
 

 

  

در راستای اجرایی نمودن اهداف کالن برنامه های توسعه 

با بهره گیری از اقتصاادی  اجتمایی   ررهگیی .اااایران  

 های صگایع دستی رعالیتتوان   ظرریت های بالقوه حوزه 

ایماا  نااارب بر صاد ر م وز   برگیاری ساای اته        

   کمیتهکشاور ر یدادهای اقتصاادی ای  بش  در سا     

 صگایع دستی  نمایشایاه ها   بازارهه های موقت ناارب بر 

 تشکیل می گرددا  استانهادر 

ا هنمایشیاهاارب بر ن کمیتهسیوه نامه تشکیل 

  صگایع دستیهای موقت   بازارهه

  درتر صادراب  معا نت صگایع دستی   هگرهای سگتی

7931گر ه بازرگانی داخلی   سا    
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 ستی   گردسیریسازمان میراث ررهگیی  صگایع د

 

 نمایشگاه ها و بازارچه های موقت صنایع دستی  نظارت بر کمیته شیوه نامه تشکیل  یگوان:

 گروه بازرگانی داخلی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی : تد ی  سده در
 نسرین میثاقیان تهیه   تگایم:

 فرزاد اوجانی رگی: ناظر
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 بسمه تعالی

 

بازار مصرف های استانداردرائه ی کاالهایی که با ا، بازارچه های موقت صگنایع دستی  و برگزاری نمایشگگاه ها در 

ا به عدم ارائه ی آن ه به مراتب زبان آورتر ازبه دلیل اثرات منفی که بر ذهن مشتریان می گذارد،  نداشته باشند،مطابقت 

 قیمت و کیفیت مطلوب توانمند،انتخاب مجریان شگگایسگگته و  بر اعمال نظارت کارشگگناسگگیبر همین اسگگا   .بازار اسگگت

که  استمری ضروری و مهم ا ،متناسب با هر رویداد کنندگانانتخاب شگرکت  همچنین و کاالهای عرضگه شگده    مناسگب 

  اهتمام الزم را در این خصوص بعمل آورند.مطابق شیوه نامه حاضر ادارات کل تابعه در سطح استانهای کشور می بایست 

 

 :هدف( 1ماده 

   صنایع دستی کشور   ها و بازارچه های موقتنمایشگاه برگزاری  بر اعمال نظارت

 

 :ضرورت( 2ماده 

            گذار اینگونه نقش تأثیرصگگنایع دسگگتی و از سگگویی  نمایشگگگاه ها و بازارچه های موقت گسگگتردگی اهمیت و با توجه به 

اعمال نظارت جهت  به منظورمی نماید ضگگگرورت ایجاب تغییر نگر  عموم به این حوزه، ارتقگا  فرو  و  هگا در  رویگداد 

 تشکیل گردد. استان در سطحهای نظارت  کمیته، هاآن شایسته برگزاری

 

 :  استان صنایع دستی نمایشگاه ها و بازارچه های موقتنظارت بر  ( ساختار کمیته3ماده 

 :مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان رئیس کمیته 

 :استانمعاون صنایع دستی  دبیر کمیته 

 اعضاء: 

    ابط بر اسا  شرایط و ضو به صورت اعضای اصلی و علی البدلاستان ذیصالح و بازرگانی کارشگناسگان صنایع دستی

 4مندرج در ماده 

 حداقل یکی از نیروهای حراست اداره کل استان 
 

   :صنایع دستی استان نمایشگاه ها و بازارچه های موقتنظارت بر  کمیته شرایط عضویت در( 4ماده 

ت کل ادارا معاونت های صنایع دستیمستقر در )دارای شرایط ذیل( ذیصالح  کارشناسانکمیته متشکل از اصلی اعضگای  

 د.نمی باشو بدون محدودیت استانهای کشور تابعه در 

سال  5داشتن حداقل و یا و مرتبط با آن بازرگانی صنایع دستی، های  در رشتهو باالتر  دارا بودن مدرک کارشگناسی  .1

 صنایع دستیو یا تجاری  فنی بخش هایدر فعالیت تجربه یا سابقه کار و 
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)قبل، حین و بعد از  استان ی موقت صنایع دستیبازارچه ها نمایشگاه ها ودر فعالیت های مرتبط با مسگتمر   حضگور  .2

   برگزاری( با هماهنگی دبیر کمیته

حوزه فعالیت های تخصص در تجربه و دارای  توان از نظرات کارشناسی افراد بابنا بر ضرورت می  حسب مورد و( 1تبصره 

 (بدلعلی ال در قالب اعضای)یا بخش های غیردولتی مرتبط خارج از معاونت های صنایع دستی  -و بازرگانی دستیصنایع

    استفاده نمود.

