
گزارش عملکرد 18 ماهه فعالیت های 

انجمن صنایع خوراک دام، طیور و 
آبزیان ایران 

)فروردین 1399 تا پایان شهریور 1400(



2

فهرست
جلســـات بـــا مدیـــران عالـــی رتبـــه.....................................................3 

ـــت..........................................9 ـــی صنع ـــات اختصاص ـــری موضوع پیگی

برگـــزاری وبینـــار و جلســـات مشـــترک...............................................21

اطالع رســـانی )مصاحبه ها و پوســـتر ها و ســـایت و کتاب و (.................24

ـــکاری..............................................32 ـــند هم ـــه و س ـــم نام ـــد تفاه عق

برگـــزاری جلســـات کمیتـــه فنـــی و اتـــاق فکـــر.......................................36

نظرســـنجی از اعضاء.......................................................................38

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 18 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــهریور 1400( ـــان ش ـــا پای ـــن 1399 ت )فروردی



3

جلسات با مدیران عالی رتبه

ــود  ــر وجـ ــی بـ ــا مبنـ ــت اعضـ ــرو درخواسـ ــت پیـ ــا وزارت صمـ ــه بـ 1( جلسـ
مشـــکالت در پروســـه واردات شـــامل مراحـــل اداری و اجـــرای ثبـــت ســـفارش 

ـــی ـــای دام ـــاده ه نه

2( شـــرکت در جلســـه تنظیـــم بـــازار کشـــور بـــا هـــدف ارتقـــاء انگیـــزه و افزایـــش 
واردات نهـــاده هـــای دامـــی علـــی الخصـــوص کنجالـــه ســـویا و در اولویـــت قـــرار 

گرفتـــن ثبـــت ســـفارش جـــو دامـــی 

3( پیگیری های انجام شده از آقای دژپسند، وزیر اقتصاد جهت اخذ موافقت 
مبنـی بـر قـرار گرفتـن چالـش هـای تامیـن و توزیـع نهاده هـای دامـی و تولید 

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 18 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــهریور 1400( ـــان ش ـــا پای ـــن 1399 ت )فروردی



4

صنایع خوراک دام در دسـتور کار شـورای گفتگو دولت و بخش خصوصی

4( برگـــزاری جلســـه بـــا آقـــای حاجـــی بابایـــی رئیـــس کمیســـیون برنامـــه و 
بودجـــه مجلـــس شـــورای اســـالمی در خصـــوص تامیـــن بودجـــه صنـــدوق 

ملـــی حمایـــت از توســـعه ســـرمایه گـــذاری کارخانجـــات خـــوراک دام

ـــه ویـــژه خـــام فروشـــی  5( بیـــان مشـــکالت کارخانجـــات خـــوراک دام کشـــور ب
نهـــاده هـــای دامـــی و تولیـــد خـــوراک دام  در جلســـه شـــورای گفتگـــوی دولـــت 

و بخـــش خصوصـــی

6( برگـــزاری جلســـه بـــا حضـــور کلیـــه مدیـــران ارشـــد دولتـــی در مجلـــس شـــورای 
اســـالمی در خصـــوص مشـــکالت تامیـــن نهـــاده هـــای دامـــی کاخانجـــات 

ـــوراک دام خ

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 18 ماه ـــزارش عملک گ
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7( برگـــزاری جلســـه در خصـــوص مشـــکالت تهیـــه و تامیـــن نهـــاده هـــای 
واحـــد هـــای تولیـــدی بـــا حضـــور نماینـــدگان بانـــک مرکـــزی و وزارت صمـــت و 

ـــت ـــوی دول ـــه جلســـه شـــورای گفتگ ـــرو مصوب ـــاد پی وزارت جه

8( برگـــزاری جلســـه بـــا بانـــک مرکـــزی جهـــت حـــل مشـــکل شـــرکت هایـــی کـــه 
ـــرای واردات کاالهایشـــان، توســـط بانـــک مرکـــزی تخصیـــص ارز  ارز نیمایـــی ب

و تامیـــن نشـــده اســـت

9( جلســـه ســـاماندهی توزیـــع نهـــاده هـــای دامـــی در بیـــن کارخانجـــات خـــوراک 
بـــا معاونـــت امـــور دام آقـــای دکتـــر رضایـــی بـــه همـــراه آقـــای صارمـــی 

10( برگـــزاری جلســـه بـــا معاونـــت امـــور دام در خصـــوص نحـــوه ارائـــه تنخـــواه 
در ســـامانه بـــازارگاه بـــرای کارخانجـــات خـــوراک دام و مـــالک تخصیـــص تنخـــواه 

بـــر مبنـــای آمـــار تولیـــدات در ســـال 1397 

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 18 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــهریور 1400( ـــان ش ـــا پای ـــن 1399 ت )فروردی

جلسات با مدیران عالی رتبه



6

11( برگـــزاری جلســـه بـــا معاونیـــن وزارت جهـــاد کشـــاورزی و ســـازمان حمایـــت 
از مصـــرف کننـــدگان در زمینـــه قیمـــت گـــذاری خـــوراک دام بـــا توجـــه بـــه 

ـــی ـــاده هـــای دام ـــش قیمـــت نه افزای

12( برگـــزاری جلســـه بـــا کمیســـیون کشـــاورزی مجلـــس در خصوص مشـــکالت 
تولیدکننـــدگان پروتئیـــن و خـــوراک دام و نهـــاده هـــای دامـــی، نظیـــر وضعیـــت 

کمبـــود جـــو دامـــی و ســـایر نهـــاده هـــای دامـــی و مشـــکالت ســـامانه بـــازارگاه، 

انحصـــار واردات نهـــاده و مشـــکالت فـــراروی آن

13(  برگزاری جلسه تخصیص سهمیه های نهاده های دامی برای کارخانجات 
خـوراک دام و طیـور بـه منظـور تعییـن تنخواه ذرت و کنجاله سـویا با حضور 

مدیران امور دام وزارت جهاد کشـاورزی و پشـتیبانی امور دام کشـور

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 18 ماه ـــزارش عملک گ
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14(  جلســـه بـــا دکتـــر ســـجادی مدیرعامـــل و رئیـــس صنـــدوق ضمانـــت 
ــادرات ایـــران پیـــرو چالـــش هـــای مطروحـــه در صنعـــت خـــوراک دام  صـ

