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جرعهیاول
»جهاد«درلغتبهمعنایتالشکردنوبهکارگرفتننیرووتوانخويشبرایتحققبخشیدنبهيك
هدفمیباشد؛لكنچونازباب»مفاعله«است،معموالًدرمواردیبهکارمیرودکهنوعیهمکاری،تقابل
ورقابتدرآنوجوددارد.بنابرايندر»جهاد«معموالًطرفديگریهمدرکاراستودوطرفدربرابرهم
صفآرايیکرده،هريكبرایدستيابیبههدفخويشوپیروزیبرديگریبهفعالیتمیپردازدوهرچه

درتوانداردبهکارمیگیرد.
پسشرطاّوِلجهادايناستکهدرآن،تالشوکوششباشدوشرطدومشاينكه،درمقابلدشمن

صورتگیرد.
امروزدشمنپسازمأيوسشدنبهحملهوتهديدنظامی،بررویچندنكتهاساسیدستگذاشتهاست.
يكیازبارزترينآنهامسئلهاقتصادیودرواقعمعیشتمردماست.دشمنبهخیالخامخودمیخواهد
مردمراتحتفشارهایاقتصادیازانقالبوآرمانهایواالیآنجداوبابهزانودرآوردنکشورازلحاظ
اقتصادیوبافلجکردنپايههایاقتصادیکشور،مردمرامايوسکند.لذارهبرمعظمانقالباينتجاوز
عدالت«، و »پیشرفت چون مختلفی عناوين با که است سال چندين و کرده شناسايی پیش از را دشمن
»همتمضاعف،کارمضاعف«،»جهاداقتصادی«،»تولیدملیحمايتازکاروسرمايهايرانی«،»اقتصادمقاومتی«

و...آحادملتراهوشیارنمودهاست.

جرعهیدوم
امروزمادرشرايطاقتصادمقاومتیقرارداريم.اقتصادمقاومتیبهاينمعناستکهبايدهمروندروبهرشد
اقتصادیدرکشورحفظشود،همآسیبپذيریاشدرمقابلترفندهاوحیلههایدشمنکاهشپیداکند.
يكیازشرائطاقتصادمقاومتی،استفادهازهمهیظرفیتهایدولتیومردمیاست؛بهقسمیکههمازفكرها
وانديشههاوراهكارهائیکهصاحبنظرانميدهند،استفادهکنیم،همازسرمايههابهطوربهینهاستفادهشود.

ازالزاماتاقتصادمقاومتی،کاهشوابستگیکشوربهنفتاست.اينوابستگی،بهقولمقاممعظمرهبری
میراثشومصدسالهیماست!ومااگربتوانیمازاينفرصتبوجودآمدهاستفادهکنیموتالشکنیمدرآمد
حاصلازنفترابافعالیتهایاقتصادِیدرآمدزایديگریجايگزينکنیم،بزرگترينحرکتمهمرادر
باباقتصادانجامدادهايم.دراينزمینهمیتوانواحدهایکوچكومتوسطرافعالنمود،زيراامروزهعمده
واحدهایبزرگمافعالندوسوددهیخوبیهمدارند،امابايدبهفكرواحدهایمتوسطوکوچكتولیدی
بودزيرامستقیمابامعیشتمردمدرارتباطبودهوکمكمیکندبهمردمیکردناقتصادکهازديگرالزامات

اقتصادمقاومتیاست.
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جرعهیسوم
همانطورکهرهبرانقالببارهااشارهنمودهاند،اقتصاداسالمیدوپايهاصلیدارد،يكی»افزايش

ثروتملی«وديگری»توزيععادالنهورفعمحرومیتدردرونجامعهیاسالمی«.
ازطرفیبايدکشوراسالمی،کشوریثروتمندباشد؛فقیرنداشتهباشد؛بايدبتواندباثروتخود،باقدرت
اقتصادیخود،اهدافواالیخويشراپیشببرد.وازطرفیفراموشنشودکههدفاصلیدرکشورماودر

نظامجمهوریاسالمی،چیزینیستجزتامینعدالت.
اينكهکشورثروتمندشود،تولیدناخالصملیباالبرودوبهخودکفايیبرسیم؛اماثروتهادرگوشهایوبه
نفععدهایجمعشودوعدهیکثیریازمردمهمچنانفقیربمانند،بامكتبماسازگاریندارد.بهعبارتیديگر

افزايشثروتملی،مقدمهايستبرتامینعدالت.
وامابزرگترينگامدرراهاستقرارعدل،رفعمحرومیتازطبقاتمحروموتهیدستوکمدرآمداست.
قشریکهبهفرمودهبنیانگذارانقالباسالمی-حضرتامامخمینی)ره(-ولینعمتانمايند.کههموارهوبا
تماموجود،ازانقالبواسالمدفاعکردهاندوباوجودتمامسختیهاومحرومیتهايیکهکشیدهاندبیشترين

بارنظامرابهدوشکشیدهاند.

جرعهیچهارم
. مسئلهیاشتغالوکارآفرينی،مسئلهیبسیارمهمیاستوپرداختنبهاينموضوع،جهادیاستفیسبیلالَلّ
حرکتدراينراه،نهصرفايكاولويت،بلكهضرورتامروزکشورماست.امروز،آبرویاسالمدرگروآن
استکهايراناسالمیپسازتحملاينهمهدشمنیوکارشكنی،بهکشوریآبادتبديلشود،کاروتالش
درآنفراگیر،زندگیمردمسروسامان،فقرومحرومیتريشهکن،تولیدداخلیبانیازهایمردممتعادلو

کشوربهخودکفايیبرسد.
امروزجهانیانوبخصوصکشورهایاسالمیبهپاخاستهنظارهگراندکهآياجمهوریاسالمیباآن
آرمانهایواال،باآنمردمدلیروانقالبیوباآنعزمراسخ،میتواندرویپایخودايستادهوزيربارتحريمها

نهتنهاقدخمنكردهبلكهشكوفاشود.
عدهایمیگويند،پیشرفتدرزندگیمادیومعنویورونقمعیشتمردم،باجهادسنخیتیندارد.اينان
باالفبایجهادآشنايیندارند.بدونجهادهیچچیزنصیبانساننمیشود؛نهدنیاونهآخرت.بدونجهاديك
ملتنمیتواندسرشراباالبگیردوطعمعزترابچشد.کشورمااگرامروزشأنوموقعیتیدرجهانپیداکرده

بهبرکتمجاهدتهایآحادملتدرعرصههایمختلفبودهوهست.
جرعهیپنجم

در مثال عنوان به کنند. معطوف مردم اساسی نیازهای به  را خود توجه بايد جهادی، حرکتهای
از مطالبهگری با علمی، راهكارهای با را ومشكالت موانع و ورودکرده دامپروری و عرصهکشاورزی
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مسئولینوبابسیجکردنآحادمردم،برطرفنمايند،بهگونهایکهمحصوالِتاصلیکشوردر
داخلتولیدشود.

اينهامواردیدورازانتظارنیست؛واصالچنینانتظاریازحرکتهایجهادیمیرود.مانندروزهايی
کهکشورمانازنعمتجهادسازندگیبرخورداربودوجهادسازندگیتوانستدراينحوزه،کشوررااز

وارداتموادلبنیبینیازسازد.تاجايیکهامروزمحصوالتلبنیمابهديگرکشورهاصادرمیشود.

جرعهیششم
آنچهکهامروزمتاسفانهشاهديمايناستکههنوزارتباطسازمانيافتهومشخصیمیانصنعتودانشگاه
برقرارنشدهاست.دانشجوياندرفضايیکامالآکادمیكوبهدورازفضایعملیچندينسالبهتحصیلعلم
میپردازنددرحالیکهبامشكالتواقعیصنعتدستوپنجهنرمنمیکنند؛ايندرحالیاستکهايجادنظام
صحیحمیانصنعتودانشگاه،عالوهبرحلمعضلبیكاریوايجاداشتغال،باعثصرفهجويیارزیواستقالل

صنعتیکشورمانخواهدشد.
ازآنمهمتراينكه،دانشجوبايدبااقشارمختلفجامعهدرارتباطباشد،بايدمسائلراازنزديكلمسکند،
تابتواندازپتانسیلدانشگاهبرایرفععلمیوعملیمشكالتمردماستفادهکند.درغیراينصورتمطلبی

میخواند،مقالهایمینويسدوپروژهایانجاممیدهدکهبعضاهیچارتباطیبانیازهایواقعیجامعهندارد.
دراينخصوصتشكلهایدانشجويیوبطورويژهگروههایجهادیبیشترينوظیفهرابهعهدهدارند.

