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 "هانامه راه اندازی بازارچه دائمي توليدات و محصوالت روستایيان در مراكز شهرستانشيوه  "

صادي     سعه اقت شور، راه     با توجه به اهميت رونق و تو شرايط كنوني ك ستاها در  سي  اندازي بازارچهرو هاي دائمي در مقيا
تواند با ايجاد مناب  درآمدي پايدار، حوزه نفوذ و دامنه بازار براي عرضييه و ورو  تر از روسييتا، اقدام مريري اسييت كه مي وسييي 

ستاي تحقق         شمند در را ستر  داده و گامي ارز ستاييان را گ صوالت رو ست    توليدات و مح صاد مقاومتي و  سيا ش جه"هاي اقت
شيوه     "توليد ساس،  شد. بر اين ا شهرستان     نامه راهبا ستاييان در مراكز  ه منظور ب "هااندازي بازارچه دائمي توليدات و محصوالت رو

 ها ابالغ شد.ها تهيه و به استانداريدستيابي به اهداف زير، توسط معاونت امور دهياري

 ايجاد رونق اقتصادي در سطح روستا و شهر بهبود وضاي كسب و كار و −

 هاي روستاييانامكان عرضه دائمي محصوالت و توانمندي −

 اي گستر  دامنه بازار و حوزه نفوذ عرضه محصوالت و توليدات محلي روستاها در سطح منطقه −

 شهري  -هاي اقتصادي روستاتقويت تبادالت، روابط و جريان −

 تال  براي برندسازي محصوالت و توليدات روستاها  −

 اي تقويت و توسعه گردشگري غذايي و تفريحي در سطح منطقه −

 هاي غيرضرورعرضه مستقيم محصوالت روستايي در سطح شهرستان و حذف واسطه −

 هاي محلي در سطح شهرستانتقويت نظارت بر امور بهداشتي بازارچه −

 
 رد نياز براي احداث بازارنحوه واگذاري و تخصيص زمين مو 

با توجه به اينكه در هر شهرستان چندين نقطه شهري وجود دارد، لذا اين بازارها با اولويت مراكز شهرستان احداث خواهند شد و         
هاي دائمي، به تناسييب تعداد روسييتاهاي معروي شييده و توليدات محلي قاب، عرضييه، با    وضيياي مورد نياز براي احداث بازارچه

 ربط تأمين خواهد شد.هاي ذيي ورمانداري و از طريق شهرداري و يا ساير دستگاههماهنگ

هاي دائمي، تأمين رواه وروشيييندگان و خريداران، ايجاد و تجهيز بازار به           عالوه بر تأمين وضييياي مورد نياز براي احداث بازارچه     
سب براي توقف خودروها )پاركينگ(،     سرويس  ضاي منا شتي، آبخوري، و هاي زباله )در حجم كوچك و بزرگ(، سط،  هاي بهدا

شنايي و تأمين برق غروه  ساخت   رو ساير زير ستگاه     ها و  ساير د شهرداري و يا   هايهاي الزم، با هماهنگي ورمانداري و از طريق 
 ربط تأمين خواهد شد.ذي

معيارهاي زير مورد توجه قرار ها و بايسييت شيياخ هاي دائمي، ميهمچنين در انتخاب وضيياي مورد نياز براي احداث بازارچه

 گيرد.

 ها و بازارهاي مشابهدوري از مراكز خريد، وروشگاه −

 دسترسي مناسب به شبكه حم، و نق، عمومي  −

 توجه به وضعيت تراويك شهري −

 هاها و خطوط وشار قوي و موان  طبيعي همچون رودخانهها، دك،رعايت واصله قانوني از موان  مصنوعي همچون بزرگراه −

 شناسي شهر مورد نظر در تعيين و تخصي  وضاه به خصوصيات اقليمي، جغراويايي و زمينتوج −

روستاهای اسالمي ها و شوراهایویژه كاركنان دهياری  
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 دسترسي كاوي به خدمات و تسهيالت بهداشتي، درماني، تفريحي و ورهنگي و امنيتي −

 هاي ارتباطي و ...(هاي الزم و مورد نياز )آب، واضالب، برق، گاز، شبكهدسترسي كاوي به امكانات و زيرساخت −

 هاي پر ازدحام و داراي انواع آلودگيهاي برخي كاربرياز مزاحمت دوري −

 در نظر گروتن وضاي مناسب براي توسعه آتي بازار −

 محيطيرعايت استانداردهاي شهر سالم و ايرات زيست −

و  هادر ارتباط با نحوه انتخاب و شيييناسيييايي روسيييتاهاي واجد شيييرايط الزم اسيييت در گام اوق، مراتب از طريق ورمانداري
شداري  سد. پس از اطالع        بخ ستاها بر سالمي رو شوراي ا ضاي  ضي با در نظر گروتن    ها به اطالع دهياران و اع ساني، دهياران متقا ر