15(  جلســـه بـــا وزیـــر جهـــاد کشـــاورزی آقـــای خـــاوازی و ارائـــه مشـــکالت 
و نیـــاز کارخانجـــات طـــی نامـــه ای بـــا موضـــوع تامیـــن نهـــاده هـــای دامـــی 

ــوراک دام ــات خـ کارخانجـ

16(  جلســـه بـــا اعضـــای کمیســـیون کشـــاورزی مجلـــس و در راس آن جنـــاب 
ــات  ــا نقـــش کارخانجـ ــه بـ ــیون در رابطـ ــاداتی نژاد ریاســـت کمیسـ ــای سـ آقـ

خـــوراک در صرفـــه جویـــی ارزی واردات و بهـــره وری تولیـــدات

17(  بیـــان مشـــکالت تنظیـــم بـــازار در زمینـــه خـــوراک دام و محصـــوالت 
پروتئینـــی در جلســـه حضـــوری بـــا وزیـــر صمـــت در محـــل اتـــاق بازرگانـــی ایـــران

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 18 ماه ـــزارش عملک گ
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ـــای  ـــا حضـــور آق ـــاده هـــای دامـــی و خـــوراک دام ب 18(  بررســـی مشـــکالت نه
ـــی رئییـــس مرکـــز پژوهـــش هـــای مجلـــس در محـــل ایـــن مرکـــز ـــر زاکان دکت

19(  نامـــه نـــگاری و جلســـه بـــا نهـــاد ریاســـت جمهـــوری )آقـــای روحانـــی( 
ــور ــوراک دام کشـ ــات خـ ــون مشـــکالت کارخانجـ پیرامـ

20(  جلسه با بانک مرکزی در خصوص تامین ارز نهاده های دامی 

ـــر اقتصـــاد و  ـــا وزی ـــدگان ب ـــان و تولیدکنن ـــم اندیشـــی کارآفرین 21(  جلســـه ه
ـــاعه ـــق الس ـــررات خل ـــذف مق ـــزوم ح ـــوص ل ـــر در خص ـــن وزی معاونی

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 18 ماه ـــزارش عملک گ
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پیگیری موضوعات اختصاصی صنعت

1( ارســـال اســـامی شـــرکت هـــای مجـــاز صادرکننـــده پـــودر ماهـــی بـــه گمـــرکات 
کشـــور بـــا پیگیـــری و رایزنـــی انجمـــن

2( پیشـــنهاد ضرایـــب تخصیـــص کل نهـــاده بـــه کارخانجـــات خـــوراک توســـط 
انجمـــن بـــه وزارت جهـــاد کشـــاورزی

3( پیگیـــری هـــای انجـــام شـــده از وزارت جهـــاد کشـــاورزی در خصـــوص تهیـــه 
ـــوراک  ـــذار ، خ ـــتی و تخمگ ـــور گوش ـــوراک طی ـــواع خ ـــت ان ـــب قیم و تصوی

دام شـــیری و پـــرواری و نیـــز خـــوراک فـــول فـــت ســـویا بـــر اســـاس نـــرخ 

ـــه ادارات جهـــاد اســـتان هـــای سراســـر کشـــور ـــالغ ب نهاده هـــای مصـــوب و اب

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 18 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ
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ـــذی و  ـــز مغ ـــم از ری ـــص شـــده اع ـــه کاالی ترخی ـــی ک ـــری شـــرکت های 4( پیگی
نهـــاده دامـــی داشـــته باشـــند امـــا ارز ترجیحـــی 4200 تاکنـــون دریافـــت نکردنـــد.

5( پیگیـــری تخصیـــص نهـــاده از پشـــتیبانی امـــور دام کشـــور نســـبت بـــه 
تحویـــل نهـــاده تخصیصـــی بـــه کارخانجـــات خـــوراک در ســـامانه بـــازارگاه

ـــی  ـــا اســـتفاده از ظرفیـــت خال ـــرون ســـپاری( ب 6( پیگیـــری تولیـــد قراردادی)ب
واحـــد هـــای تولیـــدی تحـــت عنـــوان دســـتورالعمل صـــدور پروانـــه بهـــره 

بـــردای قـــراردادی از وزارت صمـــت و وزارت جهـــاد کشـــاورزی بـــه درخواســـت 

برخـــی از اعضـــا انجمـــن

7( گـردآوری اطالعـات کارخانجـات خـوراک دام بـه منظـور دسـته بنـدی و 
برنامـه ریـزی بـرای ارسـال بـه وزارت جهاد جهـت تخصیص نهاده هـای دامی

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 18 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــهریور 1400( ـــان ش ـــا پای ـــن 1399 ت )فروردی
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ـــه و  ـــن و ماس ـــوط ش ـــود مخل ـــوص وج ـــکی در خص ـــری از دامپزش 8( پیگی
ـــت صـــدور  ـــادر، جه ـــی ارســـالی از بن ـــای دام ـــاده ه ـــا در نه ســـایر آلودگـــی ه

بخـــش نامـــه ای مبنـــی بـــر اجبـــاری شـــدن پلمـــپ کامیـــون هـــا پـــس از اتمـــام 

ـــه تمـــام واحـــد هـــای تحـــت پوشـــش  ـــالغ آن ب ـــری و اب بارگی

9( پیگیـــری لیســـت کارخانجـــات خـــوراک دام در ســـامانه بـــازارگاه جهـــت 
ثبـــت در ســـامانه و تعییـــن تکلیـــف بـــه جهـــت ارائـــه حســـاب کاربـــری عرضـــه 

خـــوراک

10(  ارائـــه پیشـــنهاد بـــه وزارت جهـــاد کشـــاورزی در خصـــوص تخصیـــص 
نهـــاده هـــای دامـــی بـــه کارخانجـــات خـــوراک دام

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 18 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــهریور 1400( ـــان ش ـــا پای ـــن 1399 ت )فروردی
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11(  پیگیـــری پاســـخ رئیـــس ســـازمان امـــور مالیاتـــی بـــه ایـــرادات دیـــوان 
ـــات  ـــرای تشـــخیص مالی محاســـبات در اســـتفاده از تراکنـــش هـــای بانکـــی ب

