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 شارها

 فرهنگ ترویج تولید داخلی

 و كنيم تنظيم و تنسيق داخلى توليد ترويج سمت به را خودمان كشور فرهنگ بايد ما
 تمل به فرهنگ اين متمادى هاىسال گذشته، در. است مهمى چيز خيلى اين ببريم؛ پيش
 گفته ىوقت. بروند خارجى و بيگانه هاىساخته و مصنوعات دنبال به كه است شده تزريق ما
 و بودن بهتر براى بود تمامى و تام استدالل يک اين است، خارجى جنس اين شدمى

 اين در داخل توليد كيفيت البته. شود عوض بايد فرهنگ اين. جنس اين بودن ترمرغوب
 ويقتش است، مؤثر اين در خارجى توليدات ىرويهبى و يجاب نکردن تبليغ است، مؤثر

 ارگرك يا ساده كارگر چه -كار ىكننده در كارى وجدان است، مؤثر اين در داخلى كارآفرين
 خود دارند، نقش مسئولين دارد، نقش دولت است، مؤثر اين در -كار مهندس يا مجرب
 ايدب همه. دارد نقش خارجى كاالى ىدهواردكنن تاجر دارد، نقش كارآفرين دارد، نقش كارگر
 رب فرهنگى و كند پيدا ارزش كند؛ پيدا رجحان داخل توليد تا بدهند هم دست به دست
 هب ما. بدانيم ارزش را داخلى توليد كردن مصرف كه شود حاكم ما ذهنهاى بر و ما ىجامعه
 داخل ارگرك يک يم،كنمى مصرف را او توليد كه بيگانه كارگر يک واداشتنِ كار به قيمت
 بليغاتت مسئوالن كشور، گذارانسياست شور،ك مسئولين ىهمه. كنيممى بيکار را كشور
 يتاهم بايد نکته اين به مربوطه بخشهاى دولت، كارگران، خودِ كارآفرينان، خودِ كشور،

  .1بدهند

 رونق تولید داخلی

 توفيق هب اگر. داخلى توليد ىمسئله به گرددبرمی اقتصادى مسائل از مهم بخش يک
 را، خلىدا توليد ىمسئله بتوانيم ما مسئوالن، تالش با و ملت راسخِ عزم و اراده با و الهى

 از اىعمده بخش ترديد بدون ببريم، پيش و ببخشيم رونق است، آن ىشايسته كه آنچنان
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 ملى يدتول ىمسئله اقتصادى، جهاد از مهمى بخش پس. ماند خواهد ناكام دشمن تالشهاى
 و همراهى با خود، هوشمندى و آگاهى با خود، عزم با خود، همت با ايران ملت اگر. است
 ميدان اين در و كند حل را داخلى توليد مشکل بتواند درست ريزىِبرنامه با مسئوالن، كمک
 و كامل ىغلبه است، كرده فراهم را آن دشمن كه چالشهائى بر ترديد بدون برود، پيش
 .است مهمى ىمسئله ملى، توليد ىمسئله بنابراين. كرد واهدخ پيدا جدى

 ىسئلهم شد؛ خواهد حل تورم ىمسئله ببخشيم، رونق را داخلى توليد توانستيم ما اگر
. ردك خواهد پيدا استحکام كلمه حقيقى معناى به داخلى اقتصاد شد؛ خواهد حل اشتغال

 دشمن وقتى. شد خواهد نااميد و مأيوس وضعيت، اين ىمشاهده با دشمن كه اينجاست

  .2.شد خواهد تمام هم دشمن كيد دشمن، ىتوطئه دشمن، تالش شد، مأيوس

 ایجاد اشتغال

جنگِ دوران  اتاق كند، بايد مثلاى كه براى ايجاد اشتغال در كشور كار مىآن مجموعه

راى آن و دفاع مقدّس ب جنگ شناخت، كار كند. در دوراندفاع مقدّس كه شب و روز نمى

بودند، شب و روز، تعطيل و غير تعطيل، اوّلِ هفته  جنگ هايى كه مشغول طرَّاحىمجموعه
و آخرِ هفته معنا نداشت؛ مرتَّب مشغول كار بودند. امروز بايد براى ايجاد اشتغال به همان 
نحو تالش شود. جوان ما بايد بتواند از نيرويش، براى اداره زندگى خود و پيشرفت كشور به 

 8اى حقيقى استفاده كند؛ كشور هم اين ظرفيت را داردمعن

 های جهادیزایی در نقش راه حرکتجایگاه اشتغال

 ینظران عرصههای جهادی كه توسط برخی از كارشناسان و صاحبنقشه راه حركت
ی افراد و ی جامعه و عرصهاندازی را در دو عرصهجهادی تدوين شده است، چشم
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اندازهای آن موضوع ترين چشميف نموده است كه يکی از مهمهای انسانی تعرسرمايه
انداز، راهبرد و در ادامه سياست تحقق اين عرصه به تفضيل اقتصادی است كه در ذيل چشم

 آورده شده است.

 جامعه اقتصادی عرصه انداز چشم

گری و  خواهی ومطالبه كار، تالش، عدالتۀ دست يافته به نقش برتر در تحکيم روحي

برخوردار  به افزايش در آمد سرانه و ايجاد اشتغال و پيشرفت زندگی مردم مناطق كمكمک 
 .در راستای شکستن حصارهای طبقاتی و تحکيم عدالت اقتصادی

 راهبرد عرصه اقتصادی جامعه

 و كار فرهنگ عملی و علمی ترويج و رسانی خدمت فرهنگ كردن نهادينه به كمک
 .عالم مستضعفان و كشور اینيازه بر تاكيد با مجاهدت و تالش

 التعد تحقق برای الزم بسترهای نمودن فراهم جهت برخورداركم مناطق توانمندسازی
 ايران اسالمی جمهوری نظام انداز چشم سند تحقق راستای در اقتصادی

 سیاست تحقق عرصه اقتصادی

ر های مختلف كا گذاری فعاالن اقتصادی در عرصه سازی بستر مناسب سرمايه فراهم .1

 برخوردار و اقتصاد مناطق كم

مبنی  ()قدس سرهاستفاده از توليدات داخلی در راستای ايجاد گفتمان امام راحلالگوسازی  .2

 خودباوریی روحيهو گسترش فرهنگ جهت  "توانيم ما می"بر 

های مهارتی و تخصصی مبتنی بر نوآوری و خالقيت و كمک به گسترش آموزش .8

رصت گيری از فبرخوردار و دوردست با بهرهمناطق كمشکوفايی استعدادهای نهفته در 

 های مرتبط جهت تقويت و بالندگی روحيه كارآفرينیسازمان

 كمک به گسترش و تقويت روحيه تعاون و مشاركت عمومی در اقتصاد جامعه .4

رسانی، كار و مجاهدت، اعتدال، قناعت و ساده گسترش و تقويت فرهنگ خدمت .5

 زيستی 



 

 

 

5 

 

 خواهی در ميان اقشار جامعهگری و عدالتئوليت پذيری، مطالبهمس یهروحيء ارتقا .6

كيد أبا ت وریها در عين بهرهجويی در انجام فعاليت الگوسازی عملی قناعت و صرفه .7

 بر الگوی اقتصاد مقاومتی

های تخصصی مراكز علمی، پژوهشی و تحقيقاتی جهت استفاده از ظرفيت .1

 برخوردار توانمندسازی مناطق كم

 یها و تهديدها در جامعهها، فرصتها، ضعفدقيق و بررسی ميدانی قوت شناسايی .0

 هدف در راستای ترسيم اطلس جامع مناطق هدف

ی درآمد و نظام اقتصادی اسالمی بر مبنای توزيع عادالنه  گيریحمايت از شکل .19

 برخوردارهای برابر برمبنای شايستگی در مناطق كمو ايجاد فرصت منابع

ها جهت رفع تبعيض و های اقتصادی و تعاونیاندازی بنگاهو راه كمک به تشکيل .11

 های عادالنه ها و گسترش فرصتعدالتیبی

ای هگيری از شبکهكمک به تربيت و توانمندسازی نيروهای متخصص با بهره .12

 ایحرفهوآموزشی مستمر همچون فنی

لد برای اقشار ريزی جامع مهارت آموزی، كارآفرينی و اشتغال موكمک به برنامه .18

برخوردار با تاكيد بر كمی جامعه هدف متناسب با فرهنگ و نيازهای بومی منطقه

 تعامالت سازمانی با نهادهای مسئول

های توسعه و حفظ امنيت و كمک به دولت اسالمی جهت فراهم نمودن زيرساخت .14

 برخوردارثبات اقتصادی در مناطق كم

ها و نيازهای فوری كشور و ملل با بحرانايجاد آمادگی مشاركت فعال در مواجهه  .15

 های فراگيرديگر از قبيل زلزله، سونامی، قحطی، شيوع بيماری

برخوردار در راستای سازی امکانات ضروری زندگی در مناطق كمكمک به فراهم .16

 های روستايیمبارزه با مهاجرت

يری از پيشگگيری از عواملی همچون برخوردار با بهرهشکوفايی اقتصادی مناطق كم .17

 سازی امکانات ضروری زندگی و رفع موانع توليد مولدهای روستايی و فراهممهاجرت
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در خصوص وضع حاضر روستاهای کشور مختصرکوتاه و   

 روستايی اجتماعات انسانی و من جمله مناطقبخواهيم با نگاهی جامعه شناسانه به اگر 
گرفتن  جود پتانسيلهايی در جهت شکلبنگريم در می يابيم كه علت تشکيل اين اجتماعات و

 محروم داليل محروميت مناطقدر بررسی  بنگاه اقتصادی و معاشی بوده است. يک
 كشورمان به چند دليل عمده می رسيم.

