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بخش اول

اهمیت حوزه صنایع دستی در حرکتهای جهادی

در ده ه اخیر به موازات رشد فراگیر و قابل توجه تخصص گرایی در عرصه حرکتهای جهادی، 
سیاستهای کلی نظام و منویات مقام معظم رهبری )مدظله العالی(، از یک سو و شرایط 
و مقتضیات حاکم بر جامعه از دیگر سو، لزوم و ضرورت ورود تشکل  های جهادی به امر 
اشتغالزایی و توسعه کارآفرینی روستایی در سطح مناطق محروم را بیش از پیش ایجاب 

نموده است.

آمارهای جمعیتی دوره های مختلف سرشماری، جریان تخلیه روستاهای کشور و سرازیر 
مسکن  و  نفوس  سرشماری  طبق  می  نماید.  تایید  را  شهرها  به  روستایی  جمعیت  شدن 
به  شهرها  در  شغل  چهار  روستاها  در  شغل  یک  ایجاد  ازاء  در  گذشته  40سال  مدت  در 
وجود آمده است؛ که این تفاوت فاحش، نمودی از افزایش بیکاری در روستاها و زمینه  ساز 
مهاجرت روستاییان به شهرها می  باشد1. طبق آمار منتشر شده در سر شماری سال 1390، 
میزان مهاجرت از آبادی به شهر 655251 مورد گزارش شده که از این میزان 12/7 درصد 
مهاجرتها به منظور جستجوی کار و انتقال شغلی صورت  گرفته  است؛ به  گونه ای که این مهم 
در بین علل مهاجرت، بیشترین وزن را به خود اختصاص داده  است. این درحالی است که 
مهاجرت بی  رویه و نا متناسب از روستا به شهر، رشد حاشیه نشینی درکالنشهرها و پدیده 

های شومی ازجمله اعتیاد و انواع بزهکاری  های اجتماعی را به همراه خواهدداشت.

 لذا با عنایت به آنچه گذشت، در جهت توسعه پایدار و توانمندسازی بهینه نواحی روستایی 
محروم کشور، باز تعریف زیرساخت  های توسعه روستایی و توسعه اشتغال و کارآفرینی مولد 
در این مناطق، از اساسی ترین اقدامات ممکن به نظر می  رسد. ورود تشکلهای جهادی، سمن 
ها و موسسات اجتماعی، به عنوان مجموعه هایی خودجوش، داوطلب و مردم نهاد، به عرصه 
مناطق هدف(  بر  با مقتضیات حاکم  )متناسب  کارآفرینی روستایی  توسعه  و  اشتغال زایی 
ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می  رسد؛ که بحمدهلل در سال  های اخیر، این مهم به صورت 
گفتمانی فراگیر در عرصه جهادی مطرح شده و مسیری رو به تعالی و تکامل را پیموده  است. 
مسیری که گذار از خدمت محوری به تولید محوری را به عنوان یکی از محورهای راهبردی 

حرکتهای جهادی تخصصی تعریف می  نماید.

مطالعات صورت  گرفته، یکی از ریشه های مهاجرت جوانان روستایی به شهرها را فصلی بودن 
مشاغل اصیل روستایی )به ویژه کسب وکارهای بخش کشاورزی( و به عبارتی دیگر بیکاری 
های فصلی می  دانند. به گونه ای که، شاغالن بخش کشاورزی، بیش از نیمی از سال را بیکار 
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بوده و به سبب نبود امکانات و سرمایه ی 
اشتغال  و  مهاجرت  جز  چاره  ای  الزم، 
مسئله دیگر  نمی بینند.  درکالنشهرها 
ظرفیت  محدودیت  دراین خصوص 
)به خصوص  روستایی  مناطق  تولید 
کشاورزی(  به  مربوط  حوزه های  در 
و  صنعتی شدن  راستا  این  در  است؛ 
از  )استفاده  کشاورزی  مکانیزاسیون 
نیروی کار کمتر( در کشور مزید بر علت 
گشته است. همچنین الزم به تذکر است 
نوعی  به  و  سنتی  شیوه های  حفظ  که 
به  توجه  با  نیز  کسب وکار  کوچک سازی 
عماًل  بازار،  رقابتی  محیط  در  ناکارآمدی 

راهکار مناسبی نمی نماید.

کسب و  کار  توسعه  و  راه اندازی  مراحل  در  هزینه بر  و  زمان بر  پیچیده،  اداری  فرآیندهای 
)مواردی از جمله ثبت شرکت، اخذ مجوز، اخذ تسهیالت و...( از دیگر نارسایی های محیط 
کسب وکار در بخش کشاورزی است؛ که عماًل جوان روستایی را از کارآفرینی بازداشته و به 

سمت کارگری و کارمندی در شهر رهنمون می  سازد.

عالوه برآنچه گذشت، باید توجه داشت که بیش از هشتاد درصد از وسعت کشور ایران و 
اکثر قریب به اتفاق مناطق محروم کشور – که مراکز فعالیت عام المنفعه تشکلهای جهادی 
هستند.- دارای اقلیم و آب و هوای خشک و کویری بوده و با بحران کمبود منابع آب مواجه 
می  باشد. آمارها حاکی از آن است که در کشور ما 59 درصد از اراضی نیاز به آبیاری دارند که 
در دنیا این رقم 16 درصد است. همچنین در ایران تولیدات غذایی از اراضی آبی ۸9 درصد 
و از اراضی دیم 11 درصد است. این امر گویای این مهم است که با توجه به محدودیت 
ظرفیت بخش کشاورزی در مناطق روستایی کشور )به ویزه در مناطق محروم(، در جهت 
افزایش درآمد در مناطق روستایی، می بایست گزینه های جایگزین و یا  توسعه اشتغال و 

مکملی را نیز مورد مطالعه قرارداد.  

به همین جهت یکی از استراتژی  های اصلی اشتغالزایی در مناطق روستایی  ،می بایست حرکت 
به سمت صنایع و کسب وکارهای غیرکشاورزی ازجمله صنایع دستی، خدمات، گردشگری، 

صنایع تبدیلی و ...  )متناسب با مقتضیات مناطق هدف( باشد.

صنایع دستی راهبرد بهینه جهت نقش آفرینی گروه های جهادی

جهادی،  اشتغالزایی  طرح  های  به ویژه  و  جهادی  تشکل  های  درسطح  آنچه  عمومی  به طور 

آمارگیری  طرح  نتایج   ایران،  آمار  مركز  ماخذ: 
و  بیكاری)1376-1383(  و  اشتغال  از ویژگی های 

طرح آمارگیری نیروی كار )1391- 1384(
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درسطح کشور شاهد هستیم، فارغ از درستی یا نادرستی، مبین چند نکته کلیدی به شرح 
ذیل می  باشد:

تشکل  های جهادی ( 1 توسط  کوتاه مدت  و  مقطعی  اردویی  برنامه های  اجرای 
این  اشتغالزایی؛  پروژه های  در  نیروهای جهادی  موقت  همکاری  و  حضور  و 
ویژگی، تاکید و توجه تشکل  های جهادی به مشاغل سریع التاسیس و زودبازده 

را به همراه دارد1
*البته در این خصوص الزم به تذکر است که اجرای یک پروژه اشتغالزایی جهادی 
موفقیت آمیز مستلزم استمرار فعالیت و پیگیری مداوم تشکل جهادی مجری می  باشد.

به  عنوان ( 2 حرکت  های جهادی،  مسئولیت(  احساس  از  )ناشی  وجدیت  تعهد 
حرکت هایی خودجوش و داوطلبانه، در قیاس با بخش دولتی و شبه دولتی؛ 
این مهم موجب تمرکز بر انتخاب و معرفی مشاغلی مطمئن و کم ریسک بر 

)امکانسنجی و بازارسنجی شده( جهت ترویج در مناطق هدف می شود1
محدودیت مالی و اعتباری حرکت  های جهادی؛ و تاکید بر اجرای پروژه های ( 3

کم هزینه بر
که ( 4 پروژه هایی  بر  ایشان  ترجیح  و  جهادی؛  حرکتهای  در  محوری  خروجی 

حامیان  و  خیرین  اعتماد  جلب  جهت  را  دستاوردها  عینی  بازتاب  قابلیت 
)بمنطور حمایت از پروژه های بعدی و توسعه خدمت رسانی( داشته باشند1

تقدم اهداف فرهنگی در حرکت  های جهادی نسبت به دیگر شقوق؛ توجه به ( 5
پروژه هایی که هم در سطح محلی به لحاظ فرهنگی اثرگذار باشند و هم در 

سطح فرامحلی اثر مثبتی در فرهنگسازی عمومی جامعه داشته باشند1
باعنایت به موارد برشمرده فوق الذکر، بررسی  های صورت گرفته در کانون   جهادگران   ارزش آفرین، 
با  صنایع دستی  عرصه  روستایی،  اشتغالزایی  جهادی  دربرنامه های  که  آن است    حاکی از 
برخورداری از مزایا و امتیازات اجرایی ویژه، بیشترین تناسب را با شرایط ومقتضیات موجود 

حرکتهای جهادی دارد.

توسعه بخش صنایع دستی همواره به عنوان یکی از راه های ارزان و مناسب برای اشتغال  زایی 
مطرح بوده است.این درحالی است که می  توان ضمن حمایت هرچه بیشتر از فعاالن بخش 
کشاورزی و نیز توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی این بخش، ضمن سودآور کردن و افزایش 
ارزش افزوده بخش کشاورزی، از طریق توسعه و حمایت از صنایع دستی، زمینه را برای 

مهاجرت معکوس و اشتغال زایی فراهم ساخت.