ســـالهای قبـــل از 1395

12( پیگیـــری از اتـــاق ایـــران از وزارت اقتصـــاد و دارایـــی در خصـــوص اصـــالح 
نحـــوه محاســـبه ارزش پایـــه کاالهـــای صادراتـــی توســـط گمـــرک و تنظیـــم و 

ـــه  ـــی و تعییـــن ارزش پای ـــه صـــورت ریال ـــی ب صـــدور اظهارنامـــه هـــای صادرات

صادراتـــی کاال

13(  پیگیـــری مشـــکل تـــردد برخـــی از مدیـــران و کارکنـــان کارخانجـــات بخاطـــر 
محدودیـــت هـــای ترافیکـــی کرونایی 

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 18 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــهریور 1400( ـــان ش ـــا پای ـــن 1399 ت )فروردی
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ـــش هـــای  ـــات ناشـــی از تراکن ـــه مالی ـــودن مطالب ـــی ب ـــری غیرقانون 14(  پیگی
بانکـــی مربوطـــه بـــه عملکـــرد ســـال 1394 از دیـــوان عدالـــت اداری مبنـــی بـــر 

دســـتور توقـــف موقـــت ایـــن بخشـــنامه و در ادامـــه ابطـــال آن

15(  ارســـال لیســـت 332 کارخانـــه خـــوراک طیـــور و 16 کارخانـــه تولیـــد فـــول 
فـــت ســـویا بـــه وزارت جهـــاد کشـــاورزی جهـــت درج در ســـامانه بـــازارگاه

16(  پیگیـــری و تصویـــب تخصیـــص نهـــاده هـــای دامـــی شـــامل ذرت و جـــو 
و کنجالـــه ســـویا و کنجالـــه کلـــزا جهـــت تولیـــد خـــوراک دام آمـــاده بـــرای 

ـــن در ســـطح کشـــور ـــزان 150 هـــزار ت ـــه می کارخانجـــات ب

17(  برگـــزاری جلســـه بـــا کلیـــه نهادهـــای نظارتـــی در خصـــوص عـــدم تامیـــن 
ـــدازی  ـــه عـــدم راه ان ـــه بهان ـــه کارخانجـــات خـــوراک دام ب نهـــاده هـــای دامـــی ب

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 18 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــهریور 1400( ـــان ش ـــا پای ـــن 1399 ت )فروردی
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ســـامانه بـــازارگاه و توزیـــع ســـلیقه ای نهـــاده هـــا در اســـتان هـــا و رفتـــار 

ـــش ـــه رصـــد و پای ـــدی در پاســـخ ب ـــای تولی ـــی از واحده نامناســـب برخ

18(  پیگیـــری حقـــوق کارخانجـــات خـــوراک دام از طریـــق اتـــاق بازرگانـــی صنایـــع 
معـــادن و کشـــاورزی ایـــران مبنـــی بـــر مصوبـــه تنظیـــم بـــازار کشـــور در خصـــوص 

اختصـــاص 40 درصـــد از نهـــاده هـــای دامـــی بـــه کارخانجـــات خـــوراک دام

ـــی وزارت صمـــت در رابطـــه  ـــی داخل ـــت بازرگان ـــا معاون ـــه انجمـــن ب 19(  مکاتب
بـــا قیمـــت بـــاالی گلوتـــن و ثبـــت دو مـــورد درخواســـت بـــه شـــرح ذیـــل:1. 

ــایر  ــادرات ایـــن کاال 2. قیمـــت گـــذاری گلوتـــن گنـــدم و سـ ممنوعیـــت صـ

مشـــتقات آن توســـط ســـازمان حمایـــت

ـــر قـــرار گرفتـــن ممنوعیـــت خـــام  ـــی ب ـــدون وقفـــه انجمـــن مبن 20(  پیگیـــری ب

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 18 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــهریور 1400( ـــان ش ـــا پای ـــن 1399 ت )فروردی

پیگیری موضوعات اختصاصی صنعت



15

ـــوراک در  ـــات خ ـــت کارخانج ـــتفاده از ظرفی ـــی و اس ـــای دام ـــاده ه ـــی نه فروش

ـــوا ـــه ســـران ســـه ق دســـتور کار مصوب

21(  پیگیـــری رفـــع ابطـــال و تعلیـــق کارت بازرگانـــی واحـــد هـــای صـــادر کننـــده در 
حـــوزه کشـــاورزی، کـــه بـــه دلیـــل عـــدم رفـــع تعهـــد دچـــار تعلیـــق شـــده بودنـــد

22(  پیگیـــری ثبـــت و تخصیـــص نهـــاده بـــه کارخانجـــات خـــوراک دام در مرحلـــه 
اول)130 کارخانه(

23(  پیگیـــری ثبـــت در ســـامانه بـــازارگاه و درخواســـت تامیـــن کارخانجات تولید 
کننـــده فـــول فـــت ســـویا از وزارت جهـــاد کشـــاورزی و وزارت صمـــت

24(  مذاکـره و رایزنـی و اخـذ مصوبـه تنظیـم بازار کشـور مبنی بر تخصیص 
40% از نهـاده هـای دامـی وارداتـی بـه کارخانجات خوراک دام کشـور

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 18 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــهریور 1400( ـــان ش ـــا پای ـــن 1399 ت )فروردی
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ـــن  ـــت صـــادرات گلوت ـــررات در خصـــوص ممنوعی ـــری وضـــع مق 25(  پیگی
ـــاز کارخانجـــات ـــن نی ـــت تامی ـــا اولوی ـــدم و مشـــتقات آن ب گن

26(  برگـــزاری جلســـه در ســـتاد قاچـــاق کاال و ارز در خصـــوص تخلفـــات 
پیـــش آمـــده در حـــوزه نهـــاده هـــای دامـــی

27(  جمـــع آوری و تکمیـــل اطالعـــات کارخانجـــات خـــوراک دام کشـــور 
جهـــت بارگـــزاری اطالعـــات آنهـــا در ســـامانه بـــازارگاه 