همچنانکهيكیازاهدافاصلیتشكلهایدانشجويی،استكبارستیزیوکمكبهپیشرفتکشوراست.
حوزهفعالیتحرکتهایجهادیبايدآنچنانگسترده،عمیقوعلمیشودکهبتواندجامعهدانشگاهی
کشوررابامناطقمحرومکشورپیونددهد.وقتیقشردانشگاهیمابهمناطقمحرومسرکشیکند،مشكالترا

ازنزديكببیند،طبعاًتفكرپیگیریاقتصادعدالتمحوردراوزندهميشود.

جرعهیهفتم
ازمجموعمطالبگفتهشدهاينطورنتیجهمیگیريمکهباتوجهبهشرايطکنونیانقالب،بايدبهعرصهی
اقتصادیوبهبودمعیشتمردمباتمامقواورودکنیم؛اينورودبايدويژگیهايیداشتهباشدکهمهمترين
آنهاجهادگونه،آگاهانه،مردمی،عدالتمحورودرتماسنزديكبااقشارضعیفجامعهوبهعبارتیهمراه
باعشقوايمان،بصیرتوهمتباشد.دراينجانقشحرکتهایجهادی-دانشجويی،اقشار،طالب،مساجد
و..-کامالمشخصاست.میتوانگفت،مسئلهیتوجهبهپیشرفتکشوربانگاهاقتصادِیعدالتمحور،ثمره

حرکتهایجهادیاست.
مجموعهایکهپیشرویداريدتالشیاستبرایورودحرکتهایجهادیبهحلعلمیمشكالتمناطق
محروم.دربخشاولباعنوان»چراغراه«اشارهایبهمنوياتمقاممعظمرهبریبهعنوانسكاندارکشتی
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انقالبداشتهايم؛اينبخشبامطالعهموضوعیفرمايشاتمعظملهشروعمیشودوتالشدارد
بهنوعیچرايیورودبهاينعرصهراترسیمنمايد.بخشدومباعنوان»نقشهراه«بهطورمختصر
چگونگیورودحرکتهایجهادیبهاينحوزهرانشانمیدهد.ديگرفصلهایکتابکهدربخش
سومباعنوان»توشهراه«آمده،بهطورعلمیوتئوريك،بهابزارهايیاشارهداردکهدرطیراهبهآننیازپیدا

خواهیمکرد.
درتدوينکتابتالششدهبیشتربهمطالبکاربردیاشارهشودوازذکرمطالبتخصصیکهازحوصله
خوانندهخارجاستحتیالمقدورپرهیزشود.همچنیناينکتاببهصورتراهنمايیکلیوجامعطراحی
دانشآموزی، دانشجويی، جهادی گروههای شامل مخاطبین، مختلف طیفهای میتواند بطوريكه شده
فارغالتحصیلی،محالت،طالب،خواهرانوسايرکسانیکهعالقمندبهفعالیتدرمناطقمحرومکشورهستند

راهمراهکندامامخاطباصلیآنحرکتهایجهادیفعال،پوياومستمراست.

باجهادوبابصیرت،باحضور
بانشاطوعلموايمان،عشقوشور

میشودايراناسالمیما
کشوریآباددراوجسرور

ومناللالتوفیق
پايیز92









دراينفصلبهاختصاربهبررسیسخنانمقاممعظمرهبریدرموضوعاتمرتبطبااينحوزهپرداختهايم،
اينمطالببهنوعینگرشسازبودهوديدمخاطبینرادرابتدایراهروشنخواهدنمود.پرداختنبههرکدام
ازاينمفاهیم،نیازمندنگارشمطالببسیاریاستوازحوصلهاينکتابخارج،لذادراينجابهبیانمختصر

مطالبکفايتشدهاست.
دراينفصلبامفاهیمذيلآشناخواهیدشد:

عدالتوپیشرفت 
اقتصاداسالمی 
جهاداقتصادی 
اقتصادمقاومتی 

تولیدملی 
فرهنگکار 
وجدانکاری 

اهمیت و نقش دانشگاه ها و مراکز پژوهش 
اهمیت و نقش حرکت های جهادی 
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عد   الت و پیشرفت

برترین�گام�د���ر�راه�استقرار�عد���الت

درنظاماسالمی،عدالتمبنایهمهیتصمیمگیريهایاجرايیاستوهمهیمسؤوالننظام،ازنمايندگان
محترممجلسشورایاسالمی،تامسؤوالنبخشهایمختلفاجرايی،بخصوصردههایسیاستگذاریو
کارشناسی،وتاقضاتواجزایدستگاهقضايی،بايدبهجدوجهدوباهمهیاخالص،درصدداجرایعدالت
درجامعهباشند.امروزدرجامعهیما،برترينگامدرراهاستقرارعدل،رفعمحرومیتازطبقاتمحرومو
تهیدستوکمدرآمداستکهغالبابیشترينبارنظامرادرهمهیمراحلبردوشداشتهاندودارندوهموارهبا
اخالصوصمیمیت،ازانقالبواسالمدفاعکردهاند.دفاعازقشرهایمحروم-کهصاحبانواقعیانقالبند-
بايددررأسهمهیبرنامهريزيهایکشورومحورکلیهیتحرکاتاقتصادیدربخشهایمختلفآنباشد
وصحتهرسیاستوبرنامهیاقتصادی،باچگونگیواندازهیپیشرفتدراينهدف،درکوتاهمدتيا

بلندمدت،سنجیدهشود1.

رونق�اقتصاد���ی�و�تالش�سازند���گی�مقد���مه�عد���الت�اجتماعی

آنچهکهمنبهبرنامهريزانومسؤولیندولتیمؤکدا
سفارشمیکنم،ايناستکهدراينبرنامهتوجهکنندکه
هدفاصلی،کمكبهطبقاتمحرومجامعهباشد.اين،
چیزیاستکهمارابه»عدالتاجتماعی«نزديكمیکند.
هدفاصلیدرکشورماودرنظامجمهوریاسالمی،

عبارتازتأمینعدالتاستورونقاقتصادیوتالشسازندگی،مقدمهیآناست.مانمیخواهیمسازندگی
کنیمکهنتیجهیاينسازندگیيانتیجهیرونقاقتصادی،اينباشدکهعدهایازتمكنبیشتریبرخوردار
شوندوعدهایفقیرترشوند.اين،بههیچوجهموردرضایالهیورضایاسالموموردقبولمانیست.ما
میخواهیمسازندگیشودوکشوررونقاقتصادیوپیشرفتمادیپیداکندوازلحاظاقتصادیرشدکند،
تابتواندبهعدالتاجتماعینزديكشودوفقیرنداشتهباشیم؛تاديگر،طبقاتمحرومدرجامعه،احساس
نباشند؛تامنطقهیمحرومدرکشورنداشتهباشیموفاصلهیبینفقیروغنی، محرومیتنكنندومحروم
برنامههای اين دهند. قرار نظر مورد برنامه در را اين بايد است. اصلی هدف اين، شود. کمتر روزبهروز
پنجساله،هرکدامرقمدرشتیبرایحرکتملتودولتبهسمتاهدافانقالباست.بايداينجهترا،که

جهتگیریانقالبیاست،باتأکیدواصرارهرچهتمامتر،درآنرعايتکنندوآنراحفظنمايند2.

