
گزارش عملکرد 17 ماهه فعالیت های 
انجمن صنایع خوراک 

دام، طیور و آبزیان ایران 
)فروردین 1400 تا پایان مرداد 1401(



اقداماتی که محقق نشدند:

  صندوق ملی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در صنایع خوراک دام
  رفع ممنوعیت صادرات خوراک دام و طیور
  ممنوع شدن خام فروشی نهاده های دامی

عملکرد انجمن در یک نگاه



تخصیص نهاده به کارخانجات خوراک دام:

- سال 99   3.8 میلیون تن
- سال 1400 7.2 میلیون تن

48% افزایش



تولید انواع خوراک دام، طیور و آبزیان:

- سال 99 8.5 میلیون تن
- سال 1400 11 میلیون تن

23% افزایش



تسهیالت بانکی به کارخانجات خوراک دام:

- سال 99 9000 میلیارد تومان
- سال 1400 47000 میلیارد تومان

81% افزایش



تعداد اعضای انجمن

- سال 99 228
- سال 1400 259

13.5% افزایش
در سال 1400 اعضای انجمن بیش از 85% از خوراک 

دام، طیور و آبزیان ایران را تولید کردند.
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 جلسات با مدیران عالی رتبه: 41 جلسه
  پیگیری موضوعات اختصاصی صنعت: 97 مورد

 پیگیری مشکالت و موضوعات مطروحه توسط اعضا: 835 مورد
 برگزاری وبینار: 9 مورد

 برگزاری جلسات مشترک با اعضا: 22 جلسه
 اطالع رسانی:

• مصاحبه: 51 مورد
• پوسترها: 1202 مورد

• کتاب: 4 کتاب
• سایت: به روزرسانی بخش انگلیسی



 عقد تفاهم نامه و سند همکاری: 2 مورد )روسیه و تایلند(
 برگزاری جلسات کمیته فنی و اتاق فکر: 14 مورد

 نظرسنجی از اعضاء: 46 مورد
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جلسات با مدیران عالی رتبه
1(  جلســـه بـــا وزرای جهـــاد کشـــاورزی جنابـــان آقایـــان خـــاوازی و ســـاداتی 
نـــژاد و ارائـــه مشـــکالت و نیـــاز کارخانجـــات طـــی نامـــه ای بـــا موضـــوع تامیـــن 

ـــی کارخانجـــات خـــوراک دام ـــای دام ـــاده ه نه

2(  جلســـه بـــا رئیـــس و اعضـــای کمیســـیون کشـــاورزی مجلـــس در رابطـــه 
بـــا نقـــش کارخانجـــات خـــوراک در صرفـــه جویـــی ارزی واردات و بهـــره وری 

ـــدات تولی

ــوالت  ــوراک دام و محصـ ــه خـ ــازار در زمینـ ــم بـ ــان مشـــکالت تنظیـ 3(  بیـ
پروتئینـــی در جلســـه حضـــوری بـــا وزیـــر صمـــت و جهـــاد کشـــاورزی در محـــل 

ـــران ـــی ای ـــاق بازرگان ات

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 17 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــرداد 1401( ـــان م ـــا پای ـــن 1400 ت )فروردی
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ـــای  ـــور آق ـــا حض ـــوراک دام ب ـــی و خ ـــای دام ـــاده ه ـــکالت نه ـــی مش 4(  بررس
ـــز ـــن مرک ـــس در محـــل ای ـــای مجل ـــز پژوهـــش ه ـــس مرک ـــی رئی ـــر زاکان دکت

ــاد ریاســـت جمهـــوری )آقـــای روحانـــی(  ــا نهـ ــه بـ ــه نـــگاری و جلسـ 5(  نامـ
ــور ــوراک دام کشـ ــات خـ ــکالت کارخانجـ ــون مشـ پیرامـ

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

ـــاد و  ـــر اقتص ـــا وزی ـــدگان ب ـــان و تولیدکنن ـــی کارآفرین ـــم اندیش ـــه ه 7(  جلس
معاونیـــن وزیـــر در خصـــوص لـــزوم حـــذف مقـــررات خلـــق الســـاعه

8( جلســـه بـــا رییـــس جدیـــد ســـازمان امـــور مالیاتـــی کشـــور در خصـــوص 
موضوعـــات مطرحـــه در محاســـبه مالیـــات صنعـــت خـــوراک دام کشـــور

جلسات با مدیران عالی رتبه

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 17 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــرداد 1401( ـــان م ـــا پای ـــن 1400 ت )فروردی
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9( برگـــزاری جلســـه در وزارت راه و شهرســـازی و مصوبـــه جلســـه شـــورای اقتصـــاد 
در خصـــوص افزایـــش نـــرخ عـــوارض جابجایـــی کاال بـــر اســـاس تـــن/ کیلومتـــر 

ـــس  ـــای حســـینی  ریی ـــاد کشـــاورزی و آق ـــن وزارت جه ـــا معاونی 10( جلســـه ب
ـــد خـــوراک  ـــت از تولی ـــد مجلـــس  در راســـتای حمای کمیســـیون جهـــش تولی

ـــی دام صنعت

ــران در  ــزی ایـ ــادی رییـــس کل بانـــک مرکـ ــح آبـ ــای صالـ ــا آقـ ــه بـ 11( جلسـ
ــی و ارزی ــی و بانکـ ــوزه پولـ ــالت حـ ــوص تعامـ خصـ

ــت  ــاورزی جهـ ــاد کشـ ــر جهـ ــا وزیـ ــوراک دام بـ ــات خـ ــه کارخانجـ 12( جلسـ
ـــاز کارخانجـــات در راســـتای  ـــب تســـهیالت ســـرمایه درگـــردش مـــورد نی تصوی

حمایـــت از بخـــش هـــای تولیـــدی کشـــور

جلسات با مدیران عالی رتبه

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 17 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــرداد 1401( ـــان م ـــا پای ـــن 1400 ت )فروردی
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13( جلســـه در اتـــاق بازرگانـــی ایـــران بـــا حضـــور آقـــای دکتـــر عســـگری ریاســـت 
ـــوع  ـــا موض ـــژاد ب ـــدی ن ـــر دماون ـــای دکت ـــس و آق ـــاورزی مجل ـــیون کش کمیس

بررســـی تبعـــات احتمالـــی حـــذف ارز 4200 تومانـــی.

ـــر تجـــارت قزاقســـتان در خصـــوص تجـــارت فـــی  ـــا وزی ـــاری ب 14( جلســـه وبین
ـــی. ـــران و قزاقســـتان و تعامـــالت تجـــاری و مال ـــن ای مابی

15( برگـــزاری جلســـه یکصـــد و هشـــتمین نشســـت شـــورای گفتگـــو دولـــت و 
ـــه  ـــع خـــوراک دام از دبیرخان ـــری انجمـــن صنای ـــرو پیگی بخـــش خصوصـــی پی

ـــت و بخـــش خصوصـــی. شـــورای گفتگـــوی دول

ـــور در  ـــس جمه ـــرم ریی ـــاون اول محت ـــر مع ـــای مخب ـــا آق ـــزاری جلســـه ب 16( برگ

جلسات با مدیران عالی رتبه

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 17 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــرداد 1401( ـــان م ـــا پای ـــن 1400 ت )فروردی
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خصـــوص فرصـــت هـــا و راهکارهـــای توســـعه تجـــارت بـــا روســـیه تحریـــم شـــده.