ـــی انجمـــن در خـــوراک دام  ـــری طـــرح خـــود اتکای 28(  درخواســـت و پیگی
و کاهـــش وابســـتگی کشـــور بـــه نهـــاده هـــای دامـــی از معـــاون اول رئیـــس 

ـــه ـــوه قضایی ـــرم ق ـــور و ریاســـت محت جمه

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 18 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــهریور 1400( ـــان ش ـــا پای ـــن 1399 ت )فروردی
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در  از توسعه سرمایه گذاری  بودجه صندوق ملی حمایت  پیگیری    )29
کارخانجات خوراک دام از معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی

ـــی  ـــدوق مل ـــی در صن ـــش دولت ـــهم بخ ـــه س ـــص بودج ـــری تخصی 30(  پیگی
ـــوراک دام ـــات خ ـــذاران در کارخانج ـــرمایه گ ـــعه س ـــت از توس حمای

31(  پیگیری رفع ممنوعیت صادرات خوراک و کنسانتره دام و طیور 

32(  پیگیـــری رتبـــه بنـــدی کارخانجـــات و لحـــاظ ایـــن موضـــوع در ارائـــه 
مشـــوق بـــه واحـــد هـــای تولیـــدی

33(  پیگیـــری درخواســـت انجمـــن از وزارت کشـــور مبنـــی بـــر بالمانـــع بـــودن 
خـــروج کامیـــون هـــای حمـــل کنســـانتره و خـــوراک دام از اســـتان محـــل 

ـــه مقصـــد ســـایر اســـتان هـــا ـــد ب تولی

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 18 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــهریور 1400( ـــان ش ـــا پای ـــن 1399 ت )فروردی
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34(  پیگیـــری و تصویـــب دســـتورالعمل تعییـــن اولویـــت و تخصیـــص ارز 
ـــت  ـــا اولوی ـــاد کشـــاورزی ب ـــاده هـــای دامـــی مشـــمول ارز ترجیحـــی در جه نه

ـــه کارخانجـــات خـــوراک دام تخصیـــص ب

35(  پیگیـــری مشـــکالت ســـامانه بـــازارگاه از معاونـــت امـــور دام و معاونـــت 
فنـــاوری و اطالعـــات وزارت جهـــاد کشـــاورزی و واحـــد فنـــاوری اطالعـــات 

ـــک کشـــاورزی بان

36(  برگـــزاری جلســـه و مطـــرح کـــردن درخواســـت مکتـــوب بـــا جنـــاب 
ـــکالت  ـــون مش ـــت( پیرام ـــه وق ـــوه قضایی ـــرم ق ـــت محت ـــای رئیسی)ریاس آق

کارخانجـــات خـــوراک در حـــوزه ی تولیـــد

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 18 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــهریور 1400( ـــان ش ـــا پای ـــن 1399 ت )فروردی
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37(  پیگیـــری کنتـــرل و نظـــارت بهداشـــتی نهـــاده هـــا، خـــوراک دام، طیـــور و 
آبزیـــان از دامپزشـــکی کشـــور

ـــات  ـــه از کارخانج ـــت تعهدنام ـــزام دریاف ـــدم ال ـــب ع ـــری و تصوی 38(  پیگی
خـــوراک در رابطـــه بـــا نهـــاده هـــای دامـــی شـــرکت پشـــتیبانی امـــور دام کشـــور

39(  پیگیـــری وضعیـــت تخصیـــص مرحلـــه دوم نهـــاده هـــای دامـــی بـــه 
کارخانجـــات خـــوراک دام

ـــازارگاه کارخانجـــات خـــوراک  ـــری مشـــکالت سیســـتمی عرضـــه ب 40(  پیگی
طـــی جلســـه ای بـــا واحـــد انفورماتیـــک وزارت جهـــاد و کارشناســـان امـــور دام

ـــی در  ـــت حقیق ـــا مالکی ـــات ب ـــت کارخانج ـــدم ثب ـــکل ع ـــری مش 42(  پیگی
ســـامانه بـــازارگاه 

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 18 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــهریور 1400( ـــان ش ـــا پای ـــن 1399 ت )فروردی

پیگیری موضوعات اختصاصی صنعت

مشکالت سیستمی سامانه بازارگاه
با محوریت کارخانجات خوراک دام و طیور

1400/02/19
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43(  حـــل مشـــکل ثبـــت بارنامـــه هـــای نهـــاده هـــای دامـــی بـــا اختـــالف 
بیـــش از مقـــدار معیـــن در ســـامانه بـــازارگاه نهـــاده هـــای دامـــی

44(  پیگیـــری تســـهیل و تصویـــب  توســـعه واحـــد هـــای صنعتـــی و معدنـــی 
ـــات  ـــه هی ـــق مصوب ـــران طب ـــتان ته ـــری اس ـــعاع 120 کیلومت ـــدوده ش در مح

ـــی مقـــررات زدای

45(  اصـــالح قیمـــت هـــای خـــوراک دام در ســـامانه بـــازارگاه و ســـازمان 
حمایـــت

46(  تخصیـــص 20 هزارتـــن دانـــه ســـویا در ســـامانه بـــازارگاه جهـــت 
کارخانجـــات فـــول فـــت بـــا پیگیـــری هـــای انجمـــن از معاونـــت بازرگانـــی 

وزارت جهـــاد کشـــاورزی 

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 18 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــهریور 1400( ـــان ش ـــا پای ـــن 1399 ت )فروردی

پیگیری موضوعات اختصاصی صنعت
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برگزاری وبینار و جلسات مشترک

1( برگـــزاری ویدئـــو کنفرانـــس بـــا کلیـــه مدیـــران امـــور دام اســـتان هـــا و 
ـــه  ـــاده ب ـــاد پیرامـــون مشـــکل عـــدم تخصیـــص نه ـــران ارشـــد وزارت جه مدی

کارخانجـــات خـــوراک دام 

2( جلســـه راهبـــری ســـامانه بـــازارگاه بـــا محوریـــت کارخانجـــات خـــوراک دام 
ـــا حضـــور آقـــای دکتـــر رضایـــی ب

ـــور و  ـــع خـــوراک دام، طی ـــن نشســـت هـــم اندیشـــی صنای ـــزاری 31 امی 3( برگ
ـــاد کشـــاورزی و صمـــت و دامپزشـــکی  ـــن وزارت جه ـــا حضـــور معاونی ـــان ب آبزی

