دستورالعمل تاسیس فروشگاه های تحت نظارت انجمن ارگانیک ایران

تعهدات انجمن ارگانیک ایران:
 معرفی و ایجاد ارتباط بین تولید کنندگان و فروشگاههای تحت نظارت جهت ارائه خدمات الزم در راستای برقراری ارتباطمستقیم بین تولید کنندگان و متقاضی به منظور تامین محصول موردنیاز.
 آموزش کارکنانی که توسط متقاضی معرفی میگردند به منظور آشنایی آنان با موازین و ضوابط تولید و عرضه محصوالتارگانیک به نحوی که توانایی ارائه اطالعات و راهنماییهای مورد نیاز مصرفکنندگان را داشته باشند.
 ارائه خدمات مشاوره بازرگانی محصوالت ارگانیک به متقاضی. معرفی فروشگاههای متقاضی به عنوان عرضه کننده محصوالت ارگانیک در وب سایت ،فصلنامه ،کتاب سال و کانال هایمجازی تحت مدیریت انجمن.
 بهره مند شدن از  50درصد تخفیف جهت حضور در کارگاههای آموزشی و همایش ها و ارائه تخفیف در نشر آگهی در فصلنامهارگانیک ( 50درصد ساالنه)
 استعالم اسناد و گواهی محصوالت ارگانیک عرضه شده در فروشگاه های متقاضی. تهیه تندیس ارگانیک با تاریخ اعتبار برای متقاضی. -نظارت مستمر انجمن بر فروشگاه

تعهدات فروشگاه:
 کلیه محصوالت ارگانیک و در حال گذار عرضه شده در فروشگاه متقاضی بایستی داری گواهی های معتبر ارگانیک ملی یابین المللی با تاریخ اعتبار باشند.
 -اختصاص فضای مناسب و قفسه بندی تفکیک شده با تایید انجمن به منظور عرضه محصوالت ارگانیک.

تبصره :فروشگاههای زنجیره ای  ،هایپر ها و سوپر مارکت ها موظف به تفکیک و جانمایی جداگانه برای محصوالت ارگانیک
می باشند.
 متقاضی می بایست مدارک معتبر کلیه محصوالت ارگانیک را قبل از عرضه به تایید انجمن برساند. ورود هرگونه محصول جدید با برچسب ارگانیک نیازمند تایید گواهی های آن محصول توسط انجمن می باشد. اطالع رسانی و فرهنگ سازی مناسب در مجموعه فروشگاه های متقاضی و نصب تابلو ارگانیک در باالی قفسه های ارگانیک. کلیه هزینه های خرید و عرضه محصوالت به عهده متقاضی می باشد. -متقاضی موظف است با بازرسین انجمن ،همکاری های الزم را داشته باشد.

شرایط عضویت فروشگاه در انجمن ارگانیک ایران:
 )1ارائه فرم درخواست کتبی در خصوص تاسیس فروشگاه ( تکمیل فرم درخواست ).
 )2اخذ تائیدیه در خصوص تاسیس فروشگاه از کمیسیون بازرسی انجمن ارگانیک ایران.
 )3حق عضویت یکساله فروشگاههای استان تهران مبلغ  15،000،000ریال
 )4حق عضویت یکساله فروشگاههای شهرستانها مبلغ  10،000،000ریال
 )5حق عضویت یکساله فروشگاههای اینترنتی مبلغ  10،000،000ریال
 )6حق عضویت یکساله فروشگاههای زنجیره ای و هایپر مارکت ها مبلغ  15،000،000ریال

تبصره :هزینه یکساله اشتراک شعب فروشگاهها با  50درصد تخفیف محاسبه میگردد.