17( جلســـه بـــا معاونیـــن وزارت جهـــاد کشـــاورزی در رابطـــه بـــا درخواســـت های 
ـــهیالت ارزان  ـــاده، تس ـــص نه ـــور تخصی ـــول مح ـــوراک دام ح ـــات خ کارخانج

قیمـــت، صـــدور ضمانـــت نامـــه بانکـــی بـــرای کارخانجـــات، تولیـــد خـــوراک 

ـــی. ـــه صـــورت توافق ـــور ب طی

ــی از  ــراض برخـ ــرو اعتـ ــران پیـ ــی ایـ ــاق بازرگانـ ــه در اتـ ــزاری جلسـ 18( برگـ
کارخانجـــات بـــه حقـــوق بـــاالی مســـولین فنـــی و ناظریـــن بهداشـــتی بـــا حضـــور 

ـــوع. ـــف موض ـــاد مختل ـــی ابع ـــت بررس ـــان جه ـــام ذینفع تم

19( برگـــزاری جلســـه بـــا آقـــای مخبـــر معـــاون اول رییـــس جمهـــور در خصـــوص 
اصـــالح قیمـــت هـــای مـــرغ و تخـــم مـــرغ و گوشـــت و شـــیر و کلیـــه مشـــکالت 

تولیـــد و خریـــد و فـــروش خـــوراک دام.

جلسات با مدیران عالی رتبه

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 17 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــرداد 1401( ـــان م ـــا پای ـــن 1400 ت )فروردی
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پیگیری موضوعات اختصاصی صنعت
ـــودن  ـــع ب ـــر بالمان ـــی ب ـــری درخواســـت انجمـــن از وزارت کشـــور مبن 1(  پیگی
خـــروج کامیـــون هـــای حمـــل کنســـانتره و خـــوراک دام از اســـتان محـــل 

ـــا ـــتان ه ـــایر اس ـــد س ـــه مقص ـــد ب تولی

ـــص ارز  ـــت و تخصی ـــن اولوی ـــتورالعمل تعیی ـــب دس ـــری و تصوی 2(  پیگی
ـــت  ـــا اولوی ـــاد کشـــاورزی ب ـــاده هـــای دامـــی مشـــمول ارز ترجیحـــی در جه نه

ـــوراک دام ـــات خ ـــه کارخانج ـــص ب تخصی

ـــت  ـــت امـــور دام و معاون ـــازارگاه از معاون ـــری مشـــکالت ســـامانه ب 3(  پیگی
فنـــاوری و اطالعـــات وزارت جهـــاد کشـــاورزی و واحـــد فنـــاوری اطالعـــات 

ـــاورزی ـــک کش بان

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 17 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــرداد 1401( ـــان م ـــا پای ـــن 1400 ت )فروردی
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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

پیگیری موضوعات اختصاصی صنعت

ـــزارش عملکـــرد 27 ماهـــه فعالیت هـــای انجمـــن  گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــاه 1401( ـــان تیرم ـــا پای ـــن 1399 ت )فروردی
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ــاب  ــا جنـ ــوب بـ ــت مکتـ ــردن درخواسـ ــرح کـ ــه و مطـ ــزاری جلسـ 4(  برگـ
ـــکالت  ـــون مش ـــت( پیرام ـــه وق ـــوه قضایی ـــرم ق ـــت محت ـــای رئیسی)ریاس آق

کارخانجـــات خـــوراک در حـــوزه ی تولیـــد

ـــور و  ـــاده هـــا، خـــوراک دام، طی ـــرل و نظـــارت بهداشـــتی نه ـــری کنت 5(  پیگی
ـــان از دامپزشـــکی کشـــور آبزی

6(  پیگیـــری و تصویـــب عـــدم الـــزام دریافـــت تعهدنامـــه از کارخانجـــات 
خـــوراک در رابطـــه بـــا نهـــاده هـــای دامـــی شـــرکت پشـــتیبانی امـــور دام کشـــور

ــه  ــی بـ ــای دامـ ــاده هـ ــه دوم نهـ 7(  پیگیـــری وضعیـــت تخصیـــص مرحلـ
کارخانجـــات خـــوراک دام

8(  پیگیـــری مشـــکالت سیســـتمی عرضـــه بـــازارگاه کارخانجـــات خـــوراک 
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13

ـــذی  ـــز مغ ـــم از ری ـــص شـــده اع ـــه کاالی ترخی ـــی ک ـــری شـــرکت های 4( پیگی
و نهـــاده دامـــی داشـــته باشـــند امـــا ارز ترجیحـــی 4200 تاکنـــون دریافـــت 

ـــد. نکردن

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( گـــردآوری اطالعـــات کارخانجـــات خـــوراک دام بـــه منظـــور دســـته بنـــدی و 

پیگیری موضوعات اختصاصی صنعت
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طـــی جلســـه ای بـــا واحـــد انفورماتیـــک وزارت جهـــاد و کارشناســـان امـــور دام

9(  پیگیـــری مشـــکل عـــدم ثبـــت کارخانجـــات بـــا مالکیـــت حقیقی در ســـامانه 
بازارگاه 

10(  حـــل مشـــکل ثبـــت بارنامـــه هـــای نهـــاده هـــای دامـــی بـــا اختـــالف بیـــش 
از مقـــدار معیـــن در ســـامانه بـــازارگاه نهـــاده هـــای دامـــی

11(  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 ـــررات زدای مق

12(  اصالح قیمت های خوراک دام در سامانه بازارگاه و سازمان حمایت
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ـــه وزارت جهـــاد جهـــت تخصیـــص نهـــاده هـــای  ـــرای ارســـال ب برنامـــه ریـــزی ب

دامـــی

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

وزارت جهـــاد کشـــاورزی 

ـــداری شـــده کارخانجـــات از شـــرکت  ـــاده خری ـــری عـــدم دریافـــت نه 14( پیگی

هـــای مقـــروض نظیـــر ســـریرتجارت بنـــدر انزلـــی، درنادشـــت پـــگاه، آریـــو 

تجـــارت ســـهیل کـــه مـــدت زمـــان زیـــادی از خریـــد آنهـــا گذشـــته و نهـــاده ای 

ـــد. ـــوده ان ـــت ننم دریاف

ـــده  ـــد کنن ـــوراک دام تولی ـــه کارخانجـــات خ ـــاده ب ـــواه نه ـــص تنخ 15( تخصی

ـــاورزی. ـــاد کش ـــازارگاه جه ـــامانه ب ـــتی در س ـــور گوش طی
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16(  رایزنـــی و اخـــذ مجـــوز از مدیـــران وزارت جهـــاد کشـــاورزی و گمـــرگ 

جهـــت کارخانجاتـــی کـــه  امکانـــات  بارانـــداز و دریافـــت نهـــاده هـــای دامـــی بـــا 

ـــد. ـــران را دارن ـــادر ای ـــار از بن ـــن قط واگ

17( مکاتبـــه بـــا معـــاون اول رئیـــس جمهـــور و وزیـــر جهـــاد کشـــاورزی جهـــت 

ـــرو  ـــوراک دام پی ـــانتره و خ ـــل، کنس ـــواع مکم ـــادرات ان ـــت ص ـــع ممنوعی رف

ـــان. ـــه هییـــت رئیســـه انجمـــن صنایـــع خـــوراک دام و طیـــور و آبزی مصوب

18( پیگیـــری قیمـــت هـــای جدیـــد مـــورد توافـــق کمیتـــه ارزی بـــرای نهاده هـــای 

اساســـی مـــورد نیـــاز صنعـــت از وزارت جهـــاد کشـــاورزی.