کشـــور

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 18 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــهریور 1400( ـــان ش ـــا پای ـــن 1399 ت )فروردی
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ـــا حضـــور معاونیـــن و مدیـــران وزارت جهـــاد  4( برگـــزاری جلســـه حضـــوری ب
ـــی و بانـــک کشـــاورزی در جهـــت  و واحـــد انفورماتیـــک جهـــاد ، واحـــد بازرگان

ـــا  ـــازارگاه ب ـــذاری ســـامانه ب ـــع مشـــکالت سیســـتمی و سیاســـت گ ـــان و رف بی

محوریـــت کارخانجـــات خـــوراک دام

5( تشـــکیل کمیســـیون هـــای حقوقـــی ، رفـــع موانـــع تولیـــد ، بازرگانـــی و 
ـــات  ـــوق و مطالب ـــی حق ـــری تخصص ـــتای پیگی ـــوژی در راس ـــاوری و تکنول فن

صنفـــی کارخانجـــات خـــوراک دام

ـــا  ـــازارگاه ب ـــت بررســـی مشـــکالت ســـامانه ب ـــن جه ـــزاری جلســـه آنالی 6( برگ
محوریـــت کارخانجـــات خـــوراک دام، طیـــور بـــا حضـــور متولیـــان بخـــش 

دولتـــی و تعـــدادی از مدیـــران کارخانجـــات خـــوراک دام

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 18 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــهریور 1400( ـــان ش ـــا پای ـــن 1399 ت )فروردی

برگزاری وبینار و جلسات مشترک
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7( برگـــزاری دوره ی آموزشـــی آنالیـــن بـــا مشـــارکت متولیـــان بخـــش دولتـــی 
درخصـــوص چگونگـــی اســـتفاده از ســـامانه بـــازارگاه ویـــژه کارخانجـــات خوراک 

دام و طیـــور 

8( برگـــزاری دوره هـــای آموزشـــی بـــا هـــدف دانـــش افزایـــی کارخانجـــات 
ــور ــوراک دام کشـ خـ

ـــری  ـــص دوبراب ـــا تخصی ـــه ب ـــن در رابط ـــرح انجم ـــب ط ـــنهاد و تصوی 9( پیش
نهـــاده بـــه کارخانجـــات خـــوراک دام در ازای قابلیـــت ســـالم ســـازی نهاده هـــای 

مشـــکل دار از ســـوی دامپزشـــکی کشـــور

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 18 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــهریور 1400( ـــان ش ـــا پای ـــن 1399 ت )فروردی

برگزاری وبینار و جلسات مشترک
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اطالع رسانی )مصاحبه، پوستر ، سایت، کتاب و... (

ـــه  ـــان ب ـــور و آبزی ـــوراک دام و طی ـــع خ ـــن صنای ـــکاری انجم ـــر از هم 1( تقدی
عنـــوان نماینـــده ایـــران در مجمـــع ســـالیانه فدراســـیون بیـــن المللـــی خـــوراک 

دام بابـــت مشـــارکت در تهیـــه کتـــاب تولیـــد خـــوب خـــوراک دام

ـــد خـــوراک دام در  ـــوب تولی ـــاب روش هـــای مطل 2( ترجمـــه و انتشـــار کت
ـــو ـــا فائ ـــراردادی ب ـــان طـــی ق ـــران و کشـــورهای فارســـی زب ای

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 18 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــهریور 1400( ـــان ش ـــا پای ـــن 1399 ت )فروردی
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3( تهیـــه و تدویـــن کتـــاب ایـــران فیـــد مارکـــت در راســـتای معرفـــی 
توانمندی هـــای کارخانجـــات خـــوراک دام کشـــور در ســـطح ملـــی و بین المللی

ـــود پیشکســـوتان در راســـتای گرامیداشـــت  ـــر یادب ـــه و طراحـــی تمب 4( تهی
ـــان ـــور و آبزی ـــت خـــوراک دام، طی ـــزرگان صنع ب

Antibiotic-Free
Animal Feed Production 

www.irfia.ir

Iran Animal Feed Market
2nd Edition, Sep 2019
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ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 18 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــهریور 1400( ـــان ش ـــا پای ـــن 1399 ت )فروردی

اطالع رسانی
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ــا  ــی بـ ــای اجتماعـ ــبکه هـ ــتر و فیلـــم در شـ ــار بیـــش از 700 پوسـ 5( انتشـ
ــر: ــات زیـ موضوعـ

- جدیدترین دستاروردهای صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان

- تشـــویق پـــرورش دهنـــدگان دام، طیـــور و آبزیـــان بـــه اســـتفاده از خـــوراک 

دام تهیـــه شـــده توســـط کارخانجـــات اســـتاندارد

ـــم هـــای خـــوراک،  ـــی خـــوراک دام، آنزی ـــی و بیـــن الملل ـــازار داخل - بررســـی ب

اســـیدهای آمینـــه، ویتامیـــن هـــا، پروتئیـــن هـــای جایگزیـــن و 

- آمـــوزش در زمینـــه مایکوتوکســـین ها و توکســـین بایندرهـــا در جهـــت 

کاهـــش بیمـــاری هـــای ناشـــی از خـــوراک آلـــوده

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 18 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــهریور 1400( ـــان ش ـــا پای ـــن 1399 ت )فروردی

اطالع رسانی
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- آمـــوزش در زمینـــه کاهـــش هزینـــه هـــای تولیـــد از طریـــق اســـتقاده از 

ــتاوردهای روز علمـــی بـــرای ســـودآوری بیشـــتر کارخانجـــات دسـ

ـــه  ـــال در زمین ـــی فع ـــن الملل ـــران بی ـــب نظ ـــران و صاح ـــام مدی ـــال پی - انتق

خـــوراک دام، طیـــور و آبزیـــان از جملـــه رئیـــس فدراســـیون بیـــن المللـــی 

ــا، رئیـــس  خـــوراک، رئیـــس فدراســـیون تولیدکننـــدگان خـــوراک دام اروپـ

انجمـــن تولیدکننـــدگان خـــوراک دام آمریـــکا و 

- قدردانـــی از کشـــاورزان، دامـــداران، دامپزشـــکان، تولیدکننـــدگان خـــورام دام 

