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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  ---------------بدینوسیله موافقت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 

 بازارچه موقت صنایع دستی 

 ------ماه سال  -----،  -----لغایت  ---

 --------------------در محل 

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

 و با رعایت موارد مندرج در 

 اعالم می گردد. "بازارچه های موقت عرضه و فروش صنایع دستی دستورالعمل صدور مجوز و برگزاری"

 

 

---------- 

 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
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  سازمان میراث فرهنگی، صناعی دستی و گردشگری           

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

 طرح توجیهی برگزاری بازارچه موقت صنایع دستی

 موقت مشخصات بازارچه: 

 بازارچه: عنوان 

 
 با کروکی محل استقرار غرفه ها  محل برگزاری:   

 

 

 : زمان برگزاری  

 

 :برگزارکننده 

 

 :متراژ 

 

 :تعداد غرفه 
 

جرایی ا خالصه ای از سوابقموقت می باشید،  بازارچهمجوز برگزاری  متقاضری دریافت در صرورتیهه برای خسترتیب بار   تبصرره   
 ذکر خمایید.خود را 

 

 های اجرایی:برنامه 

 خحوة اطالع رساخی چگوخه است؟ 

 

 پوشش بیمه ای بازارچه را توضیح دهید. 

 

 طراحی، ساخت و تجهیزات غرفه توضیح دهید. در مورد محل در خظر گرفته شده برای برگزاری بازارچه ، 

 

 چه خدماتی به غرفه داران ارائه خواهید خمود؟ 
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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

 پذیرش و ثبت خام   5

 بازاریابی و تبلیغات   6

 تدارکات   7

 

 

 

 هاجدول برآورد هزینه

 توضيحات ريال شرح هزينه

   اجازه فضا و غرفه بندی

   تبلیغات و اطالع رساخی

   بیمه

   متفرقه

   جمع هزینه ها

   قیمت تمام شده هر متر غرفه
 

 

 

 مهر و امضاء مدير عامل:                                                      نام شرکت :
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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 .....    شسصیت حقوقی                       .......  شسصیت حقیقی.................................اینجاخب ..........

 .............  ..................................... به شماره مجوز .................................................... از استان .......................رشته فعالیت .............

 سایر با ذکر خام .............................         دارای کارت شناسایی              پرواخه تولید                 کارت بازرگاخی     

 ...........  .......................................هنری            تاریخ اخقضاء مجوز ............درجه 

                       .....................  متقرراضررری م رررارکررت در بررازارچرره ................................................. کرره از ترراریخ ............................ لغررایررت ... 

 شود با ..................... مترمربع  غرفه می باشم . میبرگزار 

 ................................................................................................................................خ اخی و شماره تماس : ...........................

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

 ...........................................................  ................................................................................................................ پتت الهتروخیهی :

 مایم.رعایت خ شوم کلیه قواخیب و مقررات مربوط به شرکت در بازارچه صنایع دستی رااینجاخب ...................................... متعهد می

 

 تاریخ

 

 امضای متقاضی
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  سازمان میراث فرهنگی، صناعی دستی و گردشگری           

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

 تعهد نامه مشارکت کننده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .امضای ایب فرم به منزله اطالع از کلیه مفاد و مقررات بازارچه و قبول تمامی شرایط م ارکت از سوی شرکت کننده می باشد 
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 ..............................از استان ................................................................هنرمند رشته ..... ..............................................اینجاخب 

خود را مهلف به رعایت کلیه سرررمت .................................               حقوقی             شسصیت حقیقی       

در شرایط اختصاصی صورت پذیرد، مجری بازارچه می  6و 4،4چناخچه تسطی در هریک از بندها، خصوصآ بندهای  شرایط فوق داختته و

 تواخد ختبت به تعطیلی غرفه اقدام خماید. 

 تلفب ضرروی جهت تماس : .........................

 تاریخ تهمیل : ......................./................/................

 

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

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

 :بازارچه موقتشرایط عمومی مشارکت در  اهم

  ع دستیحوزه صنایو یاسایر مجوزهای مرتبط با میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  کلمجور فعالیت از ادارهداشتب 

 .خصب کارت شناسایی هنرمندان توسط غرفه داران محترم الزامی می باشد 
  ملزم به رعایت اصول اخالقی و شئوخات اسالمی می باشد.م ارکت کننده 
   می باشد. -----ساعت ماه  ----،  ----تحویل غرفه در روز 
  الزامیتت و عواقب عدم رعایت آن متوجه م ارکت کننده خواهد بود بازارچهساعت قبل از گ ایش  --حضور غرفه دار. 