ازجمله ویژگی  های ذاتی صنایع  دستی ودالیل توجه به این بخش در سیاستگذاری و اجرای 
طرح  های اشتغالزایی روستایی توسط شبکه تشکل  های جهادی می  توان به موارد ذیل اشاره 

نمود:
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تعمیم پذیری و قابلیت تجویز و ترویج فراگیر ملی به تفکیک رشته های بومی ( 1
در استان  های مختلف

قابلیت پیاده سازی در مقیاس های خرد و خانگی و درعین حال مقیاس تجاری ( 2
و کارگاهی با حفظ صرفه اقتصادی

تناسب با زمینه فرهنگی و اجتماعی و سوابق تجربی جوامع روستایی هدف( 3
قابلیت آموزش سریع، جامع و مانع مهارت  های فنی کسب   و کار( 4
با هدف معرفی مصنوعات دستی مناطق ( 5 تولیدات محلی  قابلیت قطب سازی 

به عنوان سوغات فرهنگی
راه اندازی، ( 6 مراحل  در  اداری  بوروکراتیک  سازوکارهای  به  کمتر  وابستگی 

مدیریت و توسعه کسب وکار )اخذ مجوز و 111(
دسترسی به مواد اولیه و تجهیزات تولید در داخل کشور و عدم وابستگی به ( 7

واردات در تامین نهاده ها 
دسترسی به بازار مساعد و رو به رشد داخلی و صادراتی و وجود بازار تضمینی ( 8

در مورد تعدادی از رشته های شغلی بخش صنایع دستی
قابلیت برگزاری نمایشگاه/بازارچه های عرضه محصوالت در سطوح محلی و ( 9

فرامحلی و معرفی فیزیکی خدمات و دستاوردهای عام المنفعه مجموعه
سهولت در انبارداری و حمل و نقل و عدم فسادپذیری محصوالت( 10
راه اندازی ( 11 به حداقل میزان سرمایه  گذاری در مرحله  نیاز  و  کم سرمایه بری 

نسبت به بدیلهای جایگزین
گردش ( 12 در  سرمایه  تامین  و  سفارشی  تولید  سیستم  پیاده سازی  قابلیت 

کسب وکار از محل پیش پرداخت سفارشات
قابلیت اجرای سیستم پرداخت حق العمل کاری)قطعه کاری( و شفافیت مالی ( 13

در بخش درآمدی )حقوق و دستمزد( کسب وکار
در ( 14 کاربری  تغییر  یا  و  تولید  توقف  امکان  و  سرمایه گذاری  انعطاف پذیری 

اسرع وقت )در مواقع لزوم(
قابلیت کنترل کیفیت فرآیند تولید و امکان بازیافت ضایعات تولید )در اکثر ( 15

موارد(
انعطاف پذیری و قابلیت رشد و توسعه نوآورانه و خالقیت محور )زمینه ساز ( 16

رشد خالقیت و توانمندی  های کارآفرینانه جوامع روستایی هدف(
اکثر ( 17 )در  تولیدی  کسب  وکارهای  بودن  زودبازده  و  بودن  سریع التاسیس 

موارد(
قابلیت فعالیت چهارفصل و مستمر کسب وکار در طول سال( 18
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امور ( 19 به  پرداختن  و  در کسب وکار  پاره وقت  یا  و  نیمه وقت  اشتغال  قابلیت 
اقتصادی مکمل و جانبی

وجود اتحادیه ها و شبکه های صنفی پشتیبان فرامنطقه ای فعال در سطح ( 20
کشور

یا زنجیره ( 21 ایجاد، توسعه و شبکه  سازی کارگاه   ها درقالب خوشه و  قابلیت 
تولید

قابلیت بسترسازی جهت توسعه گردشگری در سطح مناطق روستایی هدف( 22
سازگاری حداکثری کسب و  کارهای حوزه صنایع دستی با محیط زیست( 23
تولید ( 24 از طریق  فرهنگی  تهاجم  با  مقابله  و  فرهنگ سازی عمومی  قابلیت 

محصوالت و مصنوعات اصیل و نمادین ایرانی و اسالمی
عالوه بر موارد مزبور تجربه نشان داده   است که پروژه های اشتغالزایی جهادی، در بخش 
بانوان روستایی، با استقبال به مراتب قوی  تری مواجه بوده و به نسبت موفقتر عمل نموده  اند؛ 
از دیگر سو این نکته نیز به تجربه ثابت شده است که مردان روستایی به دالیل مختلفی 
عمدتاً  کشاورزی(  حوزه  مشاغل  در  )به ویژه  تجربی  و  بومی  دانش  از  برخورداری  ازجمله 
نیستند.  و  نبوده  اشتغالزایی  پذیرای طرح  های تسهیلگری جهادگران کم تجربه، در عرصه 
این مسئله حتی در حرکت  های جهادی دانشجویی و تخصصی نیز به واسطه فاصله تجربی 
جهادگران با عرصه اشتغال به کرات دیده شده است. علل و ریشه های این مهم را در مقاالتی 

مجزا و مفصل می  توان به صورت موردی بررسی نمود.

با این تفاسیر، آنچه که از برآیند موارد فوق می  توان نتیجه گرفت، مهر تاییدی است بر این 
مدعا که:

باتوجه به موقعیت فعلی، ترویج و توسعه صنایع دستی کارآمدترین راهبرد، جهت 
ورود تشکل  های جهادی به عرصه اشتغالزایی روستایی می  باشد.

عالوه برآنچه گذشت شرایط خاص کشور در حوزه صنایع دستی نیز در تبیین اهمیت ترویج 
صنایع دستی مزید بر علت شده است:

رتبه پنجم کشورایران، در تولید و عرضه صنایع دستی)در سطح جهان( ونیز ( 1
تنوع و مرغوبیت مصنوعات دستی حاکی از  ایران در  بین المللی  رتبه نخست 
درحال  است؛  درکشور  دیرینه  و  بومی  هنرصنعت  این  ویژه  مزیت نسبی 

حاضر362 رشته صنایع دستی درسطح کشور به ثبت رسیده است1
تاکید و توجه ویژه نظام در برنامه های توسعه پنج  ساله و نیز چشم انداز 20 ( 2

ساله، مبنی بر توسعه صادرات غیرنفتی و درعین حال جایگاه ویژه صنایع دستی 
در میان صادرات غیرنفتی و بالتبع قابلیت علی حده این هنرصنعت در ارزآوری 

ملی برتوجیه پرداختن به این مهم در دوران فعلی افزوده است1
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هنر ( 3 با  درمناطق روستایی کشور(  )به ویژه  ایرانی،اسالمی  فرهنگ  آمیختگی 
به طور عام و با صنایع دستی به طورخاص، به لحاظ فرهنگی اجتماعی 

کم سرمایه بری راه اندازی کسب و  کار در حوزه صنایع دستی و به مراتب قابلیت ( 4
اشتغالزایی فوق العاده باالی این صنعت از دیگر نکات قابل تامل در این عرصه 
 10 صنایع دستی  حوزه  در  سرمایه گذاری  سرانه  میانگین  است؛  اقتصادی 
میلیون ریال برای هر نفر است1 درحالی که این شاخص در بخش کشاورزی 

حدوداً معادل 200 میلیون ریال می  باشد1
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  سازمان  سالهای اخیر  سیاسی  گیری های  جهت  عالوه براین 
صنایع دستی و نفوذ فراگیر عناصر جریان انحرافی در این سازمان، ضرورت مداخله تشکل  های 

متعهد و ارزشی و والیتمدار در امور تشکیالتی این سازمان ارزشمند را ایجاب می  نماید.

برای  اندازی کسب و کارهای صنایع دستی  مالحظات و نکات قابل توجه در راه 
گروه های جهادی

توجه�به�بازار�فروش�قبل�تولید�����
در تولید محصوالت صنایع دستی مانند سایر کارگاه های تولیدی، قبل از هرچیز باید نسبت 
با  ارتباط  طریق  از  می تواند  فرایند  این  نمود.  حاصل  اطمینان  محصوالت  فروش  بازار  به 
خبرگان بازار و صنعتگران و همچنین ارتباط با نمایشگاه های سراسری و منطقه ای امکان 
پذیر می باشد. گروه های جهادی الزم است قبل از ورود به فاز تبلیغ و ترویج در روستاهای 

هدف ، نسبت به بازار فروش محصوالت یک دید نسبی را به دست آورده باشند.

باز�طراحی�محصوالت�����
محصوالت تولیدی در مراکز تولید صنایع دستی به صورت سنتی ، از کیفیت پایینی در 
طراحی محصول برخوردار می باشد. لذا الزم است تا گروه های جهادی، در جهت ایجاد و 
حفظ بازار فروش محصوالت، در جهت طراحی محصوالت با رنگ و کاربری متفاوت اقدام 

نمایند.

توجه�به�تبلیغات�����
ارائه  در جهت  مشتریان،  بر جذب  عالوه  می تواند  ای  رسانه  فضای  در  و حضور  تبلیغات 
توانمندی های گروه های جهادی و همچنین ترغیب سایر روستاییان جهت ایجاد کارگاه 

های تولید صنایع دستی موثر باشد.

حضور�فعال�در�نمایشگاه�ها�����
سرمایه  و جذب  بازار  ایجاد  جهادی جهت  گروه های  توسط  ایجاد شده  کارهای  و  کسب 
باشند.  داشته  ای  منطقه  و  ملی  های  نمایشگاه  در  مستمری  حضور  باید   ... و  گذاران 
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خوشبختانه ساالنه در حوزه صنایع دستی 32نمایشگاه منطقه ای و سراسری از سوی معاونت 
صنایع دستی برگزار می شود. به این عدد می توان نمایشگاه های فروش محصوالت در مناسبت 
های مختلف از جمله ماه مبارک رمضان و نوروز را نیز اضافه نمود. نمایشگاه های منطقه ای و 
بومی از سوی اداره بازرگانی شهرستان، شهرداری و کمیته امداد برگزار می شود که الزم است 
گروه های جهادی جهت موفقیت کسب و کار با این مراکز ارتباط موثر و سازنده ای برقرار نمایند.

انتخاب�افراد�شرکت�کننده�در�کارگاه�����
تولید صنایع دستی، نیازمند افرادی است که از شوق و عالقه ای در حوزه هنر برخوردار باشند. 
صبر، پشتکار و خالقیت، سه ضلع موفقیت یک صنعتگر حوزه صنایع دستی را تشکیل می دهد. 
لذا الزم است تا گروه های جهادی در انتخاب افراد جهت اشتغال در کارگاه دقت الزم را داشته 
فعالیت فرد و زمینه شغلی وی و آرزوها و عالیق وی  به سابقه  امر می توان  این  برای  باشند. 

توجه نمود.