و ســـایر افـــراد دخیـــل در زنجیـــره تامیـــن پروتئیـــن

ـــه  - هشـــدار در زمینـــه عواقـــب اســـتفاده از خـــورام غیراســـتاندارد و آلـــوده ب

پـــرورش دهنـــدگان دام، طیـــور و آبزیـــان

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 18 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــهریور 1400( ـــان ش ـــا پای ـــن 1399 ت )فروردی

اطالع رسانی
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ـــه کاهـــش اســـتفاده از  ـــی در زمین ـــن الملل ـــن بی ـــن قوانی - انتشـــار جدیدتری

ـــی ـــای دام ـــک ه ـــی بیوتی آنت

- انتشار فواید استفاده از پروتئین ها، تخم مرغ، محصوالت لبنی و 

- انتشـــار جدیدتریـــن وبینارهـــای بیـــن المللـــی برگزار شـــده توســـط معتبرترین 

شـــرکت هـــا و ارگان هـــای فعـــال در زمینـــه خـــوراک دام، طیـــور و آبزیـــن 

همـــراه بـــا انتشـــار لینـــک و راه هـــای ارتباطـــی بـــرای درخواســـت هرگونـــه 

ـــورد نحـــوه شـــرکت در وبینارهـــا ـــی و ســـوال در م راهنمای

- پاســـخگویی 24 ســـاعته در شـــبکه هـــای اجتماعـــی بـــه ســـواالت مخاطبـــان 

در زمینـــه هـــای مختلـــف خـــوراک دام، طیـــور و آبزیـــان

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 18 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــهریور 1400( ـــان ش ـــا پای ـــن 1399 ت )فروردی

اطالع رسانی
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ـــای  ـــن ه ـــای پروتئی ـــه ج ـــرات ب ـــن حش ـــتفاده از پروتئی ـــد اس ـــار فوای - انتش

ـــان ـــور و آبزی ـــوراک دام، طی ـــی در خ ـــودر ماه ـــد پ ـــت مانن ـــران قیم گ

- تشـــویق بـــه تـــالش بـــرای توســـعه پایـــداری در تولیـــد محصـــول، پرداختـــن 

بـــه جنبـــه هـــای محیـــط زیســـتی و عواقـــب انتشـــار گازهـــای گلخانـــه ای، 

ـــا  ـــن راه حل ه ـــار جدیدتری ـــی و  و انتش ـــان زای ـــی، بیاب ـــرات آب و هوای تغیی

ـــه ای ـــای گلخان ـــد گازه ـــرای کاهـــش تولی ب

6( راه انـــدازی صفحـــه آپـــارات و انتشـــار فیلـــم هـــای ضبـــط شـــده وبینارهـــا، 
مســـتندها و فیلـــم هـــای آموزشـــی در زمینـــه خـــوراک دام، طیـــور و آبزیـــان

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 18 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــهریور 1400( ـــان ش ـــا پای ـــن 1399 ت )فروردی

اطالع رسانی
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عقد تفاهم نامه و سند همکاری
ـــای  ـــاده ه ـــص ارز نه ـــت تخصی ـــزی جه ـــک مرک ـــا بان ـــاد هماهنگـــی ب 1( ایج
دامـــی رســـوبی موجـــود در بنـــادر و گمـــرکات کشـــور جهـــت کارخانجاتـــی کـــه 

ـــد. ـــرده ان ـــاده ک ـــه واردات نه ـــدام ب راســـا اق

ـــان جهـــت افزایـــش  ـــور ماهی ـــه خـــوراک قـــزل آال و کپ 2( اصـــالح ارزش پای
ـــان صـــادرات خـــوراک آبزی

ـــن ســـالمت خـــوراک دام در  ـــرل بهداشـــتی و تضمی ـــی کنت ـــه اجرای 3( برنام
راســـتای ردیابـــی توزیـــع بهداشـــتی خـــوراک دام و افزایـــش اعتمـــاد و اطمینـــان 

بخشـــی مرغـــداران و دامـــداران از کیفیـــت خـــوراک تولیـــدی کارخانجـــات

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 18 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــهریور 1400( ـــان ش ـــا پای ـــن 1399 ت )فروردی
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ـــه ای جهـــت طـــرح در کمیســـیون مـــاده یـــک و  ـــه پیشـــنهادات تعرف 4( ارائ
ـــررات صـــادرات و واردات ســـال 1400 ـــاب مق ـــال در کت اعم

5( ارائـــه پیشـــنهادات بـــه بانـــک مرکـــزی بـــا هـــدف رفـــع موانـــع پولـــی و رونـــق 
تولیـــد و تامیـــن ســـرمایه در گـــردش ســـالم و پایـــدار بـــرای واحـــد هـــای 

ـــد)گام( ـــار مول ـــوان دســـتورالعمل گواهـــی اعتب ـــدی تحـــت عن تولی

6( مشـــارکت انجمـــن در اصـــالح نـــرخ تعرفـــه هـــای خدمـــات ســـازمان 
دامپزشـــکی کشـــور در کمیســـیون اقتصـــادی هئیـــت دولـــت

7( مشـــارکت انجمـــن در تهیـــه و تدویـــن دســـتورالعمل اجرایـــی ارزیابـــی و 
مدیریـــت خطـــرات بهداشـــتی خـــوراک دام، طیـــور و آبزیـــان

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 18 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــهریور 1400( ـــان ش ـــا پای ـــن 1399 ت )فروردی
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8( برگـــزاری جلســـه بـــرای برنامـــه ریـــزی توزیـــع و تولیـــد 150 هـــزار تـــن 
خـــوراک آمـــاده بـــرای توزیـــع در بیـــن واحـــد هـــای دامـــداری روســـتایی دارای 

ـــت امـــور  ـــازارگاه در محـــل معاون ـــه خـــارج از ســـامانه ب دام ســـبک و آمیخت