 امرار معاش را از بين برده  پتانسيلهای زندگی و تغييرات اقليمی وآب وهوايی (1

 افتهناطق افزايش ير در مپتانسيلهای تجديد ناپذياز بين رفتن منابع و سرعت  (2

  رديدهگ دن خرده مالکی ، توليد سنتیاقتصادی نبو باعثصنعتی شدن توليد  (8

ب در بين اغل رتخصصی شدن توليد، و عدم آگاهی وتوانايی تخصصی در اين ام (4

 روستائيان

  در بين روستائيان روحيه قناعت زدگی و سستی در امرار معاش رواج (5

زندگی بدون افزايش سطح فرهنگ، آگاهی و  سطحالقا زندگی شهری و ارتقا  (6

  انديشه متناسب با آن

فتن محروميت در مناطق روستايی شاهد اوج گر های اقتصاددنبال كمرنگ شدن پايهبه 
های مختلف آمارهای جمعيتی دورهرفتن آمار مهاجرت هستيم. و باال در اين مناطق

معيت روستايی به شهرها را سرشماری، جريان تخليه روستاهای كشور و سرازير شدن ج
سال گذشته در ازاء ايجاد يک  49نمايد. طبق سرشماری نفوس و مسکن در مدت تاييد می

شغل در روستاها چهار شغل در شهرها به وجود آمده است؛ كه اين تفاوت فاحش، نمودی 
ق آمار . طب4باشدساز مهاجرت روستاييان به شهرها میاز افزايش بيکاری در روستاها و زمينه

مورد  655251، ميزان مهاجرت از آبادی به شهر 1809در سرشماری سال  همنتشر شد
ها به منظور جستجوی كار و انتقال درصد مهاجرت 7/12گزارش شده كه از اين ميزان 
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ای كه اين مهم در بين علل مهاجرت، بيشترين وزن را به گونهاست؛ بهگرفتهشغلی صورت
از روستا به  بمتناسرويه و نااست كه مهاجرت بیاين درحالی  است.داده خود اختصاص

های شومی ازجمله اعتياد و انواع بزهکارینشينی دركالنشهرها و پديدهشهر، رشد حاشيه
 .تهای اجتماعی را به همراه خواهد داش

 

 ماخذ: مركز آمار ايران68۳۱-688۱میزان شهرنشینی و روستا نشینی 

روستایی توسط جوانان  کسب وکار ایجاد مشکالت موجود که مانع

 رددگمی

ی قهی اقتصاد منطامروز در كشور شاهد هستيم كه نيروی جوانی كه بايد موتور محركه
خود باشد متاسفانه از تخصص و حرفه ی مناسب برخوردار نبوده و انگيزه و رغبت الزم را 

يت به دليل ريسک باالی فعالی كارآفرينی و خوداشتغالی ندارد كه اين جهت ورود به عرصه
باشد كه شايد بتوان اين انفعال را ترس از شکست و عدم اطمينان از نتايج آغاز فعاليت می

سنجيده شده است،  (GEMناميد، اين فاكتور كه در مطالعات ديده بان جهانی كارآفرينی )
ه است درصد بود81در كشور برابر 1811نشان دهنده آن است كه ترس از شکست در سال 
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كشور، رتبه بيست و سوم به ايران اختصاص 69كه در رده بندی كشورهای عضو، در بين 
 يافته است. 

اضافه نمود كه ورود به بازار كار مستلزم دسترسی به اطالعات را همچنين بايد اين نکته 
و داشتن ايده و كشف فرصت مناسب می باشد كه متاسفانه اين مهم نيز در مناطق محروم 

كمتر با جوانانی مواجه  ،کالت فراوان روبروست و می توان گفت در مناطق محرومبا مش
می شويم كه ايده ای برای شروع يک كسب و كار داشته باشند و يا از تحمل الزم برای بر 
دوش كشيدن سختی های شروع يک كسب و كار و توسعه آن برخوردار باشند؛ بر طبق 

درصد ازمردم كشور براين باور 72.5در ايران، ،   EMGآخرين آمارهای منتشر شده از دفتر
 بوده اند راه اندازی كسب و كار در ايران سخت است. 

 ی كافی و ضامنتوان به عواملی چون عدم دسترسی به سرمايهعالوه برموارد فوق می
و وثيقه جهت تامين سرمايه و عدم برقراری ارتباط كاری و انگيزشی با كارآفرينان و افراد 

وفق بازار و عدم دسترسی به مشاور در مراحل قبل و بعد از راه اندازی كسب و كار اشاره م
يک كسب و كار توسط يک جوان و توسعه نمود كه از جمله داليلی هستند كه مانع شروع 

 گردند. روستايی می

 نرخ بیکاری در مناطق روستايی كشور

های يژگیماخذ: مركز آمار ايران، نتايج  طرح آمارگیری از و

( و طرح آمارگیری نیروی كار 6831-6838اشتغال و بیکاری)

(68۳6- 6831) 
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 يکبطور خالصه موانع و چالش های پيش روی يک جوان روستايی برای راه اندازی 
 كسب و كار به شرح زير می باشد

 مهارت های فنی )عدم دسترسی مناسب به عدم آشنايی و تسلط افراد بر

 امکانات آموزشی(

 رخورداری از سرمايه نقدی و غيره نقدی )آب زمين ... ( مورد نياز عدم ب

 جهت شروع كسب و كار

 عدم دسترسی به وثيقه و مدارک الزم جهت ضمانت وام 

 نداشتن شناخت كافی از بازار كار و محصوالت دارای بازار مناسب 

 ريسک باالی فعاليت در بازار و احتمال باالی شکست 

 والت توليد شدهابهام در امکان فروش محص 

 عدم دسترسی به مشاور فنی در صورت بروز مشکل در فرايند توليد 

 عدم دسترسی به مشاور مديريتی جهت ايجاد، توسعه و تثبيت كسب و كار 

  متمركز شدن ذهن متقاضيان بر كسب و كارهای اطراف خود و عدم توجه

 به كسب و كارهای جديد

 اندازی كسب و كار در ادارات دولتی  ارائه خدمات مورد نياز افراد متقاضی راه

-به صورت جزيره ای و جدا از هم )خدمات مالی، حقوقی، آموزشی و فنی

 تخصصی و حمايتی(

  طوالنی بودن مسير راه اندازی كسب وكارها و اتالف وقت زياد متقاضيان

 روستايی
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جهادی به عرصه جهاد  هایحرکتضرورت ورود 

 زاییاشتغال

ت رشد فراگير و قابل توجه تخصص گرايی در عرصه حركتهای در دهه اخير به موازا
جهادی، سياستهای كلی نظام و منويات مقام معظم رهبری )مدظله العالی(، از يک سو و 

های جهادی ، لزوم و ضرورت ورود تشکلسوی ديگرشرايط و مقتضيات حاكم بر جامعه از 
 مناطق محروم را بيش از پيشبه امر اشتغالزايی و توسعه كارآفرينی روستايی در سطح 

 ايجاب نموده است.

گسترش جهاد كارآفرينی دربين مردم و استفاده حداكثری از منابع در دسترس، از جمله 
گامهای اساسی در دستيابی به هدف خودكفايی و منع وابستگی به بيگانگان می باشد. 

و حمايت از كار و خودكفايی و استقالل اقتصادی، آرمانی است كه جز با جهاد اقتصادی 
 سرمايه ی ايرانی بدست نخواهد آمد. 

اران تا ذگدر جهاد اقتصادی الزم است تا تمامی اقشار جامعه از مسئوالن و قانون
دار، تمام اهتمام خود را به كار گيرند تا كارگران و كارمندان و حتی دانشجويان و زنان خانه

ديگر و اين بار در عرصه اقتصادی باشيم و بار ديگر شاهد پيروزی ايران اسالمی در نبردی 
اين مهم تحقق نمی يابد مگر با تالش و همت اقشار مختلف مردم و علی الخصوص جوانان 

 « ۱اِن َّ اللَّهَ ال يُغ يَِّرُ ما بِق ومٍ حَتَّیَ يُغ يَِّروا ما بِا نفُسِهِم »كه 

ستايی نه نواحی رولذا با عنايت به آنچه گذشت، جهت توسعه پايدار و توانمندسازی بهي
های توسعه روستايی و توسعه اشتغال و كارآفرينی مولد تعريف زيرساختمحروم كشور، باز

تغيير رويکردها در مناطق رسد. ترين اقدامات ممکن به نظر می در اين مناطق، از اساسی
ای  محروم و الگوسازی كسب وكارهای موفق اتفاق نخواهد افتاد مگر توسط مجموعه

 . مردم و با روحيه جهادیازجنس 

                                                      

 11سوره رعد، آيه   5
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هايی ها و موسسات اجتماعی، به عنوان مجموعههای جهادی، سمنورود تشکل
خودجوش، داوطلب و مردم نهاد، به عرصه اشتغالزايی و توسعه كارآفرينی روستايی )متناسب 

هلل در رسد؛ كه بحمدناپذير به نظر می ببا مقتضيات حاكم بر مناطق هدف( ضرورتی اجتنا
جهادی مطرح شده حركتهای های اخير، اين مهم به صورت گفتمانی فراگير در عرصه لسا

است. مسيری كه گذار از خدمت محوری به توليد و مسيری رو به تعالی و تکامل را پيموده
-محوری را به عنوان يکی از محورهای راهبردی حركتهای جهادی تخصصی تعريف می

 نمايد.

در طی حضور خود در مناطق محروم، منابع مورد نياز  اگر گروههای جهادی بتوانند
جهت ايجاد و توسعه كسب و كار را كه در بين ادارات و سازمانهای مسئول متفرق است، 
تجميع كرده و همچنين ايجاد كسب و كار را برای روستائيان تسهيل نمايند می توان ابراز 

 ه جهاد اشتغالزايی دست يابد. داشت كه گروه جهادی توانسته است به اهداف خود در عرص

 هدف از جهاد اشتغالزایی روستایی چیست؟

در جهاد اشتغالزايی روستايی كه توسط گروههای جهادی انجام می گيرد هدف اصلی 
مولد و پايدار در راستای استفاده يا توسعه اشتغال  ايجاد و»را می توان چنين بيان نمود: 

روم كشور با هدف باالبردن سطح توليد ملی و نرخ حداكثری از منابع موجود در مناطق مح
 « اشتغال

 اهداف فرعی:

ترويج و توسعه فرهنگ كار و تالش در بين اهالی روستاها از طريق  .1

 الگوسازی كارآفرينان موفق بومی 

 جلوگيری از مهاجرت روستاييان به شهر و تالش در  مهاجرت معکوس  .2

 ناطق محرومكاهش معضالت اجتماعی ناشی از بيکاری در م .8

 به دست خود اهالیمناطق توسعه و آبادانی و   ترويج خودباوری .4

 ايی روستمناطق افزايش اميد به زندگی در  .5
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 راهبردهای اصلی

 حل مشکالت و تقویت کسب وکارهای موجود 

، زمينه فعاليت توليدی تاحدی گردد كه در مناطق محرومدر بعضی از اوقات مشاهده می
ی منطقه نيز از دانش و انگيزه الزم جهت بهره برداری از فرصت باشد و اهالفراهم می

موجود برخوردار می باشند، با اين حال به دليل وجود مشکالت علمی ، اجتماعی ، مالی و 
بازاريابی و... اهالی منطقه نمی توانند آنچنان كه بايد از فرصت موجود بهره الزم را ببرند. 

د با صرف هزينه و انرژی پايين در عين هوشياری به در اين مواقع گروه جهادی می توان
اين موضوع ورود پيدا كرده و با طرح مسئله به صورت علمی و مشاوره گرفتن از اساتيد ، 

 صاحب نظران وكارشناسان و كارآفرينان خالق مشکل را برطرف نمايد. 