توجه�به�فرهنگ�بومی�مناطق�����
در ترویج صنایع دستی تا جای ممکن باید از وارد نمودن رشته های نا مانوس به مناطق هدف 
خود داری گردد. به عبارتی گروه ها باید ابتدا رشته های بومی منطقه را سنجش نمایند و در 
صورتی که این رشته ها قابلیت اشتغال افراد جدید را نداشت به بررسی رشته های سایر مناطق 

بپردازند.

دسترسی�به�مربی������
جهت گسترش و ترویج صنایع دستی در مناطق هدف، الزم است تا دسترسی به مربی آموزشی 
وجود داشته باشد. دسترسی به مربی بومی از جمله مواردی است که می تواند در سهولت راه 

اندازی کارگاه بسیار موثر باشد. 

مشاور�فنی�کارگاه�در�طول�فعالیت�����
دوره های آموزشی به دالیل متفاوتی نمی توانند پاسخگوی تمامی نیازهای فرد باشد. به عبارتی 
فرد پس از پایان دوره آموزشی و شروع فرایند تولید محصول، با موارد و مشکالتی روبرو می گردد 
که در دوره آموزشی آن را نیاموخته است. به همین لحاظ در راه اندازی کارگاه های صنایع 
دستی الزم است تا گروه های جهادی نسبت به در اختیار گرفتن یک مشاور و ناظر فنی که 
مسلط بر فرایند تولید محصول کارگاه باشد اقدام نمایند. تا در مواقع لزوم از مشاوره های وی 

برای تولید محصول بهتر و رفع مشکالت پیش آمده استفاده کنند.

پایداری�و�توسعه�کسب�و�کار�����
گروه های جهادی به دلیل ورود دغدغه مندانه به عرصه اشتغالزایی ،شایسته است تا فعالیت و 
خدمتی را که ارائه می نمایند کامل و پایدار باشد. ایجاد شغل و تاسیس کارگاه صنایع دستی تنها 

قدم اول است و این اقدام با نظارت بر کارگاه و کمک به توسعه آن تکمیل می گردد. 
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گسترش�فرهنگ�و�روحیه�کار�جمعی�����
در اغلب رشته های صنایع دستی ، نیاز به نوعی همکاری و تشریک مساعی بین افراد 
شاغل در آن می باشد. گروه های جهادی الزم است تا در چینش افراد در کارگاه به وجود 
فردی که قدرت جمع کردن افراد و ساماندهی آن ها را داشته باشد، دقت کنند. عالوه بر 
این گروه جهادی الزم است تا با برگزاری برنامه هایی که به افزایش حس رفاقت و دوستی 
و فرهنگ کار گروهی در بین افراد می شود را در دستور کار قرار دهند. این فعالیت ها 
می تواند ریشه مذهبی داشته باشد مانند برگزاری ایستگاه صلواتی ، پخت غذای نذری و 
پخش آن ، برگزاری هیئت و یا سرکشی و بازدید از مستمندان  و خانواده شهدا. همچنین 
می توان با برگزاری سفر های زیارتی و سیاحتی حتی به صورت کوتاه مدت و یک روزه، 

حس تشریک مساعی و همکاری را تقویت نمود.

توجه�به�دستمزد�افراد�����
محصوالت کارگاه های صنایع دستی در بعضی مواقع حاصل کار جمعی می باشد و در 
بعضی مواقع نیز محصول تولید شده توسط یک فرد تکمیل گردیده است. الزم است جهت 
از بین بردن هرگونه اختالف احتمالی ، در تنظیم صورت های سود و زیان و همچین 

تعیین میزان دستمزد افراد دقت الزم صورت گیرد.

مستند�سازی�و�ثبت�تجربیات�����
برخوردار  بسیاری  از ظرافت های  باال،  کارگاه صنایع دستی در عین سرعت  ایجاد یک 
است. الزم است گروه جهادی در بازه های زمانی مختلف نسبت به مستند سازی و ثبت 
سایر  همچنین  و  گروه ها  سایر  انگیزش  بر  عالوه   ، تجربیات  این  نماید.  اقدام  تجربیات 
مناطق محروم در خصوص ایجاد کارگاه های صنایع دستی، می تواند در آسیب شناسی 

پروژه و رفع آن در پروژه های بعدی مناسب باشد.

دادن�روحیه�برای�ادامه�مسیر�����
صرف حضور گروه جهادی در روستا مایه دلگرمی اهالی روستا و خصوصا افرادی است که 
مشغول آموزش و یا  فعالیت در کارگاه تولیدی می باشند. الزم تا اعضای تیم اشتغالزایی، 
برنامه ریزی های الزم را در این خصوص داشته باشند تا ضمن حضور در روستا و رفع 
تحمل  برای  تولیدی  کارگاه  کالبد  در  تازه  روح  شده  دمیده  باعث  احتمالی،  مشکالت 

مشکالت و ادامه مسیر گردند.
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صنایع  های  کارگاه  اندازی  راه  در  جهادی  گروه های  موفق  تجربه   
دستی

چرم دوزی سنتی )سراجی( ؛ گروه جهادی جهادگران پیشگام

توضیح کسب و کار

که  است؛  کارآمدی  و  جذاب   ، زیبا  دستی  صنایع  جمله  از  دست  با  دوزی  چرم  هنر 
محصوالت آن از تنوع کاربردی به مراتب باالیی برخوردار می باشد. انواع کاربرد محصوالت 
زنانه،  دستی  کیف  زنانه،  پول  کیف  مردانه،  پول  کیف  عطری،  جا  از  است  عبارت  چرم، 
کیف اداری، کیف مدارک، جا قیچی، دست بند، بند ساعت، جا آینه ای همراه، قاب آینه، 

جاموبایلی گردنی، جا موبایلی کمری، جا کارتی و...

این کسب و کار و محصوالت تولیدی آن با توجه به وجود تنوع محصوالت از بازار محلی 
و ملی و حتی بین المللی مناسبی برخوردار است و می توان با طراحی و تولید محصوالت 
جدید و نو بازار های جدیدی را نیز ایجاد نمود عالوه براین به لحاظ مباحث راه اندازی 
این کسب و کار به تجهیزات بسیار کمی نیازمند بوده و آموزش آن نیز در مدت کوتاهی 

امکانپذیر خواهد بود. 

معرفی گروه جهادی فعال و خروجی عملکرد

گروه جهادی جهادگران پیشگام با بهره گیری از دانش جویان و فارغ التحصیالن رشته 
صنایع دستی اقدام به آموزش این رشته نموده است و در حال حاضر در حدود 20 نفر را 
شاغل نموده است. الزم به ذکر است محصوالت تولید شده، توسط تیم اشتغالزایی گروه 
جهادی بازاریابی و همچنین در نمایشگاه های خیریه و صنایع دستی با نام تجاری ثمر به 

فروش رسیده است.

سرانه هزینه شده جهت اشتغال هر نفر در این طرح در حدود 500.000تومان می باشد که 
جهت ارائه آموزش و تهیه ابزار و تجهیزات و همچنین نظارت بر طرح هزینه گشته است.

نمونه ای از محصوالت تولید شده در این کارگاه
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ملیله نقره، گروه جهادی جهادگران ارزش آفرین

توضیح کسب و کار

ملیله به مفهوم ظریف کاری نقره می باشد. قدیمی ترین اشیائی که می توان ریشه ملیله 
زنجان را در آن جستجو کرد، متعلق به دوره هخامنشیان می باشد. در تولید ملیله از نقره با 
خلوص 100% استفاده می شود. در فرایند تولید زیور آالت ملیله نقره، تمامی فعالیت ها، در 
تبدیل شمش نقره به نوارهای باریک ملیله و همچنین شکل و فرم دادن به آن، به صورت 

دستی و توسط هنرمندان و صنعتگران شاغل در کارگاه انجام می شود.  

از جمله موارد قابل تولید در کارگاه ملیله نقره می توان به انواع زیورآالت ازجمله گوشواره، 
دستبند ، گردنبند و همچنین محصوالتی چون سینی و ظروف نقره ، آیینه و شمع دان و 

... اشاره کرد.

معرفی گروه جهادی فعال و خروجی عملکرد

کانون جهادگران ارزش آفرین با بهره گیری از توان اجرایی و تیم تخصصی، در طی ارتباط 
سازنده با موسسات خیریه و همچنین ادارات ذی ربط توانسته است کارگاه تولید زیورآالت 
ملیله نقره را راه اندازی نماید. در این کارگاه در حال حاضر بیش از 12نفر از بانوان مشغول 
عرضه  به صورت  همچنین  و  ها  نمایشگاه  در  کارگاه  این  می باشند. حصوالت  فعالیت  به 

مستقیم با نام تجاری سیمینه به فروش می رسد.

سرانه هزینه شده جهت اشتغال هر نفر در این طرح در حدود 1.000.000تومان می باشد 
که جهت ارائه آموزش و تهیه ابزار و تجهیزات و همچنین نظارت بر طرح هزینه گشته است.
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نمونه ای از محصوالت تولید شده در این کارگاه

کارگاه قالی بافی تجمیعی – گروه جهادی روح اهلل

توضیح کسب و کار

قالی بافی یک از قدیمی ترین هنرهای ایرانیان می باشد . در مناطقی چون خراسان جنوبی 
. ولی متاسفانه به دلیل  عدم  ، قالی بافی در بین اهالی مناطق محروم رواج بسیار دارد 
تجمیع و تمرکز افراد در یک مکان خاص، نظارت و هدایت آنها با مشکل روبروی می گردد. 
به همین جهت ایجاد کارگاه های تولید فرش به صورت تجمیعی  در دستور کار نهادهای 

مسئول قرار گرفته است . 

ایجاد کارگاه های تجمیعی عالوه بر ایجاد روحیه کار و تالش در  بین تولید کنندگان باعث 
هم افزایی و باالتر رفتن کیفیت محصول تولیدی و همچنین دستمزد بافنده می گردد.

