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 بسمه تعالی

و ابالغیهه شهماره    66/9/60مهورخ   ههه  36431/ت 93946شهماره   تصویب نامه هیأت وزیران بهه به استناد 

معاون محترم رئیس جمههور و رئهیس سهازمان میهراه فرهنصهی، صهنایع دسهتی و         3/3/63مورخ  60931/631644

بر واگذاری اختیارات سازمان میهراه فرهنصهی، صهنایع دسهتی و     مبنی گردشصری به استانداران محترم سراسر کشور 

دستور العمل   ، در استان ها تابعه ادارات کلگردشصری در خصوص صدور مجوز بازارچه های موقت صنایع دستی به 

   به شرح ذیل ابالغ می گردد. نحوه صدور مجوز و برگزاری بازارچه های موقت صنایع دستی

در مواقع معینهی از   مناطق مختلف کشوردر موقت صنایع دستی  بازارچه :وقت صنایع دستیبازارچه متعریف (  1ماده 

         برگهزار توسه  اشهخاص حقهوقی    ذیهل   اشهاال در  ایرانهی سال به صورت ادواری جهت عرضه و فروش صنایع دستی 

 بستصی دارد.    زه نفوذ آنمی شود. وسعت و دوره زمانی بازارچه به نوع کاالهای مورد معامله و حجم مبادالت و حو

اواخهر   -زیودر ایام تعطیالت نورعبارت است از بازارچه های موقت صنایع دستی که  :بازارچه موقت نوروزی -6

 برگزار می شود. -لغایت نیمه اول فروردین ماهماه اسفند

سهه ماههه    –در ایهام تابسهتان   عبارت است از بازارچه های موقت صنایع دستی که  :بازارچه موقت تابستانی -1

 برگزار می شود. -تابستان

 به مناسهبت ایهام ویهمه ملهی و    عبارت است از بازارچه های موقت صنایع دستی که  :زارچه موقت مناسبتیبا -3

 .... برگزار می شود.د فطر وعی مذهبی اعم از دهه فجر،

ذکهر شهده    عبارت است از بازارچه های موقت صنایع دسهتی کهه در سهایر مهوارد     :موقتهای سایر بازارچه  -0

 .... در سطح استان برگزار می شود.همانند دانشصاهی، اداری و

 انتخاب مجری  شرایط و ضوابط( 2ماده 

 دارا بودن توان ساماندهی و اجرای بازارچه موقت  .6

 شناخت نسبی از وضعیت تولیدی و بازرگانی صنایع دستی   .1

 ثبتی شرکت آگهی آخرین تغییرات واساسنامه  بر اساساماان برگزاری بازارچه  .3

 دولت در معامالت دولتی کارمندانمنع مداخله  عدم شمول قانوناقرار شرکت به  .0

 نفر( 1و انجام بیمه بی نام )حداقل به تعداد بازارچه بیمه نمودن کاالهای  .3

 )گردش مالی حساب در سه سال اخیر، اموال و دارایی های بالواره متقاضی( داشتن استطاعت مالی کافی .9

ناسب به شرکت کنندگان توسط مجری جهت حفظ حقوق مشارکت کننددگان رر بااارهده مددارر ارا     ارائه تضمین م .7
 ریالی هزینه ها و اموار عرضه شده

 

 موقت صدور مجوز برگزاری بازارچه( شرایط و ضوابط 3ماده 

 میهراه فرهنصهی،  ادارات کهل  عههده  در هر استان بر  بازارچه های موقت صنایع دستی صدور مجوز برگزاری .6

 باشد.می (6)فرم شماره مطابق و استان آن صنایع دستی و گردشصری 

پهی  از تهاری     مهاه  3برای اخذ مجوز مربوطهه، حهداقل    می بایست بازارچه های موقتمتقاضیان برگزاری  .1

 وسوابق کهاری  مشخص نمودن ماان برگزاری،  ،درخواست رسمی خود را به همراه طرح توجیهیبرگزاری 

   ارائه نمایند.به اداره کل میراه فرهنصی، صنایع دستی و گردشصری استان متبوع ت اسناد و مدارک شرک
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 مدارک الزم برای اخذ مجوز برگزاری بازارچه موقت: .3

 (1)فرم شماره طرح توجیهی برگزاری بازارچه موقت  -3-6

 ()درصورت برگزاری مدارک و مستندات مربوط به سابقه برگزاری بازارچه موقت در سنوات گذشته -3-1

 و آگهی آخرین تغییرات ثبتی شرکت  تصویر اساسنامه شرکت -3-3

 تصویر آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی -3-0

 ارایه اسناد مثبته درخصوص قرارداد اجاره فضای بازارچه موقت  -3-3

مربوطهه مهورد ارزیهابی    عملارد مجری توس  ادارات کل میراه فرهنصی، صنایع دستی و گردشصری استان  .0

ن در سوابق مجری ثبت خواهد شد. این سوابق بهرای صهدور مجوزههای آتهی در ن هر      قرار گرفته و نتایج آ

