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(سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها) 

روسای محترم اتاق های اصناف سراسر کشور                                                         فـوری-حـائز اهـمیت

موضوع: برگزاری دومین جشنواره فروش فوق العاده نوروزی با عنوان نمایشگاهی به وسعت ایران

سالم علیکم

            احترامـاً، با توجه به نتایج حاصله از برگزاری موفقیت آمیز اولین جشنواره فروش فوق العاده 

نوروزی (نمایشگاهی به وسعت ایران) در اسفند ماه سال گذشته و با امعان نظر به نزدیکی به ایام پایانی 

سال و همچنین نظر به هماهنگی بعمل آمده با وزارت صنعت معدن و تجارت مبنی بر عدم برگزاری 

نمایشگاه های تجمعی همراه با فروش ( با عناوینی نظیر فروش بهاره ویا عرضه مستقیم که حسب بررسی 

بعمل آمده،  هر دو گروه واحدهای تولیدی و نیز مصرف کنندگان شدیدا از آنها اعالم نارضایتی داشتند) 

که در این برهه  از شرایط اقتصادی ناشی از رکود همراه با تورم، بیشترین ضرر را به صنوف  وارد می نماید 

لذا اتاق اصناف ایران برای دومین سال، برگزاری نمایشگاه مزبور را که نقش موثری در تقویت صنوف مختلف 

در سراسر کشور و رضایت مندی مردم در خرید از فروشگاههای منتخب مشارکت کننده دراین جشنواره 

را داشته و خواهد داشت، طی بهمن و اسفند ماه سالجاری برگزار خواهد نمود. این جشنواره به منظور 

حمایت از واحدهای صنفی سراسر کشور که به موجب بیماری کرونا در دو سال اخیر متحمل خسارات 

فراوانی شده اند و همچنین به منظور تکریم مردم و تأمین آرامش و ثبات بازار؛ با حمایت وزارت صنعت، 

معدن و تجارت و با محوریت اتاق های اصناف و اتحادیه های صنفی منتخب سراسر کشوربرگزار میگردد. 

در این راستا ضروری است اتاق های اصناف و اتحادیه های صنفی  مطابق دستورالعمل پیوست و با رعایت 

تاریخ های اعالم شده نسبت به اجرایی شدن مفاد این طرح اقدامات مقتضی را معمول و گزارشات پیشرفت 

انجام کار را به صورت هفتگی به این اتاق ارسال نمایند. ضمنا پوستر جشنواره فروش فوق العاده نوروزی 

به آدرس ١٤٠٠ /https://otaghasnafeiran.ir/jashnposter و دستورالعمل به آدرس 

 https://otaghasnafeiran.ir/files/jashndastur.pdfجهت بهره برداری بارگذاری شده است.

شایان ذکر است این طرح با واگذاری مسئولیت های اجرایی بصورت "اتحادیه محور" طراحی شده و از اتاق 

های اصناف انتظار دارد همراهی و هدایت و نظارت کافی را بر اجرای بهینه طرح معمول نمایند بنحوی که 
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جلب رضایت و تکریم مردم عزیز ایران، همراه با رونق کسب و کار اصناف، حمایت از تولید ایرانی، حفظ و 

توسعه فرصتهای شغلی با رعایت پروتکل های بهداشتی بعنوان مهمترین دستاوردهای این طرح ارزشمند 

باشد.

 مورد انتظار است نسبت به تکثیر پوستر جشنواره و تحویل آن به هریک ازواحدهای صنفی مشارکت 

کننده دراین جشنواره اقدام نمایند.

جهت مزید آگاهی، جشنواره " نمایشگاهی به وسعت ایران" بخشی از طرح " جشنواره ویژه خرید شفاف" 

ابالغی از سوی وزارت صنعت، معدن وتجارت طی نامه شماره ٦٠/٢٤٩١١٠ مورخ ١٤٠٠/١٠/١٩ بوده (تصویر 

پیوست) لذا کلیه اتاقها و اتحادیه های صنفی دراین چارچوب همکاری مطلوب خود را با دستگاههای ذیربط 

معمول فرمایند.