 كرمان جنوب منطقه توان به مشکل بازاريابی محصول آلوورا دربه عنوان مثال می
اشاره نمود كه توسط كانون جهادگران ارزش آفرين مرتفع شد و يا به ممانعت اهالی روستای 
چناربرگ در نورآباد ممسنی از احداث مجتمع پرورش ماهی در روستا اشاره نمود كه با ورود 

 گروه جهادی ياران سيدعلی مرتفع و زمينه اشتغال جوانان روستايی فراهم گرديد.

 و فرهنگ سازی ترویج ، آموزش

گاهی ضرورت و يا امکان ايجاد كسب وكار توسط گروه های جهادی وجود 

در اين مواقع می توان از راهبرد ترويج و آموزش استفاده نمود. در اين راهبرد گروه ندارد، 

جهادی سعی می كند در طی فعاليت های ترويجی اعم از پخش فيلم ، بازديد و يا برگزاری 
يکی از مشکالت روستا گام برداشته و يا ی آموزشی ، در برطرف نمودن جلسات و دور ه ها

از جمله اقدامات در اين خصوص می توان به موارد زير اشاره  فرهنگی جديد ايجاد نمايد.
ترويج آبياری تحت فشار، ترويج تشکيل ترويج كار جمعی، فرهنگ كار وتعاون، نمود: 

ری در روستا، معرفی كارآفرينان و افراد سهامی زراعی، معرفی فرصت های سرمايه گذا
 موفق بومی ، معرفی قوانين و فرايند های قانونی مرتبط با روستائيان و...
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 کار جدیداد کسب وایج

تا  نمايدهای موجود و بالقوه تالش میظرفيتاز در اين راهبرد گروه جهادی با استفاده 
به معنای ايجاد كسب و كاری بدون ايجاد كسب و كار جديد كسب و كاری را ايجاد نمايد. 

ين راهبرد با اتخاذ ا انسانی و طبيعی منطقه است. یهامندی از ظرفيتهسابقه قبلی و با بهر
ار را تحت پوشش قر و فروش توليد هاینمايد تا كليه فرايندگروه جهادی خود را موظف می

جهيزات، آموزش مهارت ريد تمراحل خريد مواداوليه ، خ دهد. به عبارتی گروه جهادی بايد

  .محصول و بازاريابی و نظارت بر پايداری كسب و كار را انجام دهد ، فرايند توليدو حرفه

 مشابه کسب وکار ایجاد

اين راهبرد در مقايسه با راهبرد قبلی از سرعت باالتر و خطر پذيری كمتر بهره مند 
دف و شهرهای اطراف ه وجو در مناطق وه جهادی ازطريق جستدر اين راهبرد گر است.

 كارآفرينان اتتجربي از استفاده و باسعی می كند تا افراد و كارآفرينان موفق راشناسايی نمايد 
از طريق مشابه سازی كسب و كار آنها ، كسب و كاری را مشابه كسب و ،  موفق افراد و

 .كار موجود، ايجاد نمايد

نيز استفاده نمود به نوعی كه در اين راهبرد می توان از مشاركت كارآفرينان موفق 

  .سرپرستی و نظارت بركارگاه برعهده ی ايشان باشد

 جدول انتخاب استراتژی بهینه با توجه به منابع در دسترس

 استراتژی
 عوامل مورد نیاز در سطح گروه جهادی

 زمان مورد نياز پشتيبانی مالی نيروی انسانی

 زياد زياد متخصص جديد وكار كسب ايجاد

 متوسط زياد نيمه متخصص مشابه وكار كسب ايجاد

 كم متوسط نيمه متخصص سازی فرهنگ و آموزش ترويج،

 متوسط كم نيمه متخصص موجود وكارهای كسب تقويت و مشکالت حل
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 روستایی فرایند ایجاد کسب و کار

زايی در مناطق های جهادی در طی اجرای جهاد اشتغالهای گذشته گروهدر سال
 اهكدام از اين الگوها از ظرافتهرهای مختلفی استفاده نمودند. الگوها و فرايندمحروم، از 
ها نياز به زمان و مطالعه باشند كه بحث و بررسی آنات خاص خود برخوردار میو مالحظ

های انجام گرفته و مورد فرماييد حاصل بررسیآنچه كه در ادامه مشاهده می .بيشتری دارد
 باشد.جهادی فعال در اين حوزه میهای پذيرش اغلب گروه
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 پايش منطقه (1

در گام اول الزم است تا تيم اشتغالزايی، يک ديد كلی و در عين حال دقيق در خصوص 
منطقه  و مسائل مربوط به اشتغال كسب نمايد. در همين خصوص فرم شناسايی منطقه 

 تهيه گرديده است كه به پيوست ارائه می گردد.

 ، نسبت به موضوعات اجتماعی، انسانی وم است تا تيم اشتغالزايینطقه الزدر پايش م
جمعيتی و همچنين موضوعاتی چون مزيت های محيطی و زيرساختی ، محدوديت های 
محيطی و زيرساختی نيز توجه نمايد . پس بطور خالصه می توان گفت كه پايش منطقه از 

جهت جمع آوری اطالعات گروههای جهادی  تشکيل شده است. انسانی و محيطیدو بعد 

 استفاده نمايند. فرم شناسایی منطقهبصورت هدفمند می توانند از 

وست ليست مراكز مرتبط جهت اخذ اطالعات و سازمانهای مرتبط با اشتغالزايی *به پي
 روستايی آورده شده است.

 مصاحبه با كارآفرينان و صاحب نظران (2

توان جزئی از پايش منطقه به حساب مصاحبه با كارآفرينان و صاحب نظران را شايد ب

 .اهميت باالی آن است  اين موضوع به طور جداگانهآورد. اما دليل پرداختن به 

كارآفرينان موفق بومی و صاحب نظران بومی و غيربومی، از جمله افرادی هستند كه 
می توانند در مدت زمان كوتاه و با دقت باالتر، ايده ها و نظرات كارشناسی در خصوص 

قرار دهند. در همين خصوص الزم  شمادر اختيار را وضعيت موجود و مطلوب منطقه هدف 
 ادارات محلی وبا ايجاد ارتباط با است تا تيم اشتغالزايی در طی حضور در منطقه هدف، 

مراكز دانشگاهی نسبت به شناسايی اين افراد اقدام نموده و اطالعات الزم را از ايشان 
 دريافت نمايند.

 بی طرح های پيشنهادیارزيا (8

در طی پايش منطقه و مصاحبه با صاحب نظران و كارآفرينان طرح های مختلفی به 
به طور دقيق مورد مطالعه قرار گرفته و در اين مرحله ذهن می رسد، اين طرح ها بايد 
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مجموعه اين مطالعات در طرح كسب  پارامتر های فنی، مالی و بازاريابی آن مشخص گردد.
کس می گردد و می تواند جهت تامين مالی و انگيزش حاميان و مشاركت كنندگان و كار منع

 مورد استفاده قرار گيرد. 

 نحوه تدوين آن پرداخته شده است. ، به طرح كسب و كار و 1در پيوست**

 انتخاب كسب و كار  (4

پس از طی مراحل گذشته الزم است تا گروه جهادی در طی جلسات كارشناسی، كسب 
 ايدمنه را انتخاب نو كار بهي

ا و هبايد به منابع موجود در گروه جهادی و همچنين قابليتانتخاب كسب و كار جهت 
ها متعدد باشد، تهيه جدولی طرح در صورتی كه منابع موجود در منطقه هدف توجه نمود.

 تواند به شما كمک كند.ها میمشابه جدول ذيل در امتيازدهی و مقايسه طرح

  



 

 

11 

 

کسب و 

 کارهای

 پیشنهادی

ی
اد

جه
وه 

گر
ط 

وس
را ت

اج
ت 

بلی
قا

 

بر
ه 

مای
سر

م 
ک

بر 
ک 

یس
م ر

ک
یی 

زا
غال

شت
خ ا

نر
 

ده
از

ودب
ز

 

ی
اد

تص
 اق

ی و
مال

ی، 
 فن

ی
یر

پذ
ه 

جی
تو

 

یر
پذ

ش 
وز

آم
 

ور
شا

و م
ی 

رب
ه م

ی ب
رس

ست
د

 

قه
نط

ز م
نیا

 و 
ت

ضیا
مقت

گ، 
هن

فر
با 

ب 
اس

تن
 

اد 
عد

ست
و ا

زه 
گی

و ان
ه 

الق
ا ع

ب ب
اس

تن

ب
اط

مخ
عه 
وس

ت ت
بلی

قا
 

از
متی

ع ا
جم

 

ریب *ض

 اهمیت

            

دامداری 

 سبک

*

* 
          

*

*

* 

             كشت علوفه
پرورش مرغ 

 بومی
            

             چرم دوزی

             و..

*هر كدام از معيارها ممکن است از اهميت متفاوتی برخوردار باشد. الزم است اين 
  1./ الی 1ريب اهميت عددی است بين اهميت با تعيين ضريب اهميت منعکس گردد. ض

** امتياز كسب شده طرح در هريک از معيارهای فوق بايستی با انتخاب عددی از بين  
 نشان داده شود 19الی 9

رب ضريب اهميت در امتياز هر معيار به دست می ضحاصل  مجموع*** امتياز كل از 
 آيد. 
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 سازی ترويج و بستر (5

كسب و كار بهينه الزم است تا بسترسازی جهت اجرايی  پس از پايان مطالعات و انتخاب
شدن كسب و كار در منطقه آغاز گردد. البته الزم به ذكر می باشد ارتباط با اهالی و مشورت 
گرفتن و بستر سازی از مراحل آغازين شروع می شود آنچه در اينجا به طور جداگانه ذكر 

 رح است.منظور تبليغ و ترويج علنی و فراگير طبه گرديد 

و برقراری ارتباط چهره به ستا در اين مرحله گروه با تشکيل جلسات ترويجی در رو
    خواهد داشت. پيشنهادی در منطقه كارسعی در ترويج كسب وچهره 

 شکيل تيم بومی و ثبت تعاونیت (6

سازی ، بايد تعدادی از افراد  با انگيزه از اهالی روستا ی ترويج و بسترخروجی مرحله 
كه قصد دارند تا كسب و كار پيشنهادی را دنبال نمايند. در اين مرحله الزم است تا باشد 

د تا در اسرع وقت ساختار قانونی و حقوقی يضمن متشکل كردن اين افراد ، تالش نماي

تعاونی "و يا  "6تعاونی توليد"د. پيشنهاد ما، ثبت ساختار يمتناسب با آنها را فراهم و ثبت نماي

می باشد. همچنين گروه می تواند با ثبت شركت و سرمايه  "7ليد كنندگانتامين نياز تو

 گذاری، در طرح مشاركت نمايد.

