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در اجراي مقررات تبصره ذيل ماده واحده مربوط به نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه ها به منظور ايجاد تسهيل در تهيه و  

شوراي انقالب اسالمي ايران آيين نامه اجرايي نحوه واگذاري  5/10/58توزيع ميوه و تره بار و فرآورده هاي كشاورزي مصوب 

 :و تره بار و فرآورده هاي كشاورزي به شر ح ذيل تدوين و اعالم مي گردد اماكن و غرفه هاي ميادين ميوه

غرفه ها ي ميادين ميوه و تره بار شهر تهران منحصرا براي عرضه محصوالت كشاورزي و توليدات و فرآورده ها ي غذايي  -1ماده 

والت و يا نمايندگان قانوني آنها واگذار و آذوقه و خواربار به صورت عمده فروشي يا خرده فروشي به توليدكنندگان اين محص

 .مي گردد

 .نمايندگي فروش بايستي رسمي باشد -تبصره 

شهرداري تهران مكلف است با رعايت آيين نامه معامالت شهرداري و عنايت به مصالح عاليه مردم براي هر كدام از غرفه  -2ماده 

حل و متناسب با اوضاع و احوال بازار و تاثيرات اقتصادي ها باتوجه به موقعيت و محل ميدان و با توجه به وسعت هر غرفه و م

 .را ملزم به پرداخت آن بنمايد استفاده از غرفه و محل تعيين و ضمن عقد قرارداد غرفه دار،ميلغي به صورت ماهانه به عنوان حق 

چادر ،بارانداز از هيئت رسيدگي به امور –به منظور بررسي و تعيين صالحيت و تعيين صالحيت متقاضيان واگذاري غرفه  -3ماده

يك  -فر نماينده فني و حقوقي شهردار به انتخاب شهردار تهران ميادين مركب از پنج نفر نمايندگان عالي رتبه و آگاه شامل دو ن

يك نماينده  –يك نماينده  وزارت بازرگاني به انتخاب وزير بازرگاني  -نماينده وزارت كشاورزي به انتخاب وزير كشاورزي

سازمان تشكيل و رجلسات در شهرداري و مق.ي نمايدشوراي شهر يا جانشين آن تشكيل و به وظايف و تكاليف مقرر عمل م

 .تصميمات متخذه با اكثريت قابل اجرا خواهد بود

 3ماه بنا به تشخيص هيئت رسيدگي مذكور در ماده  10مدت استفاده از هر يك از غرفه ها حداقل دو ماه و حداكثر  -4ماده 

محل و غرفه بعد از انقضا  در صورت رضايت بخش بودن نتيجه كار توليدكننده و فروشنده تجديد قرارداد واگذاري.خواهد بود

 .به همان متقاضي بال مانع مي باشد مدت قرارداد



متقاضيان فروش محصول ضمن مراجعه به سازمان ميادين شهرداري تهران پرسشنامه اي تنظيم و همراه بامدارك مثبته  -5ماده 

هويت خود حاكي از مالكينت يا اجاره نامه واحد كشاورزي وسند مالكيت ملك و كروكي محل وقوع واحد توليدي و معرفي نامه 

يد كه يه تاييد فرمانداري يا بخشداري رسيده باشد، داوطلبي خود را براي حمل از شوراي كشاورزي و يا اداره كشاورزي محل تول

 .و توزيع فرآورده هاي مربوطه و اداره غرفه اعالم مي دارند

هيئت رسيدگي مزبور از بررسي هاي الزم و كافي كه طي مراجعه به سوابق و پرونده داوطلب به عمل مي آورد ،در  -6ماده 

رعايت آيين نامه معامالت شهرداري اقدام و  ه و محل را به متقاضي مصلحت و بال مانع تشخيص دهد باصورتي كه واگذاري غرف

 .با داوطلب واجد شرايط قرارداد الزم منعقد خواهد ساخت

 .شرايط اداره، نگاهداري و اختيارات و مسئوليت هاي غرفه دار طي قرارداد خاص فيمابين تعيين مي گردد –تبصره 

  :ريوظايف شهردا

 :شهرداري خدمات ضروري و مورد نياز زير را براي ميادين فراهم مي كند -7ماده 

 تامين آب مصرفي ميدان باتعبيه شيرهاي عمومي  -الف

 .تامين برق وروشنايي معابر و محوطه هاي عمومي ميدان  -ب

 ا ي فروشانتظامات و تنظيف و شستشوي همه روزه قسمت خارجي غرفه ه –تامين كادر نگهباني  -ج

غرفه ها داراي كنتور اختصاصي برق بوده و غرفه دار مكلف است هزينه آن راطبق برگ تشخيص سازمان مربوطه  هر يك -تبصره 

 .پرداخت نمايد

، ب و ج راكه مشترك بين اسنفاده كنندگان از ميدان بوده و مقدار غرفه دار مكلف است هزينه هاي مندرج در بند الف -تبصره 

هزينه هاي واقعي و به ماخذ مصارف و مخارج ماههاي قبل در متن قرارداد به توافق تعيين مي شود به صورت ماهيانه  آن به نسبت