 برعهده م ارکت کننده میباشد . بازارچهدر ساعت برگزاری  متئولیت حفظ و خگهداری کلیه اموال موجود  در غرفه 

 . شرکت کنندگان موظف به رعایت حریم غرفه خود میباشند و استفاده از راهروها با فضای سایرغرفه ها ممنوع می باشد 

 می باشد. هنگی مجری بازارچهصرفآ با همابازارچه درغرفه و محیط  و...بنر  اطالعیه، و خصب هرگوخه برچتب، استقرار 

   ...ممنوع مجری بازارچه بدون کترررب مجوز از  الحراق هرگوخره تجهیزات اضرررافی به غرفه از قبیل دوربیب مداربترررته و              

 می باشد.

 .عرضه تندیس و مجتمه های خارج از شرع و دارای مضامیب با شعائر ضد اسالمی ممنوع می باشد 

  صنایع دستی اکیدآ ممنوع می باشد.عرضه هرگوخه سوغات و مواد غذایی در غرفه 

  مجری بازارچه حق دارد، غرفه کلیه م رررارکت کنندگاخی که مقررات بازارچه را  که به صرررورت کتبی به آخها اعالم گردیده

 است  رعایت خمی کنند، تعطیل خماید. 

 

 

 :بازارچه موقتشرایط و ضوابط اختصاصی ثبت نام و شرکت در 

 کاالهای صرفاً صنایع دستی ایراخی عرضه .4

 دارا بودن بتته بندی و کیفیت مناسب کاالها .2

  بازارچهخصب برچتب قیمت بر روی تمامی کاالهای عرضه شده در ضرورت  .3

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

 خصب اصل مجوز فعالیت در غرفه. .5

جری . مصنایع دستی ذکر شده در مجوز صادره از استان مربوطه می باشندمتقاضیان صرفآ مجاز به عرضه محصوالت  .6

 تواخد از عرضه سایر محصوالت صنایع دستی در غرفه جلوگیری بعمل آورد .بازارچه می 

   ایراخی مصوب محصروالت صنایع دستی  اخواع اشرسا  حقوقی مجاز به عرضره   فروشرگاه ها و  ،، اتحادیه هاتعاوخی ها .7

 می باشند.
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  سازمان میراث فرهنگی، صناعی دستی و گردشگری           

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

 مشارکت کنندهفرم نظرسنجی از 

 

 مشارکت کننده گرامی    

ضمن سپاس از حضور و مشارکت گرانقدر شما، به منظور ارتقاء سطح کمی وکیفی جهت برگزاری    
، خواهشمند است نسبت به پاسخ گویی سوال های زیر مساعدت بازارچه های موقتهرچه بهتر 

 فرمایید. قبال از بذل توجه شما کمال تشکر راداریم.         

استان  میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اداره کل                                                         
.......... 

رشته فعالیت:   : ..........................        استان محل فعالیت: ...........................  غرفهشماره 

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

متاهل                   -1وضعیت تاهل:   -3    سن: ...... -2زن          -2مرد           -1جنسیت:    -1

 مجرد  -2
 فوق لیسانس و باالتر -5لیسانس         -4فوق دیپلم            -3دیپلم           -2کمتر از دیپلم          -1تحصیالت:  -2

تاریخ اخذ اولین مجوز صنایع دستی :  -6سابقه کار در صنایع دستی: .....................       -3

.............................. 
سایر با ذکر نام  -3             پروانه تولید -2کارت شناسایی                  -1نوع مجوز:      -4

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

شرکت  -4اتحادیه            -3تعاونی             -2انفرادی              -1:   بازارچهنحوه حضور در  -5
 بازرگانی  

 خیر    -2بلی                -1ما است ؟     آیا فعالیت در صنایع دستی شغل اصلی ش -6
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 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(

      غرفهنظافت محوطه 

 خیلی ضعیف ضعیف متوسط خوب عالی بازارچهضعیت و

      بازارچهمحل برگزاری 

      امکانات رفاهی وخدماتی

      روشنایی سالن

      بازارچهامنیت 

 خیلی ضعیف ضعیف متوسط خوب عالی بازارچهمدیریت 

      و برخورد عوامل اجرایی رفتار

      تامین مایحتاج غرفه داران

      اطالع رسانی وتبلیغات 
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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  بازارچهدر شما تاکنون چند بار  -8
 

 شهرستان  استان دفعات حضور

   

 

 

خیر       -2     بلی -1مناسب می دانید؟     در این زمان و مکان را بازارچهآیا برپایی  -9

 هاد:........پیشن
خیر                            -2بلی          -1را کافی می دانید؟  بازارچهبرپایی  آیا شما مدت زمان )تعداد روزهای ( -11

 پیشنهادی:......... روزهایتعداد 

آورده اید چقدر است ) به تومان ( ؟  بازارچهمیزان ارزش کاالهایی که به  -11
 ...................................... 

