ت
فرم معرفی شکلاهی کارگری و کارفرمایی
رد پوراتل اداره کل سازماناهی کارگری و کارفرمایی
 -1مشخصات تشکل
نام کامل تشکل  :انجمن صنفی کارفرمائی صنایع فرآورده های لبنی ایران
تاریخ تأسیس1331/3/11:

شماره ثبت39-3/9-141:
رئیس هیأت مدیره :میر اسالم تیموری

تعداد اعضاء 15:عضو
تاریخ پایان اعتبار هیأت مدیره1322/3/91:

نشانی تشکل:تهران-بزرگراه جالل آل احمد نبش خیابان شهر آرا ( آرش مهر ) پالک  43ساختمان گلزار طبقه  1شماره 111
تلفن55988254-55941448-3 :

نمابر55933414:

استانی

حوزه فعالیت تشکل:

فرا استانی 

پست الکترونیک /وب سایتwww.ir-dis.org :
info@ir-dis.org
سراسری 

anjomanlabani@yahoo.com
عالی 

 -2زمینه اصلی فعالیت
موضوع فعالیت تشکل :استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضاء -شناخت نیازها و اولویت های اعضا – تأسیس کمیته های
فنی و علمی و تخصصی جهت تأمین نیازهای صنعتی و آموزشی و توسعه فعالیت – ارتقاء تکنولوژی و استقرار روش های نوین کنترل
کیفیت – تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قوانین کار  ،تأمین اجتماعی  ،مسائل رفاهی و حقوقی قانونی کارفرمایان – دریافت ورودیه و
حق عضویت همکاری جهت تأسیس و گسترش شرکتهای تعاونی – جلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی نسبت به اهداف انجمن –
خرید  ،فروش و تملک اموال منقول و غیر منقول به نام انجمن مشروط به اینکه قصد تجارت و جلب نفع نباشد – قبول مسئولیت از وزارتخانه ها

 -3جامعه هدف
جامعه هدف :کارفرمایان صنعت لبنیات
خدمات قابل ارائه به جامعه هدف:
-1جلب مشاورین و کارشناسان متخصص -9طرح و ترک دعوی و تعیین وکیل دادگستری در کلیه مراجع قضائی و شبه قضائی و حقوقی و
سازمانهای دولتی و غیر دولتی و کلیه اختیارات مندرج د رماده  31قانون آئین دادرسی مدنی -3رفع هر گونه اختالف حرفه ای بین اعضا و
حکمیت بین آنها  -4جلو گیری از هر گونه رقابت نا سالم و زیان آور که به نامرغوبی تولیدات منجر شود -1کوشش برای پیدا کردن بازار
فروش داخلی و خارجی و توسعه بازارها و کیفیت کاالهای تولیدی-8اخذ قیمت انواع فرآورده های لبنی از مراجع ذیصالح قیمت گذاری
 -4اهم اقدامات انجام شده از زمان تأسیس
عنوان فعالیت
تأسیس شرکت تعاونی تولید کنندگان صنعتی فرآورده های لبنی
سراسری
اخذ قیمت مصوب از ستاد تنظیم بازار کشور همه ساله

حیطه اجرا

دستاورد  /نتایج اجرا

سراسر کشور

تأمین مایحتاج واحد های تولیدی

سراسر کشور

اصالح و تعدیل قیمتهای لبنیات متناسب با تورم عمومی کشور

کارخانجات پنیر سازی

مشارکت در طرحهای دولتی نظیر تأمین پنیر سبد رایگان دولت

کشور و فروشگاههای
زنجیره ای

برگزاری همایش و نمایشگاه فرآورده های لبنی
مشارکت در طرحهای تحقیقاتی و دانش بنیان

تهران و شهرستانها
ابداع روش جدید
تصفیه فاضالب

تأمین  11هزار تن پنیر رایگان مصرفی مردم در سال 29طی
قرار داد با وزارت صمت

توسعه بازار
بهبود و رفع آالیندگی زیست محیطی فاضالب های صنعتی