 .پرداخت نمايد

 :دارتعهدات غرفه 

رخ رسمي عمده فروشي به مغازه داران و خرده دل ده درصد كمتر از نامع غرفه دار مكلف است محصوالت مربوط را -8ماده 

همچنين از نرخ رسمي عمده فروشي به مغازه داران و خرده فروشان و همچنين سازمانهاي دولتي و بيمارستانها و موسسات فروشان و

 .تعاوني و مشابه آن و ده درصد بيشتر از نرخ رسمي عمده فروشي به مصرف كنندگان جز عرضه به فروش رساند

اطالعيه اعالم خواهد شد براي كليه  ق وسائل ارتباط جمعي ياكه توسط مراجع ذي صالح تعيين و از طريرسمي  نرخ –تبصره 

 .فروشندگان الزم الرعايه خواهد بود

غرفه دار مكلف است به ترتيبي كه مقرر مي شود تمام يا قسمتي ازمحصوالت خود را بسته هاي سيك وزن درجه بندي و  -9ماده 

 .به معرض فروش گذارد



رعايت اصول بهداشت در عرضه كاال، همچنين حسن كيزگي محيط داخلي محل فروش و فروشنده نسبت به نظافت و پا -10ماده 

 .سلوك باخريداران دقت و اهتمام كافي معمول خواهد داشت

محصوالت توليدي خود و  غرقه دار حق واگذاري مورد قرارداد را جزئي و يا كلي به غير، نداشته و ملزم مي باشد كه فقط -1ماده

 .كنندگاني كه نمايندگي فروش آنها را رسما بر عهده دارد، به فروش رساندتوليد يا محصوالت 

غرفه دار مكلف است ضمن رعايت نرخهاي تعيين شده از طرف مراجع ذي صال از عرضه كاالي بد و فاسد خودداري  -13ماده 

نه خالف يا گرانفروشي و ياكم در صورت مشاهده هرگو.نموده و كليه شئون و مقررات انضباطي ميدان را ملحوظ و اجرا نمايد

فروشي و يا عرضه كاالي بد و غير قابل مصرف و يا عدم توجه به درجه بندي كاال براي نرخ هاي تعيين شده مراتب به وسيله 

سرپرستي رسيدگي و در صورت احراز براي اولين بار ضمن ابالغ اخطار كتبي به متخلف رو نوشت اخطار رانيز براي درج در 

تقاضاي تعطيل يا عدم تعطيل غرفه به واحد ميادين ارسال خواهد داشت و در صورت تكرار تخلف سرپرستي ميدان  پرونده وي

اتخاذ تصميم خواهد شدو سرپرستي هر ميدان باوصول نظريه سازمان ميادين براساس تصميم هيئت رسيدگي اقدام به صدور اخطار 

والت موجود داخل غرفه نسبت به تعطيل غرفه مورد بحث اقدام خواهند كتبي نموده و با تعيين مهلت مناسب براي فروش محص

 .نمود

پس از تعطيل غرفه صورت مجلس تحويل و تحول با ذكر تاريخ تحويل غرفه توسط سرپرستي هر ميدان تهيه و يك  –تبصره 

نسبت به تسويه حساب باغرفه دار  نسخه از صورت جلسه به سازمان ميادين ارسال مي گردد و بر اساس آن امور مالي واحد ميادين 

 .اقدام خواهد نمود

بنا به پيشنهاد سازمان ميادين و تاييد شهرداري و تصويب شوراي شهر يا جانشين آن ، به منظور اجراي طرحهاي ضربتي،  -13ماده 

ايند وجهي بابت استفاده برخي از واحدهاي توليدي و يا واحدهايي كه با مباشرت خود بتوانند كمك موثري در شكستن قيمتها بنم

 .از غرفه و محل پرداخت نخواهند كرد

صالح شهرداري تهران در هر ميدان تعداد ضروري غرفه آزاد يا چادر  واحد ميادين مي تواند بارعايت كامل صرفه و -14ماده 

افزايش يافته، راسا يا به  ن آبراي مدت محدود بر پا نماير تا  به منظور عرضه فوري اراق عمومي كمياب و محصوالتي كه تقاضاي 

 .مباشرت اشخاص و يا افرا د ذي صالح مورد استفاده قرار گيرد

هر گونه تغيير در اين مقرات كه مستلزم تامين امتياز خاص براي سازمان يا موسسه در جهت واگذاري محل قروش و  -15ماده 

د شهرداري و تصويب شوراي شهر و يا جانشين آن خواهد يعرضه كاال باشد موكول به پيشنهاد هيئت رسيدگي سازمان ميادين، تاي

 .بود

شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران از طرف  5/10/1358اده واحده قانون مورخ نامه كه به دستور تبصره ذيل ماين آيين 

  10/4/1359شهرداري تهران تهيه و به تاييد قائم مقامي انجمن شهر و تصويب وزارت كشو ررسيده قابل اجرا مي باشد، به تاريخ 


