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و دستاوردهای   - 1 و گزارش اهم اقدامات  صنایع کنسرو ایرانارائه       1399در سال    سندیکای 

 

 

 

 

وام   - دریافت  و  و کوروش  تاک  روژین  شرکت های مهرام،  تومانی  2مشارکت  سندیکای  میلیارد  در خصوص خرید ملک  ایران  اتاق بازرگانی 

ایران  صنایع کنسرو 

روغن   - و توزیع آن  دریافت سهمیه اختصاصی  تنظیم بازار  سامانه بهین یاب، سامانه جامع انبارها،  از ستاد  از جمله: گزارش  طبق مستندات 

استان هاص  در  و تجارت مستقر  معدن  و صنعت،  جهاد کشاورزی  از طریق  فعال  واحدهای  های مالی حسابرسی شده، معرفی   ورت 

جهت   - و ملک زاده  مختاریانی  میررضوی،  آقایان  از  واحدها  سهمیه و بررسی مستندات  تعیینتشکیل کمیته روغن متشکل   ارسالی 

در   - کنسرو رب گوجه فرنگی  صادرات  تا فروردین  دریافت مجوز  مختلف   1400اوزان 

دارو  - و  غدا  با سازمان   تفاهم نامه 

و کسب کرسی - غذایی  های صنایع  انجمن  کانون  انتخابات  در  دبیر  شرکت  میررضوی  سندیکا    توسط  محمد  سید  هیأت مدیره  آقای  در 

جلسات   کانون ایشان در  مستمر    و حضور 

و بین المللی به اعضااطالع رسانی مهم ترین همایش ها و نمایشگاه های  - داخلی  غذای   صنعت 

ماهی   - خصوص دپوی  و رسانه در  اعضا  نشست خبری   وارداتیهای برگزاری 

خصوص   - حقوقی به اعضا در  بان و مشلوره  حقوقی دیده  با موسسه  سندیکا در کانادا ثبتفاهم نامه  برندهای مطرح   ت غیر مجاز 

و   - ایران  بازرگانی  اتاق  داوری  رب هماهنگی با مرکز  تولید کارمزدی  در خصوص  ایسان  پز و  بین شرکت های آماده  داوری  جلسه  برگزاری 

 گوجه فرنگی

ابالغی - و  مصوبات  صمت،   ه هایاطالع رسانی به موقع  وزارت  مجلس،  حمایت و  دولت،  سازمان  جهاد کشاورزی،  بازرگانی  وزارت  اتاق های 

 و سایر

 انتشار بولتن خبری سندیکا -

 اعضای جدید  عضویت -

ا  - سندیکاراه  پیج اینستاگرام   ندازی 

های صنعت غذا  - با سایر خبرگزاری  مستمر  ارتباط  و  سایت سندیکا   بروزرسانی 

سندیکا - جلسات کمیته های صنعت کنسرو   برگزاری 

ایران - بازرگانی  اتاق  صنایع  و کمیسیون  نمایندگان  جلسات هیأت  در  مهندس بختیاری  آقای  نماینده سندیکا  فعاالنه  ارائه    مشارکت  و 

اعضاگز به   ارش 

تهران - بازرگانی  اتاق  در جلسات کمیسیون کشاورزی  بختیاری  نائب رییس هیأت مدیره سندیکا آقای  و  میررضوی  دبیر آقای   مشارکت 

تمامی تولیدات   - کننده  قیمت مصرف  و رصد  کنسروی  کلیه محصوالت  اولیه   کنسرویثبت ماهانه قیمت مواد 

استاندارد شرکت در جلسات  -  کمیته های فنی سازمان 

سازمان توسعه تجارت، سازمان   - دارو،  سازمان غذا و  وزارت جهاد کشاورزی،  جلسات با ارگان های ذیربط از جمله: وزارت صمت،  برگزاری 

