنام 



 
 
 

 گزارش جامع 

 سندیکا عملکرد  

 

 عادی بطور فوق العاده مجمع عمومی

 سندیکا  سالیانه
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   ت مدیره ئجلسات برگزار  شده هی   - 

   ساعت تعداد جلسات  ردیف

1 12 24 

 تعداد مکاتبات  - 

 741 تعداد نامه های صادره 

 476 تعداد نامه های وارده

 1217 تعداد کل مکاتبات

 

 

 

  سندیکای صنایع کنسرو اعضــای محترم ، امیــدوار است  ی ت مدیره ضمن تشکراز همیاری مسئوالنهأهی"

 ". خود موفق و پویا  باشدایران با همکاری و نظرات سازنده تک تک اعضای خود ، در رسیدن به اهداف عالیه 