معرفی گروه جهادی فعال و خروجی عملکرد

گروه جهادی روح اهلل دانشگاه امیر کبیر ، با دریافتن اهمیت ایجاد کارگاه های تجمیعی 
از سال 13۸۸فعالیت   ، امداد شهرستان سربیشه  با کمیته  تولید فرش، در طی همکاری 
عمرانی خود را معطوف به ساخت کارگاه تجمیعی نموده است. تا بحال 3کارگاه تجمیعی 
توسط این گروه تکمیل و در حال استفاده می باشد و 2کارگاه نیز در حال ساخت می باشد. 
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بخش دوم

مجوز های الزم در حوزه تولید صنایع دستی و فرایند اخذ آنها
صدورمجوزهای سه گانه :

تولید کارگاهی  پروانه  و  تاسیس  اعالمیه   ، شناسایی  کارت  شامل  گانه،  مجوزهای سه 
می شود.

تعاریف

الف-   صنایع دستی :

به آن گروه ازفرآورده هایی اطالق می گردد که با استفاده ازمواداولیه طبیعی بومی و به کمک 
دست وابزار، ساخته شده و متأثراز سابقه تاریخی ، ویژگیهای فرهنگی وجغرافیایی مکان تولید 
، عادات اجتماعی ، باورهای سنتی و معیارهای زیباشناختی بومی و ملی بوده و ذوق ، هنرو 

خالقیت فردی سازنده اثر در تک تک تولیدات مشهود باشد.

 ب-   کارگاه صنایع دستی :

کارگاه صنایع دستی به محلی اطالق می گردد که در آن یک فعالیت صنایع دستی انجام می 
شود ،دارنده مجوز صنایع  دستی شخصیتی حقیقی یا حقوقی است .

ج-   انواع مجوزهای صادره :

مجوزهای الزم جهت ایجاد واحدهای صنعتی به اعالمیه تاسیس و پروانه تولید محدود شده است 
. لیکن در واحدهای صنایع دستی به علت خانگی بودنبرخی از رشته ها وکارگاه ها )کارگاه های 
خانگی( اجازه صدور کارت شناسایی به هنرمندان و صنعتگرانی که بصورت انفرادی به تولید 

مشغول هستند اعطاءمیگردد .

 »شرایط عمومی دریافت مجوزهای تولیدی صنایع دستی«

کلیه افراد) اشخاص حقیقی و حقوقی( متقاضی دریافت مجوزهای تولیدی صنایع دستی اعم از 
کارت شناسایی، اعالمیه تاسیس و پروانه تولید کارگاهیمی بایست به هنگام ارائه تقاضای خود، 

دارای شرایط عمومی ذیل باشند :

 شرایط عمومی برای افراد متقاضی دریافت مجوزهای تولیدی صنایع دستی :

تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران( 1
حداقل سن 18 سال تمام 1( 2
داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دایم برای آقایان زیر 35 سال 1( 3
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دارا بودن توان جسمی و مهارت فنی الزم در رشته مورد تقاضا 1( 4
نداشتن ممنوعیت های قانونی برای فعالیت و اشتغال بکار در رشته مورد نظر1( 5
داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن 1( 6

 مراحل کلی صدور مجوزهای تولید ی صنایع دستی :
صنایع  معاونت  تخصصی  کارشناسان  توسط  و  پیگیری  متقاضی  توسط  ذیل  مراحل  کلیه 

دستی استان ، زیر نظر مستقیم مسئول واحد مربوطه به اجرا در میآید :

درخواست و تحویل تقاضا ، به همراه کلیه مدارک ، حسب نوع مجوز درخواستی ( 1
به دبیرخانه و واحد تخصصی معاونت استان توسط متقاضی 1

دریافت فرمهای مربوطه حسب نوع مجوز درخواستی ، تکمیل و ارائه آن به ( 2
واحد تخصصی معاونت استان 1

معاونت ( 3 تخصصی  واحد  توسط   ، اصل  با  آنها  تصاویر  برابری  و  مدارک  تایید 
استان 1

انجام بررسی ها ، رفع نقص مدارک و فرمها ، انجام بازدیدها و آزمون ها حسب ( 4
نیاز1

اظهار نظر واحد تخصصی درخصوص درخواست متقاضی 1( 5
صنایع ( 6 معاونت  فنی  و  تخصصی  واحد  مسئول  تایید  صورت  در  مجوز  صدور 

دستی استان.
 مدارک کلی مورد نیاز جهت تمدید مجوزهای تولیدی صنایع دستی :

اصل و تصویر آخرین مجوز.( 1
یک قطعه عکس 3 × 4 تمام رخ جدید رنگی )برای خانمها عکس با پوشش ( 2

اسالمی الزامی است(
 مراحل کلی تمدید مجوزهای تولیدی صنایع دستی :

درخواست و تحویل تقاضا به همراه کلیه مدارک حسب نوع مجوز درخواستی ( 1
به دبیرخانه و مسئول واحدتخصصی و فنی معاونت استان توسط متقاضی.

دریافت فرمهای مربوطه حسب نوع مجوز درخواستی ، تکمیل و ارائه آنها به ( 2
واحد تخصصی معاونت استان.

معاونت ( 3 واحدتخصصی  توسط   ، اصل  با  آنها  تصاویر  برابری  و  مدارک  تایید 
استان1

انجام بررسیها ، رفع نقص مدارک و فرمها ، انجام بازدید بر حسب نیاز.( 4
اظهار نظر واحد فنی در خصوص درخواست متقاضی.( 5
تمدید مجوز در صورت تایید مسئول واحدتخصصی معاونت استان.( 6
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 پروانه تولید کارگاهی ، پروانه بهره برداری

تعریف :

مجوزی است که به متقاضی دارای تخصص و تجربه در حرفه مورد درخواست   )اعم ازحقیقی 
انسانی  نیروی  تعدادی  بابکارگیری  کارگاهی  مجموعه  یک  در  تا  گردد  می  اعطاء   ) حقوقی  یا 
و وسایل و ابزار کار در رشته مورد نظر تا سقف تعیین شده در زمینه تولید مصنوعات دستی 

فعالیت نماید .

تذ کر : پروانه تولیدکارگاهی حسب تقاضا و به نام صا حب کارگاه تولیدی (کار فرما ) صادر 
می گردد .

 ضوابط :

پروانه تولید کارگاهی صادره برای مدت دو سال از تاریخ صدور معتبر می باشد و تمدید آن بنا 
تایید کارشناس تخصصی معاونتصنایع دستی استان بالمانع خواهد  به درخواست متقاضی و 

بود .

 مراحل صدور :

به منظور دریافت پروانه تولید مراحل زیر می بایست انجام پذیرد :

1 ) ، متقاضی  توسط  استان  دستی  صنایع  معاونت  از  مربوطه  نامه  پرسش  دریافت 
تکمیل و ارائه آن به واحد مربوطه 1

بررسی ، بازدید و ارزیابی فعالیت مورد نظر توسط کارشناسان تخصصی مربوطه1( 2
صدور مجوز پس از تایید کارشناس مربوطه 1( 3
صدور پروانه تولید توسط معاونت صنایع دستی استان 1( 4

 شرایط تمدید :

، فرم درخواست تمدید توسط متقاضی تکمیل و  تولید  در صورت درخواست تمدید پروانه 
پس از اعالم نتیجه و بازدید توسط کارشناس تخصصی معاونت صنایع دستی استان نسبت به 

تمدید آن اقدام خواهد شد.

 شرایط اختصاصی برای افراد متقاضی دریافت پروانه تولید کارگاهی

داشتن کلیه شرایط عمومی .

داشتن کارگاه فعال )ملکی یا استیجاری(در  حال  تولید صنایع دستی یا کارگاهی که براساس 
دریافت اعالمیه تاسیس قبلی از معاونت صنایع دستی استان احداث و آماده بهره برداری شده 

باشد .
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داشتن سکونت دائم در شهر ، مکان یا محدوده مناسب فعالیت کارگاه

* منظورازکارگاه ، مکانی است ثابت که درآن صاحب کارگاه )کارفرما( بابکارگیری تعدادی 
نیروی انسانی در سطوح مهارت مختلف درتولید یک رشته از مصنوعات دستی فعالیت دارد .

 مدارک الزم برای افراد متقاضی صدور پروانه تولید کارگاهی

اصل شناسنامه به همراه تصویر صفحات اول و دوم متقاضی ) برای اشخاص ( 1
حقیقی (  1

اصل و تصویر کارت ملی متقاضی ) برای اشخاص حقیقی (1( 2
تصویر آگهی ثبت شرکت ، اساسنامه و آخرین مصوبه هیئت مدیره که در آن ( 3

صاحبان امضاء مجاز شرکت، تعیین شده باشند )برای شرکتها (1
یک قطعه عکس 3 × 4 تمام رخ جدید رنگی )برای خانمها عکس با پوشش ( 4

اسالمی الزامی است و برای شرکتها، عکس از مدیر عامل وقت(
تصویر کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم برای آقایان زیر 35 سال 1( 5
تصویر اعالمیه تاسیس دریافتی جهت احداث کارگا ه برای دارندگان اعالمیه ( 6

تاسیس 1
مدارک الزم دال بر سابقه فعالیت تولیدی در رشته مورد نظر ، کروکی محل ( 7

کارگاه و تصویر سند مالکیت یا اجاره کارگاه برای افراد متقاضی فاقد اعالمیه 
تاسیس 1

تکمیل فرم درخواست و پرسشنامه پروانه تولید کارگاهی و تعهد نامه مربوطه1( 8
 مدارک الزم برای افراد متقاضی تمدید پروانه تولید کارگاهی

یک قطعه عکس 3 × 4 تمام رخ جدید رنگی )برای خانمها عکس با پوشش ( 1
اسالمی الزامی است و برای شرکتها، عکس از مدیر عامل وقت(

تکمیل فرم درخواست تمدید پروانه تولید کارگاهی( 2
تحویل اصل پروانه تولید کارگاهی قبلی 1( 3

-کارت شناسایی :

تعریف :

مورد  حرفه  در  متقاضی  مهارت  سطح  و  توان  تایید  بر  مبنی  است  گواهی  شناسایی  کارت 
میراث  سازمان  صنایعدستی  معاونت  تخصصی  کارشناس  نظریه  استناد  به  که  درخواست 

فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان به صنعتگران یا هنرمندان اعطاء می گردد.
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  نحوه احرازصالحیت فنی ومهارت متقاضی کارت شناسایی

بازدید ازکارگاه محل فعالیت متقاضی و اطمینان ازمهارت وسابقه کارمتقاضی1( 1
 ارائه اسناد و مدارک معتبرمبنی برگذراندن دوره های آموزشی و حرفه ایی ( 2

درزمینه فعالیت متقاضی 1
 ارائه تائیدیه ازاتحادیه یا انجمن های تخصصی صنایع دستی( 3
حضوردر دوره های کوتاه مدت مهارت آموزشی ویژه شاغلین صنایع دستی1( 4

 ضوابط :

کارت شناسایی صادره برای مدت دو سال از تاریخ صدور ، معتبر می باشد و تمدید آن بنا 
به درخواست متقاضی و تایید کارشناس تخصصی معاونت صنایعدستی استان بالمانع خواهد 

بود .