 اخذ مجوزهای الزم (7

حال با مشاركت فعال تشکل ايجاد شده در مرحله قبل، در  اسرع وقت نسبت به اخذ 
اقت فرسا مجوز های مورد نياز اقدام نماييد. الزم به ذكر است معموال فرايند اخذ مجوز ط

                                                      

 شاورزی،ر امور مربوط به كون بخش تعاونی جهت فعاليت دنشركتی است كه بر اساس قا شركت تعاونی توليدی؛ 6
عشايری و نظاير آن  معدن، عمران شهری و روستايی و دامداری، دامپروری، پرورش و صيد ماهی، شيالت، صنعت،

 می شود. تشکيل و ثبت

شركت تعاونی تامين نياز توليدكنندگان؛شركتی است كه با عضويت واحدهای توليدی به منظور تامين و توزيع  7
 مشترک آنان تشکيل و ثبت می شود.انواع نيازهای 
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بوده و نيازمند صبر حوصله و پيگيری مستمر است. طوالنی شدن اين مرحله ممکن است 
باعث ايجاد رخوت و سستی و نا اميدی بين روستاييان گردد لذا گروه در ضمن تالش جهت 
تسريع اين فرايند، بصورت موازی اجرای فرايند آموزش و تهيه تجهيزات وملزومات را نيز 

 انجام دهد. 

 های آموزشی مورد نيازگزاری دورهبر (1

افراد در اكثر مواقع ، قبل از شروع كسب و كار الزم است تا آموزشهای الزم را در 
اين دوره های آموزشی می تواند با كمک  خصوص مهارت توليد محصول را كسب كنند.

كارآفرينان، افراد متخصص گروه جهادی و يا حتی كمک گرفتن از مراكز فنی حرفه ای 
  برگزار گردد.نطقه هدف م

 تامين مالی طرح (0

 طريق می توان سرمايه مورد نياز طرح ها را تامين نماييد.  پنجبه طور كلی به 

 سرمايه گذاری منابع خصوصی تأمين مالی -1
، كمک  1های كوتاه و بلند مدت ، اوراق قرضهسرمايه گذاری ازطريق بدهی )وام -2

 های دولتی(
 حقوق صاحبان سهام  تأمين مالی از طريق سرمايه و -8
 ، سود انباشته( 0منابع داخلی تأمين مالی )اجاره به شرط تمليک -4

 هبه و يا قرض الحسنه از محل خيرين -5

                                                      

 را( هساالن بهره) مشخصی مبالغ شودمی متعهد انتشاردهنده شركت آن موجب به كه است اسنادی قرضه اوراق 1

 اوراق دارنده. كند پرداخت باز را مبلغ اصل( سررسيد) مشخص زمان در و كند پرداخت آن دارنده به خاص هايیزمان در
 .ندارد شركت در مالکيتی هيچ ولی دارد را آن بهره و اصل ريافتد حق بستانکار عنوان به

 به عمل صورت در اجاره، مدت پايان در مستاجر شود شرط آن در كه است ای اجاره عقد تمليک شرط به اجاره 0

 .شود مالک را مستاجره عين قرارداد، در مندرج شرايط
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با توجه به نوع طرح و مبلغ مورد نياز می توان يکی از روش های فوق ويا تركيبی از 
 آنها را برای سرمايه گذاری در نظر گرفت.

 تامين مالی اشاره شده است.به برخی از منابع ***در پيوست 

 تجهيزات و لوازم مورد نياز تامين (19

با مشاركت اعضای كسب و پس از اخذ مجوزهای اوليه و تامين مالی ، در اين مرحله 
رد نياز را خريداری و يا و كار روستايی و از محل منابع تامين شده ، تجهيزات و لوازم مو

 د.ينماي كرايه

 راه اندازی كسب و كار (11

دازی كسب و كار به معنای شروع فرايند توليد می باشد كه بايد در اين مرحله راه ان
آماده شده باشد و نيروی انسانی نيز مهارت الزم را  ،مواد اوليه، تجهيزات و لوازم مورد نياز

 .دانم توليد را آغاز يدجهت توليد پيدا كرده باشد. در صورت وجود اين عوامل می توان

 كار نظارت و توسعه كسب و (12

پس از راه اندازی كسب و كار، الزم است تا گروه نظارت كافی بر كسب و كار داشته 
باشد و مشکالت احتمالی آن را برطرف نمايد و مسير را جهت توسعه ی كسب و كار فراهم 

 آورد

 شبکه سازی (18

گروه در طی فرايند ايجاد كسب و كار، با افراد ، سازمانها و صاحب نظرانی ارتباط گرفته 
ست كه حضور و مشاركت آنها جهت پايداری و توسعه كسب و كار الزم و ضروری است. ا

از جمله می توان به بازار فروش، بازارتامين مواد اوليه، دامپزشک و ... اشاره نمود. الزم است 
 در پايان فعاليت خود اين افراد را به كسب و كار ايجاد شده متصل كند.تا 
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 عوامل و منابع مورد نیاز

دی ، منابع متعدهادی به عرصه اشتغالزايی روستايیه طور كلی جهت ورود گروههای جب
 مورد نياز می باشد. اين منابع را می توان به دو دسته تقسيم نمود. 

منابع و عواملی كه بايد در  ؛منابع مورد نياز در گروه جهادیدسته اول،

ت بتواند بصورگروه جهادی و تيم اشتغالزايی وجود داشته باشد تا گروه 

 زايی ورود كند.توانمند و اثربخش به عرصه اشتغال

 ؛منابع مورد نياز در كسب وكاردسته دوم از منابع مربوط می شود به  

كه جهت راه اندازی و يا توسعه يک كسب و كار روستايی هستند منابعی 

 باشد.مورد نياز می

وجه سته دوم اشاره شده و مورد تدر كتب كارآفرينی و اشتغال روستايی، تنها به منابع د
قرار گرفته است و متاسفانه به نقش تسهيلگر اشاره ای نشده است. همانطور كه در بخش 
ضرورت جهاد اشتغالزايی بيان شد، عموما در مناطق محروم كشور معضالت و مشکالتی 

 به و كارآفرينی جلوگيری می كند. وجود دارد كه از ورود موفق اهالی به عرصه نوآوری
فرق مت منابع كننده همين جهت ضرورت حضور گروههای جهادی به عنوان تسهيلگر و جمع

تا در اينجا به پتانسيل  استدر جهاد اشتغالزايی محسوس می باشد به همين جهت الزم 
 های الزم در گروه جهادی نيز پرداخته شود.

 گروه جهادی .1

o انگيزه و تعهد در گروه 

روه جهادی، از انگيزه الزم جهت ورود به قبل از هر چيز الزم است تا گ

عرصه جهاد اشتغالزايی برخودار باشد تا بتواند در قبال مسئوليت های آن 

  تعهد الزم را داشته باشد. 

o  نيروی متخصص و متعهد 
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جهت ورود به عرصه اشتغالزايی روستايی حداقل بايد  ،در هر گروه جهادی

يی برخوردار باشد تا مسير از يک نيروی متخصص در حوزه اشتغال روستا

 پروژه تحت كنترل پيش برود.

o متعهد و انگيزه با نيروی 

از افراد جهادی و  ،تيم اشتغالزايی می تواند عالوه بر نيروهای متخصص

با انگيزه كه از رشته و تجربه مرتبط با جهاد اشتغالزايی برخوردار نيستند 

 شند.تعهد الزم برخوردار با نيز تشکيل شود. اين افراد تنها بايد از انگيزه و

o منابع مالی 

جهت پيشبرد طرح اشتغالزايی، الزم است تا منابع مالی آن اختصاص داده 

شود. اين منابع عموما صرف هزينه اياب و ذهاب جهت سفرهای تداومی، 

 مستند سازی، برگزاری بازديد و هزينه های جاری می گردد

o نيروی بومی 

اجرای جهاد اشتغالزايی بسيار تاثير گذار  نيروی بومی می تواند در تسهيل

باشد. با به عضويت در آوردن افراد بومی در تيم اشتغالزايی ، بسياری از 

حجم پيگيری های در منطقه كاسته شده و نيازی به سفر به منطقه وجود 

 نخواهد داشت و همچنين تربيت نيرو متخصص بومی نيز انجام می شود.

o و مسئوالن ارتباطات سازنده با اهالی 

بستر الزم جهت اجرای يک پروژه جهاد اشتغالزايی در مناطق محروم، 

اعتماد سازی توسط گروه جهادی در بين اهالی منطقه و مسئوالن می 

باشد. ايجاد ارتباطات مناسب و سازنده می تواند در پيشبرد بيش از پيش 

 پروژه تاثير گذار باشد.

o  مداومحضور در منطقه هدف بصورت 
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ضور گروه جهادی در روستا مايه دلگرمی اهالی روستا و خصوصا صرف ح

افرادی است كه مشغول آموزش و يا  فعاليت در كارگاه توليدی می باشند. 

تا اعضای تيم اشتغالزايی، برنامه ريزی های الزم را در اين است الزم 

خصوص داشته باشند تا ضمن حضور در روستا و رفع مشکالت احتمالی، 

روح تازه در كالبد اهالی روستا و اعضای كارگاه  دميده شدن زمينه ساز

 توليدی برای تحمل مشکالت و ادامه مسير گردند.

 كسب و كارهای روستايی .2

o انگيزش 

اولين گام در ايجاد اشتغال روستايی، وجود و يا ايجاد انگيزه در اهالی 

 ينمنطقه می باشد. الزم است گروه جهادی در مرحله انتخاب روستا به ا

مهم توجه الزم را داشته و همچنين در مرحله اجرای پروژه، جهت 

مشاركت در طرح ها افراد با انگيزه را شناسايی و انتخاب و از آنها استفاده 

الزم است تا گروه در طول زمان نسبت به حفظ و تقويت همچنين كند. 