1. )بیانات د   ر مراسم سالگرد    ارتحال امام خمینی)ره(1370/03/14 ( 
2. )پیام نوروزی رهبر معظم انقالب اسالمی به مناسبت حلول سال 1372 هجری شمسی 1372/01/01(
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خطرات�د���وران�بازسازی

آنچهکهبهمعنایعدالتمطلقموردنظراست،يكحرکتبلندمدتالزمدارد؛ولیآنچیزی
کهمنمیخواهمبهمسؤوالنوبهمردمعرضکنم،ايننكتهاستکهدردورانبازسازی،خطردنیاطلبی
بیشترازهمیشهاست.دردورانبازسازی،ثروتهاانباشتهمیشود؛چوندورانبازسازی،دورانتراکمکارها،
دورانانباشتثروتها،دورانافزايشفعالیتهایاقتصادیودورانیاستکهاگرکسیمیتواندتالشیبكندو
حرکتیاقتصادیبكند،راهبرایاوبازاست.درچنیندورانی،آدمهايیکهاهلدنیاهستند،آدمهايیکهدلشان
دربندزخارفدنیویاست،آدمهايیکهمنافعشخصیخودرابرمنافعکشوروملتومصالحانقالبترجیح
میدهند،دستشانبازاست،برایاينکهبتوانندخداینكردهبهسمتاشرافیگریوزراندوزیوجمعمالو
منالوسوءاستفادهبروند.دورانبازسازی،دورانشكوفايیوپیشرفتملتودورانساختنکشوراست.امادر
همینحال،ايندوران،دورانخطرگرايشآدمهایضعیفبهسمتاشرافیگریوتجملوانباشتثروتو

سوءاستفادهیاقتصادیاست.لذاهمهبايدخیلیمراقبباشند؛هممسؤوالنوهمآحادمردم1.

سربازان�عد���الت�اجتماعی

ماپیشرفتزيادیکردهايم؛منتهااگرازمنبپرسیدکهآيابهاينحدقانعم،پاسخمنايناست:ابدا.ماهنوز
راهزيادیداريم؛همبهعدالتاجتماعیيیکهاسالمازماخواستهاست-واسالمدراينخصوصبسیار
سختگیراست-همبهآنسطحیازآزادیکهملتايرانمستحقوشايستهآناست،هنوزنرسیدهايم.ماهنوز
کارداريم؛اينراه،راهیطوالنیاست.اينکهمنبارهابهجوانهامیگويمخودتانراآمادهکنید،برایهمین
است.شمابايداينراهراطیکنید.اينراههمراهیاستکهدرهرکیلومترشتابلوی»توقفممنوع«نصب
شدهاست؛لذادراينراهنبايدتوقفکرد.سربازانعدالتاجتماعیبايدخستگیناپذيرباشند.کسانیکهدراين
راههایطوالنیوآرمانهایبزرگحرکتمیکنند،بايدخستگیحسنكنند.يكملت،اينگونهبهسیادت
وآقايیوآرمانهایخودشمیرسد.هیچملتیباتنبلیبهسیادتوسعادتنمیرسد.بزرگترينمصیبتبرای
يكملتايناستکهبگويدچونمانتوانستیمهمهیهدفهایخودراتأمینکنیم،پسولش!نخیر؛بايستی

هدفهارادنبالکرد2.

اتاق�جنگ

درسالگذشتهدوحرکتازسویمسؤوالندرجهترفتارعلویشروعشدهاست:يكیمسألهیاشتغال
وديگریمسألهیمبارزهبافساداست.اينشروع،مباركاستوبايدهردوادامهپیداکند.معنایاشتغالاين

1. )بیانات د   ر د   ید   ار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی 1376/01/01(
2. )بیانات د   ر جلسه پرسش و پاسخ د   انشجویان د   انشگاه صنعتی امیرکبیر 1379/12/22(
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استکهجوانمستعدآمادهیبهکار،فرصتتالشوفعالیتبهدستآوردتاهمنیازشخصی
خودراازاينراهبرطرفکندوهمبهپیشرفتوآبادانیکشورورونقاقتصادیآنکمكنمايد.

اينامربرنامهريزیمیخواهدکهاينکاررامسؤوالندولتیماشروعکردهاندوبايدباجديتادامهپیدا
کند؛هیچچیزنبايدمانعازاجرایآنشود.اگرتهديدامريكااست،اگرامواجسیاسیاست،اگردرگیريهای
جناحیاست،اگرخودخواهیهایاينوآناست،هیچکدامازاينهانبايدمانعاينشودکهمسؤوالنذیربط
دستگاههایدولتیدراينقضیهیاشتغال-کهيكقضیهیبسیار
اساسیاست-کارخودشانراباجديتدنبالنكنند.مندرچند
ماهقبلازاين،بهمسؤوالنبلندپايهیاينبخشازدولتگفتمآن
مجموعهایکهبرایايجاداشتغالدرکشورکارمیکند،بايدمثلاتاق
جنگدوراندفاعمقدسکهشبوروزنمیشناخت،کارکند.در
دورانجنگودفاعمقدسبرایآنمجموعههايیکهمشغولطراحی
جنگبودند،شبوروز،تعطیلوغیرتعطیل،اولهفتهوآخرهفته
معنانداشت؛مرتبمشغولکاربودند.امروزبايدبرایايجاداشتغال
بههماننحوتالششود.جوانمابايدبتواندازنیرويش،برایادارهی
زندگیخودوپیشرفتکشوربهمعنایحقیقیاستفادهکند؛کشور
هماينظرفیترادارد.خوشبختانهمسؤوالن-تاآنجايیکهمنديدهامومیشناسم-بهاينامرمعتقدو

عالقهمندندوبايدهمتکنند1.

اتصال�حلقه�سازند���گی�و�تولید����و�پیشرفت�به�حلقه�زند���گی�مرد���م

اماآنچهامروزبرایاينکشورمهماست،ايناستکهدستاوردهایمهمدورانبعدازپیروزیدرجنگ
تحمیلیتاامروز،بتواندبهصورتمحصولشیرينی،کاممردمراشیرينکند.باتالشیکهتاامروزانجامگرفته
است،ملتايرانومسؤوالنکشوربايدبتوانندآيندهراهمراهبابرخورداریمردمازعدالتاجتماعیورفاهو
ادامهیپیشرفتدرراههایگوناگون،بسازند.زيربناهایکشورخوبساختهشدهاست؛اماآنچهبهوجودآمده،
بايدزندگیمردمراازفقرومحرومیتنجاتدهد.ازآنچهانجامگرفتهاست،ملتبايدبتواندبهرهبرداری
کند.بیانصافیاستاگرکسیتالشهایگذشتهیدولتهایگوناگونوسالهایمتمادیبعدازجنگرا
نديدهبگیرد.کارمتراکمیصورتگرفتهاست؛لیكنبرایاينکهاينکارهازندگیعامهیمردموهمهی
مناطقکشورراازمنافعوبرکاتخودبهرهمندکند،يكسلسلهکارديگرهمالزماست.وضعیتخطیرومهم
مابهاينمناسبتاست.بايدحلقهیسازندگیهاوتولیدهاوپیشرفتهارابهحلقهیزندگیمردموصلکرد؛

1. )بیانات د   ر پاد   گان د   وکوهه 1381/01/09(



12

ش
سفیران کار و تال

مثلآبیکهدرپشتسدیجمعشدهاستوبايدباکانالکشی،آنراسرمزرعهیمردمکشاندتا
مردمبتوانندازآناستفادهکنند.بنابراين،ازاينهمهپیشرفتیکهصورتگرفتهاست،بايدکاممردم
راشیرينکرد؛اين،تالشوبرنامهريزیبسیارمهمیالزمدارد.آنچهامروزکشوربهآناحتیاجدارد،اين
استکهبرایرفعفقروريشهکنیفسادوبرخوردارکردنعامهیمردمومناطقگوناگونوهمهیزوايای
کشورازمنافعوبرکاتپیشرفتکشوربايدبرنامهريزیشود؛سیاستهاوبرنامههابايدناظربهاينهدفباشد1.