؟ چقدر است ) به تومان (  بازارچهمیزان تقریبی فروش تان در طول مدت برپایی  -12

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

کدامیک از کاال های عرضه شده در غرفه از فروش بیشتری برخوردار بوده  -13

 ......................................است؟.....

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

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

 حدود قیمتی کاالهای فروخته شده؟)هزارتومان(  -14

بیش  -5                    211تا  111  -4             111تا 51  -3             51تا 21  -2            21کمتراز  -1

 211از

 چقدر راضی هستید ؟  بازارچهشما از فروش تان دراین  -15

 خیلی کم   -5کم                      -4تا حدودی                 -3زیاد                 -2خیلی زیاد            -1

 چقدر راضی هستید؟        بازارچهشما از حضورتان دراین  -16

 خیلی کم   -5کم                      -4تا حدودی                 -3              زیاد   -2خیلی زیاد            -1

   5 فرم شماره
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بلی                          -1از بسته بندی برخوردار است ؟       بازارچهآیا کاالهای شما در این  -17

 خیر -2

 خیر -2بلی                         -1هم می شوند ؟         اتیا محصوالت تولیدی شما صادرآ -18

 درصورت پاسخ بلی ، کاالهای شما چگونه صادر می شوند ؟  -19

از طریق  -3توسط شرکتهای صادراتی                  -2می کنم                               خودم صادر -1

 چمدانی

 خیر  -2بلی                        -1تید ؟            آیا شما دارای کارت بازرگانی هس -26

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   6 فرم شماره  سازمان میراث فرهنگی، صناعی دستی و گردشگری           
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 -----اداره کل میراث فرهنگی، صناعی دستی و گردشگری استان 

 

 کننده فرم نظرسنجی از بازدید

 بازدید کننده گرامی 

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

های آتی ، خواهشمند است نسبت به پاسخ گویی به سواالت زیر و تحویل آن به مسئول  بازارچهتر 

  مربوطه مساعدت فرمایید . قبال از بذل توجه شما کمال تشکر را داریم .                     

                      

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

---- 

 گو:  مشخصات پاسخ

 -3مجرد           -2متاهل         -1وضعیت تاهل :   -2           زن -2مرد             -1جنسیت :   (1

 ......سن:

فوق  -5      لیسانس -4فوق دیپلم       -3دیپلم        -2کمتر از دیپلم       -1میزان تحصیالت:  (2

 لیسانس و باالتر 

 -4بازنشسته                -3مشاغل آزاد               -2کارمند                  -1شغل شما چیست ؟  (3

 خانه دار  

 ..................................... تلفن تماس :............................................................        سایر موارد  -5

 طلع شدید ؟م بازارچهپایی به چه طریقی از بر (4

از طریق دوستان و  -3از طریق روزنامه ها                          -2از طریق رادیو و تلویزیون             -1

 آشنایان          

 .........................................سایر موارد   -5          از طریق تبلیغات شهری               -4

 چیست ؟   بازارچهازدید تان از مهمترین دلیل ب (5

عالقه مندی به  -3آشنایی بیشتر با صنایع دستی             -2خرید محصوالت صنایع دستی             -1

 صنایع دستی 

 ............... .............. دسایر موار -5گذراندن اوقات فراغت                    -4

 نظر خود را درباره وضعیت محصوالت ارائه شده بفرمایید ؟   (6
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 نامناسب تاحدودی مناسب مناسب قیمت کاال

    کیفیت کاال

    بسته بندی کاال

    ظاهر کاال

    نوآوری کاال

    تنوع کاال
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  سازمان میراث فرهنگی، صناعی دستی و گردشگری           

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

 

 

 خرید نموده اید ، جدول زیر را تکمیل نمایید . بازارچهچنانچه در این  -9

 ویژگی و مشخصات کاالی خریداری شده 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 ؟ -11

 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

     شکل ظاهری کاال

     حمایت از تولید داخلی

   6 فرم شماره
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سایر موارد  -3       برای سوغاتی و هدیه دادن               -2برای استفاده شخصی             -1

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

 چقدر است ؟ بازارچهمیزان رضایت شما از  این  -11

 خیلی کم  -5کم                -4متوسط                      -3زیاد                      -2خیلی زیاد          -1

 تا چه اندازه ضروری است ؟  بازارچهبه نظر شما برگزاری  -12

 خیلی کم  -5             کم         -4متوسط                 -3زیاد                  -2خیلی زیاد            -1

