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فرم ر ی لاهی کار ری و کار رما ی

رد پوراتل اداره کل سازماناهی کارگری و کارفرمایی
 -1مشخصات تشکل
نام کامل تشکل  :انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی
شماره ثبت41835 :

تعداد اعضاء34 :

تاریخ تأسیس1394/05/04 :

تاریخ پایان اعتبار هیأت مدیره1400/10/10 :

رئیس هیأت مدیره :سیاوش سلیمی

نشانی تشکل :تهران-یوسف آباد-کوچه پله سوم-خیابان ولیعصر-پالک -2244برج نگین ساعی-طبقه-9واحد907
تلفن021-88713470-2 :
حوزه فعالیت تشکل:

نمابر021-88713472 :

پست الکترونیک /وب سایت:

فرا استانی ×

mp_anjoman@yahoo.com
عالی 
سراسری ×

استانی

 -2زمینه اصلی فعالیت
موضوع فعالیت تشکل:
جمع آوری اطالعات ،بررسی و تحقیق درباره مشکالت ،شناخت نیازها و اولویت ها.
کوشش در ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت تولید ،انتقال نوآوری تکنولوژیک.
سعی در بهبود کیفیت تولید یا بررسی ،شناخت و استقرار روش های نوین کنترل کیفیت.
کوشش برای هماهنگی در امور آموزش ،ارتقای مهارت و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و همکاری با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و
سایر دستگاه ها و نهادها ذیربط برای انجام آموزش های مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار.
 -3جامعه هدف
جامعه هدف:
خدمات قابل ارائه به جامعه هدف:
 .1برقراری تعامل سازنده در جهت تنظیم و تثبیت قیمت ها.
 .2تالش در جهت حضور مداوم در بازارهای خارجی با قیمت رقابتی.
 .3انجام تحقیقات الزم و ارائه نظر مشورتی و حقوقی در جهت تدوین استانداردهای ملی و مقررات نظارتی.
 .4کوشش در جهت استیفای حقوق و خواست های مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه های مساعد به منظور نیل به اهداف
انجمن.
 -4اهم اقدامات انجام شده از زمان تأسیس
عنوان فعالیت

حیطه اجرا

دستاورد  /نتایج اجرا

حمایت و دفاع از حقوق منافع صنفی

سراسر کشور

آزاد شدن محدود صادرات شیرخشک

ایفای نقش موثر در تنظیم شرایط مقررات صادرات

سراسر کشور

تعامل با اعضاء جهت ایجاد بازار های صادراتی

تعامل و پیگیری از دولت جهت اخذ تسهیالت ارزان

سراسر کشور

در دست اقدام