 انگيزه روستائيان اقدامات الزم را صورت دهد.

o عهدنيروی با انگيزه و مت 

در استفاده از روستائيان الزم است تا عالوه بر انگيزه ، به تعهد آنها نيز 

 توجه الزم صورت گيرد.

o مجوز فعاليت 

جهت ايجاد كسب و كار، در اكثر مواقع الزم است تا مجوزهای الزم اخذ 

گردد. مراكزی چون جهاد كشاورزی، دامپزشکی، اداره بازرگانی و اصناف 

 كت دارند.و... در اين امر مشار

o منابع مالی 
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 می تواند شامل اين موارد باشد:منابع مالی الزم جهت ايجاد كسب و كار 

آورده شخصی ، تجميع سرمايه روستائيان ، تسهيالت بانکی ، سرمايه 

 گذار ، خيرين 

o بازار فروش 

بازار فروش محصوالت از جمله منابع كليدی در ايجاد و توسعه كسب و 

پايش منطقه الزم تا گروه جهادی نسبت به  كار می باشد. در مرحله

شناسايی و تعيين بازار فروش محصول اقدام نمايد. عالوه براين از طريق 

مذاكره با ادارات می توان در نمايشگاهها شهرستانی و يامنطقه ای نيز 

جا الزم به ذكر است كه فروشگاه مجازی هسته . در اينحضور پيدا كرد

ن بستری مناسب برای ارائه و عرضه محصوالت توانمندسازی نيز به عنوا

 تواند مورد استفاده قرار گيرد.روستايی، می

o آموزش 

آموزش فنی و مهارتی الزم را می توان از طريق ارتباط با فنی و حرفه ای 

، جهاد كشاورزی، صنايع دستی و اداره بازرگانی، برگزار نمود. همچنين 

از می تواند در اين مسير موثر و كارسارتباط با صنعتگران و كارآفرينان نيز 

 باشد. 

o مشاوره 

های آموزشی به داليل متفاوتی نمی توانند پاسخگوی تمامی نيازهای دوره

فرد باشد. به عبارتی افراد پس از پايان دوره آموزشی و شروع فرايند توليد 

د كه در دوره آموزشی آن را نمحصول، با موارد و مشکالتی روبرو می گرد

. به همين لحاظ در راه اندازی كارگاه ها الزم است تا ندته انياموخ

گروههای جهادی نسبت به در اختيار گرفتن يک مشاور و ناظر فنی كه 

مسلط بر فرايند توليد محصول كارگاه باشد اقدام نمايند. تا در مواقع لزوم 
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از مشاوره های وی برای توليد محصول بهتر و رفع مشکالت پيش آمده 

 كنند. استفاده

o نظارت 

های جهادی به دليل ورود دغدغه مندانه به عرصه اشتغالزايی گروه

،شايسته است تا فعاليت و خدمتی را كه ارائه می نمايند كامل و پايدار 

ايجاد شغل و تاسيس كارگاه تنها قدم اول است و به بيانی ديگر، باشد. 

 می گردد.  اين اقدام با نظارت بر كارگاه و كمک به توسعه آن تکميل

 رو پیش هایو چالشنکات اجتماعی قابل توجه 

 روبروست، هايیچالش باجهاد كارآفرينی روستايی  عرصه به جهادی هایحركت ورود
 برخی به اينجا در دهد، كاهش را آن از حاصل منفی اثرات تواندمی هاچالش اين به توجه

 :كرد خواهيم اشاره هاآن راهکارهای مواجهه باو  هاچالش از

 در كه محدودی زمانی بازه در لذا اندمقطعی و كوتاه اغلب جهادی هایحركت (1

 .باشند داشته ایگسترده فعاليت توانندنمی حضوردارند، مناطق

 سه دو حضور. است جهادی هایحركت هایآسيب از يکی مسئله اين متاسفانه

 وقتی اما ستا مفيد بسيار چند هر محروم مناطق در جهادی هایگروه ایهفته

 يداپ ادامه نيز سال ايام و فصول ساير در حضور اين كه شودمی زياد آن اثربخشی

 . كند

 و مستمر را مناطق در حضور تواندمی نفره چند تخصصی هایكارگروه تشکيل

 حداكثری حضور با مسافرت دو يا يک سال طول در جهادی گروه. كند اثربخش

 چند تخصصی هایگروه سال ايام ديگر در و كردبرگزار خواهد  مناطق در جهادگران

 .پردازندمی مسئولين و اهالیبا هماهنگی  پروژه پيگيری به نفره
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 طرح لذا ندارند، مختلف هایزمينه در كافی تجربه و تخصص جهادی های گروه (2

 .نيست برخوردار كافی عمق از هاآن پيشنهادات و

 صورت جهادی گروه اعضای طتوس لزوما حلراه ارائه نيز و مشکالت تحليل

 و علمی جامعه و مسئولين اهالی، بين وصلی حلقه عنوان به ها گروه گيرد،نمی

 مردم مشکالت بررسی و منطقه در مستمر حضور از پس كه هستند كشور تخصصی

 .ردندگمی مناسب حل راه دنبال به امر متخصصين و ها نهاد ساير كمک با نزديک، از

از تمامی ظرفيت های موجود در ادارات دولتی از جمله گروههای جهادی بايد 

كارشناسان، صاحب نظران و افراد با تجربه و همچنين نتايج مطالعات موجود كه با 

بيت المال جمع آوری شده اند، استفاده الزم را انجام دهند و از هر گونه صرف هزينه 

 موازی كاری و صرف نمودن دوباره هزينه خودداری ورزند.

گردد در ابتدای ورود عرصه جهاد اشتغالزايی، توصيه می كم تجربه درهای روهبه گ

 های مصوب و مورد توجه ادارات محلی استفاده كنند.به اين عرصه، از طرح

  باشدها میجهادی موازی فعاليت ادارات و سازمان هایفعاليت گروه (8

ر جهت چشاندن طعم های جهادی در راستای اهداف نظام و انقالب و دفعاليت گروه

خدمت به محرومين كه ولی نعمتان انقالب می باشند، انجام می شود و اين مهم 

وظيفه ای همگانی است و تا زمانی كه محروميت وجود داشته باشد نيز ادامه خواهد 

 داشت.

 اين به بومی سازمانهای و ادارات با مواجهه و تيم جهاد اشتغالزايی در جهادیگروه 

 كه نبايد مذاكره به  سمتی سوق داده شود كه مسئولين باشند داشته را زمال توجه نکته

به  بايد گروه بلکهگروه و فعاليت آن را موازی فعاليت خودشان فرض كنند  ،ادارات

معرفی و گسترش خدمت رسانی محلی ادارات  اهداف ی جهت پيشبردعنوان كمک

 گردد.
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 را الزم مشاركت و همکاری اهالی مناطق محروم هاطرح اجرای است در ممکن (4

 نداشته باشند.

 و لصانهمخ حضور با بتواند چگونه كه گرددبرمی گروه هنر به اين اهالی، با ارتباط در

 معتمدين و اهالی اعتماد جهادی، های مسافرت طول در و منطقه يک در خود مفيد

 .نمايد كسب را منطقه بزرگان و

 غير و مادی كمک گونه هيچ به اگر تیح خود، هایطرح تمامی در جهادی هایگروه

 هارحط بر نظارت و اجرا تدوين، در را مسئولين و مردم بايد باشند، نداشته نياز مادی

 حتی اهالی هایسرمايه از بايد زايیاشتغال طرحدر  علی الخصوص. دهند مشاركت

 .بدانند خود از را كار نتيجه و كار اهالی تا كنند استفاده اندک مقدار به

و ورود به اين  ، با روحيات جهادی سازگاری ندارداقتصادی هایفعاليتانجام  (5

ی غيرانتفاعی بودن حركت های جهادی را زير عرصه می تواند ذره ذره وجهه

سوال ببرد و با درگير شدن گروه ها با مسائل مالی آنها را از مسير اصلی خارج 

 كند.

 دهدیم انجام حوزه اين در گروه كه ايیهفعاليت گفت، توانمی شبهه اين به پاسخ در

 اگذارو اهالی به يا و دولت به هاطرح اغلب نيست، گروه برای سودآوری به منجر لزوما

 كنار در شود، گرفته نظر در جهادی گروه برای هم سودی حاشيه اگر و شد خواهد

 و تقويت جهت صرفا سود حاشيه اين و برند می هاطرح از اهالی كه است سودی

 .هاستحركت گونه اين ماندگاری

 اراتانتظ سطح كم كم كشور، در جهادی هایحركت شدن گسترده با ديگر، طرفی از

 صرف آينده سال چند در شايد است، رفته باال جهادی هایگروه از محروم مناطق

 وجيهت اصال مالی، لحاظ به يا و نبوده مناطق واقعی نياز ، عمرانی هایفعاليت انجام

 از پس جهادی، هایگروه دارند انتظار محروم مناطق مردم. باشد نداشته یاقتصاد
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 به دهند قرار( معنوی و مادی لحاظ به) رشد مسير در  را هاآن ساله، چند حضور

 .نمايند تامين خودشان دست به را خودشان نيازهای بتوانند كه ایگونه

 و پردازند می مادی شرفتپي حوزه در جهاد لزوم به جايی در نيز رهبری معظم مقام

 سانك بعضى! من عزيزان ": دانندمی جهاد ضد را اينها كه كسانی از كنندمی گاليه

 ظمن تمدّن، يک ايجاد كشور، يک تأسيس كه كنندمى خيال! رمندمى جهاد اسم از

 هادج با انسانها، براى مشروع رفاه و معنوى و مادّى زندگى در پيشرفت زندگى، در

 به چيزهيچ جهاد، بدون! غلطى چه! خطايى چه! هاستاين ضدّ جهاد و سازدنمى

  "19آخرت  نه و دنيا نه آيد؛نمى انسان دست

برخوردار  مشخصمناسب و  مالی ساختار و قانونی وجهه از جهادی هایگروه (6

 نيستند

های جهادی در ارتباط با سازمانها و ادارات محلی و همچنين اهالی متاسفانه گروه

از وجهه مناسب جهت انجام فعاليت های اقتصادی برخوردار نبوده و به اين مناطق 

علت مورد توجه و اعتماد قرار نمی گيرد. لذا  پيشنهاد می گردد گروه جهادی پس از 

كسب تجربه در جهاد اشتغالزايی و قابليت اجرای توانمند اين حركت ، نسبت به ثبت 

ليت های مالی، حقوقی و همچنين عقد ساختار اقتصادی مکمل اقدام نمايد تا فعا

 قراردادهای مرتبط را از آن طريق پيگيری نمايد.

 یقانون وجهه اهالی، مشاركت افزايش ضمن روستايی تعاونی يا و شركت ثبت 

. سازدمی ممکن را مشخص مالی ساختار ايجاد و برده باال را جهادی هایگروه

 در چه و اجرايی حوزه در چه را دخو فعاليت از بخشی گروه كه صورتی در همچنين

 ار آن هایهزينه شركت، سود محل از ميتواند كند،می برونسپاری پژوهشی حوزه
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 ودور از پس كه است رضوان جهادی گروه حوزه، اين در موفق نمونه يک. كند تامين

 وقیحق و مالی امور و نمود تاسيس را رضوان بركت شركت زايی، اشتغال عرصه به

 . نمود جدا خود جهادی فعاليتهای ساير از را

 دولتی مجموعه يا و روستايی های تعاونی اهالی، كمک با تواندمی گروه همچنين

 اين در. كند واگذار خودشان به را آن برداری بهره از پس و كرده اجرا را طرح منطقه،

 اهلل وحر گروه مثال عنوان به. نميباشد گروه سوی از شركت تاسيس به نياز صورت

 واگذار( ره) خمينی امام امداد كميته به را آنهابافی  قالی كارگاه 5 اندازی راه از پس

 .ميکند نظارت كار پيشرفت به و كرده داد قرار عقد مددجويان با وكميته نموده

 كارآفرين خير نبود و  گذاری سرمايه مشکل (7

 سرمايه دتوانمي بهتر شود، نگاشته استاندارد قالب در كار و كسب طرح كه صورتی در

 منطقه دولتی بخش و روستايی تعاونيهای نيز و مالی موسسات و بانکها خيرين، های

 . كند همراه را

 خواهيد روبرو وثيقه مشکل با كنيد استفاده بخواهيد بانکی تسهيالت از كه صورتی در

 . دنيك استفاده روستايی هایتعاونی هایدارايی و اموال از توانيدمی صورت اين در شد

 مناطق برای.. و ارزاق تهيه يا و بنا تاسيس به مندعالقه مردمی، خيرين اغلب

 مراهه را هاآن مشاركت بتوانيد تا است تانطرح ارائه چگونگی در شما هنر اند،محروم

 و نندك گذاریسرمايه طرح در كه دهيد پيشنهاد خيرين به توانيدمی همچنين. كنيد

 .كنند هزينه ديگری خيريه امور در را خود سرمايه سرمايه، بازگشت دوره از پس

به سمت ، مواجهه كمتر با مشکل تامين مالی جهتها جهادی گروهگردد پيشنهاد می

ود تا بتوانند با منابع مالی محد حركت كنندمشاغل كم سرمايه برتاسيس و ترويج 

 اثرگذاری بيشتری را داشته باشند.