 شود.گرفته می

 جری حق واگذاری اجرای بازارچه موقت به هیچ شخص حقیقی و حقوقی دیصر را ندارد.  م .3
 

 مشارکت در بازارچه های موقت صنایع دستیمجاز به های ( گروه 4ماده 

، اعضای اتحادیه هها،  فارغ التحصیالن دانشصاهی و دان  آموزیجویان، هنرمندان، صنعتصران، طراحان، دانش .6

تعاونی ها و تشال های غردولتی مرتب  با صنایع دستی، اشخاص حقیقی و حقوقی فعهال در زمینهه تولیهد    

 مواد اولیه و تجهیزات، بسته بندی، انتشارات و تبلیغات مرتب  با صنایع دستی

 دارای کهارت بازرگهانی   تجار و بازرگانان کاالهای صهنایع دسهتی ایرانهی   واحدهای صنفی دارای نشان اعتماد، .1

 معتبر

هنرمندان شاخص و پیشاسوت، هنرمندان دارای درجه هنری و کارآفرینان مهرتب  و فعهال در رشهته ههای      .3

 مرتب  با صنایع دستی  

 شد.  بایست براساس رشته های مصوب معاونت صنایع دستی باکلیه مراتب فوق می (5 تبصره    

فعاالن مندرج در این ماده با دارا بودن مجهوز فعالیهت رسهمی از ادارات کهل میهراه فرهنصهی، صهنایع         (2 بصرهت    

، مجاز بهه مشهارکت در بازارچهه    یادشدهدر موضوع فعالیت های و سایر ارگان های ذیرب  دستی و گردشصری استانها 

 های موقت صنایع دستی می باشند.
 

  ارچه های موقت صنایع دستی( ساختار باز 5ماده 

     اسپیس فریم سیستمو انجام غرفه بندی داخلی سازه با آلومینیومی  نصب سازه .6

 بر روی تمامی سازه های بازارچه های موقت   صرفاً به رنگ نیلی )آبی آسمانی( استفاده از چادرهای .1

هنصهی، صهنایع دسهتی و    نصب تابلو و یا بنر حاوی مشخصهات بازارچهه، نهام و لوگهوی اداره کهل میهراه فر       .3

 گردشصری استان و شرکت مجری برگزاری بازارچه و... بر سردر ورودی محل برگزاری بازارچه موقت

 رشته هنری و شماره غرفه نام ذکربا  نصب کتیبه بر سر در غرفه ها .0

ت متر مربع )غیر مفیهد( و حهداقل تعهداد مشهارک     614حداقل فضای مورد تأیید به من ور برگزاری بازارچه  .3

 باشد.نفر می 3کنندگان در بازارچه موقت 
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 توسط مجری بازارچه موقتبرگزاری  و مقررات ضوابط (6ماده 

از اداره کل میراه فرهنصهی، صهنایع دسهتی و گردشهصری      مجوزدر ابتدا نسبت به اخذ مجری موظف است  .6

( 0و  3شهماره   فهرم )مطابق  را متقاضیانو اخذ تعهد نامه ثبت نام قطعی و سپس نموده استان متبوع اقدام 

   .نمایدانجام 

، مجری در برابر ضهرر و زیهان و خسهارات    به دلیل حواده غیرمترقبه بازارچه موقتدر صورت عدم برگزاری  .1

 ،ضمناً مجری نمهی توانهد تها قبهل از صهدور مجهوز       مالی احتمالی به مشارکت کنندگان مسئول خواهد بود.

 ن اقدام نماید.نسبت به اخذ وجه از مشارکت کنندگا

 موقت در هر محل  رگزاری بازارچهبروز  51حداق  رعایت مدت زمان  .3

تعهداد غرفهه هها در عملاهرد اسهتان       روز، صرفاً 64کمتر از با مدت زمان در صورت برگزاری بازارچه  (9تبصره 

 تأثیر گذار نخواهد بود.برگزاری )به عنوان یک بازارچه( لحاظ خواهد شد و در تعداد محل 

 بااارهه موقت نمی باشد.غرفه های متمرکز اختصاصی به کاالهای صنایع رستی رر رر سوغات مجری مجاا به عرضه  .4

در صورتیاه تقاضا از سوی فعاالن صنایع دستی برای حضهور در بازارچهه موقهت بها اسهتقبال روبهرو       (  4 تبصره

در قالهب فضهایی کهامالً    اصیل ایرانهی  وغات % از فضای مفید بازارچه را به س63نصردد، مجری اجاره دارد حداکثر 

 مجزا از صنایع دستی اختصاص دهد.

