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 آيين نامه اجرايي نحوه برگزاري روز بازارھاي جمعي

 )قانون نظام صنفي )٨٥(موضوع ماده (

 

 تعاريف

 :تعاريف – ١ماده 

مکاني است جھت عرضه کاال و محصوالت صرفا داخلي توسط افراد و يا واحدھاي  :روز بازار
 .صنفي که به صورت موقت وفق شرايط اين آيين نامه ايجاد مي گردد

 .کارگروه راھبري روز بازارھاي جمعي :کارگروه

 اھداف

 :اھداف – ٢ماده 

 حمايت از توليدات داخلي منجمله صنايع دستي، خانگي و روستايي -الف

 کمک به رفع سد معابر عمومي و فروشندگان کم سرمايه -ب

 نحوه برگزاري روز بازارھا

اجراي اين آيين نامه در به منظور تشخيص ضرورت ايجاد روزبازارھا و نظارت بر حسن  -٣ماده 
 :ھر شھرستان کارگروھي متشکل از روسا يا معاونين دستگاھھاي زير تشکيل مي گردد

 )رييس(شھرداري -١

 سازمان و يا اداره صنعت، معدن و تجارت -٢

 جھاد کشاورزي -٣

 اتاق اصناف -٤

 تعاون، کار و رفاه اجتماعي -٥

و تصميمات آن با سه راي معتبر خواھد  جلسات کارگروه با حداقل چھارعضو تشکيل :تبصره
بود، ضمنا در صورت تشخيص کارگروه، از نمايندگان ساير دستگاھھا و تشکلھا بدون داشتن 

 .حق راي جھت شرکت در جلسات دعوت به عمل مي آيد

ضرورت ايجاد يک يا چند روز بازار، تعيين ضوابط واگذاري، تعداد غرف، مکان ھاي قابل  -٤ماده 
و ضابطه توليدات داخلي به منظور جلوگيري از اختالل در عرضه محصوالت توسط واگذاري 

 .واحدھاي صنفي با پيشنھاد مشترک شھرداري و اتاق اصناف بر عھده کارگروه مي باشد

متقاضيان اعم از صنفي، صنعتي، مشاغل خانگي و روستايي، صنايع دستي و نيز  -٥ماده 
يتوانند از امکانات روز بازارھاي پيش بيني شده مطابق فروشندگان کم سرمايه و فاقد مکان م

 .مقررات تعيين شده توسط کارگروه استفاده نمايند
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چگونگي قيمت گذاري کاالھاي قابل عرضه در روز بازارھا تابع مقررات عمومي کشور  -٦ماده 
 .مي باشد

) ١(ماده و ) ٧(قانون نظام صنفي مشتمل بر ) ٨٥(اين آيين نامه به استناد ماده -٧ماده 
به تصويب وزير صنعت، ١٣٩٤/٩/٢٣تبصره توسط دبيرخانه ھيات عالي نظارت تھيه و در تاريخ 

 .معدن و تجارت رسيد

 