معنای�عد���الت

کشورماازلحاظمادیبايددرآن،علموتجربهوفناوریدرسطوحباالقراربگیرد.ازلحاظساختو
ارتباطاتاجتماعیمردمدرزمینهیاقتصادوبقیهیموارد،ارتباطمردمبايكديگر،بايدارتباطاتسالم،قویو
نشاندهندهیپیشرفتوشكوفايیباشد؛بايداستعدادهادرآنجامعهبشكفد.همهیانسانهابتواننددرآنباتوان
خدادادهیخوددرپیشبرداهدافزندگی،بهيكديگرکمكوباهمهمكاریکنند.درآنجامعهبايدعدالت
اجتماعیباشد.عدالتبهمعنایيكسانبودنهمهیبرخورداريهانیست؛بهمعنایيكسانبودنفرصتهاست؛
يكسانبودنحقوقاست.همهبايدبتوانندازفرصتهایحرکتوپیشرفتبهرهمندشوند.بايدسرپنجهیعدالت

گريبانستمگرانومتجاوزانازحدودرابگیردومردمبهاين،اطمینانپیداکنند.
درچنینجامعهای،معنويتواخالقهمبايدبهقدرحرکتپیشروندهیمادیپیشرفتکند.دلهایمردم
باخداومعنوياتآشنابشود.انسباخدا،انسباعالممعنا،ذکرالهیوتوجهبهآخرتدريكچنینجامعهای
بايستیرايجشود.اينجاستکهآنخصوصیتاستثنايیجامعهوتمدناسالمی،خودرانشانمیدهد؛ترکیب

وآمیختگیدنیاوآخرتباهم.
تمدنمادیغربدرعلموتكنولوژیپیشرفتکرد.درروشهایپیچیدهیمادی،توفیقاتبزرگیبهدست
آورد؛امادرکفهیمعنویروزبهروزبیشترخسارتکرد.نتیجهاينشدکهعلموپیشرفتتمدنمادیغرب،
بهضرربشريتتمامشد.علمبايدبهسودبشريتتمامشود.سرعتوسهولتوارتباطاتزوددسترس،بايد
درخدمتآرامشوامنیتوراحتیمردمباشد.آنعلمیکهازترسدستاوردآن-يعنیازترسبمباتمو
موشكدوربردوانفجارنادانسته-مردمشبوروزنداشتهباشند،آنعلمبرایبشريتمفیدنیست.دنیایغرب

باپیشرفتعلمیخود،درايندامخطرناكافتاد.
و مردم رفاه مردم، مردم،آسايش امنیت برای اما رامیخواهد؛ مادی پیشرفت اسالمی، تمدنوفكر
همزيستیمهربانانهیمردمبايكديگر؛اينخصوصیاتنظاماسالمیاست.مااينهاراباصدایبلندازاول
انقالبدرسطحعالممطرحکرديمودلهایفراوانیازمسلمانوغیرمسلمانهمبهاينهاجلبشدهاست.
پشتوانهیعزتملتايراناينهاست.يعنیمتفكرمسیحیوسیاستمدارغیرمسلمان-احیاناملحد-درمجامع

1. )بیانات د   ر د   ید   ار مرد   م کرمان 1384/02/11(
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جهانی،دربرخوردباتفكراتنظامجمهوریاسالمیتحتتأثیرقرارمیگیرد.اين،بارهاوبارها
مشاهدهوديدهشدهاست.مامیخواهیمدرکشورماناينتفكراتواالرا

پیادهکنیم.برادرانوخواهرانعزيز!اين،کاروتالشالزمدارد؛اين،مردان
مؤمنوفداکاروشجاعالزمدارد؛اين،پیوندروزبهروزافزايندهیمیانملتو
دولتراالزمدارد.دشمناناينکشوروملت،ودشمنانرسیدنبهآناهداف،
ايننقاطراهدفمیگیرند.برایاينكهپیوندمیانمسئوالنومردمراضعیف
کنند،برنامههاطراحیمیکنند؛برایاينكهارادهیمسئوالنکشورراسستکنند،
برنامههاطراحیمیکنند.درچندسالگذشته،صريحادستگاههایتبلیغاتیغرب
گفتندوتكرارکردندکهدرصدداينندکهدرمجموعهیمديريتنظامجمهوری
اسالمیاختالفبیندازند؛دودستگیودوجريانیدرستکنند؛خودشاناينرااعترافکردند.وبحمدالل
موفقنشدند.جوانماراازفكرآيندهوهمتگماشتنبرایبنایآينده،بهسمتشهواتسوقبدهند؛برایاين
برنامهريزیمیکنند.دلهایمردمماراکهدرسايهیامیدمیتواننداينراهطوالنیودشوار،اماشوقبرانگیزرا
طیکنند،ناامیدکنند؛دلهايشانراازامیدخالیکنند.اينهاجزوبرنامههايیاستکهدشمنطراحیمیکند1.

کاراقتصاد���ی�با�شاخص�و�شاقول�عد���الت

البتهفعالیتاقتصادیوکاراقتصادیوتالشاقتصادیحتمابايدباشاخصوشاقولعدالتباشد.بدون
عدالتهرتالشاقتصادیبهضررمنتهیخواهدشد.عدالتهممعنايشايننیستکهماسرمايهگذارینكنیم
يابهسرمايهگذاراجازهیسرمايهگذاریندهیم.اينتصوراتغلطآنافرادیاستکهآنروزخودشانرا
طرفدارعدالتمعرفیمیكردند.نه،کارآفرينیهميكخیراست،يكعبادتاست،يكکاربزرگاست
کهبايدانجامبگیرد.مسئله،صحیحمديريتکردناينمجموعهاست.مديريتهایکشوری،مديريتهایدولتی
چهدربخشتقنین،چهدربخشاجراء،چهدربخشقضا،بايستیمديريتکنندتاتجاوزازحقانجامنگیرد؛
تجاوزازحقوقانجامنگیرد؛تعرضبهيكديگرانجامنگیرد؛اينکاروانباهمهیاجزایخودشانشاءاللبه

پیشبرود2.

1.   )بیانات د   ر د   ید   ار مرد   م شاهرود    1385/08/20(
2.   )بیانات  د   ر د   ید   ار اساتید    و د   انشجویان د   انشگاه های شیراز 1387/02/14(
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تشکل�های�د���انشجویی

وديگراينكه،تشكلهایدانشجوئیمواظبباشندهدفهايشانراگمنكنند.هدفهایاصلیتشكلهای
دانشجوئیهمانچیزهائیاستکهبررویطاقبلندجنبشدانشجوئینوشتهشده:ضديتبااستكبار،
کمكبهپیشرفتکشور،کمكبهاتحادملی،کمكبهپیشرفتعلم،حضوروشرکتدرمبارزهوپیكار
همگانیملتايرانبرایغالبآمدنبرتوطئههاوبردشمنیها؛اينهاهدفاصلیاست؛اينرابايدفراموش

نكنند1.

حرکت�جهاد���گونه

مناينسالرا»سالجهاداقتصادی«نامگذاریمیکنموازمسئوالنکشور،چهدردولت،چهدرمجلس،
چهدربخشهایديگریکهمربوطبهمسائلاقتصادیمیشوندوهمچنینازملتعزيزمانانتظاردارمکهدر
عرصهیاقتصادیباحرکِتجهادگونهکارکنند،مجاهدتکنند.حرکتطبیعیکافینیست؛بايددراين

میدان،حرکتجهشیومجاهدانهداشتهباشیم.
توجهداريدکهمااالندراينساعتداريمواردسومینسالدههیپیشرفتوعدالتمیشويم.البتههمدر
زمینهیپیشرفتوهمتاحدودزيادیدرزمینهیعدالتکارهایخوبیانجامگرفتهاست،لیكنحرکتمابايد
بهنحویباشدکهبتوانیمايندههرابهمعنایحقیقیکلمهمظهرپیشرفتومظهراستقرارعدالتدرکشورمان
قراربدهیم.خوشبختانهبااينحرکتیکهدردنیایاسالمبهوجودآمدهاست،انساناحساسمیکندکهايندهه

بهتوفیقپروردگاربرایمنطقههمدههیپیشرفتودههیعدالتخواهدبود2.

اقتصاد    اسالمی

رفاه�عمومی�و�عد���الت�اجتماعی

مابانظامسوسیالیستیهم،بههمیناندازهفاصلهداريم.نظامسوسیالیستی،فرصتراازمردممیگیرد؛ابتكار
ومیدانرامیگیرد؛کاروتولیدوثروتوابزارتولیدومنابععمدهیسرمايهوتولیدرادردولتمتمرکز،و
بهآنمتعلّقمیکند.اين،غلطاندرغلطاست.دراسالم،چنینچیزینداريم.نهآنراداريم،نهاينرا.همآن
غلطاست،هماين.نظاماقتصاداسالمی،درستاست.اينطورنیستکهنظاماقتصادیاسالمی،عبارتباشداز
هرچهکهدرهردورهایمصلحتباشد.نخیر!نظرشريفامامرضواناللعلیههمايننبود.منخودميكوقت

ازايشانپرسیدم.