و ...حم و تهران  ایران  اتاق های بازرگانی  گمرک،  تولیدکنندگان،  و  کنندگان  مصرف   ایت از 
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ثبت  - امکان  و ایجاد  اتاق های بازرگانی  آموزشی  های معتبر  اعضاشرکت در دوره  برای   نام رایگان 

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

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

 تولید

سندیکا به ریاست آقای   - تأمین  جهت برآورد تشکیل کمیته  زاده  تأمین  مهندس ملک  از    و  اساسی صنایع کنسرو؛  نیازهای 

شیش درب،  شکر، قوطی،  ...هجمله روغن،  و  اسیدسیتریک   ، 

های ذیربط   - با ارگان  و ...(مکاتبات الزم  لیمو  از خام فروشی )گوجه فرنگی،   جهت جلوگیری 

عبداهلل - سید مظفر  سندیکا به ریاست آقای مهندس   تشکیل کمیته صادرات 

غذایی  - مستقیم  با مصرف  ارتباط  که  تولیدات غذاهای کنسروی  در  افزوده  ارزش  مالیات بر  تمام یا بخشی از  حذف  درخواست 

و کارگر( کارمند  )دانشجو،  و ضعیف   .دارد   قشر متوسط 

کوید - ویروس  همه گیری  تولید در دوره  موانع  و  مشکالت  های ذیربط  19تهیه گزارش  به ارگان  انعکاس   و 

انعکاس بسیار گسترده   - و  روغن صنایع کنسرو  خصوص کمبود  با رسانه های مطرح خبری در   آن  گفتگو 

توسعه تجارت - کاالیی سازمان  اعضای سندیکا در جلسات میزهای   بررسی مشکالت صادراتی 

ماهی - پودر  صادرات  و کسب مجوز   پیگیری 
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اعضا - ها و دغدغه های  شدید ماهی    طرح دیدگاه  کمبود  کننده  نگران  وضعیت  آبزیان پیرامون  صنعت کنسرو  در کمیته 

ت و عدم  انعکاس    دولتیارز    خصیصوارداتی  و  ماهیان  تون  واردات  ارگان  این به  صمت و سایر  وزارت  بانک مرکزی  مشکالت به 

 ها

ای - های زنجیره  فروشگاه  های غیرمنطقی  مارژین   تالش برای کاهش 

در صنایع کنسرو  اطالع رسانی و مشاو  - به سرمایه گذاران  از  تولید  جهت سیاست در  ره  استفاده  و  و برند سازی  کارخانه  بدون 

صنعت کنسرو کشورظ خالی کارخانجات   رفیت 

اگروفود  - ایران  در نمایشگاه  غرفه نمونه این دوره    2020شرکت  لوح تقدیر به عنوان  دریافت   نمایشگاهاز برگزاری  و 

تولی - میزان  آمارهای  اشتغال مستقیم  ارائه  ذیربط  و غیر مستقیم  د،  های  به ارگان  کنسرو   در صنایع 

و معدن   - صنعت  های جهاد کشاورزی،  با سازمان  مؤثر  و همکاری  استان های کشور  ارتباط  در سایر  در خصوص  مستقر 

سهمیه روغن  تخصیص 

شیراز - اتحادیه  خراسان،  استانی از جمله اتحادیه  و همکاری چشمگیر تشکل های   و... با سندیکا  ارتباط 

فضای مجازی - ماهی( در  مارلین )بادبان  ماهی  قوطی کنسرو  شده محتویات  منتشر  ویدئوی  پنبه در آن    و   بررسی  شایعه وجود 

رسانه ها در  به صورت گسترده  و شفافیت موضوع   و آگاه سازی 

فر - و گزارش  آبزیان  جامع صنعت کنسرو  فرنگی خام و کنسرو رب آتهیه گزارش  گوجه   گوجه فرنگیوری 
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 کمیته ها    -2

 فنی کنسرو رب گوجه فرنگیکمیته -

دفتر   - کل  مدیر  بازاری  آقای  با  جلساتی را  مختاریانی  مهندس  آقای  جناب  فرنگی  گوجه  رب  کمیته  ریاست  با  هماهنگی  ضمن 