به نام خدا

العادهفروش فوق دومین جشنواره 

( 1400زمستان ) توسط صنوف  سراسر کشور     

گاهی "     "اریان   هب وسعت نمایش



:با حمایت

وزارت صنعت، معدن و تجارت-1

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان-2

کشوردبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی -3

2



3جشنوارهپوستر 

https://otaghasnafeiran.ir/jashnposter/1400



:از اجرای طرح اهداف و انتظارات 

تولیدیصنوفویژهبهاصنافکارکسبرونق

رکوددلیلبهصنوفبهواردههایخسارتازبخشیجبران
کرونانیزوتورمی

مناسبکیفیتوقیمتلحاظازمردمدرمثبتحسایجاد.
ایرانیمحصوالتعرضهوتولیدازحمایت.

زیعیتووتولیدیدربنگاههایشغلیفرصتهایتوسعهوحفظ.

رخیبدرمشتریانتجمعازجلوگیریوفروشتمرکزدرممانعت
.کروناییشرایطدراماکن
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:کاالها و خدمات دارای الویت

ر عرضه کاالها و خدمات پر تقاضا شب عید با کیفیت و قیمت مناسب د
:واحدهای صنفی منتخب شامل گروههای 

پوشاک
 کفش و محصوالت چرمی کیف و
آجیل و خشکبار
شیرینی و شکالت
میوه
قالیشویی
لوازم خانگی

ور العمل مشارکت سایر رسته های صنفی با رعایت شرایط این دست: مالحظه
بالمانع است
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طرحاجرایی ساختـار 

اصنافهایاتاقهمکاریباکشورسراسرمنتخبصنفیهایاتحادیه:کنندگانبرگزار-1

:سیاستگذاریشورای-2

ازمنتخباجراییهیأتنمایندهنفردونظارت،عالیهیأتدبیر،ایراناصنافاتاقدبیرکل:ملیسطحدر–1-2

.(شورادبیرعنوانبهایراناصنافاتاقنمایشگاهیوتولیدیامورمعاونت)مرتبطصنفیهایاتحادیهسوی

نمایندهفرندو،تجارتومعدن،صنعتسازماننمایندهشهرستان،اصنافاتاقرئیس:شهرستانهاسطحدر-2-2

.(شورادبیرعنوانبهشهرستاناصنافاتاقاجراییمدیر)مرتبطاتحادیهسویازمنتخباجراییهیئت

دیهاتحاپوشاک،صنفاتحادیهقنادان،صنفاتحادیهخشکبار،وآجیلهایاتحادیهروسای:اجراییهیات-3

ومیوهتحادیهاکشباف،اتحادیهسراجان،صنفاتحادیهالستیکی،وماشینیهایکفشاتحادیهدوز،دستکفاشان

خودرواتوسرویسوتعمیرکاراناتحادیه،(فروشانخردهوفروشانعمده)بارتره

.شدخواهنداضافهاجراییهیاتاعضایبهمرتبط،ومتناظرهایاتحادیهشهرستانها،در
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(ادامه)طرح اجرایی ساختار 

شهرستانهاوملیسطحدرتخصصیهایکمیته:

1-بازرسیونظارتکمیته-3رسانیاطالعکمیته-2برنامهوطرحکمیته

هاکمیتهوظایفشرح:

برنامهوطرحکمیته:الف:

1-طرحدرمشارکتجهتمنتخبصنفیهایرستهانتخابوریزیبرنامه

2-اطالعاتوآمارآوریجمع

3-عملکردارزیابیوکارشناسیگزارشاتتهیهواطالعاتوآمارتحلیل

جشنوارهتبلیغبرایمحلیویاملیرسانهباهماهنگی-3تیزرطراحیوتهیه-2پوسترطراحی-1:رسانیاطالعکمیته:ب

4-محیطیتبلیغات

صنفیواحدهایتوسطقیمتوکیفیتبرنظارت-2طرحاجرایحسنبرنظارت-1:بازرسیونظارتکمیته:ج

3-4احتمالیشکایاتبهرسیدگی



جشنواره فروش نوروزی اصنافویژگیهای 

ودسحداقلبامناسبقیمتوکیفیتباکاالعرضه

دروقیمتبرچسبدارایخدماتوکاالهاتمامی
.بودخواهندمشتریدیدمعرض

خدماتوکاالفروشفاکتورصدور.