در صهورت تغییهر تهاری  برگهزاری      در زمان اعالم شهده برگهزار نمهوده    مجری موظف است بازارچه موقت را .3

اداره کهل میهراه فرهنصهی، صهنایع     به را بازارچه الزم است حداقل یک ماه قبل از زمان تعیین شده، مراتب 

در صهورت   بر همین اساس مجری مالف اسهت  نماید.مشارکت کنندگان اعالم و گردشصری استان و  دستی

به دلیل تغییهرات پهی  آمهده    انصراف آن دسته از ثبت نام کنندگان که مایل به مشارکت در بازارچه موقت 

 نماید.  نیستند، با انصراف آنها موافقت نموده و نسبت به بازگرداندن کلیه وجوه دریافتی اقدام 

در صورتی که ارزیابی اداره کل میراه فرهنصی، صنایع دسهتی و گردشهصری اسهتان از زمهان صهدور       (1 تبصره

مجوز تا پی  از زمان برگزاری بازارچه موقت از روند کار مثبت نباشد، اداره کل مذکور می تواند مجوز صهادره را  

 نماید. فس به صورت یک جانبه 

اسب با موضوع بازارچه موقت را انجام داده و نسهبت بهه اطهالع رسهانی بهه      مجری موظف است تبلیغات متن .9

ضهمناً اسهتفاده از نهام و نشهان ادارات کهل      موقع در خصوص رویداد مذکور، اقدامات الزم را بهه عمهل آورد.   

گیهری رویهداد در برنامهه    در صورت قرار میراه فرهنصی، صنایع دستی و گردشصری استان در تبلیغات، صرفاً

    اتی و مصوب ابالغی استان و همچنین موافقت و تأیید واحد حقوقی اداره کل یادشده مجاز می باشد.عملی

بیمه اقالم مشارکت کنندگان در بازارچه موقت در طول مدت برگزاری، در برابر حهواده غیرمترقبهه توسه      .9

 مجری اجباری است.

 کنندگان در بازارچه اقدام نماید.  مجری موظف است نسبت به برطرف نمودن مشاالت احتمالی مشارکت .8

مجری موظف است ضمن ارسال گزارش نهایی بازارچه موقت، نسبت به تامیل و ارایه فهرم ن هر سهنجی از     .6

و همچنین آمهار و اطالعهات فهروش مطهابق      (9و  3)مطابق فرم شماره کنندگان و بازدیدکنندگان مشارکت

 ع دستی و گردشصری استان متبوع اقدام نماید.، به اداره کل میراه فرهنصی، صنای(9)فرم شماره 
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بهه من هور اعمهال ن هارت بهر رونهد       اداره کل میراه فرهنصی، صنایع دستی و گردشصری می بایست ( 6 تبصره

نسبت به اعهزام مهأمور بهه محهل بازارچهه       ( 8)فرم شماره برگزاری و نحوه حضور مشارکت کنندگان در بازارچه 

   نماید.اقدام 

تبلیغات به موقع در سطح استان قبل و حین برگزاری بازارچه توس  استان و مجهری بخه     اطالع رسانی و .64

 خصوصی انجام شود.

 مجری مجاز به جذب حامیان مالی به من ور تأمین بخشی از منابع برگزاری بازارچه موقت می باشد. .66

و رسیدگی به شهاایات  مجری بازارچه ها در محل برگزاری به من ور پاسخصویی  معتمدنماینده دائم حضور  .61

 مردمی الزامی است.

 می بایست توس  مجری انجام پذیرد.حراست  و خدمات پشتیبانی، زیباسازی فضای بازارچه، امنیت .63

چیهدمان و طراحهی    درمجری موظف است نسبت به فراهم نمودن شرای  الزم جهت ایجاد ن هم و انضهباط    .60

 غرف اقدام نماید.

 کارت شناسایی عاس دار برای تمامی اعضای ستاد اجرایی  استفاده از لباس و یا کاور فرم و .63

)با ذکر عنوان در کتیبه( برای هماهنصی امهور   اختصاص یای از غرفه ها جهت حضور نماینده شرکت مجری .69

پشتیبانی، ن ارت های عمومی و تخصصی)کیفیت، قیمت و ...(، حفاظت و امنیت، پاسخصویی به پیشهنهادات  

 ای مرتب  با وضعیت برگزاری، فروش و... در تمامی مدت زمان برگزاری بازارچهو انتقادات، اخذ گزارشه

معاونت صهنایع دسهتی    صرفاً صنایع دستی ایرانی )مطابق لیست مصوببا کیفیت عرضه و فروش محصوالت  .69

و  ( با اولویت رشهته ههای بهومی و رایهج اسهتان ذیهرب       سازمان میراه فرهنصی، صنایع دستی و گردشصری

فروش صنایع دستی خارجی و محصوالت غیرصنایع دستی دربازارچه می بایسهت توسه  مجهری     ممانعت از

 رعایت شود.

موارد این بند توس  مجهری، معاونهت صهنایع دسهتی اسهتان متبهوع        هریک از در صورت عدم رعایت (7 تبصره

 نسبت به تعطیلی غرفه رأسا اقدام خواهد نمود. 