دام وزارت جهـــاد کشـــاورزی

9( رایزنـــی بـــا ســـازمان مالیاتـــی کشـــور مبنـــی بـــر پذیـــرش کمـــک هـــای نقـــدی 
ـــوازم مصرفـــی  ـــن ل ـــی جهـــت تامی ـــی و حقوق ـــر نقـــدی اشـــخاص حقیق و غی

مـــورد نیـــاز بیمارســـتان هـــا و مراکـــز درمانـــی در ایـــام کرونـــا بـــه عنـــوان 

ـــا ـــان شـــیوع کرون ـــا پای ـــی ت ـــول مالیات ـــل قب هزینه هـــای قاب

ـــان در یکصـــد و  ـــور و آبزی ـــع خـــوراک دام و طی ـــاز انجمـــن صنای 10(  بررســـی نی
چهاردهمیـــن جلســـه کارگـــروه تنظیـــم بـــازار کشـــور و مصـــوب شـــدن تخصیـــص 

40 درصـــد از نهـــاده هـــا بـــه کارخانجـــات تولیـــدی خـــوراک دام و طیـــور

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 18 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ
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11(  رایزنـــی و پیگیـــری فشـــرده جهـــت تخصیـــص 1000 میلیـــارد ریـــال ســـهم 
بخـــش دولتـــی در بودجـــه صنـــدوق حمایـــت از توســـعه ســـرمایه گـــذاری 

ـــی در بودجـــه ســـال 1400  ـــدوق توســـعه مل کارخانجـــات خـــوراک دام از صن

کشـــور

12( عقـــد تفاهـــم نامـــه اختصاصـــی بـــا بانـــک کار آفریـــن جهـــت اعطـــای 
ـــمی  ـــا رس ـــرای اعض ـــردش ب ـــت و در گ ـــای ثاب ـــرمایه ه ـــت س ـــهیالت جه تس

ـــن انجم

ـــق  ـــرادادی گوشـــت مـــرغ از طری ـــد ق 13(  طـــرح انجمـــن در خصـــوص تولی
ـــم  ـــر تنطی ـــادی دبی ـــای قب ـــام وزارت و آق ـــم مق ـــح قائ ـــر مفت ـــا دکت ـــی ب رایزن

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 18 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ
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ـــور ـــکی کش ـــارت دامپزش ـــارکت و نظ ـــا مش ـــور ب ـــازرار کش ب

14(  تصویـــب نامـــه هیـــت وزیـــران در خصـــوص تســـهیل در ســـرمایه گـــذاری 
بـــرای تولیـــد انـــواع نهـــاده هـــا و عوامـــل تولیـــد کشـــاورزی وارداتـــی در داخـــل 

کشـــور

ـــوراک  ـــدگان خ ـــد ارزی صادرکنن ـــرخ تعه ـــش ن ـــب کاه ـــی و تصوی 15(  رایزن
ـــته ـــالهای گذش دام در س

16(  تصویـــب و ابـــالغ حمـــل انـــواع خـــوراک دام صرفـــا بـــا گواهـــی بهداشـــتی 
قرنطینـــه دامپزشـــکی و عـــدم نیـــاز بـــه دریافـــت بارنامـــه

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 18 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ
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ــرکت  ــده از شـ ــداری شـ ــی خریـ ــای دامـ ــاده هـ ــری نهـ ــب بارگیـ 17(  تصویـ
پشـــتیبانی امـــور دام کشـــور بجـــای بنـــادر از انبـــار اســـتان هـــا و دریافـــت مابـــه 

التفـــاوت کرایـــه حمـــل بـــا پیگیـــری هـــای صـــورت گرفتـــه انجمـــن

ــای  ــه هـ ــت هزینـ ــدم پرداخـ ــر عـ ــی بـ ــکی مبنـ ــه دامپزشـ ــالغ نامـ 18(  ابـ
آزمایشـــات حاکمیتـــی و نظارتـــی دامپزشـــکی از ســـوی واحـــد هـــای تولیـــدی 

ـــن ـــری انجم ـــا پیگی ب

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 18 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــهریور 1400( ـــان ش ـــا پای ـــن 1399 ت )فروردی
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برگزاری جلسات کمیته فنی و اتاق فکر

1( بررســـی اســـتاندارد کنجالـــه تخـــم پنبـــه بـــرای وارد کـــردن حـــد مجـــاز 
ــد ــتاندارد جدیـ ــیپول در اسـ گوسـ

2( تهیـــه نقشـــه پراکنـــش کارخانجـــات خـــوراک دام بـــه تفکیـــک اســـتان بـــر 
اســـاس ظرفیـــت تولیـــد

3( برگـــزاری جلســـه اختصاصـــی تعییـــن تکلیـــف کارخانجـــات خـــوراک ام در 
ســـامانه بـــازارگاه بـــا حضـــور معاونـــت امـــور دام و کارشناســـان بانـــک کشـــاورزی

ـــار  ـــه پیـــش نویـــس راهنمـــا و دســـتورالعمل اجرایـــی تعییـــن و اعتب 4( تهی
ـــدگاری خـــوراک دام و اجـــزای آن در دامپزشـــکی کشـــور ـــر مان بخشـــی عم

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 18 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ
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5( تهیـــه و تنظیـــم فرآینـــد توزیـــع نهـــاده هـــای تنخـــواه در کارخانجـــات 
خـــوراک طیـــور کشـــور

6( پیگیـــری و تصویـــب طـــرح انجمـــن در رابطـــه بـــا نحـــوه قضـــاوت و برخـــورد 
ـــا مـــواد اولیـــه خـــوراک دام و طیـــور و آبزیـــان دارای میـــزان قـــارچ بیـــش از  ب

حـــد مجـــاز

7( بـــه روزرســـانی اســـتانداردهای ســـازمان ملـــی اســـتاندارد در حـــوزه خـــوراک 
دام و طیـــور و آبزیـــان

8( رفـــع موانـــع حمـــل و نقـــل خـــوراک آمـــاده بـــه مصـــرف در خـــارج اســـتان 
بـــا پیگیـــری انجمـــن از ســـازمان دامپزشـــکی کشـــور

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 18 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــهریور 1400( ـــان ش ـــا پای ـــن 1399 ت )فروردی

برگزاری جلسات کمیته فنی و اتاق فکر
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نظرسنجی از اعضاء