 در مناطق محروم كشور اقتصادی هایطرح بودن پذير ريسک (1
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 ،اجتماعی سياسی،) محيطی تغييرات به نسبت اقتصادی طرح هر كلی طور به

در  ادیاقتص هایفعاليت به منحصر تنها ويژگی اين. است پذير آسيب..( و فرهنگی

باشد ولی بايد اين نکته را پذيرفت كه ريسک در كسب و كارهای نمي مناطق محروم

ت می بايس مسئله اينبه  عنايت با. برخوردار است مناطق محروم از شدت باالتری

 کريس مديريت برای تدابيری گرفتن نظر در با كسب و كار طرح تدوين هنگام

 .داد كاهش را چالش اين اثرات..( و جايگزين هایطرح سناريوسازی)

در ترويح و تاسيس كسب و كارهای روستايی به ابعاد كسب و كار و گلوگاه ها و 

 ،توجه به بازارفروش و فاصله تا آند. يتمالی توجه الزم را داشته باشتنگناهای اح

محل تامين مواد اوليه و هزينه آن، قابليت نظارت بر كسب و كار توسط خبرگان و 

همچنين قابليت انبار داری محصوالت از جمله موارد ابتدايی جهت پايين آوردن 

 ريسک كسب و كار می باشد. 

 كار و كسب تعريف در منطقه اجتماعی هایحساسيت و فرهنگ نگرفتن نظر در (0

 يدمف محروم منطقه يک برای باال سوددهی با توجيهی طرح هر لزوما است گفتنی

 می امع،ج ديد نداشتن و منطقه فرهنگی و بومی هایويژگی نگرفتن نظر در نيست،

 اب ار طرح نهايت در و باشد داشته همراه به را بزرگی هایآسيب و مشکالت تواند

 بيکار آن افراد اغلب كه روستا يک در است ممکن مثال عنوان به. كند مواجه شکست

 هب توجهی و كند ايجاد روستا هایخانم برای كار و كسب چند جهادی گروه هستند،

 و دارند یزاي درآمد بانوان اينکه به باتوجه صورت اين در. باشد نداشته آقايان اشتغال

 گاهجاي است ممکن اند، مانده درآمد بدون است آنان عهده هب نفقه پرداخت كه آقايان

 .بياورد دنبال به را فراوانی ومشکالت شده تضعيف خانواده در مرد

در ترويج كسب و كارهای روستايی تا جای ممکن بايد از وارد نمودن رشته های 

ومی بنامانوس به مناطق هدف خودداری كرد. به عبارتی گروهها بايد ابتدا رشته های 
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در صورتی كه اين رشته ها ظرفيت سودآوری و اشتغال منطقه را سنجش نمايند و 

 زايی نداشت به سراغ ديگر رشته ها بروند.

 اشتغال هایطرح ،و زيرساختی طبيعی منابع ،انسانی سرمايه لحاظ به منطقه فقر (19

 .كندمی مواجه چالش با را زايی

 كار وینير از يا يعنی اند،مواجه  سانیان كمبود سرمايه مشکل با محروم مناطق اغلب

 و  كاریوجدان كار، فرهنگ يا و اندبهره كم – ...و شهر به مهاجرت علت به -جوان

 كاذب درآمدهای وجود. كمرنگ است اهالی بين در تالش و كار روحيه مجموع در

 مندا بيشتر مسئله اين به مرزی مناطق  بخصوص مناطق برخی در قاچاق نظير

ه بدليل عدم اعتماد ب كنيم، توجه مادی نگاه به مسئله اين به كه هنگامی. زندمی

ی ، پيشنهاد ايجاد كسب كار از توجيه پايينانسانیكفايت و همچين ماندگاری نيروی 

 يرسا به نسبت جهادی گروه مزيت و فرد به منحصر ويژگی امابرخوردار می گردد. 

 ار تالش و كار روحيه ، خود یحماس حضور با جهادگر يک كه است اين كارآفرينان

 بيانات خود در رهبری معظم مقام  كه است جهت بدين كندمی زنده منطقه در

 .است ناميده  "11سفيران كار و تالش" را جهادگران

پيشنهاد می شود گروه جهادی از كسب و كارهايی استفاده نمايد كه در عين درآمد 

برخوردار باشد و بتواند يک فرد در مدت قابل قبول، از سرعت راه اندازی بااليی 

كوتاهی حرفه را آموخته و مشغول به فعاليت شود. با اين فعاليت می توان در عين 

استفاده از نيروهای با مهارت پايين، در صورت خروج فرد از كارگاه در حداقل زمان 

 و هزينه ممکن فرد ديگری را جايگزين نمود.
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 وجهمت كنيممی نگاه منطقه يک ماندن محروم لدالي به كه هنگامیاز سوی ديگر 

 اقليم، ظيرن طبيعی منابع كمبود يا و نبوددليل  بهمحروميت  عمده بخش كه شويممی

 بازارهای به دسترسی راه،) زيرساختی لحاظ به آن بر عالوه. گرددمی بر خاک، آب،

 هب باتوجه ناجهادگر بايد لذا می باشند. مشکل دچارمناطق محروم  نيز..(  و مصرف

 به. كند هغلب مشکالت اين بر بتواند كه دنكن تعريف كاری و كسب منطقه، شرايط

 مناطقی در كوچک توليدی هایكارگاه و دستی صنايع از استفاده: مثال عنوان

 و تكش كه مناطقی در تبديلی صنايع از استفاده خاک، و آب نعمت از برخورداركم

 االيیب كاالی حجم به ارزش نسبت كه محصوالتی يدتول دارند، روریدامپ يا و زراعت

 نياز هك محصوالتی توليد كند، غلبه نقل و حمل هزينه بر بتواند درآمدها كه دارند

..  و دشومی نتامي منطقه همان در روستا مايحتاج و كندمی كم را شهر به روستايی

 ناي در كار يروین و زمين بودن ارزان مزيت به بايد محروميت اين دركنار البته. 

 .داشت توجه هاطرح بودن پذير توجيه عوامل از يکی عنوان به مناطق

 كسب وكار ايجاد در سنگين اداری بروكراسی (11

 دست و است زايیاشتغال از مانع كار، و كسب حوزه در موجود قوانين برخی متاسفانه

 طرفی زا الزم تکارپش و جهادی روحيه با اميدواريم بندد،می كلی به را كارآفرين بال و

 .نيدك غلبه نيز مشکالت اين بر بتوانيد ديگر طرفی از قوانين با آشنايی و

همچنين توصيه می شود كسب و كاری را انتخاب نماييد كه مراحل قانونی كوتاه 

. اين امر باعث می شود تا گروه جهادی و اهالی روستا در مدت تری داشته باشد

 سستی در بين راهاهده كنند و دچار نا اميدی و كمتری نتيجه فعاليت خود را مش

 نگردند.
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 ضمایم

 مرتبط افراد و سازمانها لیست:  0ضمیمه 

 سازمانها و ادارات

 

 شماره تماس آدرس سايت نام سازمان رديف

1 
وزارت صنعت،معدن 

 و تجارت
www.mimt.gov.ir 11774209 

2 
سامانه الکترونيکی 
 مشاغل خانگی

http://karekhanegi.ir/  

 دوزارت جها 8
-http://www.agri

jahad.ir/portal/Home/Defau
lt.aspx 

66411141 

4 

پايگاه اطالع رسانی 
دبيرخانه شورای 
هماهنگی مناطق 

صنعتی و -آزادتجاری
 ويژه اقتصادی

http://www.freezones.ir/ 0-22980886 

5 
صنايع دستی، ميراث 
 فرهنگی گردشگری

http://www.ichto.ir/Default.
9615aspx?tabid= 

669515091 

  /http://www.shilat.com سازمان شيالت 6
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7 
سازمان تعاونی 

 روستايی
http://www.corc.ir/Portal/H

ome/ 
 

  /http://www.ppo.ir سازمان حفظ نباتات 1

0 
سازمان مراتع و 

 آبخيزداری
http://www.frw.org.ir/ 45-22446580 

 http://www.ashayer.ir/ 66412869 سازمان امور عشاير 19

http://arazi.maj.ir/Portal/Ho امور اراضی 11
me/ 

11050217 

12 
صنایع اتحادیه 

 تهراندستی استان 
http://thc09.ir/ 77270908 

18 
سازمان توسعه و 

 تجارت
http://fa.tpo.ir  

14 
معاونت صنایع 

 دستی کشور
http://kermancrafts.com/  

15 
اتحادیه سراسری 

 صنایع دستی کشور
www.fihu.org 11001822 

 http://ivo.ir/Portal/Home/ 11058499 دامپزشکی كشور 16

17 
كميته امداد امام 

 خمينی
http://www.emdad.ir 22411591 

 

http://www.ashayer.ir/
http://arazi.maj.ir/Portal/Home/
http://arazi.maj.ir/Portal/Home/
http://thc90.ir/
http://fa.tpo.ir/
http://kermancrafts.com/
http://www.fihu.org/
http://www.fihu.org/
http://www.fihu.org/
http://ivo.ir/Portal/Home/
http://www.emdad.ir/
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11 
زمان فنی و حرفه سا

 ای
http://www.irantvto.ir/ 66041259 

10 
وزارت راه و 
 شهرسازی

mrud.ir 12248905 

29 

سازمان صنايع 
كوچک و 

های صنعتی شهرک
 ايران

isipo.ir  89 11779021ـ 

21 
 مهر صندوق

 (ع) رضا امام 
http://home.mehrereza.ir/  

22 
سازمان بسيج 
 سازندگی

http://www.basijsazandegi.
com/main/ 

11199081 

 http://negarnasr.ir/job/ 11710217 نگار نصر 28

 http://www.jahadgar.com/ 11021814 ركز مطالعاتم 24

 