مشارکت کنندگان و بازدیدکننهدگان از قبیهل سهرویس بهداشهتی،     اماانات رفاهی الزم جهت فراهم نمودن  .68

 بوفه، عابربانک، اورژانس و... در محل بازارچه 

صنایع دسهتی قبهل یها بعهد از صهدور مجهوز       هماهنصی و اجاره فضای مناسب جهت برگزاری بازارچه موقت  .66

 ئه گردد.ی ارادیده و کروکی ماان موصوف توس  مجرمشخص گرتوس  مجری برگزاری بازارچه 

 سایر موارد( 7ماده 

به من ور پیشبرد اهداف سازمان و ن ارت بر چصونصی رویارد بازارچه و عملارد مجهری برگهزار کننهده آن،     .14

کمیته ای تحت عنوان کمیته ن ارت در اداره کل میراه فرهنصهی، صهنایع دسهتی و گردشهصری     الزم است 

مربوطه در قالب پهی  بینهی و عملاهرد بهه سهتاد اقهدام        استان تشایل و نسبت به ارائه گزارشهای تفصیلی

 نماید.

پهس از  و با رعایهت منهدرجات دسهتورالعمل موصهوف      صنایع دستیبرگزاری بازارچه موقت عرضه و فروش  .16

              صدور مجوز، در صهورت تهأمین اعتبهار ماهان مناسهب توسه  سهازمان متبهوع، منهوط بهه انعقهاد قهرارداد             

 جری برگزاری بازارچه می باشد.بهره برداری با م
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  سازمان میراث فرهنگی، صناعی دستی و گردشگری           

 -----اداره کل میراث فرهنگی، صناعی دستی و گردشگری استان 

 

 موقت صنایع دستی بازارچه مجوز برگزاری

 

 با برگزاری  ---------------ی استان بدینوسیله موافقت اراره کل میراث فرهنگی، صنایع رستی و گررشگر

 بااارهه موقت صنایع رستی 

 ------ماه سار  -----،  -----لغایت  ---

 --------------------رر محل 

 ---------------------------------------------------بنام 

 و با رعایت موارر مندرج رر 

 اعالم می گررر. "موقت عرضه و فرو  صنایع رستیبااارهه های  رستورالدمل صدور مجوا و برگزاری"

 

 

---------- 

 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

 

 

 

 

 

 

 

  1 فرم شماره
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  سازمان میراث فرهنگی، صناعی دستی و گردشگری           

 -----اداره کل میراث فرهنگی، صناعی دستی و گردشگری استان 

 صنایع دستی موقتبازارچه  طرح توجیهی برگزاری

  موقت بازارچهمشخصات: 

 بااارهه: عنوان 

 
 با کروکی محل استقرار غرفه ها  محل برگزاری:   

 

 

 : امان برگزاری  

 

 :برگزارکننده 

 

 متراژ: 

 

 :تددار غرفه 
 

 اجرایدی  خالصده ای اا سدواب   موقت می باشدید،   بااارههمجوا برگزاری  متقاضی رریافترر صورتیکه برای نخستین بار تبصره( 
 ذکر نمایید.خور را 

 

 های اجرایی:برنامه 

 نحوة اطالع رسانی هگونه است؟ 

 

  توضیح رهیدپوشش بیمه ای بااارهه را. 

 

  طراحی، ساخت و تجهیزات غرفه توضیح رهید. بااارههرر مورر محل رر نظر گرفته شده برای برگزاری ، 

 

 هه خدماتی به غرفه راران ارائه خواهید نمور؟ 

 

  2 شماره فرم
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  سازمان میراث فرهنگی، صناعی دستی و گردشگری           

 -----اداره کل میراث فرهنگی، صناعی دستی و گردشگری استان 

 

 مشخصات نیروی انسانی

 مسئوليت در نمايشگاه نام خانوادگي نام رديف

 مدیر اجرایی   2

 امور فنی   3

 امور مالی   4

 پذیر  و ثبت نام   5

 باااریابی و تبلیغات   6

 تدارکات   7
 

 

 

 هاجدول برآورد هزینه

 توضيحات ريال شرح هزينه

   اجااه فضا و غرفه بندی

   تبلیغات و اطالع رسانی

   بیمه

   متفرقه

   جمع هزینه ها

   قیمت تمام شده هر متر غرفه
 

 

 

 ر عامل:مهر و امضاء مدي                                                      نام شرکت :

  2 فرم شماره
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  سازمان میراث فرهنگی، صناعی دستی و گردشگری           

 -----اداره کل میراث فرهنگی، صناعی دستی و گردشگری استان 

 

 موقت صنایع دستی در بازارچه ثبت نامفرم 

 

 .............................سمت .....    قوقی           شخصیت ح            شخصیت حقیقی  ........................................اینجانب ..........

 .............  ..................................... به شماره مجوا ............................... اا استان ............................................رشته فدالیت .............

 سایر با ذکر نام .............................         ی              پروانه تولید                 کارت باارگانی     رارای کارت شناسای

 ...........  .......................................ررجه هنری            تاریخ انقضاء مجوا ............

                       ....................................... کددده اا تددداریخ ............................ لغایدددت ........................   متقاضدددی مشدددارکت رر بااارهددده .......... 