1( نظرسنجی در مورد اولویت حذف ارز ترجیحی نهاده های دامی

2( نظرســـنجی پیرامـــون علـــل و عوامـــل تعلـــل کارخانجـــات خـــوراک دام در 
ـــازارگاه خریـــد تنخـــواه اختصـــاص یافتـــه در ســـامانه ب

3( اظهارنظر راجع به تعیین تکلیف وضعیت عضویت در انجمن

4( اظهار نظر راجع به مصوبات تنظیم بازار کشور

5( نظرسنجی در رابطه با رویه ها و بخش نامه های سازمان تامین اجتماعی

ـــای  ـــتگاه ه ـــه دس ـــنهادی ب ـــای پیش ـــت ه ـــا سیاس ـــه ب ـــنجی در رابط 6( نظرس
ـــه ـــذاری در منطق ـــرمایه گ ـــت س ـــت امنی ـــرای تقوی ـــی ب اجرای

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 18 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــهریور 1400( ـــان ش ـــا پای ـــن 1399 ت )فروردی
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7( نظرســـنجی در رابطـــه بـــا اهمیـــت و چرایـــی وجـــود ســـتادهایی همچـــون 
تنظیـــم بـــازار کشـــور

8( نظرســـنجی در رابطـــه بـــا مســـایل مطروحـــه در جلســـه بـــا ریاســـت محتـــرم 
قـــوه قضاییـــه وقـــت

9( نظرســـنجی در خصـــوص تعییـــن کارمـــزد تولیـــد انـــواع خـــوراک دام و 
طیـــور بـــرای ســـال 1400

ـــن نامـــه نقـــض اجـــرای  10(  نظرســـنجی در راســـتای تبصـــره 1 مـــاده 45 آیی
ـــارات و وظایـــف بخـــش خصوصـــی ـــون تمرکـــز اختی قان

11(  نظـــر ســـنجی در رابطـــه بـــا پیشـــنهاد انجمـــن مبنـــی بـــر تولیـــد قـــراردادی 
گوشـــت مـــرغ

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 18 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــهریور 1400( ـــان ش ـــا پای ـــن 1399 ت )فروردی

نظرسنجی از اعضاء
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12(  نظرسنجی در رابطه با کمیسیون های تخصصی انجمن

13(  نظرسنجی در رابطه با بهبود ارتباط صنفی با رسانه های جمعی

ـــوص  ـــت اداری در خص ـــوان عدال ـــه دی ـــا دادنام ـــه ب ـــنجی در رابط 14(  نظرس
ـــش هـــای بانکـــی تراکن

ـــی نهـــاده هـــای  ـــا چگونگـــی و نحـــوه تامیـــن مال 15(  نظرســـنجی در رابطـــه ب
دامـــی و ســـرمایه در گـــردش کارخانجـــات خـــوراک دام

16(  نظرسنجی در رابطه با نرخ تسهیالت اعطایی و شرایط تسهیالت بانکی

17(  نظـــر ســـنجی در رابطـــه بـــا مســـائل و مشـــکالت خـــام فروشـــی در صنعـــت 
و راهکارهایـــی جلوگیـــری از این مســـئله 

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 18 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــهریور 1400( ـــان ش ـــا پای ـــن 1399 ت )فروردی

نظرسنجی از اعضاء
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18(  نظرســـنجی در رابطـــه بـــا رفـــع ممنوعیـــت صـــادرات کنســـانتره و مکمـــل 
دام و طیـــور

19( نظرســـنجی در رابطـــه بـــا قـــرارداد همـــکاری بـــا اتحادیـــه دامـــداران ایـــران 
ـــی و  ـــاده هـــای دام ـــت نه ـــداران گوشـــتی در خصـــوص دریاف ـــه مرغ و اتحادی

ـــه مصـــرف تحویـــل خـــوراک آمـــاده ب

20(  نظرســـنجی در رابطـــه بـــا دســـتورالعمل دامپزشـــکی در موضوع مدیریت 
خطرات بهداشـــتی خـــوراک دام

ـــا اصـــالح نـــرخ تعرفـــه هـــای خدمـــات ســـازمان  21(  نظرســـنجی در رابطـــه ب
دامپزشـــکی کشـــور

22(  نظرسنجی در رابطه با حقوق ورودی کاال در کتاب مقررات صادرات

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 18 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــهریور 1400( ـــان ش ـــا پای ـــن 1399 ت )فروردی

نظرسنجی از اعضاء
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23(  نظرســـنجی در رابطـــه بـــا پیشـــنهادات انجمـــن بـــه وزارت جهـــاد در 
خصـــوص تخصیـــص نهـــاده هـــای دامـــی

24(  نظرسنجی در رابطه با مشکالت سامانه بازارگاه نهاده های دامی

25(  نظرسنجی در رابطه با دالیل کاهش سرمایه گذاری در ایران

26(  نظرسنجی پیرو جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

27(  نظرســـنجی پیـــرو مراســـم معارفـــه جنـــاب رزم حســـینی و انتخابـــات و 
چالـــش هـــای پیـــش رو

28(  نظرسنجی در خصوص جلسه قیمت گذاری خوراک دام و طیور

ــران بانـــک  ــا مدیـ ــا جلســـه هـــم اندیشـــی بـ ــه بـ 29(  نظرســـنجی در رابطـ
کارآفریـــن و دی و پارســـیان

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 18 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــهریور 1400( ـــان ش ـــا پای ـــن 1399 ت )فروردی

نظرسنجی از اعضاء
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ـــا قانـــون حداکثـــر اســـتفاده از تـــوان تولیـــدی و  30(  نظرســـنجی در رابطـــه ب
خدماتـــی کشـــور و حمایـــت از کاالی ایـــران

31(  نظرسنجی پیرو مشکالت حمل و نقل نهاده های دامی از بنادر

32(  نظرسنجی در رابطه با انتخابات مجمع عمومی انجمن

33(  نظرســـنجی دربـــاره مشـــکالت حمـــل و نقـــل خـــوراک دام بـــه فـــرم 
ـــتانی ـــارج اس ـــتانی و خ اس

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 18 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــهریور 1400( ـــان ش ـــا پای ـــن 1399 ت )فروردی

نظرسنجی از اعضاء