در معرفی و ارائه صنایع دستی ، تا چه اندازه موفق بوده است  بازارچهبه نظر شما برپایی این  -13

 ؟

 خیلی کم  -5کم                      -4متوسط                  -3زیاد                -2خیلی زیاد             -1

 ؟بفرمایید "دارید لطفا بازارچهدر باره این هرگونه نظر وپیشنهاد ت در خاتمه خواهشمند اس -15

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

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

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

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

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

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

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

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



14 

 

 

  سازمان میراث فرهنگی، صناعی دستی و گردشگری           

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

 

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

 نام بازارچه:

  تاريخ برگزاری:

 رديف
نام و نام خانوادگي 

 دارغرفه

 نام گروه

 فعاليت
 )ميليون ريال( ميزان فروش نام رشته

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  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 

 یسنت
 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           

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

 های موقت صنایع دستیبازارچه ارزیابیفرم 

 معرفی بازارچه:
 

 

 
 شرح

  عنوان بازارچه 

  برگزارکننده بازارچه

  تاریخ افتتاح و اختتام

  روز و ساعت بازدید از بازارچه

  خ اخی محل برگزاری

   خام متئول متئول بازارچه 

 متراژ بازارچه
 

 

  تعداد کل غرفه ها

  تعداد غرفه های صنایع دستی

تعداد غرفه های م ارکت کننده غیر صنایع دستی با ذکر عنوان  سوغات، 

 گردشگری، ستاد تبلیغات و... 
 

  تعداد و خام رشته های صنایع دستی عرضه شده در  بازارچه

  بازارچه تعداد رشته های تولید زخده در

معرفی 

 نمایشگاه

معرفی 

 نمایشگاه

   8 فرم شماره
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  سازمان میراث فرهنگی، صناعی دستی و گردشگری    

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

 ارزیابی بازارچه:

 شرح عنوان

 خدارد دارد سیتتم اسپیس فرم خصب سازه آلومینیومی و اخجام غرفه بندی داخلی سازه با

 خدارد دارد استفاده از چادر به رخگ خیلی  آبی آسماخی  بر روی سازه های بازارچه

 خدارد دارد خصب تابلو و یا بنر حاوی م سصات بر سردر ورودی بازارچه

 خدارد دارد خصب کتیبه بر سردر غرفه ها

 خدارد دارد ستاد اجرایی و رسیدگی به شهایات مردمیاختصا  غرفه به 

 خدارد دارد اختصا  حداقل یهی از غرفه ها به خمایش تولید زخده آثار

 خدارد دارد استفاده از لباس و یا کاورفرم و کارت شناسی عهس دار توسط ستاد و غرفه داران

 خدارد دارد غرفعرضه محصوالت غیر صنایع دستی در 

 خدارد دارد عرضه صنایع دستی خارجی در بازارچه

 خدارد دارد استفاده از بتته بندی مناسب و یا کیته های تبلیغاتی متحدال هل مسصو  خرید

 خدارد دارد جداسازی غرف صنایع دستی از سوغات

 خدارد دارد شدهخصب برچتب قیمت بر روی کاالهای عرضه 

 ضعیف   متوسط    خوب    عالی     قیمت محصوالت عرضه شده

 ضعیف   متوسط    خوب    عالی     خظافت بازارچه

 ضعیف   متوسط    خوب    عالی     چیدمان غرفه ها

 ضعیف   متوسط    خوب    عالی     و... ها   میز و صندلی امهاخات غرفه

 ضعیف   متوسط    خوب    عالی     میزان رضایت غرفه داران  فروش، برخورد متئوالن، بازدیدکنندگان و... 

 ضعیف   متوسط    خوب    عالی     خور و روشنایی بازارچه

 ضعیف   متوسط    خوب    عالی     بازارچهحفاظت و امنیت 

 ضعیف   متوسط    خوب    عالی     رساخی بازارچهتبلیغات و اطالع

 ضعیف   متوسط    خوب    عالی     میزان استقبال و رضایت بازدیدکنندگان از بازارچه

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  8فرم شماره 
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  سازمان میراث فرهنگی، صناعی دستی و گردشگری           

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

 نقاط ضعف بازارچه:

 

1- 

2- 

3- 

 

 نقاط قوت بازارچه:

 

1- 

2- 

3- 

 

 ارزیابی نهایی بازارچه:

 

 خوب                متوسط                     ضعيف                عالي      

 پیشنهادات ناظر:

 

 

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

 

 نام و نام خانوادگی ناظر:

 تاریخ بازدید از بازارچه:

  امضا:

   8 فرم شماره