و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت و  منع رفع صادرات  وزارت جهاد کشاورزی   هماهنگی صادرات محصوالت کشاورزی  در زمینه 

اسپتیک   گردیدرب  اسپتیک  اعالم موجودیبا و    برگزار  تولید کننده رب   و سایر اوزان  رب  جلسات قیمت شرکت های  و شرکت در 

فراهم گردید صادرات  مناسب برای  بستر  و تولیدکنندگان  کنندگان  مصرف  حمایت از  سازمان   .گذاری 

 کمیته صنعت کنسرو آبزیان )تون ماهیان( -

با - شیالت  الخصوص  علی  ذیربط  های  ارگان  با  جلسات منظم  ج  برگزاری  سازمان  حضور  محترم  معاونت  گلشاهی  دکتر  آقای  ناب 

ماهی تون  شیالت ایران انواع کنسرو  و بررسی قیمت  بختیاری  آبزیان آقای مهندس  صنعت کنسرو   و رییس کمیته 

سندیکا توسط گمرک  - سازی آن به درخواست  و آزاد  ماهی های وارداتی  خصوص دپوی  و رسانه در  اعضا  نشست خبری   برگزاری 

سایر  - و  بندی  )ماهی،بسته  اولیه  مواد  قیمت  افزایش  مورد  در  تولیدکنندگان  و  کنندگان  مصرف  از  حمایت  سازمان  با  مذاکراتی 

و .... غیر گوشتی  گرفت. (کنسروهای  ها صورت  دستمزد  افزایش  با توجه به   برای سال آینده 

آبزیان - اتحادیه  جلساتی در  نیز  ماهیان  تون  با سامانه ردیابی  رابطه  و    در  سامانه  و طراح  خدایی  جناب آقای  اتحادیه  دبیر  با حضور 

به  های الزم  با پیگیری  و  باشد  می  مربوطه  های  داده  جمع آوری  مرحله  نیز در  سامانه  است که  پذیرفته  سندیکا صورت  نماینده 

می گردد  دسترسی به سامانه میسر   .  زودی 

 

 

 کمیته صادرات

عراق   - جلسات میزکشوری  در  تحریم های و سایر کشوشرکت  بی شمار بخاطر  از جمله مشکالت  صادراتی  مشکالت  انعکاس  و  رها 

 ناعادالنه

تا فروردین   - صادرات رب گوجه فرنگی   1400کسب مجوز 

و مسئله تحریم - بخاطر مشکالت صادراتی  صادراتی  روی لیبل کاالهای  از  جهت حذف عالمت ساخت ایران   مکاتبه 
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 کمیته کنسروهای غیرگوشتی

 

ای در   - زنجیره  های  فروشگاه  منطقی  های غیر  مارژین  با کاهش  است که  گردیده  مقرر  غیر گوشتی  کنسروهای  فنی       کمیته 

ها ) اس  ار  پی  ها درج  شرکت  بندی  رتبه  مورد  در  همینطور  و  کرده  جلوگیری  قیمت ها  افزایش  از  توان  لیبل  prsمی  در   )

صحبت شد کنن  محصوالت  مصرف  اختیار  در  تمایز های تا این اطالعات  بین تولیدکنندگان  تا آنها بتوانند  شود  داده  قرار  دگان 

  الزم را قائل شوند.  