 مراحل صدور :

به منظور دریافت کارت شناسایی مراحل زیر می بایست انجام پذیرد :

دریافت پرسشنامه مربوطه از معاونت صنایع دستی استان و تکمیل و ارائه آن ( 1
به واحد تخصصی معاونت توسط متقاضی1

 بررسی ، مطالعه و ارزیابی فعالیت مورد نظر توسط کارشناسان مربوطه 1( 2
صدور مجوز کارت شناسایی پس از تایید کارشناس مربوطه 1( 3

 شرایط اختصاصی برای افراد متقاضی دریافت کارت شناسایی

داشتن شرایط عمومی( 1
قبولی درآزمون علمی و عملی 1( 2
کار در ( 3 به  اشتغال  یا  انفرادی)خانگی،غیرخانگی(  کارگاه  تولیدی در  فعالیت 

یکی از کارگاه های تولیدی صنایع دستی 1
داشتن گواهی پایان دوره به آموزی و حداقل دوسال سابقه کار و فعالیت در ( 4

رشته مورد تقاضا  برای  هنر آموختگان الزامی است 1
داشتن سکونت دائم در شهر ، مکان یا محدوده مناسب فعالیت کارگاه( 5

  مدارک موردنیازجهت صدورکارت شناسایی

داشتن ( 1 صورت  در  دوم  و  اول  صفحات  تصویر  همراه  به  شناسنامه  اصل 
توضیحات کپی آن 1

اصل وتصویرکارت ملی متقاضی 1( 2
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پوشش ( 3 با  خانمها عکس  )برای  رنگی  رخ جدید  تمام   4  × قطعه عکس 3  یک 
اسالمی الزامی است(

زیر 35 ( 4 آقایان  برای  دائم  معافیت  یا  پایان خدمت وظیفه  و تصویر کارت  اصل 
سال 1

تکمیل وارائه فرم درخواست صدورکارت شناسایی جهت صنعتگران وهنرمندان ( 5
صنایع دستی

تصویر آخرین مدرک تحصیلی 1( 6

 شرایط تمدید :

ارائه درخواست تمدید کارت شناسایی ، فرم درخواست تمدید کارت شناسایی توسط   متقاضی، 
به  نسبت  استان  دستی  صنایع  کارشناستخصصی  توسط  بازدید  نتیجه  اعالم  از  پس  و  تکمیل 

تمدید آن اقدام خواهد شد .

 مدارک موردنیازجهت تمدید کارت شناسایی

پوشش ( 1 با  خانمها عکس  )برای  رنگی  رخ جدید  تمام   4  × قطعه عکس 3  یک 
اسالمی الزامی است(

تکمیل فرم درخواست تمدیدکارت شناسایی( 2
تحویل اصل کارت شناسایی قبلی 1( 3

اعالمیه تاسیس کارگاه تولیدی - خدماتی

تعریف :

تولید  کارگاه  تاسیس  متقاضی  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  درخواست  به  بنا  که  است  مجوزی 
مصنوعات دستی، بنام آنان صادر می گردد تا با مشخصاتی کهدر برگ درخواست، اظهار شده 

است نسبت به احداث و یا راه اندازی کارگاه تولیدی - خدماتی مورد نظر اقدام نمایند .

اعالمیه تاسیس  صادره  به  مدت یکسال از تاریخ صدور اعتبار خواهد داشت و تمدید آن حداکثر 
دارنده   ، مهلت  ازپایان  کهپس  صورتی  در   . د  بو  خواهد  بالمانع  دیگر   یکساله  دوره  یک  برای 
اعالمیه تاسیس موفق به احداث و یا    راه اندازی کارگاه تولیدی  مورد نظرنشده باشد، اعالمیه 

تاسیس صادره باطل و کان لم یکن تلقی خواهد شد .

تذکر : مجوز اعالمیه تاسیس صرفاً برای یک رشته فعالیت صادر خواهد شد.

 ضوابط :

پرسش نامه های تکمیلی ارائه شده از سوی متقاضیان توسط معاونت صنایع دستی و ریاست 
و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  گردشگریاستان   و  دستی  صنایع   ، فرهنگی  میراث  سازمان  محترم 
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در صورت تطبیق با ضوابط این دستور العمل و با رعایت موارد زیر نسبت به صدور اعالمیه 
تاسیس اقدام خواهد شد .

عدم مغایرت تولید مورد نظر با ضوابط شرعی و قانونی 1( 1
صدور اعالمیه تاسیس به نام اشخاص حقوقی ، منوط به ارائه آگهی رسمی ( 2

تاسیس شرکت می باشد 1
به ( 3 مقتضی  اقدامات  و  اطالع  جهت  صادره  تاسیس  اعالمیه  از  نسخه  یک 

دستگاه های دولتی ذیربط از جمله :
سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کار و امور اجتماعی ارسال شود 1( 1
افزایش ظرفیت ) توسعه ( و یا تغییر نوع تولید واحدهای صنایع دستی دارنده ( 2

اعالمیه تاسیس و 1111 نیاز به تکمیل پرسشنامه جدید و منطبق با ضوابطمندرج 
در این دستور العمل دارد 1
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مراحل صدور :

به منظور دریافت اعالمیه تاسیس ، مراحل زیر توسط متقاضی انجام خواهد گرفت :

بررسی ، کارشناسی ، ارزیابی و انتخاب فعالیت مورد نظر و محل اجراء 1( 1
دریافت پرسش نامه مربوطه   از معاونت صنایع دستی استان توسط متقاضی ( 2

، تکمیل و ارائه آن به واحدتخصصی معاونت استان 1
تکمیل فرم تعهدات دریافت کننده اعالمیه تاسیس و ارائه آن به واحدتخصصی ( 3

مربوطه 1
صدور اعالمیه تاسیس توسط معاونت مذکور 1( 4

 

شرایط تمدید :

معاونتهای  توسط  آن  تمدید  و  بوده  یکسال   ، صدور  تاریخ  از  تاسیس  اعالمیه  اعتبار  مدت 
صنایع دستی استانی ، منوط به احراز یکی از شرایط زیر میباشد :

تهیه زمین مناسب و اقدام به عملیات ساختمانی مورد نیاز طرح 1( 1
اجاره محل یا اجاره نامه معتبر و امکانات مناسب برای اجرای طرح )حداقل ( 2

به مدت یکسال ( 1
ارائه دالیل موجه به تشخیص مرجع صادره کننده اعالمیه تاسیس 1( 3

تذکر : پس از تکمیل و ارائه فرم درخواست تمدید اعالمیه تاسیس ، تمدید اعالمیه تاسیس 
بالمانع است.

 

شرایط اختصاصی برای افراد متقاضی دریافت اعالمیه تاسیس

داشتن شرایط عمومی 1( 1
ارائه طرح توجیهی اقتصادی - فنی برای احداث کارگاه تولیدی مورد نظر 1( 2
نظربه ( 3 مورد  تولیدی  کارگاه  احداث  برای  کافی  مالی  توانائی  داشتن 

تائیدکارشناسان تخصصی معاونت استان 1
داشتن زمین مناسب و در صورت ضرورت ، ارائه مدارک الزم دال بر عدم منع ( 4

قانونی برای احداث کارگاه تولیدی مورد نظر در آن زمین ) از نظر نوع کاربری 
،محیط زیست و 111 ، ضرورت ارائه مدارک توسط کارشناسان تخصصی معاونت 

تعیین خواهد شد (
ارائه گواهی کتبی از شرکت شهرک های صنعتی مبتنی بر اینکه پس از اخذ ( 5
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اعالمیه تاسیس زمین مورد نیاز به طرح متقاضی اختصاص داده خواهد شد 
،که به منزله داشتن زمین تلقی می گردد 1

 مدارک الزم برای افراد متقاضی دریافت اعالمیه تاسیس

صورت ( 1 در  و  متقاضی  دوم  و  اول  صفحات  تصویر  همراه  به  شناسنامه  اصل 
داشتن توضیحات کپی آن ( برا ی اشخاص حقیقی )1

اصل و تصویر کارت ملی ) برا ی اشخاص حقیقی (1( 2
تصویر آگهی ثبت شرکت ، اساسنامه و آخرین مصوبه هیئت مدیره که در آن ( 3

صاحبان امضاء مجاز شرکت تعیین شده باشند ) برای شرکتها (
یک قطعه عکس 3 × 4 تمام رخ جدید رنگی )برای خانمها عکس با پوشش ( 4

اسالمی الزامی است و برای شرکتها، عکس از مدیر عامل وقت(
 تصویر کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم برای آقایان زیر 35 سال 1( 5
مدارک مستند و کافی مبتنی بر داشتن مهارت فنی و سوابق تجربی الزم در ( 6

رشته مورد نظر 1
تصویر مدارک الزم ، مبنی بر دراختیار داشتن زمین و عدم ممنوعیت قانونی ( 7

برای احداث کارگاه تولیدی مورد نظر
طرح توجیهی اقتصادی - فنی برای احداث کارگاه مورد نظر 1( 8
صنایع ( 9 تولید  کارگاه  تاسیس  صدوراعالمیه  پرسشنامه  و  تقاضا  فرم  کردن  پر 

دستی
تعهد کتبی مبنی بر توانائی مالی جهت اجرای طرح یا اخذ تسهیالت مالی ( 10

از سیستم بانکی 1
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تقویم نمایشگاه های تخصصی، منطقه ای و سراسری مصوب معاونت 
صنایع دستی در سال 92