1.   )د   ید   ار اساتید    و د   انشجویان د   ر د   انشگاه علم و صنعت 1387/09/24(
2.   )پیام نوروزی 1390/01/01(
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اسالميكروشخاصخوددارد.مسلكیدرمسائلاقتصادیجامعهیاسالمیداردوآنسلك
راطیمیکند.اساسسیاستکلّیاقتصادیکشور،عبارتاستازرفاهعمومیوعدالتاجتماعی.البته

ممكناستيكنفرباتالشواستعدادِبیشتر،بهرهیبیشتریبرایخودشفراهمکند.اينمانعیندارد.اما
درجامعهفقرنبايدباشد.هدفبرنامهريزانبايداينباشد.سازمانبرنامهوبرنامهريزانکشور،بااينسیاستکلّی

وبرايناساسبايدبرنامهريزیکنند1.

افزایش�ثروت�ملی،�شرِط�توزیع�عاد���النه�و�رفع�محرومیت

ماوقتیبهصورتکالنبهزمینهیاقتصاداسالمینگاهمیکنیم،دوتاپايهیاصلیمشاهدهمیکنیم.هر
روشاقتصادی،هرتوصیهونسخهیاقتصادیکهايندوپايهرابتواندتأمینکند،معتبراست.هرنسخهایهرچه
هممستندبهمنابععلیالّظاهردينیباشدونتواندايندوراتأمینکند،اسالمینیست.يكیازآندوپايهعبارت
استاز»افزايشثروتملی«.کشوراسالمیبايدکشورثروتمندیباشد؛کشورفقیرینبايدباشد؛بايدبتواندبا
ثروتخود،باقدرتاقتصادیخود،اهدافواالیخودشرادرسطحبینالمللیپیشببرد.پايهدوم،»توزيع
عادالنهورفعمحرومیتدردرونجامعهیاسالمی«است.ايندوتابايدتأمینبشود.واولی،شرطدومیاست.
اگرتولیدثروتنشود؛اگرارزشافزودهدرکشورباالنرود،مانمیتوانیممحرومیترابرطرفکنیم؛نخواهیم
توانستفقررابرطرفکنیم.بنابراينهردوتاالزماست.شماکهمتفكراقتصادیهستیدوپايبندبهمبانیاسالمی،
طرحتانرابیاوريد؛بايدايندوتادرآنطرحتأمینبشود.اگرايندودرآنطرحتأمیننشد،آنطرحاختالل

دارد؛ايراددارد2.

1.   ) بیانات د   ر مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری 1372/05/12(
2.   )بیانات د   ر د   ید   ار مسئوالن اقتصاد   ی و د   ست  اند   رکاران اجرای اصل 44 قانون اساسی 1385/11/30(
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جهاد    اقتصاد   ی

لزوم�جهاد����د���ر�صحنه�اقتصاد���

عزيزانمن!بعضیکسانازاسمجهادمیرمند!خیالمیکنندکهتأسیسيكکشور،ايجاديكتمدّن،
نظمدرزندگی،پیشرفتدرزندگیمادّیومعنویورفاهمشروعبرایانسانها،باجهادنمیسازدوجهادضدّ
اينهاست!چهخطايی!چهغلطی!بدونجهاد،هیچچیزبهدستانساننمیآيد؛نهدنیاونهآخرت.بدونجهاد،
درمقابلگرِگبیدستوپایبیابانهمنمیشودايستاد؛چهرسدبهگرگهایبسیاربسیارخطرناكدنیای

سیاستودنیایاقتصادوسرپنجههایخونینیکهمیلیونهاانسانرادريدندونابودکردندوخوردندوبردند!
مگريكملتبدونجهادمیتواندسرشراباالبگیرد؟مگريكملتبدونجهادمیتواندطعمعّزترا

بچشد؟مگريكملتبدونجهادمیتوانددرمیانملتهایدنیاشأنوموقعیتیپیداکند؟1

تالش،�معیار�و�میزان�د���ستاورد���ها

خدایمتعالنعمتهایمعنویراهممثلنعمتهایمادّی،آسانوارزاننمیدهد؛واگربدهد،آنراآسانو
ارزانبرایماحفظنمیکند.همچنانکههمهیدستاوردهایبشربهتبعتالشوپیگیریاست،حفظآنهاهم
بهتبعتالشومجاهدتوفداکاریاست.اگرمشاهدهمیکنیدکهملتهايیپیشرفتهایعلمیوتكنولوژيكیيا
سیادتسیاسیواقتصادیپیداکردهاندثروتمندشدهاندوعزتیپیداکردهاندهرچههست،تابعتالشاست.اين
يكیازاصولاسالمیاستکه»منکانيريدالعاجلةعّجلنالهفیهامانشاءلمننريد«؛اينمربوطبهکسانیاست
کهدنیارامیخواهند.آنکسانیکهدنبالارزشهاهستندودنیایارزشیراکههمانآخرتاست،وآخرت
الهیراکههمانثوابالهیاست،میخواهند،آنهاهمهمینطورند؛»ومناراداآلخرهوسعیلهاسعیهاوهو
مؤمنفأولئكکانسعیهممشكوراً«.بعدمیفرمايد:»کاّلنمدّهؤالءوهؤالء«؛ماهمهراکمكمیکنیم؛اينها
راوآنهارا.هرکسکهتالشکرد،درهمانراهیکهتالشکردهاست،خدابهاوکمكمیکند.تالش،

معیارومیزانبرایبهدستآوردندستاوردهاست.2

کاالی�ساخت�د���اخل

درسالجهاداقتصادی،بهنظرمنيكیازقلمهایمجاهدتاقتصادیمردمايناستکهبروندسراغکاالی
ساختداخل؛آنرابخواهند.البتهاينطرفقضیههمايناستکهکاالیساختداخلبايستیقانعکننده
باشد؛بايستیدوامش،استحكامش،مرغوبیتشجوریباشدکهمشتریراقانعکند؛اينهردودرکنارهم،يك

کارالزموواجبیاست.

1.   )بیانات د   ر مراسم صبحگاه لشکر سید   الشهد   اء)ع( 1377/07/26(
2.   )بیانات د   ر د   ید   ار جمعی از نخبگان علمی 1382/11/21(  
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البتهمسائلیکهبايدمسئولینکشورانشاءاللباهمتدنبالکنند،مسائلمتعددیدرزمینهیسال
جهاداقتصادیاست.مسئلهیاشتغالبسیارمهماست؛کارآفرينیبسیارمهماست؛مسئلهیپرداختن

بهزيرساختهایاقتصادیدرسراسرکشور،کهخب،افرادصاحبفكری،صاحبنظرینشستهانداينها
رابررسیکردند،مشخصکردند،دنبالکردناينهابسیارمهماست.همچنینمسئلهیصنعت،مسئلهی
کشاورزی،مسائلگوناگونیکهدراينزمینههاهست،مسائلمهمیاست.همهیاينهاکارهایاساسیاستو

است1. پرداختنبههرکدامازاينهاجهادفیسبیلالَلّ

فلج�کرد���ن�پایه�های�اقتصاد���ی!

از دارد. اساسی تكیهی نقطه چند روی بر امروز دشمن که است اين نشاندهندهی شواهد همهی
واضحترينهايشانسانشروعکند،يكیمسئلهیاقتصاداست.اينكهماامسالگفتیم»سالجهاداقتصادی«،ناظر
بهاينبخشقضیهاست.بهزانودرآوردنکشورازلحاظاقتصاد،عقبراندنوپسراندنکشوردرزمینهی
اقتصاد،کهمنتهیبشودبهفلجپايههایاقتصادی،منتهیبشودبهنومیدیمردم،يكیازکارهایاساسیاست.
خب،اينچیزواضحیاست؛خودشانهماينرادارندبیانمیكنندوميگويند.اين،همبرایمجلس،همبرای
دولت،همبرایيكايكمسئوالنیکهدربخشهایمختلفمشغولتالشهستند،خطروشنیراترسیممیكند

کهچهبايدکرد2.

معیشت�مرد���م

مبانیواستداللهایاعالم»سالجهاداقتصادی«برایشماهاکهدولتیهستید،معلوماست.يعنیماجهاد
اقتصادیرايكضرورتبرایکشورمیدانیم،نهصرفاًيكاولويت؛يكنیازقطعیاست.اوالًاقتصاد،پیشرفت

اقتصادی،رونقاقتصادیارتباطمستقیمداردبامعیشت
مردم.معیشتمردمجزواولیناهدافهمهیدولتهاست
درهمهجایدنیاودرهمهیدورانتاريخ؛البتهدولتهای
عالقهمندبهمردم؛آندولتهایمستأثروزورگووجبار،
موردنظرماننیستند.هردولتیکهبخواهدبهمردِمخودش
خدمتکند،اولینمسئلهاش،مسئلهیمعیشتمردماست،
کهبتواندمردمراادارهکند.خب،اينبهاقتصادوابسته

است.