 شور با ..................... مترمربع  غرفه می باشم . می برگزار

 ................................................................................................................................نشانی و شماره تماس : ...........................

.......................................................................................................................................................................................................... 

 ...........................................................  ................................................................................................................ پست الکترونیکی :

 قوانین و مقررات مربوط به شرکت رر بااارهه صنایع رستی را رعایت نمایم.شوم کلیه اینجانب ...................................... متدهد می

 

 تاریخ

 

 امضای متقاضی

 

 

 

 

  3 فرم شماره
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  سازمان میراث فرهنگی، صناعی دستی و گردشگری           

 -----اداره کل میراث فرهنگی، صناعی دستی و گردشگری استان 

 تعهد نامه مشارکت کننده
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 و قبور تمامی شرایط مشارکت اا سوی شرکت کننده می باشد. بااارههم به منزله اطالع اا کلیه مفار و مقررات امضای این فر 

 

 

 

  4 فرم شماره

 ..............................اا استان ................................................................هنرمند رشته ..... ..............................................اینجانب 
کلیده   خور را مکلف به رعایدت سمت .................................               حقوقی             شخصیت حقیقی       

 بااارهده رر شرایط اختصاصی صورت پدذیرر، مجدری    6و 4،4شرایط فوق رانسته و هنانچه تخطی رر هریک اا بندها، خصوصآ بندهای 

 می تواند نسبت به تدطیلی غرفه اقدام نماید. 

 ت تماس : .........................تلفن ضرروی جه
 تاریخ تکمیل : ......................./................/................

 
 شرکت  متقاضی/ مهر امضاء و
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  سازمان میراث فرهنگی، صناعی دستی و گردشگری           

 -----اداره کل میراث فرهنگی، صناعی دستی و گردشگری استان 
 

 

 :قتبازارچه موشرایط عمومی مشارکت در  اهم

  حواه صنایع رستیو یاسایر مجواهای مرتبط با میراث فرهنگی، صنایع رستی و گررشگری  کلمجور فدالیت اا ارارهراشتن 

 .نصب کارت شناسایی هنرمندان توسط غرفه راران محترم الزامی می باشد 
 .مشارکت کننده ملزم به رعایت اصور اخالقی و شئونات اسالمی می باشد 
 می باشد. -----ساعت ماه  ----،  ----  تحویل غرفه رر روا 
  الزامیست و عواقب عدم رعایت آن متوجه مشارکت کننده خواهد بور بااارههساعت قبل اا گشایش  --حضور غرفه رار. 

  برعهده مشارکت کننده میباشد . بااارههمسئولیت حفظ و نگهداری کلیه اموار موجور  رر غرفه رر ساعت برگزاری 

 وظف به رعایت حریم غرفه خور میباشند و استفاره اا راهروها با فضای سایرغرفه ها ممنوع می باشد .شرکت کنندگان م 

 هنگی مجری بااارهه می باشد.صرفآ با همابااارهه ررغرفه و محیط  و...بنر  اطالعیه، و نصب هرگونه برهسب، استقرار 

     ممندوع  مجدری بااارهده   بددون کسدب مجدوا اا     و... الحاق هرگونه تجهیزات اضافی به غرفده اا قبیدل روربدین مداربسدته              

 می باشد.

 .عرضه تندیس و مجسمه های خارج اا شرع و رارای مضامین با شدائر ضد اسالمی ممنوع می باشد 

 .عرضه هرگونه سوغات و موار غذایی رر غرفه صنایع رستی اکیدآ ممنوع می باشد 

  کتبی بده آنهدا اعدالم گرریدده      به صورتکه )که مقررات بااارهه را  کت کنندگانیمشارح  رارر، غرفه کلیه مجری بااارهه

 . نمایدتدطیل  ،کنندرعایت نمی  (است
 

 

 :بازارچه موقتشرایط و ضوابط اختصاصی ثبت نام و شرکت در 
 کاالهای صرفاً صنایع رستی ایرانی عرضه .4

 رارا بورن بسته بندی و کیفیت مناسب کاالها .2

  بااارههقیمت بر روی تمامی کاالهای عرضه شده رر نصب برهسب ضرورت  .3

 عدم ارائه محصوالت غیر صنایع رستی و صنایع رستی خارجی    .4

 نصب اصل مجوا فدالیت رر غرفه. .5

. مجری متقاضیان صرفآ مجاا به عرضه محصوالت صنایع رستی ذکر شده رر مجوا صارره اا استان مربوطه می باشند .6

 یر محصوالت صنایع رستی رر غرفه جلوگیری بدمل آورر .تواند اا عرضه سابااارهه می 

   ایراندی  مصدو   محصوالت صدنایع رسدتی   انواع اشخاص حقوقی مجاا به عرضه فروشگاه ها و ،، اتحاریه هاتداونی ها .7

 می باشند.