19( افزایـــش مـــدت تمدیـــد ثبـــت ســـفارش کاالهـــای برخـــوردار از ارز ترجیحی 

از یـــک مـــاه بـــه ســـه مـــاه.
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ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 17 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــرداد 1401( ـــان م ـــا پای ـــن 1400 ت )فروردی



19

ـــا منشـــا داخلـــی  20( پیگیـــری رفـــع ممنوعیـــت صـــادرات توکســـین باینـــدر ب

ـــر توســـعه صـــادرات. ـــاد کشـــاورزی و دفت از وزارت جه

21( جمـــع بنـــدی لیســـت متقاضیـــان دریافـــت تســـهیالت ســـرمایه درگـــردش 

واحدهـــای تولیـــدی و ارســـال بـــه بانـــک مرکـــزی.

ــی  ــری از تعطیلـ ــر جلوگیـ ــی بـ ــور مبنـ ــتور رییـــس جمهـ ــری دسـ 22( پیگیـ

ــه دلیـــل ناتوانـــی در بازپرداخـــت معوقـــات بانکـــی ــای تولیـــدی بـ واحدهـ

23( حـــل شـــدن مشـــکل صـــادرات خـــوراک آبزیـــان بـــا ارایـــه مســـتندات 

ذیـــل مشـــخصه نظیـــر ارائـــه تعهـــد نامـــه و نمونـــه گیـــری محصـــول و پلمـــپ 

ـــدی در گمـــرکات اســـتان هـــا. محصـــول تولی
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24( پیگیـــری سیســـتمی نمـــودن ســـابقه ورادات توســـط مرکـــز توســـعه 

ــت. ــی وزارت صمـ ــارت الکترونیکـ تجـ

25(  پیگیـــری چالـــش مالیاتـــی بوجـــود آمـــده بـــرای برخـــی از کارخانجـــات در 

ـــوراک  ـــه خ ـــام ب ـــاده خ ـــل نه ـــزد تبدی ـــزوده از کارم ـــذ ارزش اف ـــوص اخ خص

ـــران. ـــی ای ـــاق بازرگان ـــت حقوقـــی ات ـــور از معاون دام و طی

ـــد خـــوراک دام در  ـــی تولی ـــه هـــای عملیات 26 ( پیگیـــری لحـــاظ شـــدن هزین

ـــدگان. ـــت از مصـــرف کنن ـــذاری ســـازمان حمای چـــارت قیمـــت گ

27( پیگیـــری مطالبـــات کارخانجـــات خـــوراک دام پیـــرو اصـــالح و بـــه 

روزرســـانی قیمـــت خـــوراک دام در ســـامانه اعـــالم قیمـــت ســـازمان حمایـــت 

www.124.ir از مصـــرف کننـــدگان در ســـایت
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28 ( پیگیـــری مصوبـــه ســـتاد تنظیـــم بـــازار کشـــور پیرامـــون درخواســـت 

ـــرخ اعالمـــی کرایـــه حمـــل  ـــر تعدیـــل ن انجمـــن صنایـــع خـــوراک دام مبنـــی ب

ـــه  ـــت بارنام ـــد پش ـــی مانن ـــر واقع ـــه غی ـــذ کرای ـــف اخ ـــاد تخل ـــث ایج ـــه باع ک

شـــده اســـت.

ـــاد  ـــور از وزارت جه ـــوراک دام کش ـــات خ ـــت کارخانج ـــری درخواس 29( پیگی

ـــد. ـــی را دارن ـــا ارز نیمای ـــی ب ـــای دام ـــاده ه ـــکان واردات نه ـــه ام ـــاورزی ک کش

ـــالغ تســـهیالت ســـرمایه در گـــردش کارخانجـــات خـــوراک  ـــری و اب 30( پیگی

ـــه ارزش  ـــور ب ـــد کاالهـــای اساســـی و خـــوراک دام و طی ـــت تامیـــن و تولی باب

ـــال ـــارد ری 200هـــزار میلی

پیگیری موضوعات اختصاصی صنعت

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 17 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــرداد 1401( ـــان م ـــا پای ـــن 1400 ت )فروردی
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31( پیگیـــری موضـــوع ســـرمایه در گـــردش واحـــد هـــای خـــوراک دام و طیـــور 

و آبزیـــان از قائـــم مقـــام بانـــک مرکـــزی کشـــور

32( پیگیـــری مطالبـــات کارخانجـــات خـــوراک دام در خصـــوص امـــکان توافق 

و خریـــد و فـــروش خـــوراک دام خـــارج از ســـامانه بـــازارگاه

33( پیگیـــری ثبـــت و درج ســـقف حداکثـــری قیمـــت خـــوراک دام و طیـــور 

ـــازارگاه باتوجـــه بـــه تغییـــر نـــرخ ارز در ســـامانه ب

34( پیگیـــری حـــذف قیمـــت گـــذاری دســـتوری از وزارت جهـــاد کشـــاورزی و 

ـــازار کشـــور ســـتاد تنظیـــم ب

پیگیری موضوعات اختصاصی صنعت

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 17 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــرداد 1401( ـــان م ـــا پای ـــن 1400 ت )فروردی
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35( پیگیـــری معوقـــات خریـــد نهـــاده کارخانجـــات از شـــرکت هـــای واردکننـــده 

از مجـــاری رســـمی و قانونـــی نظیـــر واحـــد بازرســـی و نظـــارت وزارت جهـــاد تـــا 

حصـــول نتیجـــه

36( پیگیری و  ابالغ دستورالعمل نحوه بهره مندی کارخانجات خوراک دام و 

طیور از تسهیالت سرمایه در گردش طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها

37( پیگیـــری و ابـــالغ درســـتورالعمل بهـــره منـــدی کارخانجـــات از تســـهیالت 

ـــارغ از  ـــرخ 18 درصـــد ف ـــا ن ـــوراک دام ب ـــردش کارخانجـــات خ ســـرمایه در گ

ـــوع تولیـــدات ن

ـــا  ـــه روز رســـانی شـــده ب ـــد ب ـــای مصـــوب جدی ـــری درج قیمـــت ه 38( پیگی

ـــت اجـــرا ـــا جه ـــه اســـتان ه ـــالغ ب ـــازارگاه و اب ـــی در ســـامانه ب ـــرخ ارز نیمای ن

پیگیری موضوعات اختصاصی صنعت

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 17 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــرداد 1401( ـــان م ـــا پای ـــن 1400 ت )فروردی
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ـــامانه  ـــتی در س ـــور گوش ـــوراک طی ـــت خ ـــواع قیم ـــانی ان 39( درج و بروزرس

بـــازارگاه و ســـایر خـــوراک طیـــور تخمگـــذار و خـــوراک دام ســـبک و ســـنگین 

ـــه اســـتان هـــا ـــالغ ب جهـــت اب

40( پیگیـــری نهـــاده کارخانجاتـــی کـــه نهـــاده بـــا نـــرخ ترجیحـــی 4200 از مرغـــداران 

یـــا ســـامانه بـــازارگاه تـــا تاریـــخ 21 اردیبهشـــت مـــاه ســـال جـــاری طلـــب داشـــتند

ـــوراک دام  ـــع خ ـــن صنای ـــوی انجم ـــه از س ـــورت گرفت ـــای ص ـــری ه 41( پیگی

ـــور از دســـتور کار جلســـه  ـــذاری خـــوراک دام و طی ـــت حـــذف  قیمـــت گ جه