1.   )بیانات د   ر د   ید   ار هزاران نفر از کارگران سراسرکشور 1390/02/07( 
2.   )بیانات د   ر د   ید   ار نمایند   گان مجلس شورای اسالمی 1390/03/08(
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يكاقتصادخوب،سالم،وافروپیشرومیتواندوضعزندگیمردمراخوبکند.خب،اينيك
دلیلاستمبنیبراينكهالزماستمادرکاراقتصادمجاهدتکنیم1.

اقتصاد    مقاومتی 

ستاد����د���انشجویی�و�اقتصاد����مقاومتی

يكیازدوستاناطالعدادندکهيكستاددانشجوئیبرایتحقیقدراقتصادمقاومتیتشكیلشده.کاربسیار
جالبیاست.اينجورکارهایعمیق،همانچیزیاستکهکشوربهآناحتیاجدارد.شمابايدفكرکنید،مطالعه

1.   )بیانات د   ر د   ید   ار رییس جمهوری و اعضای هیئت د   ولت 1390/06/06(
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کنید،تحقیقکنید.اينتحقیقهااگربهدردآندستگاهمسئولهمنخورديابهکاراونیايديانپسندد،
قطعاًبهکارشمامیآيدوبهدردشمامیخورد.اين،کاربسیارجالبیاست.

همچنینيكیديگرازدوستاناطالعدادندکهدردانشگاهشريفمرکزمطالعاتیایتشكیلشدهو
دراينزمینههاکارمیكنند.اينهابسیارکارهایمهمیاست.اينانگیزهیجواندانشجووفكور،خیلیبرای

آيندهیکشورمهماست.
البتهراهحلهائیکهگفتهشد،بعضیازآنهاکاماًلدرستاست.اينراهممنبهشماعرضبكنم؛درهمین
زمینهیمسائلاقتصادی،پارهایازآنچهکهپیشنهادومطرحشد،مااطالعداريمکهمدنظرمسئولینهست؛
دربارهاشکارمیكنند،تصمیمگیریمیكنند،اقداممیكنند؛منتهاهمهیاقدامهايابهاطالعنمیرسد،ياگفتنی

نیست.بههرحالاينجورنیستکهمسائلاقتصادیدرمدنظرآنمسئولیننباشد1.

کاهش�وابستگی�به�نفت�از�الزامات�اقتصاد����مقاومتی

کاهشوابستگیبهنفتيكیديگرازالزاماتاقتصادمقاومتیاست.اينوابستگی،میراثشومصدسالهی
ماست.مااگربتوانیمازهمینفرصتکهامروزوجوددارد،استفادهکنیموتالشکنیمنفترابافعالیتهای
اقتصادِیدرآمدزایديگریجايگزينکنیم،بزرگترينحرکتمهمرادرزمینهیاقتصادانجامدادهايم.امروز
صنايعدانشبنیانازجملهیکارهائیاستکهمیتوانداينخألراتامیزانزيادیپرکند.ظرفیتهایگوناگونیدر
کشوروجودداردکهمیتوانداينخألراپرکند.همترابراينبگماريم؛برويمبهسمتاينکههرچهممكن

است،وابستگیخودمانراکمکنیم2.

مرد���می�کرد���ن�اقتصاد����از�الزامات�اقتصاد����مقاومتی

مسئلهیاقتصادمهماست؛اقتصادمقاومتیمهماست.البتهاقتصادمقاومتیالزاماتیدارد.مردمیکردن
اقتصاد،جزوالزاماتاقتصادمقاومتیاست.اينسیاستهایاصل۴۴کهاعالمشد،میتوانديكتحولبهوجود
بیاورد؛واينکاربايدانجامبگیرد.البتهکارهائیانجامگرفتهوتالشهایبیشتریبايدبشود.بخشخصوصی
رابايدتوانمندکرد؛همبهفعالیتاقتصادیتشويقبشوند،همسیستمبانكیکشور،دستگاههایدولتیکشور
ودستگاههائیکهمیتوانندکمكکنند-مثلقوهیمقننهوقوهیقضائیه-کمكکنندکهمردمواردمیدان

اقتصادشوند3.

1.   )بیانات د   ر د   ید   ار جمعی از د   انشجویان 1390/05/19(
2.   )بیانات د   ر د   ید   ار کارگزاران نظام 1391/05/03(
3.   )بیانات د   ر د   ید   ار کارگزاران نظام 1391/05/03(
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شرکت�های�د���انش�بنیان�از�موثرترین�مولفه�های�اقتصاد����مقاومتی�

مابايدهرکدامنقشخودمانرابشناسیموآنراايفاءکنیم.يكیازبخشهایما،اقتصاداستو
خاصیتاقتصاددريكچنینشرائطی،اقتصادمقاومتیاست؛يعنیاقتصادیکههمراهباشدبامقاومتدر
مقابلکارشكنیدشمن،خباثتدشمن؛دشمنانیکهماداريم.بهنظرمنيكیازبخشهایمهمیکهمیتوانداين
اقتصادمقاومتیراپايدارکند،همینکارشماست؛همینشرکتهایدانشبنیاناست؛اينيكیازبهترينمظاهر

ويكیازمؤثرترينمؤلفههایاقتصادمقاومتیاست؛اينرابايددنبالکرد1.

شرایط�اقتصاد����مقاومتی

بخشخصوصیرابايدکمكکرد.اينكهما»اقتصادمقاومتی«رامطرحکرديم،خب،خوداقتصادمقاومتی
شرائطیدارد،ارکانیدارد؛يكیازبخشهايشهمینتكیهیبهمردماست؛همینسیاستهایاصل۴۴باتأکیدو
اهتمامودقتووسواِسهرچهبیشتربايددنبالشود؛اينجزوکارهایاساسیشماست.دربعضیازموارد،من
ازخودمسئولینکشورميشنومکهبخشخصوصیبهخاطرکمتوانیاشجلونمیآيد.خب،بايدفكریبكنید
برایاينكهبهبخشخصوصیتوانبخشیبشود؛حاالازطريقبانكهاست،ازطريققوانینالزمومقرراِتالزم
است؛ازهرطريقیکهالزماست،کاریکنیدکهبخشخصوصی،بخشمردمی،فعالشود.باالخرهاقتصاد
مقاومتیمعنايشايناستکهمايكاقتصادیداشتهباشیمکههمروندروبهرشداقتصادیدرکشورمحفوظ
بماند،همآسیبپذيریاشکاهشپیداکند.يعنیوضعاقتصادیکشورونظاماقتصادیجوریباشدکهدر
مقابلترفندهایدشمنانکههمیشگیوبهشكلهایمختلفخواهدبود،کمترآسیبببیندواختاللپیداکند.
يكیازشرائطش،استفادهازهمهیظرفیتهایدولتیومردمیاست؛همازفكرهاوانديشههاوراهكارهائیکه

صاحبنظرانمیدهند،استفادهکنید،همازسرمايههااستفادهشود.بهمردمهمبايدواقعاًمیداندادهشود.
بايدباچشمهایتیزبین،ريزبینودوربینمراقبتکنیدکهکسانینیايندبهعنوانايجاداشتغالوايجادکارو
کارآفرينیتسهیالتبانكیبگیرند،اماکارآفرينِیواقعیانجامنگیرد.اينرابايدمراقبتکنید؛همشمامراقبت
کنید،همقوهیقضائیهمراقبتکند.بهنظرمنهمكاریقوهیمجريهوقوهیقضائیهدراينجايكکاربسیار

الزمیاست.
يكرکنديگراقتصادمقاومتی،حمايتازتولیدملیاست؛صنعتوکشاورزی.خب،آمارهائیکهآقايان
میدهند،آمارهایخوبیاست؛لیكنازآنطرفهمازداخلدولت،خودمسئولینبهمامیگويندکهبعضی
کارخانههادچارمشكلند،اختاللدارند،دربعضیجاهاتعطیلیصنايعوجوددارد-گزارشهایگوناگونیبهما
میرسد،خودشماهمگزارشميدهید؛يعنیمنگزارشهایديگرهمدارم،امااتكاءمنبهگزارشهایديگران
نیست؛گزارشهایخودشماهمهستکهبهدستمامیرسد-خب،بايداينراعالجکرد.اينهاطبعاًايجاد

1.   )بیانات د   ر د   ید   ار جمعی از پژوهشگران و مسئوالن شرکت های د   انش بنیان 1391/05/08(
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اشكالميکند.اگرچنانچههمینبخشدومقضیه-يعنیآننیمهیخالیلیوان-نميبود،شماامروز
ازلحاظرونقاقتصادی،وضعبهتریرادرکشورارائهميکرديدوکمكهایبیشتریبهمردمميشد.