ف
عنوان نمایشگاهنام استان ردی

تاریخ برگزاری 

اختتامیهافتتاحیه

 92/3/3تخصصیاصفهان1

کهکیلویه و بویراحمد2
92/3/1692/3/22منطقه ای

92/4/192/4/10منطقه ایگیالن3

92/4/292/4/7سراسریآذربایجان شرقی4

92/4/392/4/12منطقه ایایالم5

92/5/1592/5/20منطقه ایزنجان6

92/5/1692/5/22منطقه ایسمنان7

92/5/2192/5/2۸سراسریکرمانشاه۸

9
چهارمحال و بختیاری

92/5/3192/6/3سراسری

 شهریورسراسریگلستان10

92/6/692/6/9سراسریخراسان رضوی11

92/6/792/6/15منطقه ایمازندران12

 92/6/9سراسری- منطقه ایقزوین13

92/6/1292/6/16سراسریاردبیل14

92/6/2092/6/24سراسریخراسان شمالی15

92/6/1۸92/6/24سراسریآذربایجان غربی16
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92/6/2592/6/29منطقه ایکردستان17

92/7/292/7/5سراسریفارس1۸

 مهرماهمنطقه ایلرستان19

92/7/592/7/12سراسریهمدان20

92/7/1592/7/19سراسریمرکزی21

92/7/2092/7/25منطقه ایالبرز22

92/7/2۸92/۸/2سراسریسیستان و بلوچستان23

92/۸/292/۸/7سراسریخراسان جنوبی24

92/۸/592/۸/10سراسریکرمان25

 92/۸/20سراسریاصفهان26

92/۸/792/۸/12سراسرییزد27

92/11/192/11/5منطقه ایقم2۸

92/11/1292/11/1۸سراسریبوشهر29

 نیمه دوم بهمنسراسریخوزستان30

92/11/2092/11/25سراسریهرمزگان31

92/12/1592/12/25سراسریتهران32
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معرفی چند تن از کارآفرینان موفق حوزه صنایع دستی

کارآفرین موفق زیلوباف

در این راستا خبرنگار یزد رسا از میبد گفتگویی را با کارآفرین برتر میبدی انجام داده است 
که در ادامه می خوانید:

معرفی  را  خودتان  لطفًا 
نمایید؟

متولد  مهرجردی  اشتری  سعید 
دارای  مهرجرد.  ساکن   47
لیسانس روانشناسی و بازنشسته 
و  یزد  استان  بهزیستی  سازمان 
در حال حاضر در رشته زیلوبافی 

مشغول به کار می باشم.

زیلو  هنر  با   زمانی  چه  از 
آشنا شدید؟

مدت 20 سال است با هنر زیلوبافی آشنا هستم. با اکثر استادکاران زیلو درباره زیلو صحبت 
کرده ام و از اینکه این هنر با این همه توانائی و ویژگی منحصر به فرد محروم مانده است و 
دارد به تاریخ می پیوندد ناراحت بودم. بارها امام جمعه معزز درباره صنعت زیلو که مختص 
میبدی هاست در صحبت هایشان سفارش هایی کرده اند. بنده در سال ۸6 توانستم اولین 
از سالها  اندازی نمایم. کارگاه در تاریخ ۸6/2/13 پس  کارگاه آموزش و تولید زیلو را راه 

تالش و کوشش رسما افتتاح شد.

کارگاه شما زیلو را در چه ابعادی و طرح هایی تولید می کند؟

که  است  روز  نیاز  با  متناسب  زیلو  برای  جدید  کاربری  ما  هدف  اولین  کارگاه  این  در 
خوشبختانه موفق شدیم زیلوبرای تزئین صندلی ماشین، تابلو زیلو، زیلوی کناره، راه انداز 
بر مواردی که گفته شد زیلو سجاده، زیلو بزرگ و هرگونه  نماییم. در حال حاضر عالوه 

http://www.yazdrasa.ir/


25

صنایع دستی

سفارشی باشد حتی نویسندگی می بافیم.

چند دار زیلو دارید و چند نفر مشغول به کار هستند؟

در حال حاضر به علت نداشتن مکان مناسب 
فعالیت  مشغول  زیلوبافی  دار   12 با  تنها 
زمین  دادن  و  حمایت  صورت  در  هستیم. 
داد.  خواهیم  گسترش  را  کارگاه  مناسب 
مستقیم  صورت  به  نفر   15 کارگاه  این  در 

مشغول به کار هستند.

کارگاه  این  احداث  از  اصلی شما  هدف 
چیست؟

و  زیلوبافی  صنعت  احیای  اصلی  هدف 
آموزش آن به نسل جدید می باشد.

به کسب چه جوایزی  به حال موفق  تا 
شده اید؟

در زمینه اشتغال معلولین بهزیستی در سال ۸3 موفق به کسب رتبه اول کشوری شدم و 
اخیراً در زمینه صنایع دستی کارآفرین نمونه کشوری شدم.

آیا نقش های جدید و خاصی هم به طرح زیلو اضافه کرده اید؟

البته. تغییراتی را یجاد کرده ایم. امیدواریم پس از ثبت و حفظ نمودن نقش های قدیمی 
سراغ نقش های جدید برویم. مهمترین کاری که ما انجام داده ایم برای اولین بار اقدام به 

عرضه نقشه برای زیلو بوده است 

به نظر شما قیمت زیلو نسبت به فرش ماشینی چگونه است؟

قیمت زیلو گران نیست به نظر من ارزان هم هست. چرا که شما یک قالی ماشینی 3*2 که 
کمتر از یکساعت بافته می شود در بازار به قیمت تقریبی 460 هزار تومان خریدار می کنیم. 
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در حالی که یک عدد زیلو 3*2 که برای بافت آن 5 روز طول می کشد به مبلغ تقریبا 500 
هزارتومان می باشد. فرش ماشینی با رنگ شیمیایی بافته می شود که هیچ کدام از ویژگی 

های زیلو را ندارد.

رمز موفقیت خود را در چه می دانید؟

این  به  از معصومین و سپس عالقه شدید  به خدا و کمک خواستن  توکل  اول  در درجه 
صنعت مظلوم و بسیار مهم

به چه دلیل شما به عنوان کارآفرین برتر معرفی 
شدید؟

رشته  توانستم  شخصی  بودجه  با  اینکه  به  باتوجه 
زیلوبافی که در حال نابودی بود را دوباره احیا نمایم 
و در این مدت توانستم تهیه نقشه برای زیلو، کاربری 
جدید برای زیلو، تهیه استاندارد زیلو با همکاری فنی 
زیلوبافان،  بیمه  مشکل  کردن  برطرف  ای،  حرفه  و 

ثبت نقش های  قدیمی زیلو و … را انجام دهم.
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کارآفرین رشته تراش شیشه و کریستال: مهارت آمـوزي برگ برنـده براي ورود 
به دنیـاي اشتـغال است

كه  ميگويد  سخن  آرزويش  از  حالي  در  كريستال  و  شيشه  تراش  رشته  كارآفرين  نباتي  ابراهيم 
هماكنون با گذشت 73 سال از زندگياش با افتخار به تربيت حدود 3 هزار نفر در حرفه خود ياد 
ميكند كه در شهرستانهاي مختلف كشور در كارگاههاي تراش شيشه و كريستال مشغول كسب 

و كارند.

نباتي كارآفريني است كه ظرفيت هنر و صنعت خود را تا حدي ارزيابي مي كند كه ميتواند با مهيا 
شدن شرايط كارخانهاي وسيع را مديريت كند كه دهها جوان مشتاق بتوانند با صرف استعداد خود 

ضمن هنرنمايي در زمينه كار با شيشه، صاحب شغل شده و از جرگه بيكاران كنار كشيده شوند.

به گفتوگو نشستيم تا شرح سالها  زنده دل در محل كارگاهش در شرق تهران  اين پيرمرد  با 
گذراندن عمر را در حرفهاي كه خود آن را عشق مينامد جويا شويم:

***

از روزگار نوجواني و كشف عالقه خود به هنر تراش شيشه و كريستال تا رسيدن به مرحله كارآفريني 
برايمان بگوييد؟

از دوران نوجواني به كار تراش شيشه و كريستال وارد شدم اما تحصيالتم در مقطع ليسانس در 
رشته تاريخ و فوقليسانس در رشته بهداشت است. تحصيل در رشتههاي متفاوت با حرفهام مرا از 
عالقه اصليام جدا نكرد. در دوران نوجواني زماني كه با قطارهاي دودي به زيارت شاهعبدالعظيم 
ميرفتيم در مسير رفتن شاهد كار شيشهگراني بودم كه در هواي آزاد كار ميكردند و من هميشه 
آنها را با شوق تماشا ميكردم. عالقهام به حدي بود كه در تعطيالت تابستان براي ياد گرفتن كار 
به نزد آنها ميرفتم. البته باتوجه به تحصيالتي كه داشتم كارمند وزارت بهداشت بودم و بازنشسته 

اين وزارتخانه هستم.

براي ترويج آموزش هنر تراش شيشه و كريستال در ميان عالقمندان چه قدمهايي برداشتيد؟

بعد از 10 سال اقامت در يكي از كشورهاي منطقه و كسب مهارتهاي بيشتر به كشور بازگشتم و 
توانستم در سال 72 اولين كارگاه تراش شيشه و كريستال به سبك جديد را ايجاد كنم.

از آنجا كه هميشه دغدغه آموزش اين هنر را به جوانان داشتم در سال 137۸ اولين آموزشگاه هنر 
تراش شيشه و كريستال را تأسيس كردم و با كمك سازمان فني و حرفهاي استانداردهاي الزم براي 

اين رشته را در دو سطح مقدماتي و پيشرفته تعريف نموديم.
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دانش  و  كار  هنرستانهاي  در  تا  كردم  ارائه  پرورش  و  آموزش  به  را  رشته  اين  طرحي  طي  سپس 
تدريس شود. خوشبختانه اكنون در برخي شهرستانها از جمله هنرستاني در منطقه 4 تهران، همدان 
و مشهد اين رشته در مقطع هنرستان تدريس ميشود و به زودي در برخي شهرستانهاي ديگر نيز 

داير ميشود.