ـــازار کشـــور  ـــم ب ســـتاد تنظی

42( پیگیری طراحی و درج  شیوه نامه بهره مندی کارخانجات خوراک دام و طیور 

از تسهیالت سرمایه در گردش یارانه دار و نحوه ثبت نام در سامانه سیتا

پیگیری موضوعات اختصاصی صنعت

مشکالت سیستمی سامانه بازارگاه
با محوریت کارخانجات خوراک دام و طیور

1400/02/19

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 17 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــرداد 1401( ـــان م ـــا پای ـــن 1400 ت )فروردی
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43( بـــا پیگیـــری هـــای انجمـــن صنایـــع خـــوراک دام ایـــران، خـــوراک دام 

و طیـــور تولیـــد شـــده در کارخانجـــات خـــوراک مشـــمول قیمـــت گـــذاری 

ـــازار  تثبیتـــی و تعزیراتـــی نمیباشـــد و موضـــوع فـــوق از دســـتور کار تنظیـــم ب

خـــارج و مقـــرر گردیـــد قیمـــت بـــه صـــورت رقابتـــی بـــا فرمـــول توافـــق شـــده 

ـــرد. ـــرار گی ـــران ق ـــاظ مدی ـــورد لح ـــداران م ـــداران و مرغ ـــا دام ب

44( اختصـــاص ردیـــف تســـهیالت ســـرمایه در گـــردش یارانـــه دار بـــا ســـود 12 

درصـــد و بازپرداخـــت 9 ماهـــه بـــه طـــور مســـتقل و مجـــزا و اختصاصـــی بـــرای 

ـــدی  ـــره من ـــان کشـــور جهـــت به ـــور و آبزی ـــع خـــوراک دام و طی انجمـــن صنای

کارخانجـــات خـــوراک دام و طیـــور 

پیگیری موضوعات اختصاصی صنعت

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 17 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــرداد 1401( ـــان م ـــا پای ـــن 1400 ت )فروردی
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برگزاری وبینار و جلسات مشترک
1( 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 2( برگ
محوریـــت کارخانجـــات خـــوراک دام، طیـــور بـــا حضـــور متولیـــان بخـــش 

دولتـــی و تعـــدادی از مدیـــران کارخانجـــات خـــوراک دام

3( برگـــزاری دوره ی آموزشـــی آنالیـــن بـــا مشـــارکت متولیـــان بخـــش دولتـــی 
درخصـــوص چگونگـــی اســـتفاده از ســـامانه بـــازارگاه ویـــژه کارخانجـــات خوراک 

دام و طیـــور 

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 17 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــرداد 1401( ـــان م ـــا پای ـــن 1400 ت )فروردی
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4( 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 5( پیش
نهـــاده بـــه کارخانجـــات خـــوراک دام در ازای قابلیـــت ســـالم ســـازی نهاده هـــای 

مشـــکل دار از ســـوی دامپزشـــکی کشـــور

6( برگـــزاری نشســـت هـــم اندیشـــی کارخانجـــات خـــوراک دام در اســـتان 
مانزنـــدران بـــا حضـــور نماینـــدگان اســـتانداری مازنـــدران، ســـازمان جهـــاد 

ــتان و  ــور اسـ ــای دام و طیـ ــکل هـ ــیالت، تشـ ــکی، شـ ــاورزی، دامپزشـ کشـ

ـــی کارخانجـــات خـــوراک دام اســـتان  ـــه تعاون اعضـــای هییـــت رییســـه اتحادی

مازنـــدران .

برگزاری وبینار و جلسات مشترک

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 17 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــرداد 1401( ـــان م ـــا پای ـــن 1400 ت )فروردی
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7( برگـــزاری دوره آموزشـــی " رونـــد پذیـــرش جهانـــی کیفیـــت و ایمنـــی خـــوراک 
دام " بـــا همـــکاری ســـازمان دامپزشـــکی کشـــور و نظـــام دامپزشـــکی کشـــور

ـــه نمایشـــگاه دام و  ـــران ب ـــاری ای ـــت تج ـــزام هیئ 8( اخـــذ مجـــوز رســـمی اع
ـــر آلمـــان و برگـــزاری همایـــش معرفـــی فرصـــت هـــای ســـرمایه  ـــور هانوف طی

ـــران توســـط ســـازمان توســـعه  گـــذاری و تجـــاری در صنعـــت خـــوراک دام ای

ـــران تجـــارت ای

9( اعـــزام هیـــات تجـــاری و برگـــزاری ســـمینار معرفـــی فرصـــت هـــای ســـرمایه 
گـــذاری و تجـــاری در صنعـــت خـــوراک دام ایـــران نمایشـــگاه "یـــورو تیـــر 

ـــان" 2022 آلم

36

ــتان  ــوراک دام در اسـ ــات خـ ــی کارخانجـ ــم اندیشـ ــت هـ ــزاری نشسـ 10( برگـ
مانزنـــدران بـــا حضـــور نمایندگان اســـتانداری مازندران ، ســـازمان جهاد کشـــاورزی، 

ـــت  ـــای هیی ـــتان و اعض ـــور اس ـــای دام و طی ـــکل ه ـــیالت، تش ـــکی، ش دامپزش

ـــدران . ـــتان مازن ـــوراک دام اس ـــات خ ـــی کارخانج ـــه تعاون ـــه اتحادی رییس

11( برگـــزاری دوره آموزشـــی " رونـــد پذیـــرش جهانـــی کیفیـــت و ایمنـــی خـــوراک 
دام " بـــا همـــکاری ســـازمان دامپزشـــکی کشـــور و نظـــام دامپزشـــکی کشـــور

ـــه نمایشـــگاه دام و  ـــران ب 12( اخـــذ مجـــوز رســـمی اعـــزام هیئـــت تجـــاری ای
ـــر آلمـــان و برگـــزاری همایـــش معرفـــی فرصـــت هـــای ســـرمایه  ـــور هانوف طی

ـــران توســـط ســـازمان توســـعه  گـــذاری و تجـــاری در صنعـــت خـــوراک دام ای

ـــران تجـــارت ای

برگزاری وبینار و جلسات مشترک

ـــزارش عملکـــرد 27 ماهـــه فعالیت هـــای انجمـــن  گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــاه 1401( ـــان تیرم ـــا پای ـــن 1399 ت )فروردی

برگزاری وبینار و جلسات مشترک

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 17 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــرداد 1401( ـــان م ـــا پای ـــن 1400 ت )فروردی



29 اطالع رسانی

اطالع رسانی )مصاحبه، پوستر، سایت، کتاب و... (
1( ترجمـــه و انتشـــار کتـــاب خـــوراک دام چرخشـــی و تهیـــه و تدویـــن کتـــاب 
ایـــران فیـــد مارکـــت 2022 در راســـتای معرفـــی صنعـــت خـــوراک دام ایـــران 

بـــه جهـــان

3( تهیه و طراحی تمبر یادبود پیشکسوتان در راستای 
گرامیداشت بزرگان صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان ایران

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 17 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــرداد 1401( ـــان م ـــا پای ـــن 1400 ت )فروردی
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4( انتشـــار بیـــش از 1000 پوســـتر و فیلـــم در شـــبکه هـــای اجتماعـــی بـــا 
موضوعـــات زیـــر:

- 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

اطالع رسانی

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 17 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــرداد 1401( ـــان م ـــا پای ـــن 1400 ت )فروردی