 

 

  

http://www.irantvto.ir/
http://home.mehrereza.ir/
http://www.basijsazandegi.com/main/
http://www.basijsazandegi.com/main/
http://negarnasr.ir/job/
http://www.jahadgar.com/
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 مراکز تامین محتوا و اطالعات

 توضيحات آدرس سايت سايت/سازمان رديف

1 
سازمان همياری 

 اشتغال
http://www.jobportal.ir 

ت و طرح دانلود مقاال
 های كسب و كار

2 
مشاغل  -وزارت كار

 خانگی
http://www.mcls.gov.ir/fa/

mashaghelekhanegi 

ليست رشته و فرم های 
 ثبت نام

8 
بانک اطالعات 

 كارآفرينی

http://www.karafarini.gov.ir
/news.php 

 

 

4 
معرفی هنرمندان 

 صنایع دستی
http://honarmand.ichto.ir/ 

مفيد جهت شناسايی 
 هنرمندان صنايع دستی

  http://maharatnews.com مهارت نیوز 5

6 
موسسه ثمرات 

 ارزش آفرینان
Arzeshafarinan.net 

تجربيات گروهها ، طرح 
و گزارش فعاليت و 
عرضه محصوالت 

 روستايی

7 

فروشگاه 

محصوالت سایت 

هسته توانمند 

سازی حرکتهای 

 جهادی

http://shop.jahadgaran.org/ 
مناسب جهت عرضه 
 محصوالت روستايی

http://www.jobportal.ir/
http://www.mcls.gov.ir/fa/mashaghelekhanegi
http://www.mcls.gov.ir/fa/mashaghelekhanegi
http://www.karafarini.gov.ir/news.php
http://www.karafarini.gov.ir/news.php
http://honarmand.ichto.ir/
http://maharatnews.com/?a=home


 

 

81 

 

1 

پایگاه اطالع 

رسانی صنایع 

دستی و هنرهای 

 سنتی ایران

www.handicrafts.ir 
اخبار حوزه صنايع 

 دستی

0 
خبرگزاری میراث 

 آریا 
http://www.chtn.ir/ 

ر حوزه صنايع اخبا
دستی و ميراث 

 فرهنگی

19 
سامانه هوشمند 

 صنایع دستی
http://46.225.120.126:199/ 

ثبت نام جهت اخذ 
كارت و پروانه بهره 

 برداری و ...

11 
شبکه خبری و اطالع 

رسانی صنعت 
 مرغداری و دامپروری

http://www.itpnews.com/ 

قیمت ها، مقاالت و 

فیلم وکتب 

اکثرا آموزشی..

 رایگان

12 
اخبار مرتبط با 

 روستاها
http://www.roostanews.ir/  

18 
تبلیغات و فروش 

 محصوالت روستایی
http://roostabazar.ir/ 

عرضه محصوالت 
 روستايی

14 
آمار و اطالعات 

 روستاها
http://data.roostanews.ir/ 

دانلود آمار و 
اطالعات 

 روستاهای كشور

 /http://map.roostanet.com نقشه روستاهای ايران 15
دانلود نقشه 

 روستاهای كشور

http://www.handicrafts.ir/
http://www.handicrafts.ir/
http://www.handicrafts.ir/
http://www.handicrafts.ir/
http://www.handicrafts.ir/
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C&source=web&cd=16&ved=0CEwQFjAFOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.chtn.ir%2F&ei=rpQdUtfGNojLhAfJpoHoAw&usg=AFQjCNGtZ_oqvTZzlhWqLTssiCUZYggJCg&bvm=bv.51156542,d.d2k&cad=rja
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C&source=web&cd=16&ved=0CEwQFjAFOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.chtn.ir%2F&ei=rpQdUtfGNojLhAfJpoHoAw&usg=AFQjCNGtZ_oqvTZzlhWqLTssiCUZYggJCg&bvm=bv.51156542,d.d2k&cad=rja
http://www.chtn.ir/
http://46.225.129.126:800/
http://www.itpnews.com/
http://www.roostanews.ir/
http://roostabazar.ir/
http://data.roostanews.ir/
http://map.roostanet.com/
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16 
بازاربزرگ 

 كشاورزی ايران
http://www.bbk-iran.com/ 

قيمت مواد اوليه و 
ملزومات 

 كشاورزی و ...

17 
معرفی روستاها و 
اطالعات مرتبط با 

 آنها
http://iranvillage.ir/ 

دانلود آمار و 
اطالعات 

 روستاهای كشور

11 
كتاب بانک 

 روستايی
http://roostanews.ir/book/ 

شناسايی كتابهای 
 مرتبط با روستای

 دانلود مقاالت /http://www.magiran.com بانک مقاالت كشور 10

 /http://www.businessplan.ir سايت طرح تجاری 29

راهنما جهت 
تدوين طرح كسب 

 و كار و...

21 

سامانه آموزشی، 
ترويجی و اطالع 
رسانی. مديريت 
جهاد كشاورزی 
 خراسان رضوی

http://www.tarvijkhr.ir/?Ip=
1890 

دانلود مقاالت، 
بروشورهای 
 ترويجی و...

22 
مركز اطالع رسانی 

 طيور ايران
http://bankpoultry.ir/  

http://www.bbk-iran.com/
http://iranvillage.ir/
http://roostanews.ir/book/
http://www.magiran.com/
http://www.businessplan.ir/
http://www.tarvijkhr.ir/?Ip=1309
http://www.tarvijkhr.ir/?Ip=1309
http://bankpoultry.ir/
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28 
شركت سهامی 
مديريت منابع آب 

 ايران
wrs.wrm.ir 

 انجري ،یبارندگميزان 
زير  آب و یسطح یها

زمينی ، رودخانه ها ، 
 سدها و ...

24 
سازمان هواشناسی 

 كشور
wether.ir 

ها + دمای هوای استان
 ميزان بارش و ....

 amar.org.ir مركز آمار ايران 25

برآورد جمعيت به 
سری های تفکيک، 

 زمانی و ...

26 
شبکه روستايی 

 ايران
roostanet.ir 

 يیبانک اطالعات روستا
) جمعيت، نيروی كار ، 

 زيرساختی (

27 
هسته توانمندسازی 
 حركتهای جهادی

Jahadgaran.org 
اخذ محتوای الزم جهت 

 اشتغال روستايی
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 های جهادی فعال افراد و گروه

 توضیحات شماره تماس آدرس سایت نام گروه/فرد ردیف

1 
گروه جهادی 

 روح اهلل

http://basij.a
ut.ac.ir/jahad

i/ 

2166400967 
فعال در حوزه اشتغال 
زايی در مناطق محروم 

 خراسان جنوبی

2 
گروه 

جهادگران 
 پيشگام

http://hejr.ir
/fa/ 

26818075 
فعال در حوزه اشتغال 
زايی در مناطق محروم 

 زنجان

 گروه رضوان 8
http://www.r
ezvaan.blogf

a.com/ 

66501170 
فعال در حوزه اشتغال 
زايی در مناطق محروم 

 هبندانن

4 
جهادگران 
 ارزش آفرين

http://www.
arzeshafarina
n.blogfa.com 

90108256010 

فعال در حوزه اشتغال 
زايی در مناطق محروم 
استانهای كرمان و 

 تهران

5 
سيدياسرحکيم

 ی
yaserhakimi
@gmail.com 

 كارشناس اقتصادی 90106210969

@eghbalimo محمد اقبالی 6
yahoo.com 

 دامپروری یكتراد 90126751694

hadi.4141@y هادی فالحی 7
ahoo.com 

 كارشناس كارآفرينی 90108256010
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ykhani144@g ياسرخانی 1
mail.com 

 كارشناس كشاورزی 90124171189

sadeghmofrad صادق مفرد 0
@gmail.com 

 كارشناس صنايع 0851191804

Mr_zardini@y زردينی 19
ahoo.com 

0852150211 
زی و كارشناس كشاور

فعاليت در مركز 
 مطالعات

Davoud154@y صادقی 11
ahoo.com 

0105114009 
كارشناس كشاورزی و 
فعاليت در بسيج 

 مهندسی كشاورزی

12 
امير اميری 

 فر
a.amirifar@g
mail.com 

0121954202 
كارشناس پژوهش 

 های جهادی

 دكترا شيالت 0177028191  احمدنيا 18

14 
رحمان 

 حسن پور
hasanpoor@y
ahoo.com 

 دكترا زراعت 0121817298

15 
محسن 
 محمدی

 كارشناس شيالت 0122118560 

vanwood@gm يگانه 16
ail.com 

 مهندسی چوب 0128478561
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 زایی جهادگراننمونه های موفق اشتغال:  2ضمیمه 

 بهبود فرایندکشاورزی

دانشجويان شود، با مشورت با كشاورزی در روستاها معموال به طور سنتی انجام می
، مدتبصورت كوتاهتوانيد مهندسی كشاورزی و يا متخصصان جهاد كشاورزی می

های های خود را به روشهايی را به اهالی داده تا كشت، برداشت و آبياری زمينآموزش
 وری را باال ببرند. نوين انجام داده و بهره

انشگاه مركز ترويج آبياری قطره ای در شهرستان هويزه توسط گروه جهادی د
 مطالعات امام خمينی كرج )جهاد گران عرصه كشاورزی(

 ترویج محصوالت کشاورزی

اند تواندازی گلخانه در پرورش قارج و ديگر محصوالت میهمچنين در برخی مناطق راه
 گذاری اندک و در كنار يک مسافرتايده مناسبی باشد. راه اندازی نهالستان نيز با سرمايه

برداری آن نياز به گذشت زمان است اما در دراز صورت بگيرد، هرچند بهره تواندجهادی می
 كند.مدت اثرات مثبتی در منطقه ايجاد می



 

 

44 

 

 

ممسنی توسط  احداث باغ گل محمدی برای اولين بار در شهرستان ترويج
 گروه جهادی ياران سيد علی با همکاری جهادگران پيشگام

ستان هويزه توسط جهاد گران عرصه كشاورزی و برگزاری آموزش پرورش قارچ در شهر 
 در همچنين در شهرستان ممسنی توسط گروه جهادی ياران سيد علی

 بازاریابی محصوالت کشاورزی

نظيری وجود دارد كه گياهان دارويی بیمحصوالت كشاورزی و يا غالبا در روستاها 
رسد. شما ده نمیبندی و توزيع مناسب، به دست مصرف كنندليل عدم سيستم بستهبه
، شغل ترين مركز شهرتوانيد با آموزش مختصر نحوه بسته بندی و بازاريابی در نزديکمی

 مناسبی را برای روستاييان فراهم نماييد.
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نمونه : پشتيبانی تجاری از واحدهای كشت گياهان دارويی و حل مشکل 
 بازار رسانی محصول آلوئه ورا توسط گروه دانشگاه شاهد

 دامپروریتوسعه 

به طور مشابه در حوزه دامپروری نيز گروه های جهادی می توانند ورود كنند تا از 
 ظرفيت پرورش دام در مناطق روستايی كامال استفاده شود.