 

  4 فرم شماره
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  سازمان میراث فرهنگی، صناعی دستی و گردشگری           

 -----ردشگری استان اداره کل میراث فرهنگی، صناعی دستی و گ 

 

 مشارکت کنندهفرم نظرسنجی از 
 

 مشارکت کننده گرامی    
ضمن سپاس از حضور و مشارکت گرانقدر شما، به منظور ارتقاء سطح کمی وکیفی جهت برگزاری هرچه بهتر    

توجه ، خواهشمند است نسبت به پاسخ گویی سوال های زیر مساعدت فرمایید. قبال از بذل بازارچه های موقت
 شما کمال تشکر راداریم.         

 استان .......... میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اداره ک                                                          
                                              عالیت: ................................   رشته ف  : ..........................        استان مح  فعالیت: ...........................  غرفهشماره 

 نام و نام خانوادگی: .......................................   تلفن تماس: ........................................  

 مجرد  -2متاه                    -5وضعیت تاه :   -9    ......سن:  -2زن          -2مرد           -5جنسیت:    -5
 فوق لیسانس و باالتر -1لیسانس         -4فوق دیپلم            -9دیپلم           -2کمتر از دیپلم          -5تحصیالت:  -2

 نایع دستی : ..............................تاریخ اخذ اولین مجوز ص -6سابقه کار در صنایع دستی: .....................       -9
 ..............................سایر با ذکر نام  -9             پروانه تولید -2کارت شناسایی                  -5نوع مجوز:      -4

 شرکت بازرگانی   -4      اتحادیه      -9تعاونی             -2انفرادی              -5:   بازارچهنحوه حضور در  -1
 خیر    -2بلی                -5آیا فعالیت در صنایع دستی شغ  اصلی شما است ؟      -6

 وضعیت امکانات و خدمات ارائه شده زیر را چگونه ارزیابی می کنید: -7

 

                                           

 خیلی ضعیف ضعیف متوسط خوب عالی وضعیت غرفه ها

      غرفه بندی

      ...(امکانات غرفه )میز،صندلی و..

      روشنایی غرفه )نورپردازی(

      نظافت محوطه غرفه

 خیلی ضعیف ضعیف متوسط خوب عالی بازارچهوضعیت 

      بازارچهمح  برگزاری 

      امکانات رفاهی وخدماتی

      روشنایی سالن

      بازارچهامنیت 

 خیلی ضعیف ضعیف متوسط خوب عالی ازارچهبمدیریت 

      و برخورد عوام  اجرایی رفتار

      تامین مایحتاج غرفه داران

      اطالع رسانی وتبلیغات 

  5 فرم شماره
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  سازمان میراث فرهنگی، صناعی دستی و گردشگری           

 -----اداره کل میراث فرهنگی، صناعی دستی و گردشگری استان 
 

 

 رکت کرده اید ؟شصنایع دستی موقت های  در بازارچهون چند بار شما تاکن -8
 

 شهرستان  استان دفعات حضور

   
 

 

 هاد:........پیشنخیر       -2     بلی -5مناسب می دانید؟     در این زمان و مکان را بازارچهآیا برپایی  -3

                   خیر         -2بلی          -5ید؟ را کافی می دان بازارچهبرپایی  آیا شما مدت زمان )تعداد روزهای ( -51
 پیشنهادی:......... روزهایتعداد 

 آورده اید چقدر است ) به تومان ( ؟ ......................................  بازارچهمیزان ارزش کاالهایی که به  -55
 مان ( ؟ .......................................چقدر است ) به تو بازارچهمیزان تقریبی فروش تان در طول مدت برپایی  -52

 ......................................کدامیک از کاال های عرضه شده در غرفه از فروش بیشتری برخوردار بوده است؟..... -59

....................................................................................................................................................................................... 

 حدود قیمتی کاالهای فروخته شده؟)هزارتومان(  -54

 211بیش از -1                    211تا  515  -4             511تا 15  -9             11تا 25  -2            21کمتراز  -5

 چقدر راضی هستید ؟  بازارچهشما از فروش تان دراین  -51

 خیلی کم   -1کم                      -4تا حدودی                 -9زیاد                 -2خیلی زیاد            -5

 چقدر راضی هستید؟        بازارچهشما از حضورتان دراین  -56

 خیلی کم   -1کم                      -4تا حدودی                 -9               زیاد  -2خیلی زیاد            -5

 خیر -2بلی                          -5از بسته بندی برخوردار است ؟       بازارچهآیا کاالهای شما در این  -57

 خیر -2           بلی              -5هم می شوند ؟         اتیا محصوالت تولیدی شما صادرآ -58

 درصورت پاسخ بلی ، کاالهای شما چگونه صادر می شوند ؟  -53

 از طریق چمدانی -9توسط شرکتهای صادراتی                  -2می کنم                               خودم صادر -5

 خیر  -2      بلی                  -5آیا شما دارای کارت بازرگانی هستید ؟             -26

 بفرمایید:  بازارچهدرخاتمه خواهشمند است پیشنهاد ها و نظرات خود را درباره این  -27

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

  5 فرم شماره
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  سازمان میراث فرهنگی، صناعی دستی و گردشگری           

 -----اداره کل میراث فرهنگی، صناعی دستی و گردشگری استان 

 

 کننده سنجی از بازدیدفرم نظر
 بازدید کننده گرامی 

های  بازارچهضمن سپاس از حضور گرانقدرتان ،به منظور ارتقای سطح کمی و کیفی و برگزاری هر چه با شکوه تر 

آتی ، خواهشمند است نسبت به پاسخ گویی به سواالت زیر و تحوی  آن به مسئول مربوطه مساعدت فرمایید . 