45

ـــن  ـــرف انجم ـــی از ط ـــو ابوظب ـــگاه وی ـــه نمایش ـــاری ب ـــت تج ـــزام هیئ 12( اع
صنایـــع خـــوراک دام و طیـــور آبزیـــان ایـــران در ســـال1400 

ــاده  ــدی نهـ ــص 90 درصـ ــمولیت ترخیـ ــت شـ ــن جهـ ــری انجمـ 13( پیگیـ
ــرح ــمول طـ ــای شـ ــت کاالهـ ــه فهرسـ ــه بـ ــاورزی یونجـ کشـ

14( ابالغیـــه فـــوری و بااهمیـــت شـــماره 56791 مـــورخ 1400/09/13 معـــاون 
ـــات  ـــی در خصـــوص برخـــی ابهام ـــور مالیات ـــی ســـازمان ام ـــای مالیات درآمده

مطروحـــه در خصـــوص نحـــوه رســـیدگی مالیاتـــی بـــه تراکنـــش هـــای بانکـــی

15( محاســـبه هزینـــه واردات انـــواع نهـــاده هـــای دامـــی بـــه تفکیـــک 
ـــا احتســـاب  ـــری ب ـــت بارگی ـــدر جه ـــا بن ـــل ت ـــار و حم ـــد و انب ـــای خری هزینه ه

حـــذف ارز ترجیحـــی 4200

اطالع رسانی

ـــزارش عملکـــرد 27 ماهـــه فعالیت هـــای انجمـــن  گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــاه 1401( ـــان تیرم ـــا پای ـــن 1399 ت )فروردی

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

ـــوراک  ـــدگان خ ـــکان، تولیدکنن ـــداران، دامپزش ـــاورزان، دام ـــی از کش - قدردان

ـــن ـــن پروتئی ـــره تامی ـــل در زنجی ـــراد دخی دام و ســـایر اف

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

پـــرورش دهنـــدگان دام، طیـــور و آبزیـــان

اطالع رسانی

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 17 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــرداد 1401( ـــان م ـــا پای ـــن 1400 ت )فروردی
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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 

- انتشـــار جدیدتریـــن وبینارهـــای بیـــن المللـــی برگزار شـــده توســـط معتبرترین 

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

همـــراه بـــا انتشـــار لینـــک و راه هـــای ارتباطـــی بـــرای درخواســـت هرگونـــه 

ـــی و ســـوال در مـــورد نحـــوه شـــرکت در وبینارهـــا راهنمای

- پاســـخگویی 24 ســـاعته در شـــبکه هـــای اجتماعـــی بـــه ســـواالت مخاطبـــان 

در زمینـــه هـــای مختلـــف خـــوراک دام، طیـــور و آبزیـــان

اطالع رسانی

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 17 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــرداد 1401( ـــان م ـــا پای ـــن 1400 ت )فروردی
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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

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

اطالع رسانی

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 17 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــرداد 1401( ـــان م ـــا پای ـــن 1400 ت )فروردی
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ـــرای  ـــب پوســـتر ب ـــران در قال ـــر خـــوراک دام ای ـــه هـــای برت 6( معرفـــی کارخان
حـــدودا 60 کارخانـــه برتـــر ایـــران بـــا توجـــه فاکتورهـــای مشـــخص برتـــر بـــودن 

نظیـــر نمونـــه شـــدن و داشـــتن صـــادرات بیـــن اللملـــی و...

7( ارائـــه گـــزارش آخریـــن تغییـــرات ســـامانه جامـــع تجـــارت در زمینـــه امـــکان 
ثبـــت ســـفارش تعرفـــه هـــای مجـــاز بـــرای واردات مـــوردی واحـــد هـــای 

ـــاد کشـــاورزی باشـــد ـــا صـــادره از وزارت جه ـــدی آنه ـــدی کـــه مجـــوز تولی تولی

ـــان  ـــور و آبزی ـــوراک دام و طی ـــع خ ـــن صنای ـــد انجم ـــر جدی ـــاب دبی 9( انتص
ـــره ـــت مدی ـــه هیئ ـــا مصوب ـــرد ب ـــری ف ـــدس اصغ ـــای مهن ـــاب آق ـــران جن ای

ـــاده هـــای دامـــی، دارو و  ـــن کاالهـــای اساســـی، نه ـــن مطمئ 10( الیحـــه تامی

اطالع رسانی

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 17 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــرداد 1401( ـــان م ـــا پای ـــن 1400 ت )فروردی
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ـــت  ـــت از معیش ـــرای حمای ـــی ب ـــای جبران ـــت ه ـــکی و سیاس ـــزات پزش تجهی

ـــر اقشـــار آســـیب پذی

11( اعـــزام هیئـــت تجـــاری بـــه نمایشـــگاه ویـــو ابوظبـــی از طـــرف انجمـــن 
صنایـــع خـــوراک دام و طیـــور آبزیـــان ایـــران در ســـال1400 

12( پیگیـــری انجمـــن جهـــت شـــمولیت ترخیـــص 90 درصـــدی نهـــاده 
ــرح ــمول طـ ــای شـ ــت کاالهـ ــه فهرسـ ــه بـ ــاورزی یونجـ کشـ

13( ابالغیـــه فـــوری و بااهمیـــت شـــماره 56791 مـــورخ 1400/09/13 معـــاون 
ـــات  ـــی در خصـــوص برخـــی ابهام ـــور مالیات ـــی ســـازمان ام ـــای مالیات درآمده

مطروحـــه در خصـــوص نحـــوه رســـیدگی مالیاتـــی بـــه تراکنـــش هـــای بانکـــی

اطالع رسانی

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 17 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــرداد 1401( ـــان م ـــا پای ـــن 1400 ت )فروردی
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14( محاســـبه هزینـــه واردات انـــواع نهـــاده هـــای دامـــی بـــه تفکیـــک 
ـــا احتســـاب  ـــری ب ـــت بارگی ـــدر جه ـــا بن ـــل ت ـــار و حم ـــد و انب ـــای خری هزینه ه

حـــذف ارز ترجیحـــی 4200

ـــی و  ـــرای تســـهیل امـــور بازرگان ـــه ب 15( برگـــزاری نشســـت راه کارهـــای نوآوران
تجـــارت خارجـــی در حـــوزه هـــای واردات و صـــادرات

16( معاوفیـــت ارزش افـــزوده خـــوراک دام در مـــاده 9 بنـــد 2 قانـــون مالیاتـــی 
ر کشو

17( اطـــالع رســـانی در زمینـــه درخواســـت ســـاخت کارخانـــه خـــوراک دام در 
کشـــور نیجـــر جهـــت مشـــارکت در قـــراداد هـــای بیـــن المللـــی

اطالع رسانی

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 17 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــرداد 1401( ـــان م ـــا پای ـــن 1400 ت )فروردی
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18( برنامـــه ریـــزی و رایزنـــی بـــا صـــداو ســـیمای ملـــی جهـــت معرفـــی کارخانـــه 
هـــای برتـــر خـــوراک دام بـــا هـــدف ترویـــج، توســـعه و تقویـــت صنعـــت 

ـــوه و  ـــای بالق ـــت ه ـــت معرفـــی ظرفی ـــه جه ـــی ب خـــوراک دام در اقتصـــاد مل

بالفعـــل خودشـــان

19( برگـــزاری همایـــش مجـــازی اتـــاق بازرگانـــی تهـــران بـــا همـــکاری اتـــاق 
ـــران و  ـــی ای ـــط بازرگان ـــوان " رواب ـــت عن ـــد تح ـــع PHD هن ـــی و صنای بازرگان