بايسييت درخواسييت اخذ غروه براي ارايه محصييوالت و توليدات محلي روسييتاي خود را به بخشييداري ارايه نمايند.   معيارهاي زير، مي
ربط ارسيياق هاي ذيبايسييت مراتب را جهت تأييد نهايي به ورمانداريهاي واصييله، مييي درخواسييتآزماها پس از راسييتيبخشييداري

 شود.هاي مربوط به هر روستا، به دهياري آن روستا تحوي، داده مينمايند. پس از تأييد ورمانداري، غروه

 معيارهاي انتخاب روستاهاي واجد شرايط 

 مازاد توليد اقتصادي -
يكي از عوام، مهمي كه در انتخاب روستا براي عرضه توليدات محلي در بازارچه دائمي در سطح شهرستان اهميت دارد، مازاد      

تاهايي  بايست روسباشد. بخشداران ميتوليدات اقتصادي شام،؛ محصوالت كشاورزي، باغي، دامي، صناي  دستي و ... در آن روستا مي      
 برابر جمعيت خود را داشته باشد.  2والت، توانايي پاسخگويي به نيازهاي جمعيتي حداق، را انتخاب كنند كه در عرضه محص

 پيشينه روستا در توليد محصولي خاص -
شد، اين    عام، مهم ديگري كه مي شته با ستاي هدف اهميت دا ستاي هدف در توليد محصولي     تواند در انتخاب رو ست كه رو ا

يم، تواند انتخاب شود كه در توليد گل خاص تخص  داشته و از گذشته در توليد آن محصوق شهره باشد. به عنوان مثاق روستايي مي        
 تخص  منحصر به وردي دارد.  

 طي قويشبكه ارتبا -
براي عرضييه محصييوالت و توليدات محلي در  هاي ارتباطي و شييبكه دسييترسييي عام، مهم ديگري در انتخاب روسييتاها راه

بايست از يك شبكه ارتباطي قوي برخوردار باشد. به اين معنا كه دسترسي و حم، و نق،       هاي دائمي است. روستاي هدف مي  بازارچه
 پذيرد. ن و به سهولت انجاممحصوالت توليدي به شهر مورد نظر، آسا

جويي و كاهش بنابراين الزم اسييت بخشييداري در انتخاب روسييتا اين عام، را مدنظر قرار دهد. چرا كه اين عام، منجر به صييروه    
و آمد و به تب  آن پايين آمدن نسييبي قيمت محصييوالت خواهد شييد و در نتيجه مشييتريان بيشييتري را براي خريد    هاي روتهزينه

 ذب خواهد كرد.محصوالت ج

 ها در كل ايام سالتوانايي تأمين محصوالت و توليدات محلي غرفه -
ستاي هدف مي  شته          رو ساق، در غروه مربوطه دا صوالت و توليدات محلي را در ك، ايام  ضه مح ست توانايي تأمين و عر باي

وق، حصوالت و توليدات محلي در تمامي وص  باشد. با توجه به وصلي بودن برخي از توليدات و محصوالت روستاييان، توانايي عرضه م     
عام، مهمي ديگري اسييت كه ضييمن جلوگيري از ركود بازار، باعب جلب رضييايت مشييتريان و دائمي نمودن بازار خواهد شييد. لذا    

ا ربايست در انتخاب روستاي هدف، قابليت تأمين محصوالت و توليدات قاب، عرضه را سنجيده و بر اين اساس روستاها        بخشداري مي 
 انتخاب نمايد.
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 توانايي شخصي دهيار  -
هاي دائمي محصييوالت و توليدات روسييتاييان حائز يكي از عوام، مهمي كه در انتخاب روسييتاي هدف براي اسييتقرار بازارچه

ستاي هدف         اهميت مي ست. دهيار به عنوان مدير غروه و نماينده رو صي دهيار براي اخذ و اداره غروه ا شخ شد، توانايي وردي و  ،  با
شد.       مي صادي و روابط عمومي باال برخوردار با شمه قوي اقت ست از انگيزه كاوي، قدرت خالقيت و نوآوري، پويايي و كارآيي الزم،  باي

 هاي وردي و شخصي دهياران را نيز مدنظر قرار دهند.لذا بخشداران بايد در انتخاب روستاي هدف، ويژگي

 
 ها نحوه واگذاري غرفه 

ها به دهياران روستاهاي تعيين شده   پس از انتخاب روستاهاي هدف توسط بخشداري و اخذ تاييديه از سوي ورماندار شهرستان، غروه      
ستا خواهد بود كه به منظور اعماق نظارت و رعايت نظم، پس از يبت نام و تأييد ورمانداري،    واگذار مي شوند. هر غروه مخت  يك رو

 شوند، واگذار خواهند شد.  نماينده روستاها محسوب ميها به دهياران كه غروه

شرايط و ذي        دهيار مي ستا، غروه را به اوراد واجد  سالمي رو شوراي ا ضاي  شورت با اع صالح، جهت اداره واگذار   تواند با همفكري و م
 نمايد.

شهري كه بازارچه    شدار مركزي  ست، وظيفه نظارت بر بازارچه     دائمي در آن بخ شده ا دار داران را عهدهو پايش عملكرد غروهاحداث 
 خواهد بود.

 

 


