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به پیشرفت و بھبود رفاه ساکنان خود  ،تالش دارد تا با حمایت از مصرف محصوالت سالم و توسعه جوامع کامیاب  کانتی سن دیگو

این  در کمک کند.  این کانتی ھمچنین متعھد به حمایت و ترویج کشاورزی محلی پایدار می باشد. به عنوان بخشی از این رسالت
تا محصوالت تولید شده محلی و سایر محصوالت کشاورزی خود را در  می گردندتشویق محصوالت محلی تولید کنندگان کانتی، 

 عرضه و بازریابی کنند.  )CFMs( بازارھای مجاز کشاورزان

CFM ست؟یچ 

CFM  د اداره ییشود که مورد تا یگفته م یمکانبهAWM بوده و  یمحل یھا یندگیگر نمای) و دیری، وزن و اندازه گیکشاورز (اداره
به  CFM یماً به مردم ارائه کرده و بفروشند. بازارھایتوانند محصوالت خود را مستق یمجوز م یر پوشش آن، کشاورزان دارایز

ن به بازار عرضه ییپا ینه ایم و با ھزیخود را بصورت رو در رو، مستق یکند تا بتوانند محصوالت کشاورز یکمک م یمحل یکشاورز
به  یساکنان محل یکنند کمک کرده و باعث دسترس یت میکه در آن فعال یبه توسعه جوامع CFM یبازارھا کرده و بفروشند.

 ند.   یک مکان شاد و مفرح گرد ھم آیشود تا مردم در  یگردد و سبب م یت و تازه میفیمحصوالت با ک

 کننده (کشاورز) مجاز گفته می شود؟ به چه کسی تولید

 CFM یرا داشته و بتواند محصوالت خود را در بازارھا AWMداره ا یگواھگردد که  یاطالق م ید کننده مجاز به کشاورزیتول
داره ا د قرار گرفته است.ییاو مورد تا ید کرده و محصوالت کشاورزین فرد بازدیاز مزرعه ا AWMکه بازرسان  ین معنیبفروشد. به ا

AWM فروش در  ین اداره و برایمحصوالت خود را در ا ستیکند که ل یصادر م یکشاورزان ید کننده مجاز را برایتول یگواھ
 ثبت کرده باشند.  CFM یبازارھا

ان و یگردد. مجر یا عرضه میفرنیدر کالده کنندگان مجاز یتولد شده توسط یتول ی، صرفاً محصوالت کشاورزCFM ی* در بازار ھا
  کنند. یرویم" پیمستق یابین و مقررات "بازارید از قوانید کنندگان مجاز بایتول

 

 