هنـــد، فرصـــت هـــای تجـــاری و ســـرمایه گـــذاری"

ـــش قیمـــت  ـــی منتظـــر افزای ـــاده هـــای دام ـــه ارزی نه ـــالغ قیمـــت پای 20( اب
ـــی  ـــاده هـــای دام ـــی نه داخل

اطالع رسانی

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 17 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــرداد 1401( ـــان م ـــا پای ـــن 1400 ت )فروردی
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21( ابالغ دستورالعمل روش واردات اعتباری در سامانه نیما
ـــوص  ـــدگان در خص ـــرف کنن ـــت از مص ـــازمان حمای ـــزارش س 22( انتشـــار گ

ـــور  ـــوراک دام و طی ـــای خ ـــت ه ـــوص قیم ـــی الخص ـــا عال ـــت ه قیم

23( اطـــالع رســـانی امـــکان انتقـــال کاال از گمـــرکات مـــرزی بـــه گمـــرکات 
مقصـــد بـــدون مطالبـــه ثبـــت ســـفارش

24( اطـــالع رســـانی بـــرآورد قیمـــت نهـــاده هـــای اساســـی بـــا توجـــه بـــه اعـــالم 
ســـقف ثبـــت ســـفارش نهـــاده هـــای دامـــی

25( اطـــالع رســـانی چگونگـــی عملیـــات مـــراودات مالـــی بـــا روســـیه بـــا روبـــل 
از ســـری مصوبـــات بانـــک مرکـــزی

اطالع رسانی

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 17 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــرداد 1401( ـــان م ـــا پای ـــن 1400 ت )فروردی
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26( اطـــالع رســـانی طـــرح پژوهشـــی دربـــاره موافقتنامـــه تجـــارت ترجیحـــی 
بیـــن ایـــران و اتحادیـــه اوراســـیا

ـــور و  ـــد خـــوراک دام و طی ـــه تولی ـــدازی 92 واحـــد کارخان ـــزارش راه ان 27( گ
ـــن  ـــون ت ـــت 1/7 میلی ـــه ظرفی ـــان در ســـال 1400 ب آبزی

28( ابـــالغ تفاهـــم نامـــه وزارت صمـــت بـــا بانـــک هـــای عامـــل بـــرای تامیـــن 
زنجیـــره ای و اســـتعالم صورتحســـاب الکترونیکـــی

29( انتشـــار مســـتندات و فیلـــم هـــای آموزشـــی مرتبـــط بـــا دریافـــت کـــد 
ـــی ســـامانه  ـــات در صفحـــه اصل ـــار و اطالع ـــت آم نقـــش و شناســـه کاال و ثب

ـــن ـــارات انجم ـــه آپ ـــارت در صفح ـــع تج جام

اطالع رسانی

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 17 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــرداد 1401( ـــان م ـــا پای ـــن 1400 ت )فروردی
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30( اطـــالع رســـانی پیرامـــون آمـــوزش فرآینـــد اتصـــال ورود موقـــت بـــه 
صـــادرات ارائـــه شـــده توســـط گمـــرک جمهـــوری اســـالمی ایـــران

ـــتاد  ـــه س ـــن جلس ـــت و نهمی ـــد و بیس ـــات یکص ـــانی مصوب ـــالع رس 31( اط
ـــع ـــع موان ـــر ســـتاد تســـهیل و رف ـــد توســـط دبی ـــع تولی ـــع موان تســـهیل و رف

ـــش  ـــول افزای ـــور ح ـــازار کش ـــم ب ـــتاد تنظی ـــات س ـــانی مصوب ـــالع رس 32( اط
ـــل ـــل و نق ـــه حم رســـمی کرای

ـــرای صنعـــت خـــوراک  ـــده ب 33( انتشـــار 10 اســـتراتژی انجمـــن در دهـــه آین
ـــان ـــور و آبزی دام و طی

34( اطـــالع رســـانی مصوبـــه اداره راهـــداری و حمـــل و نقـــل جـــاده ای کشـــور 

اطالع رسانی

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 17 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــرداد 1401( ـــان م ـــا پای ـــن 1400 ت )فروردی
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ـــی کاال و مســـافر در بخـــش حمـــل و  ـــرخ جابجای ـــل ن حـــول موضـــوع تعدی

نقـــل عمومـــی جـــاده ای

35( اطـــالع رســـانی پیـــرو طـــرح مدیریـــت قـــراردادی گوشـــت مـــرغ بـــا 
ــور ــوراک دام کشـ ــات خـ محوریـــت کارخانجـ

ـــی و  ـــرخ نیمای ـــا ن ـــاده هـــای اساســـی ب ـــی نه 36( اطـــالع رســـانی ســـقف ریال
ـــازارگاه  درج در ســـامانه ب

37( اطـــال ع رســـانی پیـــرو صورتجلســـه کمیســـیون کشـــاورزی مجلـــس 
بـــا نماینـــدگان صنعـــت طیـــور کشـــور بـــا حضـــور معاونیـــن وزارت جهـــاد 

کشـــاورزی 

اطالع رسانی

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 17 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــرداد 1401( ـــان م ـــا پای ـــن 1400 ت )فروردی
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38( تدویـــن و انتشـــار دســـتورالعمل فراینـــد درخواســـت تســـهیالت ســـرمایه 
در گـــردش یارانـــه ای در ســـامانه ســـیتا

39( محاســـبه و اطـــالع رســـانی نـــرخ انـــواع خـــوراک دام و طیـــور مطابـــق بـــا 
قیمـــت هـــای روز بـــازار و هزینـــه هـــای قابـــل قبـــول تمـــام شـــده کارخانجـــات 

خـــوراک و پیگیـــری جهـــت درج در ســـامانه و ابـــالغ بـــه اســـتان هـــا

40( ابـــالغ حداکثـــر قیمـــت فـــروش کنســـانتره گاو شـــیری و پـــرواری جهـــت 
ثبـــت در ســـامانه بـــازارگاه جهـــاد کشـــاورزی

41( ابـــالغ و اطـــالع رســـانی شـــیوه نامـــه بهـــره منـــدی کارخانجـــات خـــوراک 
ـــام  ـــه دار و نحـــوه ثبـــت ن دام و طیـــور از تســـهیالت ســـرمایه در گـــردش یاران

در ســـامانه ســـیتا

اطالع رسانی

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 17 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــرداد 1401( ـــان م ـــا پای ـــن 1400 ت )فروردی
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42( تهیـــه ســـند علمـــی راهنمـــای شناســـایی و تعییـــن ویژگـــی هـــای مـــواد 
ـــی  ـــس بازرســـی مـــواد غذای ـــا مشـــارکت آژان ـــده خـــوراک دام ب تشـــکیل دهن

کانـــادا، کمیســـیون اروپـــا، ســـازمان غـــذا و دارو ایالـــت متحـــده، انجمـــن 

صنایـــع خـــوراک دام آمریـــکا، انجمـــن صنایـــع خـــوراک دام کانـــادا، فدراســـیون 

ـــا ـــی خـــوراک دام اروپ بیـــن اللمل

43( اخـــذ مجـــوز هـــای الزم جهـــت مســـتقل شـــدن نمایشـــگاه مکمـــل، 
کنســـانتره و خـــوراک دام، طیـــور، آبزیـــان ایـــران از نمایشـــگاه دام و طیـــور 