به عالوه در سال 13۸2 كتابي با عنوان »هنر تراش شيشه و كريستال و آب طال كاري و نقاشي روي 
شيشه و كريستال« تاليف كردم. اين كتاب اكنون براي عالقهمندان در بازار قابل دسترسي ميباشد و 
در دانشگاه جامع علمي- كاربردي و دانشگاه هنر به عنوان يكي از واحدهاي درسي تدريس ميشود.

بسيار راغب بودم مانند برخي كشورها در ايران نيز دانشكدهاي مختص اين رشته باشد چرا كه شيشه 
و هنرهايي كه روي آن انجام ميشود بازه كاري وسيعي دارد. در اين صورت هنرجويان عالقهمند 
ميتوانند در مقطع كارشناسي با كسب تمام دانستنيهاي مربوط به اين رشته فارغالتحصيل شوند. 

بنده براي تهيه استانداردهاي الزم نيز آمادگي دارم.

آيا عالقمندان ميتوانند به عنوان يك شغل به اين هنر نگاه كنند و آينده شغلي خود را براساس اشتغال 
در اين حرفه تنظيم كنند؟

قطعًا همينطور است. كار تراش شيشه و كريستال بازه كاري گستردهاي دارد و هنرهاي زيادي در 
آن دخيل هستند. در اين هنر جنس خام از بلورسازي تحويل گرفته ميشود و 12 مرحله روي آن كار 

انجام ميشود تا بلور ارزش افزوده پيدا كند.

با انجام اين 12 مرحله است كه بلورها ارزش پيدا ميكنند و قيمت جنس خام را به سي تا چهل 
برابر ميرسانند. بنابراين اين حرفه جنس خام را به كااليي باارزش افزوده تبديل ميكند كه در بازار 
فروش جايگاه بسيار مناسبي دارد و عالقمندان به اين هنر ميتوانند محصوالت توليدي خود را به 

فروش برسانند.

ميزان ارزش افزوده بلور و كريستال به ظريفكاريهايي كه بر روي آن انجام شده بستگي دارد.

عالوه بر آن با توجه به نوع زندگي شهري براي هر خانه و مكاني استفاده از دكوراسيوني زيبا ضروري 
است كه قريب به اتفاق از بلور و كريستالهاي تراش خورده استفاده ميكنند. بنابراين شاغلين اين 
هنر ميتوانند با توجه به بازاري كه براي فروش وجود دارد به عنوان يك شغل به اين هنر نگاه كنند.

آيا در ابتداي راه براي تأمين مسائل مالي تأسيس كارگاه از تسهيالت خاصي استفاده كرديد؟

كار را با سرمايه شخصي و البته عالقه خودم شروع كردم. ولي در آن زمان از تسهيالتي استفاده 
و  ماشينآالت  خريد  صرف  تنها  كه  گرفتم  تومان  ميليون  مبلغ 20  به  وامي  بار  يك  تنها  و  نكردم 

تجهيز كارگاه شد

اين روزها شاهد وجود بلور و كريستالهاي خارجي بسياري در بازار داخل هستيم كه مشتريان زيادي 
را به سوي خود كشيدهاند؛ براي مقابله با اجناس وارداتي چه راهكاري انديشيدهايد؟
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خوشبختانه در داخل كشور كارخانجات خوبي داريم كه بهترين نوع كريستال را توليد ميكنند به 
طوري كه در برخي موارد كاالهاي توليدشده توسط اين كارخانجات و كارگاه من با نام كريستالهاي 
خارج از كشور فروخته ميشود و اين موضوع تاسفبار است. در اين ميان سه عامل مهم است كه 
ميتواند منجر به رونق فروش كاالهاي داخلي شود؛ حمايتهاي دولت، تاجران و فعاليت رسانهها و 
تبليغات ميتواند به صنعتگران و هنرمندان كمك كند به طوري كه مشتري راضي به خريد جنس 
توليد داخل باشد و البته در اين ميان توليدكننده نيز بايد محصول خود را با كيفيت باالتر توليد كند.

بنابراين در صورتي كه كارگاهها و كارخانجات داخلي حمايت شوند و مشتري خوبي داشته باشند كار 
رونق ميگيرد و قطعًا به دنبال آن فرصتهاي شغلي فراواني ايجاد خواهد شد.

آيا جنابعالي شخصًا ايدهاي براي رونق اين حرفه و استفاده در سطح وسيعتر در نظر داريد؟

در صورتي كه حمايتكنندهاي باشد كه سرمايه الزم را فراهم كند ميتوانم كارخانه كريستالسازي را 
به بهترين شكل مديريت كنم كه با ايجاد آن در دهه اول براي حداقل 50 نفر فرصت شغلي فراهم 
ميشود. بسيار مايل هستم كه كارخانه تأسيس شود و از من كار بخواهند تا براي ايجاد فرصتهاي 

شغلي بيشتر قدم برداشته شود.

اين هنر ظرفيت اشتغالزايي بسياري دارد به طوري كه با ايجاد هر كارخانه با در نظر گرفتن مشاغل 
وابسته حداقل براي دو هزار نفر فرصت شغلي مهيا ميشود.

سالهاست صداي تراش شيشه بر روي سنگها از كارگاه شما به گوش ميرسد. هماكنون چند نفر 
در كارگاه شما مشغول به كار هستند؟

در كارگاه من كسي كارگر نيست همگي همكاران من و هنرمند هستند. اكنون ۸ نفر در كارگاه 
هستند.  رشته  همين  در  هنرستان  مقطع  فارغالتحصيل  بانوان  از  كه  هستند  كار  مشغول  تهران 
كارگاهي هم در قزوين دارم كه آنجا نيز 12 نفر مشغول به كار هستند كه تمام اين افراد تحت 
پوشش بيمه تأمين اجتماعي هستند. بنده اعتقاد دارم كارفرما براي حفظ ايمني وآرامش خود و كارگر 

بايد كارگرانش را بيمه كنند.

عالوه بر آن، هماكنون در حال رايزني با بنياد شهيد براي جذب و بهكارگيري 10 نفر به منظور 
اشتغال در كارگاه تهران و قزوين هستم.

آيا اين حرفه ظرفيت اشتغال در محيط خانه را دارد؟

بله. در منزل هم ميشود به اين حرفه اشتغال داشت به طوري كه هماكنون از هنرجويانم نمونههايي 
هستند كه در داخل خانه و به صورت خانوادگي مشغول به كار هستند.

اين  كنند.  تأسيس  ياكارگاهي  شوند  كار  به  مشغول  خانه  در  آموزشها  فراگيري  با  ميتوانند  افراد 
كار نياز به فضاي چنداني ندارد و ميتوان در اتاقي با 12 متر وسعت شروع به كار كرد. متقاضيان 
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ميتوانند باسرمايه ابتدايي 10 ميليون كار را آغاز كنند كه براي دريافت مجوز تأسيس كارگاه بايد 
به سازمان صنايع دستي و سازمان فني و حرفهاي مراجعه كنند.

خوشبختانه بسياري از افرادي كه آموزش ديدهاند اكنون براي خود مشغول به كار شدهاند و كيفيت 
كار توليداتشان در حدي است كه به رقيبي براي خود من تبديل شدهاند.

رمز موفقيت خود در كسب و پيشهتان را در چه مواردي ميدانيد؟

پشتكار، پشتكار و پشتكار؛ عاملي بزرگ در موفقيت من است چرا كه بدون آن هرگز نميتوان در 
كاري به موفقيت دست پيدا كرد. اكنون با 73 سال سن، صبح زود به سركار ميآيم و تا آخر شب 

كار ميكنم و اين به دليل عالقهاي است كه به شغل، كشور و هموطنانم دارم.

برجسته  و  متمايز  ديگران  از  را  آنها  كه  داريد  سراغ  كارآفرينان  در  را  مشتركي  ويژگيهاي  چه 
ميكند؟

خالقيت موضوعي بسيار مهم در كارآفريني است به طوريكه اگر خالقيت نباشد كارآفريني نيز به 
وجود نميآيد. آن زمان كه من شروع به كار تراش شيشه و كريستال نمودم بلورهاي توليدي ايران 
بسيار در سطح پاييني بود اما امروز شاهد توليد بلور و كريستالهايي هستيم كه شفافيت فوقالعادهاي 
دارند و اين نتيجه خالقيتهايي است كه خرج شده و اين تغيير و تحوالت مثبت را ايجاد كرده است.

توصيه شما كه ساليان سال روزهاي زندگي خود را در پشت دستگاههاي تراش در كارگاه گذراندهايد 
به جوانان امروز كه به اشتغال فكر ميكنند، چيست؟

حتما خود را به فن و يا هنري تجهيز كنند و بدانند كه با سختكوشي ميتوان به موفقيت رسيد. 
فردي كه مهارتي داشته باشد هر كجايي از كره زمين باشد ميتواند شاغل باشد و بيكار نميماند؛ 

اين قانون در همه جاي دنيا حاكم است.

من هميشه سعي كردم روي پاي خود بايستم بنابراين از 12 سالگي كار كردم؛ در همان سال درس 
را كنار گذاشتم و دوباره از 35 سالگي شروع به درس خواندن كردم در حاليكه ازدواج كرده بودم 
و مسئوليت يك خانواده را عهدهدار بودم سپس در كنكور شركت كردم و توانستم در دانشگاه با 

رتبه خوبي قبول شوم.