 نمایند.فعالیت می کمیته  رئیس مستقیماعضای کمیته تحت نظارت ( 2تبصره 

 

 صنایع دستی نمایشگاه ها و بازارچه های موقتاجاره فضا و غرفه در  قیمتتعیین و ضوابط  شرایط( 5ماده 

اجاره فضا، غرفه سازی، موکت سالن،  صگنایع دسگتی شامل   هزینه های مرتبط با برگزاری نمایشگگاه و بازارچه موقت  .1

برای سایر موارد پیش  درصد مجمور هزینه ها 11اورژانس، آتش نشگانی، حراسگت، اعالر رسانی و تبلیغات بانضمام   

   .تأیید می گردد توسط کمیته نظارت بر نمایشگاه ها و بازارچه های موقت در استانها ، محاسبه وبینی نشده

بند یک مربوعه به اجرای نمایشگگاه و بازارچه های موقت توسط ادارات کل استانی و بدون سودآوری برای بخش   (1تذکر

 خصوصی می باشد.
 

حداکثر با نظارت اداره کل استان )بر اسا  مناقصه(،  توسگط بخش خصگوصگی   در صگورت اجرای رویدادهای مذکور   .2

و انتخاب مجری با درنظر  از کمیته اسگگتانی رویدادبرگزاری مجوز اخذ سگگود مورد تأیید برای شگگرکت مجری جهت  

              درصگگد کل  21نهایتاً تا سگگق ، متناسگگب با سگگطح و منطقه برگزاری  داشگگتن هزینه های عنوان شگگده در بند یک 

                   رارتصمیم گیری قو بررسگی  مورد  و تأیید اعضگای کمیته اسگتانی،   هزینه های مرتبط می باشگد که بنا بر تشگخیص  

     .می گیرد

 تمامی اعضای حاضر در جلسه الزامی است.تنظیم صورتجلسه با ذکر هزینه ها و توشیح آن توسط  (2تذکر

 

 صنایع دستی نمایشگاه ها و بازارچه های موقتمشارکت کنندگان در و تأیید شرایط و ضوابط انتخاب ( 6ماده 

ها و ، تعاونیاعضگگای اتحادیه ها ،و دانش آموزی التحصگگیالن دانشگگگاهی ، فارغ دانشگگجویان صگگنعتگران، عراحان، .1

دولتی مرتبط با صگنایع دستی، اشخاص حقیقی وحقوقی فعال در زمینه تولید مواد اولیه و تجهیزات،  های غیرتشگکل 

 مرتبط با صنایع دستیات بسته بندی، انتشارات و تبلیغ

 ایرانی دارای کارت بازرگانی   بازرگانان کاالهای صنایع دستیو تجار واحدهای صنفی دارای نشان اعتماد،  .2

و فعال در رشته های مرتبط با ارآفرینان مرتبط دارای درجه هنری و ک شگاخص و پیشگکسگوت، هنرمندان   هنرمندان  .3

 صنایع دستی

 کلیه مراتب فوق می بایست بر اسا  رشته های مصوب معاونت صنایع دستی باشد.( 1تبصره 
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فعاالن مندرج در این ماده صرفاً با دارا بودن مجوز فعالیت رسمی از ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی ( 2تبصرره  

، مجاز به مشگگارکت در نمایشگگگاه ها و و گردشگگگری اسگگتانها و سگگایر ارگان های ذیربط در موضگگور فعالیت های یادشگگده

 صنایع دستی می باشند.بازارچه های 
 

 صنایع دستی نمایشگاه ها و بازارچه های موقتدر  ارائهآثار جهت و تأیید انتخاب ت های و اولوی شرایط( 7ماده  

  رشته های مصوب صنایع دستییکی از مطابقت با 

  مناسب  عراحی 

 کیفیت قابل قبول 

 (و ... آماده سازی ،خالقیت و نوآوری )ابتکار در مواد اولیه، رو  تولید 

  مناسبگذاری قیمت   

  بندیبسته دارا بودن   

 داشتن شناسنامه 

 پوستر ولوح فشرده، کاتالوگ، وب سایت، کارت ویزیت ی تبلیغاتی و اعالر رسانی اعم ازپکیج ها ،...   
 