تهـــران 

اطالع رسانی

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 17 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــرداد 1401( ـــان م ـــا پای ـــن 1400 ت )فروردی
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عقد تفاهم نامه و سند همکاری
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 17 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــرداد 1401( ـــان م ـــا پای ـــن 1400 ت )فروردی
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30( انتشـــار مســـتندات و فیلـــم هـــای آموزشـــی مرتبـــط بـــا دریافـــت کـــد 
ـــی ســـامانه  ـــات در صفحـــه اصل ـــار و اطالع ـــت آم نقـــش و شناســـه کاال و ثب

ـــن ـــارات انجم ـــه آپ ـــارت در صفح ـــع تج جام

31( اطـــالع رســـانی پیرامـــون آمـــوزش فرآینـــد اتصـــال ورود موقـــت بـــه 
صـــادرات ارائـــه شـــده توســـط گمـــرک جمهـــوری اســـالمی ایـــران

ـــتاد  ـــه س ـــن جلس ـــت و نهمی ـــد و بیس ـــات یکص ـــانی مصوب ـــالع رس 32( اط
ـــع ـــع موان ـــر ســـتاد تســـهیل و رف ـــد توســـط دبی ـــع تولی ـــع موان تســـهیل و رف

ـــش  ـــول افزای ـــور ح ـــازار کش ـــم ب ـــتاد تنظی ـــات س ـــانی مصوب ـــالع رس 33( اط
ـــل ـــل و نق ـــه حم ـــمی کرای رس

ـــرای صنعـــت خـــوراک  ـــده ب 34( انتشـــار 10 اســـتراتژی انجمـــن در دهـــه آین
ـــان ـــور و آبزی دام و طی

اطالع رسانی

ـــزارش عملکـــرد 27 ماهـــه فعالیت هـــای انجمـــن  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

ـــا بانـــک هـــای کشـــور جهـــت لیزینـــگ تجهیـــزات و  19( عقـــد تفاهـــم نامـــه ب
ماشـــین آالت کشـــاورزی، خـــودروی ســـواری، خودروهـــای ســـنگین و نیمـــه 

ســـنگین نظیـــر تراکتـــور و کمبایـــن و کامیـــون

عقد تفاهم نامه و سند همکاری

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 17 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــرداد 1401( ـــان م ـــا پای ـــن 1400 ت )فروردی
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20( عقـــد تفاهـــم نامـــه تولیـــد کنســـانتره پـــرواری )دام ســـبک و ســـنگین( بـــا 
شـــرکت پشـــتیبانی امـــور دام بـــا محوریـــت تولیـــد خـــوراک توســـط کارخانجات 

خـــوراک دام

21( تفاهـــم نامـــه منعقـــد شـــده بیـــن وزارت صمـــت، وزارت اقتصـــاد، بانـــک 
مرکـــزی و معاونـــت اقتصـــادی رییـــس جمهـــور امـــکان پرداخـــت بدهـــی 

ـــر  ـــورت غی ـــه ص ـــت ب ـــوی وزارت صم ـــد از س ـــره تولی ـــای زنجی ـــه ه مجموع

ــه بانکـــی و..( فراهـــم شـــده  ــرات، LC، اوراق گام، ضمانـــت نامـ نقـــدی )بـ

اســـت.

22( ایجـــاد تفاهـــم نامـــه بـــا چنـــد ســـازمان حاکمیتـــی و بخـــش خصوصـــی بـــا 
مســـاعدت معـــاون اول رییـــس جمهـــور و معاونیـــن وزیـــر جهـــاد کشـــاورزی 

جهـــت تولیـــد مـــرغ گوشـــتی بـــا محوریـــت کارخانجـــات خـــوراک دام

عقد تفاهم نامه و سند همکاری

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 17 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ
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39( تدویـــن و انتشـــار دســـتورالعمل فراینـــد درخواســـت تســـهیالت ســـرمایه 
در گـــردش یارانـــه ای در ســـامانه ســـیتا

40( محاســـبه و اطـــالع رســـانی نـــرخ انـــواع خـــوراک دام و طیـــور مطابـــق بـــا 
قیمـــت هـــای روز بـــازار و هزینـــه هـــای قابـــل قبـــول تمـــام شـــده کارخانجـــات 

خـــوراک و پیگیـــری جهـــت درج در ســـامانه و ابـــالغ بـــه اســـتان هـــا

41( ابـــالغ حداکثـــر قیمـــت فـــروش کنســـانتره گاو شـــیری و پـــرواری جهـــت 
ـــازارگاه جهـــاد کشـــاورزی ثبـــت در ســـامانه ب

42( ابـــالغ و اطـــالع رســـانی شـــیوه نامـــه بهـــره منـــدی کارخانجـــات خـــوراک 
ـــام  ـــه دار و نحـــوه ثبـــت ن دام و طیـــور از تســـهیالت ســـرمایه در گـــردش یاران

در ســـامانه ســـیتا

ـــزارش عملکـــرد 27 ماهـــه فعالیت هـــای انجمـــن  گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــاه 1401( ـــان تیرم ـــا پای ـــن 1399 ت )فروردی

اطالع رسانی
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برگزاری جلسات کمیته فنی و اتاق فکر

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

ـــرای حـــل مشـــکالت  ـــا قاچـــاق کاال ب ـــارزه ب ـــا ســـتاد مب 2( برگـــزاری جلســـه ب
ـــاده و خـــوراک دام حمـــل نه

3( تدویـــن دســـتورالعمل درخواســـت هـــای ثبـــت سفارشـــات کاالهـــای 
مشـــمول ارز غیرترجیحـــی وزارت جهـــاد کشـــاورزی

4( اصـــالح متـــن و مفـــاد دفترچـــه واگـــذاری زمیـــن در شـــهرک هـــای صنعتـــی 
بـــه منظـــور احـــداث واحدهـــای تولیـــدی

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 17 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــرداد 1401( ـــان م ـــا پای ـــن 1400 ت )فروردی
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5( مشـــارکت در تدویـــن دســـتورالعمل تهیـــه شـــده در ســـازمان دامپزشـــکی 
کشـــور در خصـــوص عمـــر مانـــدگاری خـــوراک و کنســـانتره و اجـــزا آن

ـــک و  ـــاده ی ـــه ای جهـــت طـــرح در کمیســـیون م ـــه پیشـــنهادات تعرف 6( ارائ
ـــال 1401 ـــادرات و واردات س ـــررات ص ـــاب مق ـــال در کت اعم

7( بررســـی اســـتفاده از ضایعـــات کشـــتارگاه هـــای طیـــور بـــرای تغذیـــه طیـــور 
بـــا حضـــور مدیـــران ارشـــد ســـازمان دامپزشـــکی کشـــور

ـــن بهداشـــتی  ـــه ناظری ـــزد روزان ـــن دســـتورالعمل روش محاســـبه م 8( تدوی
دامپزشـــکی براســـاس نامـــه مدیـــرکل روابـــط کار و جبـــران خدمـــات و مقایســـه 

آن بـــا مصوبـــه هئیـــت وزیـــران

برگزاری جلسات کمیته فنی و اتاق فکر

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 17 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــرداد 1401( ـــان م ـــا پای ـــن 1400 ت )فروردی
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نظرسنجی از اعضاء

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

2(  نظرســـنجی در راســـتای تبصـــره 1 مـــاده 45 آییـــن نامـــه نقـــض اجـــرای 
قانـــون تمرکـــز اختیـــارات و وظایـــف بخـــش خصوصـــی

