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 20/05/99 جلسه تاریخ   رویه اجرایی شناسه

 موضوع عنوان
و عمده    یخرده فروش   یها نهیس ود و ه  بیدرص د ر را  تیبه عدم رعا یدیتول  یمراتب اعتراض واحدها یبررس 

 یا رهیزنج  یفروشگاه ها ینظارت از سو  یعال اتیه ونیسیمصوب کم  یفروش

 غذایی استانانجمن صنایع  مرجع طرح موضوع

 موضوع شرح 

س ود و ه ینه های خرده  بیر را  هایدرص دفروش گاه های زنجیره از   واحدهای تولیدی اس تان اظهارات  بر اس ا   

پیروی نمی نمایند و قراردادهای متفاوتی   نظارت  یعال  یها  ونیس یش ده توس ک کم نییتع فروش ی و عمده فروش ی

مجبور به قبول حاکم بر کش ور   یاقتص اد کیش راو واحدهای تولیدی به دلیل    مغایر با این درص دها منعدد می کنند

فدک در یک برهه می تواند بازار مور  و   نیا ش  ایان رکر اس  تتا از بازار حذف نگردند.  این قراردادها می گردند  

 شده و تعطیل خواهند شد.   فیتضع یدیتول یاز گذشت زمان واحدها  ا حفظ نماید. چرا که پسواحدهای تولیدی ر

به نس بت   رهیزنج  یفروش گاه ها  یها نهیه   اظهار نمودند راس تا معتدد   نیدر ا  ین رهیزنج  یفروش گاه ها  ندگانینما

بر فرض   ه ینه های باالی خود هس تند.. این فروش گاه ها مجبور به پوش ش باش د  یباال م اریبس  یخرده فروش ان س نت

 فروش انکه خرده   می باش ند  بر ارزش اف وده  اتیمالاز درص د  9   پرداخت مل م به یا رهیزنج  یمثال فروش گاه ها

از    یتعدد و پراکنده بودن خرده فروش ان نظارت درس ت و کامل لیبه دل نی. همچنکنند یآن را پرداخت نم یس نت

که این مورو  باعث می گردد خرده فروشان سنتی به هر شکل فروش  گردد  یانجام نم  ینظارت  یدستگاه ها  یسو

انجام   یمتعدد  یکند و همواره نظارت ها یص  دن نم یا رهیزنج  یفروش  گاها یمور  و  برا نیا کهیدر حال  نمایند.

 .  ردیگ  یم

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

های عدد قراردادواحدهای تولیدی به دلیل ش رایک اقتص ادی حاکم بر کش ور و عدم از دس ت دادن بازار مجبور به .  1

س  ود و ه ینه خرده   درص  د ر  رایبدر این قراردادها  فروش  گاه های زنجیره ای می گردند که   یک طرفه از س  وی

رعایت نمی گردد و این مور و  باعث  از س وی فروش گاه های زنجیره ای مص وب کمیس یون عالی نظارت   فروش ی

 تضعیف و از دور خارج شدن واحدهای تولیدی می گردد.

. باال بودن ه ینه های فروش گاه های زنجیره ای و عدم ش رایک برابر با خرده فروش ان س نتی باعث می گردد این 2

ه ینه های خود را پوش ش  مورد قرارداد محص والت   و ه ینه های  دن درص د ر رایب س ودبا باال برفروش گاه های  

 دهند.
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 کاالها باعث متضرر شدن فروشگاه می گردد.دولت و نظارت کامل   یکاال ها از سو  یبر تمام یگذار متیق  عدم.  3

 

جلسه  بندی جمع

به تاریخ    کارشناسی

   99/ 05/ 16 و  99/ 05/ 13

 

اس تان   یحکومت راتیتع  ان س ازمان ص نعت  معدن و تجارت اس ت  ندگانیبا حض ور نما  یکارش ناس دو جلس ه کارگروه  

. پس از  ش د لیتش ک  یتبر  یدر اتان بازرگان یا  رهیزنج  یفروش گاه ها تیو اکثر  ییغذا  عیاتان اص ناف  انجمن ص نا

روش گاه ها ارس ال گردد و بحث و بررس ی مدرر گردید مور و  از طریف فروش گاه های زنجیره ای به دفتر مرک ی ف

 پس از تجمیع نظرات  در جلسه آتی شورا طرح مورو  گردد.

 پیشنهادات 

س ود و  بیدرص د ر را نییکاال ها و تع یگذار متیق یبرا ی. وزارت ص نعت  مدن و تجارت دس تورالعمل مش خص 1

آن بر  ریحاکم بر کش  ور و تا   یاقتص  اد  کیبا مد نظر قرار دادن ش  را  یو عمده فروش    یخرده فروش    یها نهیه 

 .دینما  نیتدو  یو کارشناس یو فروشگاه ها به صورت منطد دیتول  یواحدها

  بی ش ده در خص ود درصد ررا  نیدس تورالعمل تدو  تیمل م به رعا یدیتول  یو واحدها یا رهیزنج  ی. فروش گاه ها2

 وزارت صنعت  معدن  و تجارت گردند.  یو عمده فروش  یخرده فروش  یها نهیسود و ه 

فهرست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 

 ؛. مصوبات کمیسیون عالی نظارت1

 .صنایع غذایی خطاب به دبیرخانه شورا  02/05/99مورخ    200/99. نامه شماره  2

 