امروز  و  ام  خودساخته  مرد  من  كردهام،  تالش  زندگي  سرتاسر  در  كه  ميكنم  افتخار  خود  به  من 
ميتوانم بگويم در كارم موفق هستم بنابراين همواره سختكوشي و پشتكار را توصيه ميكنم.
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مصاحبه با یکی از کارآفرینان اجتماعی پرتو: تنگلدان و اشتغال زایی خانگی

1350در  متولد  تبار  پولکی  مهدی 
مهندسی  التحصیل  فارغ  و  است  تهران 
صنعتی  دانشگاه  از  نرم افزار  گرایش  کامپیوتر 
در  طوالنی  تجربه  وی  می باشد.  اصفهان 
زمینه توزیع و فروش دارد و به مدت 11 سال 
تولیدی مهرام  و فروش گروه  توزیع  در بخش 
گذراندن  از  پس  وی  است.  کرده  کار 
عنوان  به  کارآفرینی،  مختلف  دوره های 
این   . کرده  کار  به  شروع  اجتماعی  کارآفرین 
کمک  خانگی"،  "کارآفرینی  هدف  با  به پروژه 
تشویق  ایران،  جوانان  اندیشه های  باروری 

خالقیت و تقویت کیفیت تولید پایه گذاری شده است. مأموریت در آن، طراحی و تولید 
می شوند. خانه ها  برون  و  درون  فضاهای  زیباسازی  باعث  که  است   محصوالت خالقانه ای 

شرکت هفت خوشه پروین ایده هم اکنون 20 خانوار را از طریق تولید محصوالت خالق 
تحت پوشش قرار داده؛ بیشتر خانواده ها و افراد تحت پوشش این پروژه مهاجرینی هستند 
که از شهرهای کوچک و روستاها به تهران مهاجرت کرده و جویای کارند. شرکت هفت 
خوشه ابتدا آموزش های الزم را برای سرهم سازی گلدان ها و تنگ ها فراهم کرده و سپس 
مواد الزم را در اختیار آنها قرار می دهد تا خودشان تولید را در خانه انجام دهند. برخی از 
محصوالت شرکت مانند تنگلدان تا به امروز مورد استقبال زیادی قرار گرفته است و فروش 
قابل توجهی داشته است، به طوری که برای بعضی از افراد شاغل شرکت، درآمدهای قابل 

توجهی ایجاد شده است.

افتادید  اجتماعی  کارآفرینی  حوزه  در  فعالیت  فکر  به  که  شد  طور  چه 
داشتید؟  ایده  پروین  خوشه  هفت  پروژه  شروع  برای  انگیزه ای  چه   و 

م.پ: تشویق نوآوری و تولید محصوالت خالقانه همیشه برای من مهم و جذاب بوده است؛ 
از عوامل مهم در  یکی  و تک،  یگانه  ارائه یک محصول  نظر داشتم که  نیز همیشه مد  و 
موفقیت اقتصادی در ایران است. به عالوه، می دانستم که اگر از اعضای نخستین و پایه گذار 
یک صنف ویا صنعت در ایران باشم، چشم انداز اقتصادی خوبی خواهم داشت. در این پروژه، 

هردوی این عوامل تاثیر گذار بوده است.

پس می توان گفت که انگیزه تجاری و اقتصادی شما نقش پررنگی برای شروع این 
پروژه داشته است؟

م.پ: بله، انگیزه اقتصادی نقش مهمی در شروع کار من داشت. هم چنین، من همیشه 
عالقه مند به کارآفرینی بوده ام و اینکه از خود ردپایی به جای بگذارم برایم اهمیت بسزایی 



راهنامی عملی ایجاد کسب و کار صنایع دستی

32

 داشته است. کارآفرینان بزرگ ایران مثل برادران خسروشاهی همیشه الگوی من بوده اند.
با این حال، این پروژه برای زنان سرپرست خانوار در آمدزا می باشد.

دهید؛  توضیح  ما  به  ایده  پروین  خوشه  هفت  تولیدات  و  پروژه  به  راجع  کمی 
اینکه شرکت چگونه اداره می شود وتولیدتان از لحاظ فنی چگونه است؟

م.پ: ما دو نفر هستیم که شرکت را پایه گذاری کرده و اداره می کنیم. من به دلیل 
محصوالت  طراحی  و  دارم  مهارت  توزیع  و  بازاریابی  فروش،  زمینه  در  شغلیم  سابقه 
در  ما  است.  کار  فنی  زمینه  در  بیشتر  همکارم  مهارت  است.  من  عهده  به  بیشتر  نیز 
تشکیل  خانوار  سرپرست  زنان  بیشتر  را  کارکنان  بقیه  و  هستیم  شرکت  بدنه  واقع 
دارند. عهده  به  را  محصوالت  تکمیل  و  بسته بندی  و  سرهم سازی  که   می دهند 

مثال در تولید تنگلدان که محبوب ترین محصول ماست، ما برای تولید تنگ پالستیکی 
این محصول، از یک کارگاه صنعتی دیگر کمک می گیریم و آنها بخش تزریق آن را انجام 
می دهند. سپس کارکنانمان، سرهم سازی و چسباندن دو قطعه پالستیکی این محصول 
را انجام می دهند. آنها برای این کار در کارگاه ما آموزش می بینند و سپس در خانه این 

کار را انجام می دهند.

کارکنان شما چه کسانی هستند و شما آنها را چگونه پیدا کرده اید؟

جنوبی ترین  در  ما  کارگاه  هستند.  کارگاه  اطراف  روستاهای  ساکنان  ما  م.پ:کارکنان 
بخش استان تهران و واقع در پشت فرودگاه امام خمینی است. دلیل انتخاب این محل 
برای کارگاه، نزدیکی به بازار هدف بوده  است. مشتریان اصلی تنگلدان که شرکت های 
وارد کننده ماهی های تزئینی و آکواریمی هستند در نزدیکی فرودگاه امام خمینی واقع اند 
و به این دلیل من، این مکان را برای کارگاه انتخاب کردم. ما ابتدا تعدادی از ساکنان 
روستاهای اطراف کارگاه را به همکاری گرفتیم و همکاران بعدی ما آشنایان و کسانی 
بضاعت  بسیار کم  افراد  از  آنها  تمامی  بودند.  کرده   معرفیشان  قبلی  کارکنان  که  بودند 
هستند. علت دیگر انتخاب محل، هدف پروژه بود که می خواستیم، فعالیت هایمان را در 

قالب کارآفرینی "اجتماعی" انجام دهیم.

پرداخت هایتان چگونه است؟

نفر-ساعت  ما  معیار سنجش  و  را ساعتی محاسبه می کنیم  پرداخت ها  اصوال  م.پ: ما 
است. برای ما کیفیت تحویل کار بسیار مهم است. کسانی بوده اند که با مبلغ کمتری در 
ساعت همکاری داشتند و اآلن مقدار بیشتری درساعت دستمزد دریافت می کنند چرا که 
کیفیت کارشان خوب است و نیز در کار پیشرفت داشته اند. بعضی از این افراد در روزهای 

پایان سال توانسته اند درآمدزایی بسیار خوبی برای خانواده شان ایجاد کنند.
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جدی ترین چالشی که با آن برخورد داشته اید چه بوده است؟ و آیا توانسته اید راه 
حلی برای آن پیدا کنید؟

م.پ: یکی از مهم ترین چالش های کارآفرینی در ایران به طور کلی مسئله بیمه و تأمین 
اجتماعی است. این یکی از مشکالت عمده برای بسیاری از کارفرمایان ایرانی است. اصوالً 
30% از حقوق کارگر باید به تأمین اجتماعی پرداخت میشود. 7% از این مبلغ را خود کارگر 
می پردازد یعنی به عبارتی از حقوق وی کسر می شود و 23% باقی مانده را شرکت پرداخت 
به  منجر  اصوال  کارفرما  توسط  شده  پرداخت   %23 این  از  کارکنان  آگاهی  عدم  می کند. 
ناسازگاری انتظارات می شود به نحوی که کارفرما به ازای حق بیمه پرداختی انتظار کار دارد 
و کارگران چون آن را به طور ملموس حس نکرده اند تمایل به انجام کار اضافه ندارند. برای 
حل این موضوع ما به صورت قراردادی با بیشتر کارگران کار می کنیم. البته کار به صورت 

قراردادی هم مشمول بیمه می شود.

آیا فکر می کنید این پروژه متداوم و پایدار خواهد بود؟

م.پ: بله، من بسیار خوش بین هستم چرا که ما دو سال است که این کار را شروع کرده ایم 
و تا به حال پیشرفت نیز داشته ایم. برای دوام در بازار ایران مهم ترین مسئله این است که 
بازار شما را بشناسد و به شما اعتماد کند. من به دلیل پیش زمینه و سابقه کاری که در 
زمینه فروش و پخش داشتم از این گونه چالش ها آگاهی داشتم. ما با برنامه ریزی درازمدت و 
برداشتن گام های کوچک شروع کردیم. برای مثال، می توانستیم کار روی پروژها و ایده های 
جدید را شروع کنیم ولی ترجیح دادیم روی محصول تنگلدان تمرکز کنیم تا این محصول را 
به حدی برسانیم که خود پایداری و دوام خود را تضمین کند. به نظر من، برداشتن گام های 
کوچک کلید تداوم است. این گونه، کلیه ذینفعان شما از کارکنان گرفته تا خریدار هم پس 
از مدتی به شما اعتماد بیشتری خواهند کرد چرا که می بینند فعالیت شما یک مسئله یک 

یا دو روزه نیست و تداوم دارد.
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پیوست

سایت های مرتبط

سایت های مرتبط

honarmand.ichto.irسایت معرفی هنرمندان صنایع دستی

thc90.blogfa.comاتحادیه صنایع دستی استان تهران

fa.tpo.irسازمان توسعه و تجارت

kermancrafts.comمعاونت صنایع دستی کشور

maharatnews.comمهارت نیوز

Arzeshafarinan.net موسسه ثمرات ارزش آفرینان

فروشگاه محصوالت سایت هسته توانمند سازی 
حرکتهای جهادی

shop.jahadgaran.org

پایگاه اطالع رسانی صنایع دستی و هنرهای 
سنتی ایران

www.handicrafts.ir

www.fihu.orgاتحادیه سراسری صنایع دستی کشور

www.chtn.irخبرگزاری میراث آریا 

46.225.129.126:800سامانه هوشمند صنایع دستی

لیست رشته های صنایع دستی کشور و تعریف آنها در پیوست موجود می باشد.

فایل اطالعات تامین کنندگان مواد اولیه و تجهیزات در پیوست موجود می باشد.

http://honarmand.ichto.ir/
http://thc90.blogfa.com/
http://fa.tpo.ir
http://kermancrafts.com/
http://maharatnews.com/?a=home
http://www.handicrafts.ir/
http://www.handicrafts.ir/
http://www.handicrafts.ir
http://www.fihu.org/
http://www.fihu.org
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/
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