ـــد قـــراردادی  ـــر تولی ـــی ب ـــا پیشـــنهاد انجمـــن مبن 3(  نظـــر ســـنجی در رابطـــه ب
گوشـــت مـــرغ

4(  نظرسنجی در رابطه با کمیسیون های تخصصی انجمن

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

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 17 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ

ـــرداد 1401( ـــان م ـــا پای ـــن 1400 ت )فروردی
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6(  نظرســـنجی در رابطـــه بـــا دادنامـــه دیـــوان عدالـــت اداری در خصـــوص 
ـــی ـــای بانک ـــش ه تراکن

ـــای  ـــاده ه ـــی نه ـــن مال ـــا چگونگـــی و نحـــوه تامی 7(  نظرســـنجی در رابطـــه ب
ـــوراک دام ـــات خ ـــردش کارخانج ـــرمایه در گ ـــی و س دام

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

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

10(  نظرســـنجی در رابطـــه بـــا رفـــع ممنوعیـــت صـــادرات کنســـانتره و مکمـــل 
دام و طیـــور

ـــا اتحادیـــه دامـــداران ایـــران  ـــا قـــرارداد همـــکاری ب 11( نظرســـنجی در رابطـــه ب

نظرسنجی از اعضاء

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 17 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ
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ـــی و  ـــاده هـــای دام ـــت نه ـــداران گوشـــتی در خصـــوص دریاف ـــه مرغ و اتحادی

ـــه مصـــرف ـــل خـــوراک آمـــاده ب تحوی

12(  نظرســـنجی در رابطـــه بـــا دســـتورالعمل دامپزشـــکی در موضـــوع مدیریت 
خطرات بهداشـــتی خـــوراک دام

13(  نظرســـنجی در رابطـــه بـــا اصـــالح نـــرخ تعرفـــه هـــای خدمـــات ســـازمان 
دامپزشـــکی کشـــور

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

ــا پیشـــنهادات انجمـــن بـــه وزارت جهـــاد در  15(  نظرســـنجی در رابطـــه بـ
خصـــوص تخصیـــص نهـــاده هـــای دامـــی

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

نظرسنجی از اعضاء

ـــن  ـــای انجم ـــه فعالیت ه ـــرد 17 ماه ـــزارش عملک گ
ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ
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17(  نظرسنجی در رابطه با دالیل کاهش سرمایه گذاری در ایران

18(  نظرسنجی پیرو جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

ـــات و  19(  نظرســـنجی پیـــرو مراســـم معارفـــه جنـــاب رزم حســـینی و انتخاب
ـــش هـــای پیـــش رو چال

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

21(  نظرســـنجی در رابطـــه بـــا جلســـه هـــم اندیشـــی بـــا مدیـــران بانـــک کارآفرین 
و دی و پارسیان

ـــا قانـــون حداکثـــر اســـتفاده از تـــوان تولیـــدی و  22(  نظرســـنجی در رابطـــه ب
خدماتـــی کشـــور و حمایـــت از کاالی ایـــران

نظرسنجی از اعضاء
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ــران  ــان ایـ ــور و آبزیـ ــوراک دام، طیـ ــع خـ صنایـ
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23(  نظرسنجی پیرو مشکالت حمل و نقل نهاده های دامی از بنادر

24(  نظرسنجی در رابطه با انتخابات مجمع عمومی انجمن

25(  نظرســـنجی دربـــاره مشـــکالت حمـــل و نقـــل خـــوراک دام بـــه فـــرم 
اســـتانی و خـــارج اســـتانی

25( نظرســـنجی دربـــاره تصمیمـــات ســـلیقه ای دامپزشـــکی در اســـتان هـــا در 
زمینـــه تعییـــن عمـــر مانـــدگاری خـــوراک و کنســـانتره دام و طیـــور و اجـــزا آن

26( نظـــر ســـنجی در خصـــوص حـــذف ارز 4200 یارانـــه ای و عواقـــب آن در 
ـــا  ـــرای مواجـــه ب ـــردی ب اقتصـــاد کارخانجـــات خـــوراک دام و راهکارهـــای کارب

آن جهـــت حداقـــل ســـازی تبعـــات منفـــی آن

27( نظرســـنجی جهـــت راســـتی آزمایـــی توافقـــات ویـــن، جهـــت آزاد ســـازی 
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پـــول بلوکـــه شـــده در خـــارج از کشـــور

ـــراق  ـــک TBI ع ـــود در بان ـــع ارزی موج ـــتفاده از مناب ـــنجی در اس 28( نظرس
ـــور  ـــوراک دام و طی ـــت خ ـــاز صنع ـــورد نی ـــالم م ـــن واردات اق ـــت تامی جه

29( نظرســـنجی از اعضـــا در خصـــوص جلســـه وبینـــاری بـــا وزیـــر تجـــارت 
قزاقســـتان در خصـــوص تجـــارت فـــی مابیـــن

ـــای  ـــر اقتصـــاد آق ـــن در خصـــوص ســـفر وزی 30( نظرســـنجی ار اعضـــا انجم
فاطمـــی امیـــن در راس هیـــات تجـــاری ســـفر بـــه عمـــان جهـــت توســـعه 

مـــراودات تجـــاری

31( نظرســـنجی از اعضـــا پیـــرو پیشـــنهادات اتـــاق بازرگانـــی ایـــران در خصـــوص 
الیحـــه بدهـــی هـــای دولـــت
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ـــواع خـــوراک، مکمـــل و  32( نظرســـنجی از اعضـــا در خصـــوص صـــادرات ان
کنســـانتره

33( نظرســـنجی از اعضـــا پیـــرو طـــرح پیشـــنهادی انجمـــن در رابطـــه بـــا 
تولیـــد خـــوراک طیـــور مـــرغ گوشـــتی توســـط کارخانجـــات و بـــه صـــورت 

اعتبـــاری 3 ماهـــه

34( نظرســـنجی از اعضـــا پیـــرو دســـتور مقـــام عالـــی وزارت در خصـــوص 
ـــور دام ـــتیبانی ام ـــارکت پش ـــا مش ـــتی ب ـــور گوش ـــوراک طی ـــد خ تولی

34( نظرسنجی از اعضا پیرو الیحه اصالح قانون مالیات های مستقیم  

ـــای خـــوراک دام و  ـــرو درج قیمـــت ه 35( نظرســـنجی از اعضـــا انجمـــن پی
ـــروش خـــوراک دام ـــوان ســـقف ف ـــه عن ـــازارگاه ب ـــور در ســـامانه ب طی
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36( نظرســـنجی از اعضـــا انجمـــن پیـــرو بازنگـــری در قانـــون نظـــام جامـــع 
دامپـــروری کشـــور

ـــاد کشـــاورزی  ـــر جه ـــا وزی ـــرو جلســـه ب 37( نظرســـنجی از اعضـــا انجمـــن پی
ـــازار هـــدف و برنامـــه خـــود  ـــرروی ب در خصـــوص چگونگـــی فرهنـــگ ســـازی ب

کنترلـــی کارخانجـــات

38( نظرســـنجی از اعضـــا پیـــرو دریافـــت پیشـــنهاد قانونـــی بـــا هـــدف تســـریع 
ـــه  و کاهـــش بروکراســـی هـــای اداری جهـــت دریافـــت تســـهیالت بانکـــی یاران

دار

ـــی  ـــش خـــود کنترل 39( نظرســـنجی از اعضـــا در خصـــوص راهکارهـــای افزای
ـــت خـــوراک دام ـــا کیفی ـــظ و ارتق ـــت حف کارخانجـــات جه
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