      کمال تشکر را داریم .                     قبال از بذل توجه شما 

                  

 --------استان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ادراه ک 

 مشخصات پاسخگو:  

 ......سن: -9مجرد           -1متاهل         -6وضعیت تاه  :   -2           زن -1مرد             -6جنسیت :   (6

 فوق لیسانس و باالتر  -3      لیسانس -0فوق دیپلم       -3دیپلم        -1کمتر از دیپلم       -6میزان تحصیالت:  (1

 خانه دار   -0بازنشسته                -3مشاغل آزاد               -1کارمند                  -6شغ  شما چیست ؟  (3

 ..................................... تلفن تماس :.......................................        .....................سایر موارد  -3

 مطلع شدید ؟ بازارچهپایی به چه طریقی از بر (4

         از طریق دوستان و آشنایان   -3از طریق روزنامه ها                          -1از طریق رادیو و تلویزیون             -6

 .........................................سایر موارد   -3          از طریق تبلیغات شهری               -0

 چیست ؟   بازارچهمهمترین دلی  بازدید تان از  (1

 صنایع دستی  عالقه مندی به -3آشنایی بیشتر با صنایع دستی             -1خرید محصوالت صنایع دستی             -6

 ............... .............. دسایر موار -3گذراندن اوقات فراغت                    -0

 نظر خود را درباره وضعیت محصوالت ارائه شده بفرمایید ؟   (6

 

 نامناسب تاحدودی مناسب مناسب قیمت کاال

    کیفیت کاال

    بسته بندی کاال

    ظاهر کاال

    نوآوری کاال

    تنوع کاال

 

  6 فرم شماره
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  سازمان میراث فرهنگی، صناعی دستی و گردشگری           

 -----اداره کل میراث فرهنگی، صناعی دستی و گردشگری استان 

 

 

 خرید نموده اید ، جدول زیر را تکمی  نمایید . بازارچهچنانچه در این  -3

 خصات کاالی خریداری شدهویژگی و مش کاالی اول کاالی دوم کاالی سوم کاالی چهارم

 نام و نوع کاال    

 تعداد)مقدار( کاالی خریداری شده    

 مبلغ خرید کاال )به تومان(    

 

 

 هدف تان ازکاالی خریداری شده چیست ؟ -51

 .....................................سایر موارد  -3       برای سوغاتی و هدیه دادن               -1برای استفاده شخصی             -6
 

 چقدر است ؟ بازارچهمیزان رضایت شما از  این  -55

 خیلی کم  -3کم                -0متوس                       -3زیاد                      -1خیلی زیاد          -6

 تا چه اندازه ضروری است ؟  بازارچهبه نظر شما برگزاری  -52

 خیلی کم  -3کم                      -0متوس                  -3                 زیاد -1خیلی زیاد            -6

 در معرفی و ارائه صنایع دستی ، تا چه اندازه موفق بوده است ؟ بازارچهبه نظر شما برپایی این  -59

 خیلی کم  -3                  کم    -0متوس                   -3زیاد                -1خیلی زیاد             -6

 ؟بفرمایید "دارید لطفا بازارچهدر باره این هرگونه نظر وپیشنهاد در خاتمه خواهشمند است  -51

................................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................................. 

 کاالی چهارم کاالی سوم کاالی دوم کاالی اول دالیل تمایل به خرید کاال

     قیمت مناسب کاال

     کیفیت خوب کاال

     بسته بندی کاال

     نوآوری کاال

     کاربردی بودن

     تزیینی بودن

     شک  ظاهری کاال

     حمایت از تولید داخلی

  6 فرم شماره
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  سازمان میراث فرهنگی، صناعی دستی و گردشگری           

 -----اداره کل میراث فرهنگی، صناعی دستی و گردشگری استان 

 

 موقت العات فروش غرفه های صنایع دستی در بازارچهفرم ثبت آمار و اط -7-1

 

 نام بازارچه:

  تاريخ برگزاری:

 )ميليون ريال( ميزان فروش نام رشته فعاليت نام گروه دارنام و نام خانوادگي غرفه رديف

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  مجموع فروش بازارچه

  7 فرم شماره
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  سازمان میراث فرهنگی، صناعی دستی و گردشگری           

 -----اداره کل میراث فرهنگی، صناعی دستی و گردشگری استان 

 

 یبراساس گروههای رشته های صنایع دست --------صنایع دستی  بازارچه موقتآمار فروش   -7-2

ف
دی

ر
 

نام 

 گروهها

 

 