 نمایشررگاه ها و بازارچه های موقتدر  ارائهجهت  و ضرروابط قیمت گذاری و نظارت بر قیمت آثار شرررایط( 8اده م

 صنایع دستی

  ...رعایت موضور یکسان سازی در قیمت گذاری آثار مشابه از نظر درجه کیفی، تولید کننده، بسته بندی و 

   درصگد تخفی  در تعیین قیمت آثار ارائه شگده در نمایشگاه ها و بازارچه های صنایع دستی به   15اختصگاص حداقل

 نسبت میانگین قیمت پایه آثار در بازارهای رسمی

  صنایع دستی   نمایشگاه ها و بازارچه های موقتدرج برچسب قیمت بر روی تمامی آثار ارائه شده در 

 :صنایع دستی استان نمایشگاه ها و بازارچه های موقتنظارت بر  کمیته ( وظایف9ماده 

صنایع دستی نمایشگاه ها و بازارچه های موقت مرتبط با هرگونه همکاری حسگب مورد و بنا بر نور مأموریت واگذار شده  

 توسط اعضای منتخب در موارد ذیل انجام می پذیرد.و از سوی دبیرخانه کمیته 

جهت صگگدور مجوز صگگنایع دسگگتی  نمایشگگگاه ها و بازارچه های موقت تعیین و تأیید قیمت اجاره فضگگا و غرفه در  .1

  5بر اسا  شرایط و ضوابط مندرج در ماده برگزاری 

ر بصگنایع دستی  نمایشگگاه ها و بازارچه های موقت  نحوه مشگارکت آنان در  و نظارت بر  هنرمندانو یا تأیید تخاب ان .2

   6اسا  شرایط و ضوابط مندرج در ماده 
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صنایع دستی از نظر شرایط نمایشگاه ها و بازارچه های موقت تأیید آثار و نظارت بر نحوه عرضگه آثار در  یا انتخاب و  .3

 7مندرج در ماده  و اولویت های

نمایشگاه ها و کاالهای عرضگه شده در  اعمال نظارت بر قیمت قیمت گذاری کاالهای صگنایع دسگتی و   مشگارکت در   .4

  8بر اسا  شرایط و ضوابط مندرج در ماده  صنایع دستی با همکاری بخش غیردولتی مرتبط بازارچه های موقت

صگنایع دسگگتی در سطح استان  نمایشگگاه ها و بازارچه های موقت  ارائه گزار  های نظارتی پس از برگزاری هرگونه  .5

          با در این خصگگگوص تسگگگویه حسگگگاب قراردادهای منعقده  به منظور جهت تکمیل پرونده و تأیید حسگگگن انجام کار

   ای غیردولتیبخش ه

 

 :سایر موارد( 11ماده 

تصویب نامه  بر اسا دستی در سطح استان )صنایع موقت صگدور هرگونه مجوز جهت برگزاری نمایشگگاه و بازارچه    .1

و همچنین تسویه حساب قراردادهای منعقده در این  (11/6/74هگ مورخ  51152/ت 75617هیأت وزیران به شماره 

 صگگنایع نمایشگگگاه ها و بازارچه های موقتنظارت بر منوط به اخذ تأییدیه کمیته خصگگوص با بخش های غیردولتی، 

 متبور می باشد.  دستی استان

شگگیوه نامه گانه مندرج در  7 مواددر صگگورت بروز هرگونه مشگگکل و یا اعالم نارضگگایتی در خصگگوص موارد مرتبط با  .2

صنایع دستی استان مربوعه موظ  به نمایشگگاه ها و بازارچه های موقت  حاضگر در سگطح اسگتان، کمیته نظارت بر    

 پاسخ گویی و رفع مشکالت مذکور می باشد.

( تنها ارگان پاسگگگخگو و متولی صگگگدور مجوز 11ماده  1جه به مصگگگوبه هیمت محترم دولت )ذکرشگگگده در بند با تو .3

 اشد؛می ب ریگنمایشگاه ها و بازارچه های تخصصی صنایع دستی، ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردش

ایر سانها می بایست با دستگاه ها و صگنایع دسگتی اسگت   نمایشگگاه ها و بازارچه های موقت  لذا کمیته های نظارت بر 

بخش های دولتی و غیردولتی مرتبط با حوزه فعالیت های صگگنایع دسگگتی در سگگطح اسگگتان به منظور تحقق اهداف  

 .  برقرار نمایندتعامل سازنده  ،مدنظر در شیوه نامه حاضر

                  صگگگوبه هیمت دولت، به اسگگگتناد ماسگگگتان صگگگنایع دسگگگتی نمایشگگگگاه ها و بازارچه های موقت کمیته نظارت بر  .4

شرکت ها و بخش های مجری از و شیوه نامه حاضر، اختیار دارد در صورت هرگونه تخطی دستورالعمل های مربوعه 

اریه و در موارد خاص با همکاری نیروی انتظامی نسگگبت به ممانعت از برگزاری و به صگگدور اخط مفاد یادشگگده، اقدام

 بازارچه اقدام نماید.پلمپ نمایشگاه و 

 