باالخرهحمايتازتولیدملی،آنبخِشدرونزایاقتصادماستوبهاينبايستیتكیهکرد.
و خوبند فعالند، ما بزرگ واحدهای خوشبختانه البته کنید. فعال را متوسط و کوچك واحدهای
سوددهیشانهمخوباست،کارشانهمخوباست،اشتغالشانهمخوباست؛عمدهیواحدهایبزرگ
ماوضعشاناينجوراست-لذاهمانطورکهگفتید،محصولسیمانمان،محصولفوالدمان،محصوالتعمدهی
اينجوریمانخوباست-لیكنبايدبهفكرواحدهایمتوسطوکوچكباشید؛اينهاخیلیمهماست،اينهادر

زندگیمردمتأثیراتمستقیمدارد.
يكمسئلههمدراقتصادمقاومتی،مديريتمصرفاست.مصرفهمبايدمديريتشود.اينقضیهیاسراف
وزيادهروی،قضیهیمهمیدرکشوراست.خب،حاالچگونهبايدجلویاسرافراگرفت؟فرهنگسازیهم

الزماست،اقدامعملیهمالزماست.فرهنگسازیاشبیشتربهعهدهیرسانههاست.
بهمصرفتولیداتداخلیهماهمیتبدهید.دردستگاهشما،دروزارتخانهیشما،اگرکارجديدیانجام
میگیرد،اگرچیزجديدیخريدهمیشود،اگرهمیناقالمروزمرهایکهموردنیازوزارتخانهاست،تهیهميشود،
سعیکنیدهمهاشازداخلباشد؛اصراربراينداشتهباشید؛خوداين،يكقلمخیلیبزرگیميشود.اصاًل
ممنوعکنیدوبگوئیدهیچکسحقندارددراينوزارتخانهجنسخارجیمصرفکند.بهنظرمناينهاميتواند

کمكکند.
يكمسئلهیديگردرسرفصلاقتصادمقاومتی،اقتصاددانشبنیاناست.بعضیازکسانیکهدرباب
شرکتهایدانشبنیانفعالبودند،ماهرمضاناينجاآمدندوصحبتهائیکردند.خب،خوشبختانهانسانمیبیند
کارهایخوبیانجامدادهاند.اينبخششرکتهایدانشبنیانوفعالیتهایاقتصادیدانشبنیانخیلیجادهیباز
وامیدبخشیاست.البتهآنهاگاليههائیهمداشتند.بهنظرمندوستانمسئولدردولتکهکارشانبهاينبخش
ارتباطپیدامیكند-چهوزارتصنعتومعدنوتجارت،چهوزاتعلوم-بهاينمسئلهیشرکتهایدانشبنیان
بپردازندوگاليههاشانرابشنوندوآنهارابرطرفکنند.زمینهیبسیارخوبیاست.مااستعدادهایبرجستهای

داريمکهمي تواننددراينموردکمكکنند1.

1.   )بیانات د   ر د   ید   ار رئیس جمهوری و اعضای هیئت د   ولت 1391/06/02(
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تولید    ملی

آبروی�اسالم

امروزکهآتشجنگفرونشستهوبرنامهیسازندگیبهوسیلهیدولتومجلستنظیمشدهونیروهای
مخلص،آستینهمتباالزدهاند،برهمگانواجباستکهسازندگیکشوررابسیارجدیبدانندوموانعرااز
سرراهآنبردارند.امروز،آبرویاسالمدرگروآناستکهايراناسالمیبهکشوریآبادتبديلشود،کارو
ابتكاردرآنهمهگیرشود،زندگیمردمسروسامانيابد،فقرومحرومیتريشهکنشود،تولیدداخلیبانیازهای
مردممتعادلگردد،کشوردرصنعتوکشاورزیبهخودکفايیبرسد،دشمنازطريقاحتیاجاتزندگیمردم،

راهیبهاعمالفشارنداشتهباشدوخالصهديندرکنارمعنويت،زندگیمادّیمردمرانیزسامانبخشد1.

1.   )پیام به مناسبت اولین سالگرد    ارتحال حضرت امام خمینی)ره( 1369/03/10(



23

ی
هبر

ی ر
ها

ود
نم

ره
ل:

ل او
ص

ف

مایه�ی�امید����د���شمنان

بهطورشايسته، نتواند ايراناسالمی ايناستکه بهآنچشمدوخته، نقطهيیکهدشمن دومین
سازندگیکشورراانجامبدهد.اينهممايهیامیددشمناناست.آنهامايلندکهدولتجمهوریاسالمی

نتوانددرداخلکشورسازندگیراپیشببرد،وضعزندگیمردمراسروسامانبدهد،تولیدداخلیراافزايش
بدهد،اتكایبهخارجازکشورراکمکندومردمانپابرهنهومستضعفوفقیررابهسروسامانزندگِیالزم
اسالمیبرساند.آنهامیخواهنددولتاسالمی،توفیقاينوظايفبزرگرابهدستنیاوردونتوانداينکارها
راانجامبدهد.بهاينآرزو،چشمدوختهاند.اگرکشوراسالمی،باهمتشمامردموباپیوندمستحكمیکه
بحمداللبینشماودولتهست،بهوضعدرخشانینايلبیايد،استعمار،امريكا،دشمناندلباختهیسادهلوحی

کهچشمبهدهانآنهادوختهاندوبعضیازگروهكهاوجريانهایداخلی،خلعسالحخواهندشد1.

کشاورزی�و�د���امد���اری

دربخشکشاورزیودامداری-کهيكیازبخشهایمهّمماست-اساستوّجهبايدبهاينباشدکهمادر
محصوالتاصلِیمصرفیکشور،بهخودکفايیبرسیم؛همچنانیکهدريكوقتاينکارتجربهشدوجهاد
سازندگیدرچندسالگذشته،کشورراازوارداتموادلبنیبینیازکرد.مردمماناچاربودندپنیروبقیهمواد
لبنیواردشدهازخارجرامصرفکنند؛اماامروزاحتیاجیندارند؛چونخودکفايیپیداشدوماامروزصادر
هممیکنیم.اخیراًمسؤوالنبخشکشاورزیبهبندهاّطالعدادندکهقادرندکشوررادرزمینهمواردمصرفِی
اصلیکشوربهخودکفايیبرسانند؛يعنیماگندموبرنجوروغننباتیوذّرتواردنكنیم.مااينتوانايیرا
داريم؛اماهّمتوتعّهدوايمانواعتقادبهنظاماسالمیوترسازمؤاخذهالهیدرمديرالزماستتااينکارها

بشود.اگرمديراناينچیزهارادرخودرعايتکنند،آنموفقیّتحاصلخواهدشد2.

تولید����ناخالص

عدالتاجتماعیيكیازمهمترينواصلیترينخطوطدرمكتبسیاسیامامبزرگوارماست.درهمهی
برنامههایحكومت-درقانونگذاری،دراجرا،درقضا-بايدعدالتاجتماعیوپُرکردنشكافهایطبقاتی،
موردنظروهدفباشد.اينكهمابگويیمکشورراثروتمندمیکنیم-يعنیتولیدناخالصملیراباالمیبريم-اما
ثروتهادرگوشهيیبهنفعيكعدهانبارشودوعدهیکثیریهمازمردمدستشانخالیباشد،بامكتبسیاسی
امامنمیسازد.پُرکردنشكافاقتصادیدربینمردمورفعتبعیضدراستفادهیازمنابعگوناگونملیدر
میانطبقاتمردم،مهمترينوسختترينمسئولیتماست.همهیبرنامهريزان،قانونگذاران،مجريانوهمهی

1.   )سخنرانی د   ر مراسم اولین سالگرد    ارتحال حضرت امام خمینی)ره( 1369/03/14(
2.   )بیانات د   ر د   ید   ار مسئوالن وزارت خانه های صنایع و بازرگانی 1380/04/10(
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کسانیکهدردستگاههایگوناگونمشغولکارهستند،بايداينراموردتوجهقراردهندويكیاز
مهمترينشاخصهایحرکِتخودبهحسابآورند1.