نام غرفه 

 دار

نساجی 

 سنتی

بافته 

های 

داری و 

 غیرداری

پوشاک 

 سنتی

چاپهای 

 سنتی

سفال، 

سرامیک 

و کاشی 

 سنتی

صنایع 

دستی 

 چرمی

صنایع 

دستی 

وابسته به 

 معماری

صنایع 

 دستی فلزی

صنایع دستی 

چوبی و 

 حصیری

صنایع 

دستی 

 دریایی

صنایع 

دستی 

 سنگی

صنایع 

دستی 

 استخوان

رودوزیهای 

 سنتی
 آبگینه

صنایع 

دستی 

 کاغذی

طراحی 

 و نقاشی

ساز های 

 سنتی

مینا 

 کاری

سایر با 

 ذکر نام

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                    جمع کل

  7 فرم شماره
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  سازمان میراث فرهنگی، صناعی دستی و گردشگری           

 -----اداره کل میراث فرهنگی، صناعی دستی و گردشگری استان 

 

 های موقت صنایع دستیبازارچه ارزیابیفرم 

 

 معرفی بازارچه:
 

 

 
 شرح

  عنوان بااارهه 

  برگزارکننده بااارهه

  تاریخ افتتاح و اختتام

  روا و ساعت باارید اا بااارهه

  نشانی محل برگزاری

  مسئور بااارهه )نام مسئور(

 متراژ بااارهه
 

 

  تددار کل غرفه ها

  غرفه های صنایع رستی تددار

تددار غرفه های مشارکت کننده غیر صنایع رستی با ذکر 

 عنوان )سوغات، گررشگری، ستار تبلیغات و...(
 

تددار و نام رشته های صنایع رستی عرضه شده               

 رر  بااارهه
 

  تددار رشته های تولید انده رر بااارهه

 معرفی نمایشگاه

 یشگاهمعرفی نما

  8 فرم شماره
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  نگی، صناعی دستی و گردشگریسازمان میراث فره            

 -----اداره کل میراث فرهنگی، صناعی دستی و گردشگری استان 
 

 

 ارزیابی بازارچه:

 شرح عنوان

 ندارر رارر نصب سااه آلومینیومی و انجام غرفه بندی راخلی سااه با سیستم اسپیس فرم

 ندارر رارر رههاستفاره اا هارر به رنگ نیلی )آبی آسمانی( بر روی سااه های بااا

 ندارر رارر نصب تابلو و یا بنر حاوی مشخصات بر سررر وروری بااارهه

 ندارر رارر نصب کتیبه بر سررر غرفه ها

 ندارر رارر اختصاص غرفه به ستار اجرایی و رسیدگی به شکایات مررمی

 ندارر رارر اختصاص حداقل یکی اا غرفه ها به نمایش تولید انده آثار

 ندارر رارر ستار و غرفه راران توسطرار استفاره اا لباس و یا کاورفرم و کارت شناسی عکس 

 ندارر رارر عرضه محصوالت غیر صنایع رستی رر غرف

 ندارر رارر عرضه صنایع رستی خارجی رر بااارهه

 ندارر رارر استفاره اا بسته بندی مناسب و یا کیسه های تبلیغاتی متحدالشکل مخصوص خرید

 ندارر رارر جداساای غرف صنایع رستی اا سوغات

 ندارر رارر نصب برهسب قیمت بر روی کاالهای عرضه شده

 ضدیف   متوسط    خو     عالی     قیمت محصوالت عرضه شده

 ضدیف   متوسط    خو     عالی     نظافت بااارهه

 ضدیف   متوسط    خو     عالی     هیدمان غرفه ها

 ضدیف   متوسط    خو     عالی     ها ) میز و صندلی و...(امکانات غرفه

 ضدیف   متوسط    خو     عالی     میزان رضایت غرفه راران )فرو ، برخورر مسئوالن، بااریدکنندگان و...(

 ضدیف   متوسط    خو     عالی     نور و روشنایی بااارهه

 ضدیف   متوسط    خو     عالی     اظت و امنیت بااارههحف

 ضدیف   متوسط    خو     عالی     رسانی بااارههتبلیغات و اطالع

 ضدیف   متوسط    خو     عالی     میزان استقبار و رضایت بااریدکنندگان اا بااارهه

 

 

  8 فرم شماره
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  و گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صناعی دستی           

 -----اداره کل میراث فرهنگی، صناعی دستی و گردشگری استان 

 

 نقاط ضعف بازارچه:

 
1- 

2- 

3- 

 

 نقاط قوت بازارچه:
 
1- 

2- 

3- 

 

 ارزیابی نهایی بازارچه:

 

 عالي                      خوب                متوسط                     ضعيف

 

 

 پیشنهادات ناظر:

 
 

 . استالزامی  ،عکس( توسط ناظران 3( ارائه گزارش تصویری از بازارچه )حداقل نکته

 

 نام و نام خانوادگی ناظر:

 تاریخ بازدید از بازارچه:

  امضا:

  8 فرم شماره