داخلیتولیداتومجازکاالهایعرضه.
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1400اول بهمن ماه :زمان شروع فروش فوق العاده

 اتحادیه محور»این جشنواره به صورت رویکرد  »
ثبت نام، نظارت، ارزیابی،پاسخگویی و) می باشد

شکایات به عهده اتحادیه های صنفیرسیدگی به 
(.تحت نظارت اتاق های اصناف شهرستان می باشد
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:بازرسیونظارت

هااتحادیهواصنافاتاقهاینظارتوبازرسیواحدهای،کنندگانمصرفازحمایتراستایدر

مردمیشکایاتبه(ساعتسهازکمتر)فوریرسیدگی،فرایندهاهمهبرکاملنظارتضمنموظفند

.باشندداشتهعهدهبرطرحپایانتارا

دتشدیمدت،ایندروبودهشهرستانهااصنافهایاتاقتوسطهااتحادیهعملکردبرنظارت

.آمدخواهدبعملمزبورطرحازخارجصنفیواحدهایسایرازهااتاقبازرسی

وطرحاجرایدراتحادیهبازرسانوکارشناسانهمراهبهصنفیهایاتحادیهمدیرههیاتاعضاء

.داشتخواهندموثرومستمرحضورمردمیشکایاتبهرسیدگیونظارتفرایند

ربوط،مصنفیاتحادیهتوسط"بازرسیتشدیدطرح"مهربهتخلفگزارشاتتمامینمودنممهور

.باشدمیالزامیحکومتیتعزیراتشعبدرتخلفبهرسیدگیدرتسریعجهت

شودادهاستفاتحادیهافتخاریبازرسعنوانبه،اتحادیهبسیجنیرویظرفیتازنیازصورتدر.
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:(ادامه)بازرسیونظارت

رصد و پایش قیمت و کیفیت کاال و خدمات

ستاد ملی مطابق با مصوبات)کنترل و نظارت بررعایت پروتکل های بهداشتی
( کرونا

 بهداشتو کار وزارت های هر رسته صنفی از سایت مرکز سالمت محیطپروتکل

 به آدرسmarkazsalamat.behdasht.gov.ir      دریافت می باشدقابل.

ی به اطالع رسانی  شماره تلفن اتحادیه صنفی مربوطه ، تلفن رسیدگ
ه و اعالم نتیجه ب( کمتر از سه ساعت)رسیدگی فوری ، ( 124)شکایات 

شاکی

نصب پوستر جشنواره در واحد صنفی به گونه ای که در معرض دید
.مشتریان باشد
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اقدامات و زمان بندی اجرای طرح
مسئول اقدامزمانموضوع

دبیر کل اتاق اصناف ایران1400/10/22طرحابالغ دستورالعمل -1

روابط عمومی اتاق اصناف ایران1400/10/17حداکثر تا جشنوارهطراحی پوستر -2

روابط عمومی اتاق اصناف ایران1400/10/22اطالع رسانی -3

حداکثر تا تاریخ نامه بازرسیتهیه و ابالغ شیوه -3
1400/10/22

معاونت بازرسی ونظارت اتاق اصناف ایران

تشکیل شورای برنامه ریزی و کمیته های -4
اجرایی 

1400/10/19در سطح ملی 

سطح شهرستانها در
1400/10/25

دبیر کل اتاق اصناف ایران در سطح ملی 
نی استاشهرستانها در سطحاتاق اصناف رؤسای 

ی واحدهاارزیابی و انتخاب -ثبت نام-فراخوان-5
طرحدر صنفی جهت مشارکت 

صنفی مرتبط در سراسر کشوراتحادیه های 1400/10/26از

ز شروع اجرای طرح و افتتاحیه با حضور یکی ا-6
در استانی و شهرستانیمسئولین در سطح ملی،

یکی از فروشگاه های منتخب

هاشهرستانرؤسای اتاق اصناف 1400/11/1جمعه 

اتحادیه های صنفی بازرسین اتاق ها و1400/11/26از نظارت و بازرسی -7

لغایت 1400/11/1از و ارزیابی اجرای طرحتهیه گزارشات تحلیلی-8
1401/1/20

ی مسئولین شورای سیاست گذاری  در سطح مل
9و شهرستان ها



عملکردگزارش 

اف روز یکبار بصورت فایل اکسل به اتاق اصن10هر ذیل،  ارسال گزارش مطابق جدول 
ایران و نیز رئیس سازمان صمت شهرستان مربوطه

برآورد مقادیر 
عرضه

میزان 
تخفیف

قیمت
کاالهای 

عرضه شده
تعداد صنوف، 
فروشگاهها، 

شعب و 
مکانهای 

مشمول اجرای 
جشنواره

نام 
مجری

نام 
استان

تعداد ارزش

قیمت 
مصرف 
کننده 

...روی

درج 
شده 
روی 
کاال

نام 
کاال

تعداد
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