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 پیش از دستور یک

نش س ت ش ورای گفتگوی   ش ص ت و اکارمی )پیگیری  اس تا  یص عتت  یحل اختالف در ش رکت ش کرک  ا  س ت یس  وهیمراتب اعتراض به ش  یبررس 

 (29/08/1399) استا  مورخ

  انجم  صعایع غذایی استا  مرجع طرح موضوع

 موضوع شرح 

و   یادار  ی  او خ   چینش   د   درپ   ریو درگ  ییدر مراجع قض   ا  یاز طرح دع او یریجلوگ  یرا ک ار  ا   یاز مکمتر  یکی

توافق کععد تا   توانعدیاس ت  در  عگا  انتااد قرارداد ا دو طرف م یتجار یدر قرارداد ا یش ر  داور  یعیبشیپ   ،ییقض ا

 مراجته کععد  یرمراجته به دادگاه به نکاد داو  یجاقرارداد داار اختالف شدند، ب یاجرا  ای ریاگر در تفس

 ربطیذ  یگذرا  با ش رکت  ا هیموض و  را در اختالفا  س رما  یا  را یا  یص عتت  یکواک و ش کرک  ا عیص عا  س ازما 

  ی از گا   ا  یکیموض و    ینموده اس ت که ا یعیش  یخود پ  یرا در قرارداد ا  یالطرف ینموده و داور مرض   یعیب  شیپ 

با    یالطرف یدر نحوه انتخاب داور مرض  ک ی  لعدیانم  یباش د که ص عتتگرا  از    اس تا ا  م  یمک  در ص عتت م اریبس 

 گذارا  اختالف نظر وجود دارد    هیسرما

ش کرک   یب  یالطرف  یرا به ععوا  داور مرض  یص عتت  یش کرک  ا  یاز کارکعا  حاوق  یکیس ازما  در قرارداد ا    یا

 باشد  ینم حیموضو  قانونا و عرفا صح  یکعد که ا  یگذار انتخاب م هیو سرما یصعتت

اختالف، با س از و کار    یطرف  یاز س و   یمس تا  ریغ   ایو   یش ود که به ص ور  مس تا  یحاوق،  داور به ش خ  گفته م در

  ردیگ  یانجا  م  "ماا  ناصب یو از سو " یالطرف  یمرض "مارر در قانو  انتخاب گردد  انتخاب داور به دو شکل  

 شود  یگفته م  یو الطرف یمرض  ای یگردد، روش تراض  ییتت  یط ق توافق طرف  ،یداور به صور  مستا کهیزمان  -

انتخاب داور به ش خ  س و  واگذار گردد   اریو اخت تیقانو ، ص الح یبر م عا  ایاختالف   یط ق توافق طرف  کهی عگام  -

موسسه   کیتواند   یشود  ماا  ناصب م  یم  دهیماا  ناص ب نام  دینما  یو نص ب م  ییش خ  داور را تت  یا  عکهیا  لیبه دل

 دعوا باشد   یبه جز طرف یگری ر شخ  د  ایدادگاه    یقاض  ای یداور

  ی نم  تیکواک و    ، رعا عیس ازما  ص عا  یداور از س و  ییگردد که نحوه تت  یبه موارد فوق الذکر مش ا ده م  تیععا  با

طرف ماابل در خص   ون انتخاب داور   دیینظر و تا  یس   تیبا  یالطرف یگردد  ارا که در ص   ور  انتخاب داور مرض   

  س تیدرحال   یدعوا باش د  ا  یاز طرف  یس تیماا  ناص ب، فرد معتخب ن ا  یدرخواس ت گردد و در ص ور  انتخاب از س و

 کعد  یانتخاب م یداور یسازما  خود را برا یاز افراد حاوق  یکیسازما   

و کارمعدا  دولت در متامال     یمجلس   عدگا ی( قانو  معع مداخله وزرا و نما1ماده ) فیتکل  ییبر اس ا  تت  ی مچع

وابس ته به   ی ادس تگاه  ایو   یطرف    دولت، مجلس، ش کردار کیکه    یاش خان مذکور در اختالفات  ،یو کش ور  یدولت

 متخلفا  در نظر گرفته است  یبرا ار یمجازات زی( قانو  ن2   باشد، معع شده اند  در ماده )

باش د، و با توجه    یم   مجموعه   یکواک از کارمعدا  حاوق  عیداور انتخاب ش ده توس ط س ازما  ص عا عکهیبه ا  تیععا  با

 با قانو  است   ریباشد، مغا  یکواک )وابسته به دولت( م  عیطرف متامله سازما  صعا کی عکهیبه ا
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 اقدامات 

 گردید   سازما   ای مربوطه  ، دبیرخانه مرکز وبه اعضای محتر  شورا  10/09/99مورخ    799/99شورا طی نامه شماره    ا   مصوب1

  د یارسا  گرد  شرکت شکرک  ای صعتتی استا به    09/10/99  خ یمصوبه در تار  یریگیپ  898/99نامه شماره     2

   دیارسا  گرد  16/12/99مورخ    1208/99نامه شماره    یمجدد مصوبه ط  یریگی  پ3

  دیارسا  گرد  02/04/1400  خیدر تار  236/1400نامه شماره    یط  99مجدد مصوبه سا     یریگی  پ4

 مصوبه 
  کی  ،یاز ش رکت ش کرک ص عتت  کعفریمتش کل از س ه نفر   یاتیگذارا  توس ط    هیو س رما  یص عتت  یش رکت ش کرک  ا   یاختالفا  ب

 گردد   یریگ   یبرگزار و تصم  ینفر از استاندار  کیو    ینفر از اتاق بازرگان

 در حا  پیگیری وضعیت مصوبه 

 