 

 سسکمیته 

 

است که   - انجام شده  بهداشت مکاتباتی  با وزارت  تراریخته  بحث  سس  در مورد  کمیته  زمینه  نتیجه  در  مکاتبات  در  بخش  این 

عبارت   که روی هیچ محصولی  گردید  ای صادر  یا عنامه  نگردد.دتراریخته  درج   م تراریخته 

         گزارش دبیرخانه و عضویت   -3

 تعداد اعضای جدید -
  

 99ورودی   ردیف

 ره پویان صنعت غذای آسیا 1

 شرکت نیلی صنعت کرمان 2

پیک 3  شرکت نگاران 

سپیدرود  4 گوارای   زیتون 

امل)دلوسه( 5  آسیاب طالئی 

 هامان شهد توس 6

 پویان شمیم ایرانیانره   7

 پروشات کوروش 8
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و بسته بندی شنگر 9  صنایع غذائی 

زرین )ایلیکا( 10  آروین زملل 

 تبرک  11

الملل ایلیا 12 بین   اراد 

 شرکت صنایع غذائی نان رضوی 13

تعاونی چیپس نور جم )نامی نو( 14  شرکت 

ایرانیان 15  بهداد خوراک  

 فتح رازی 16

 دنیای تجارتعقاب  17

دریا 18  بازرگانی وصف 

پارس 19  ویلوپروتئین 

ایرانیان 20 مبین   پدیده 

 آرسس پارتاک پارس 21

 شبنم شکوهیه 22

تبرک( 23  بهینا )گروه 

تبرک( 24  شهداب ناب خراسان)گروه 

تبرک( 25 خراسان)گروه   بهاران گلبهار 

آنا( 26  تک چین بهاران)عزیز 

مشین چی 27  علیرضا 

نامدارآدلی 28  ستاره 

 خوش خوراک  29

 افق طالئی ماهان 30

 بیدستان 31

آیدا  32 غذائی اصفهان   مجتمع صنایع 

اتکا 33 ایرانیان   مزارع  نوین 

 گل گندم 34

باداس 35  کیان 
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 شهد گل چناران 36

 حسنانو)زشک( 37

پز 38  آماده 

روماک  39  پرهام صید 

زندانیان 40 تعاون   بنیاد 

 پاکنام سپهر سپاهان  41

 مهد کاال 42

تبدیلی گلستان)شهره( 43  صنایع 

دریا 44 صدر  و پرورش میگو   تولید 

 فیاض سپاهان راد  45

 مهر شهر مهران   46

ثمر کاشان 47 اذین  بازرگانی گل  و  تولیدی   شرکت 

شرق 48  کشت و صنعت شیفته آرای 

وارنا 49 طعام   کشت و صنعت شکوه 

اصفهانگل   50  افشان 

روشن 51  محسن محمدیان 

 بیرم بهنام آرین 52

و گوشتی شمس زرین 53 های غذائی   فراورده 

 هما سبز گلستان 54

 نیکو طعام مهر 55

 چیکا سپاهان 56

 تن ماهی بلوچ چابهار 57

 نگین آژینه 58

زاده 59  تهمینه ضرغام 

نیک 60 البرز   جهان غذای 

 خوراک آرین صنعت کاوه   61
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 تعداد اعضای تعلیقی -

عصاره 1  فرات  یدیتول  -15 اشکان 

 رانیا   یزبس  -16 آسمان آرام آسیا   2

 طلیعه شهریار 3
عنبر 4  کشاورزی 
 گلستان 5
 مهنام 6
یزد   7 قطره   میبد 
تجارت امیران 8  یاران 
بزرگ  9  مادر 

)تاپ چین( 10  اسعدکنسرو 
11  خوزستان 
21  پوراتوسگلنان   
31  انیپارس  هیو صنعت آت  دیص  
41  لیان موج )مبارک( 
 

  ت مدیرهئجلسات برگزار  شده هی  -
   ساعت تعداد جلسات ردیف

1 8 160 

 تعداد مکاتبات -
نامه های صادره  2000 تعداد 

وارده نامه های   1000 تعداد 

 3000 تعداد کل مکاتبات

 

ایران با همکاری و نظرات  سندیکای صنایع کنسرو اعضــای محترم ، امیــدوار است   ی  مسئوالنهت مدیره ضمن تشکراز همیاری أهی"

 ."باشد  خود موفق و پویا سازنده تک تک اعضای خود ، در رسیدن به اهداف عالیه 