       
دامداری در دو روستای چناربرگ و گويم توسط گروه  29نمونه : احداث و يا توسعه 

 ن پيشگامجهادی ياران سيد علی با همکاری جهادگرا

واحد پروش دام سبک )گوسفند و بز( توسط گروه جهادی دانشگاه  8نمونه: احداث  
 شاهد با همکاری جهادگران پيشگام

 ترویج و آموزش

اين قابليت وجود دارد كه در مدت زمان حضور گروه در منطقه در طی هماهنگی با 
ار شود. كسب و جهادكشاورزی شهرستان، دوره های آموزشی در مناطق روستايی برگز
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كارهای زودبازده و كم سرمايه بر، مانند پرورش بلدرچين، مرغ بومی و  زنبورداری، به مدت 
زمان كوتاهی جهت آموزش نياز دارند و گروه می تواند در زمان حضور خود در منطقه 

 آموزش آنها را برگزار نمايد.

     

ا انون جهادگران ارزش آفرين بنمونه: برگزاری كارگاه آموزشی پرورش بلدرچين توسط ك
 همکاری جهادگران پيشگام

ممسنی توسط كانون جهادگران ارزش  نمونه: برگزاری آموزش زنبورداری، شهرستان
 آفرين با همکاری جهادگران پيشگام

، شهرستان سربيشه توسط گروه جهادی روح ه: برگزاری آموزش پرورش مرغ بومینمون
 اهلل
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سميده، توسط گروه  روستای برای كشاورزان ترويجی كالسهای نمونه: برگزاری
 جهادگران عرصه كشاورزی

 نمونه : توزيع بروشور كشاورزی، شناسايی و مشاوره به محصلين بخش كشاورزی، برگزاری
 كشاورزی ، توسط گروه جهادگران عرصه كشاورزی علم مختلف مباحث با آشنايی كالسهای

 پرورش مرغ بومیتولید و 

شود. در روستاهايی كه زمينه پرورش می اندازی گذاری راها اندک سرمايهاين ايده ب 
توانيد با گرفتن مبلغ اندكی از هر خانوار تعدادی جوجه يک ماهه به مرغ وجود دارد شما می

همراه خوراک در اختيارشان قرار دهيد و با تهيه يا طراحی يک دستگاه جوجه كشی و محلی 
نيد تواچنين میمرغ خودكفا كنيد. همن روستا را در مرغ و تخمبرای ذخيره خوراک، حداقل آ

 داری بزرگ محصوالت خود را به بازار عرضه نماييد.با راه اندازی يک مرغ

 

 توسط كرمان استان جنوب بومی مرغ پرورش واحد نخستين نمونه: احداث
 شاهد با همکاری جهادگران پيشگام  دانشگاه جهادی گروه
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 رضوان جهادی گروه توسط ميغان، منطقه در بومی مرغ حداث مجتمع پرورشنمونه: ا

      

 

 دانشگاه) اهلل روح جهادی گروه توسط كشی جوجه دستگاه نمونه: طراحی
 و واگذاری به آن به روستائيان (اميركبير

 ایجاد زیرساخت اشتغال

ال تعريف گردد. فعاليت عمرانی گروه جهادی می تواند در حوزه ايجاد زيرساخت اشتغ
 گروه جهادیدر همين زمينه می توان به ساخت سوله دامداری ويا انبار علوفه اشاره نمود. 

از طريق ايجاد زيرساخت اشتغال در روستا می تواند در پايين آوردن ميزان سرمايه گذاری 
 ساخت انبار علوفه با همکاری جهاد كشاورزی، به روستاييان كمکروستائيان موثر باشد. 

كند تا مازاد علوفه توليدی خود را با قيمت ارزان نفروخته بلکه بخشی از آن را برای می
 های خود در فصول سرد سال ذخيره نمايند. مصرف دام
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گروه جهادی فارغ التحصيالن مفيد در يکی از مسافرت های جهادی خود اقدام به 
 متر مربع نمود 499ای در ابعاد ساخت انبار علوفه

خش ب –احداث كارگاه تهيه و ذخيره خوراک دام توسط گروه فارغ التحصيالن مفيد نمونه:
 درح، شهرستان سربيشه

نمونه: احداث جايگاه دام ، ايالم ، توسط گروه جهادی دانشگاه علم و صنعت با همکاری 
 جهادگران پيشگام

 ستفاده از صنایع تبدیلی و تکمیلیا

ای مپروری خود را به طور عمده و فلهاغلب روستاييان محصوالت كشاورزی و دا 
واند ضمن تهای كوچک به منظور تبديل و يا تکميل محصوالت میفروشند، ايجاد كارگاهمی

ز هنر مندی ااشتغال زايی در مناطق، سودآوری روستاييان را باال ببرد. به عنوان مثال بهره
 كند.زوده زيادی ايجاد میبندی در ارايه محصوالتی چون زعفران، خرما و.. ارزش افبسته

 میوه خشکتولید 

ميوه خشک يکی از صنايع تبديلی و تکميلی باغبانی است. در روستاهايی كه از نعمت  
و دستگاه  كنیمركبات برخوردارند، با خريد يا طراحی يک دستگاه نيمه صنعتی ميوه خشک

اسب و با قيمت من توانيد بخشی از محصوالت را در همان روستا خشک كردهبندی میبسته
دار كه های لکكند ميوهزايی در منطقه، كمک میدر بازار بفروشيد. اين كار ضمن اشتغال
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رسد و به محصولی با ارزش تبديل شده و در تمام فصول سال به معموال به فروش نمی
 فروش برسد. )هزينه نگهداری و حمل و نقل ميوه خشک بسيار مرقون به صرفه است(

 صنایع دستیاری سازی تولید وتج

گروه جهادی با سهولت بيشتری نسبت به ساير حوزه ها می توانند كسب و كارهای 
يد و با صنايع دستی منطقه را شناسايی كننمايد. عالوه براين می توانيد  صنايع دستی ايجاد

ای توانيد در دانشگاه خود غرفهعرضه آن به بازار به كسب و كار اهالی رونق دهيد. حتی می
 شود.برای عرضه محصوالت در نظر بگيريد كه غالبا با استقبال خوبی مواجه می

     

 

 طتوس منوجان منطقه دستی صنايع محصوالت رسانی بازار و سازی تجاری
 شاهد با همکاری جهادگران پيشگام دانشگاه گروه

      

1 
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 توسط سربيشه، شهرستان گزدز روستای در خياطی كارگاه اندازی راه
 اهلل روح جهادی گروه

 

( توسط گروه جهادی دانشگاه علم و صنعت با نوعی كفش سنتی) آموزش ساخت چاروق
 همکاری جهادگران پيشگام

ايجاد كارگاه توليد زيورآالت نقره توسط كانون جهادگران ارزش آفرين در شهرستان پيشوا 
 ورامين
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ر استان زنجان و همچنين نمونه: احداث كارگاه چرم دوزی، جهادگران پيشگام د
 گروه جهادی دانشگاه خوارزمی كرجبرگزاری آموزش چرم دوزی توسط

 آموزش قالی بافی

برگزاری آموزش قالی بافی در مناطق روستايی می تواند زمينه ساز افزايش مهارت 
ر با توجه به وجود زمينه ی قالی بافی دروستائيان و همچنين ايجاد اشتغال در روستا باشد. 

برگزاری دوره های آموزش و ايجاد كارگاه قالی بافی می تواند ايده مناسبی  روستاهای كشور
 باشد. 

نمونه:برگزاری دوره آموزشی و  احداث كارگاه قالی بافی ، توسط جهادگران 
 ارزش آفرين در شهرستان منوجان

 کارگاه تجمیع قالی بافی

 نی،خمي امام امداد كميته: رداصلی دا بانی سه بافت دست در مناطق روستايی فرش 
يژه ها و بوتوانيد با همکاری اين نهادبازرگانی. شما می اتاق سهامی فرش ايران و شركت
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بافی دارند، يک كارگاه كميته امداد امام خمينی )ره(، در هر روستايی كه زمينه كار قالی
ط ساخت كارگاهی وری آن را واگذار كنيد. هزينه طرح فقتجميع ساخته و مديريت و بهره

متر است .كميته امداد در صورتی كه حداقل يک نفر مددجو عضو  19با مساحت حدود 
نفر  29كارگاه باشد، ساير تجهيزات كارگاه را فراهم می نمايد. به طور معمول هر كارگاه 

 زايی داشته و درآمد حاصل از آن بيش از حقوق يک كارمند عادی است.اشتغال

 دانشگاه) اهلل روح گروه توسط سربيشه شهرستان روستای 6 در اليبافیق نمونه: كارگاه
 (اميركبير

 تابلو فرشتولید 
 مندانتوانيد به عالقهای و يا كميته امداد میبا همکاری سازمان آموزش فنی حرفه 

آموزش دهيد )بطور رايگان(. از آنجا كه ساخت تابلو فرش به سبک جديد )كدگذاری( بسيار 
كشد. همچنين اين ايده نياز به ساخت كارگاه ندارد. اين آموزش خيلی طول نمیساده است 

توانند در منزل مشغول به كار شوند. )درآمد تابلو فرش عموما از قالی و و روستاييان می
 بافند بيشتر است( های كوچکی كه روستاييان در منزل میفرش
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جان، توسط جهادگران ارزش نمونه: كارگاه توليد تابلو فرش در شهرستان منو

 آفرين

 گیری از کارآفرینان استانیبهره

با رجوع به وزارت صنايع، معادن جهت استفاده از تجربيات و ظرفيت های كارآفرينان  
توانيد ليستی از كارآفرينان موفق و تجارت، سازمان صنايع دستی، جهادكشاورزی و.. می

تانی با توجه به توان علمی و عملی كه در اين استانی را تهيه كنيد. كارآفرينان موفق اس
توانند راهنمای خوبی برای شما جهت تعريف كسب وكار در مناطق باشند حوزه دارند می

تواند وكار شما حمايت كنند. همچنين گروه مستندسازی گروه میحتی ممکن است از كسب
خشی بم به اهالی ايدهبا تهيه مستندی از كارآفرينان استانی و پخش آن  در مناطق محرو

 كند.

ليست كارآفرينان  كانون جهادگران ارزش آفريننمونه : گروه جهادی شاهد با همکاری 
استان كرمان را استخراج كرده و جلسات مختلفی جهت تعريف كار مشترک و استفاده از 

 آموزش كارآفرينان برگزار نمودند تجارب آنها داشته است هم چنين يک دوره

 