سرمایه�گذاری�ثروتمند���ان

مامیخواهیمکشورثروتمندبشود؛مامیخواهیمسرمايهگذاریدربخشهایتولیدیدرکشورعمومیت
پیداکند.امروزثروتمندانزيادیدرکشورماهستندکهبرخوردارازثروتند؛اينثروترامیتواننددر
سرمايهگذاريهایسودمندوافتخارآفرينبهکاربزنند؛همبرایخودشانسوددارد،همبرایمردمسودداردو
هممايهیرضایخدامیشود؛سرمايهگذاریثروتمنداندرکارهايیکهبهتولیدکشوروبهافزايشمحصول
دردرونکشور-بابهرهدهیباال-منتهیمیشود،يكعبادتويكثواباست.اينراهبازاست؛میتوانند
سرمايهگذاریکنند،تولیدثروتکنند؛مديريتکشورهممراقبتکندکههمهیطبقاتبرخورداربشوندو
طبقاتضعیفهمبتوانندازفرصتهااستفادهکنندتاازضعفخارجبشوند؛همهتوانايیپیدابكنند.مادراين
سیسالخیلیجلورفتیم.تااينجادشمنمامغلوبشدهاست؛تااينساعتواينروزدشمنانملتايران-يعنی

شبكهیشیطانیصهیونیسمورژيممستكبرامريكا-ازملتايرانشكستخوردهاند2.

فرهنگ�ترویج�تولید����د���اخلی

مابايدفرهنگکشورخودمانرابهسمتترويجتولیدداخلیتنسیقوتنظیمکنیموپیشببريم؛اينخیلی
چیزمهمیاست.درگذشته،سالهایمتمادیاينفرهنگبهملتماتزريقشدهاستکهبهدنبالمصنوعاتو
ساختههایبیگانهوخارجیبروند.وقتیگفتهمیشداينجنسخارجیاست،اينيكاستداللتاموتمامی
بودبرایبهتربودنومرغوبتربودناينجنس.اينفرهنگبايدعوضشود.البتهکیفیتتولیدداخلدراين
مؤثراست،تبلیغنكردنبیجاوبیرويهیتولیداتخارجیدراينمؤثراست،تشويقکارآفرينداخلیدراين
مؤثراست،وجدانکاریدرکنندهیکار-چهکارگرسادهياکارگرمجربيامهندسکار-دراينمؤثر
است،دولتنقشدارد،مسئولیننقشدارند،خودکارگرنقشدارد،کارآفريننقشدارد،تاجرواردکنندهی
کاالیخارجینقشدارد.همهبايددستبهدستهمبدهندتاتولیدداخلرجحانپیداکند؛ارزشپیداکند
وفرهنگیبرجامعهیماوبرذهنهایماحاکمشودکهمصرفکردنتولیدداخلیراارزشبدانیم.مابهقیمت
بهکارواداشتِنيكکارگربیگانهکهتولیداورامصرفمیکنیم،يكکارگرداخلکشوررابیكارمیکنیم.
همهیمسئولینکشور،سیاستگذارانکشور،مسئوالنتبلیغاتکشور،خودِکارآفرينان،خودِکارگران،

دولت،بخشهایمربوطهبهايننكتهبايداهمیتبدهند3.

1.   )بیانات د   ر سالگرد    ارتحال حضرت امام خمینی)ره( 1383/03/14(
2.   )بیانات د   ر اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی 1387/01/01(

3.   )بیانات د   ر د   ید   ار جمعی از معلمان، پرستاران و کارگران 1388/02/09(
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زیبایی�شناسی

يكنكتهیديگرهممسئلهینوآوریوابتكاروزيبائیاستدرتولیداتکشور.ازجملهیچیزهائی
کهبايدموردتوجهقراربگیرد،نوآوریکردندرهمهیتولیداتبهصورتپیدرپیولحاظحس،يعنی

اشباعحسزيبائیشناسیدرمصرفکنندهاست.اينيكیازمسائلقابلتوجههستکهبايستیبهآناهمیت
بدهیم1.

مسئله�ی�مرغوبیت

نكتهیاساسیایکهدربابکاروجودداردوکارآفرينانبايدبهاوتوجهکنند،مسئلهیمرغوبیتتولید
داخلیاست؛کیفیتتولیدداخلیاست؛اينخیلیمهماست.البتهبخشیازاين،ارتباطپیدامیكندبههمان
قضايایمالیونمیدانممقرراتوغیرذلك،وپشتیبانیهایدولت؛امابخشیهمارتباطپیدامیكندبهعزمو

ارادهیمسئولین،کارآفرينوکنندهیکار2.

رونق�تولید����د���اخلی

يكبخشمهمازمسائلاقتصادیبرميگرددبهمسئلهیتولیدداخلی.اگربهتوفیقالهیوباارادهوعزم
راسِخملتوباتالشمسئوالن،مابتوانیممسئلهیتولیدداخلیرا،آنچنانکهشايستهیآناست،رونقببخشیم
وپیشببريم،بدونترديدبخشعمدهایازتالشهایدشمنناکامخواهدماند.پسبخشمهمیازجهاد
اقتصادی،مسئلهیتولیدملیاست.اگرملتايرانباهمتخود،باعزمخود،باآگاهیوهوشمندیخود،با
همراهیوکمكمسئوالن،بابرنامهريزِیدرستبتواندمشكلتولیدداخلیراحلکندودراينمیدانپیش
برود،بدونترديدبرچالشهائیکهدشمنآنرافراهمکردهاست،غلبهیکاملوجدیپیداخواهدکرد.

بنابراينمسئلهیتولیدملی،مسئلهیمهمیاست.
اگرماتوانستیمتولیدداخلیرارونقببخشیم،مسئلهیتورمحلخواهدشد؛مسئلهیاشتغالحلخواهدشد؛
اقتصادداخلیبهمعنایحقیقیکلمهاستحكامپیداخواهدکرد.اينجاستکهدشمنبامشاهدهیاينوضعیت،
مأيوسوناامیدخواهدشد.وقتیدشمنمأيوسشد،تالشدشمن،توطئهیدشمن،کیددشمنهمتمامخواهد

شد.
بنابراينهمهیمسئولینکشور،همهیدستاندرکارانعرصهیاقتصادیوهمهیمردمعزيزمانرادعوت
ميکنمبهاينکهامسالراسالرونقتولیدداخلیقراربدهند.بنابراينشعارامسال،»تولیدملی،حمايتاز
کاروسرمايهیايرانی«است.مابايدبتوانیمازکاِرکارگرايرانیحمايتکنیم؛ازسرمايهیسرمايهدارايرانی

1.   )بیانات د   ر د   ید   ار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور 1389/06/16(
2.   )بیانات د   ر د   ید   ار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور 1389/06/16(
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حمايتکنیم؛واينفقطباتقويتتولیدملیامكانپذيرخواهدشد.سهمدولتدراينکار،پشتیبانی
ازتولیداتداخلِیصنعتیوکشاورزیاست.سهمسرمايهدارانوکارگران،تقويتچرخهیتولیدو
اتقاندرکارتولیداست.وسهممردم-کهبهنظرمنازهمهیاينهامهمتراست-مصرفتولیداتداخلی
است.مابايدعادتکنیم،برایخودمانفرهنگکنیم،برایخودمانيكفريضهبدانیمکههرکاالئیکه
مشابهداخلیآنوجودداردوتولیدداخلیمتوجهبهآناست،آنکاالراازتولیدداخلیمصرفکنیمواز
مصرفتولیداتخارجیبجدپرهیزکنیم؛درهمهیزمینهها:زمینههایمصارفروزمّرهوزمینههایعمدهترو
مهمتر.بنابراينماامیدوارهستیمکهبااينگرايش،بااينجهتگیریورويكرد،ملتايراندرسال91همبتواند

برتوطئهیدشمنان،برکیدومكربدخواهاندرزمینهیاقتصادیفائقبیايد1.

فرهنگ کار

ذخیره�د���ر�د���یوان�الهی

هرکسکهدرجمهوریاسالمیمشغولکاراستبهمعنایاعمکار:کارفرهنگی،کاراقتصادیوکار
خدماتِیصحیحومفیدبايدبداندکهحسنهانجاممیدهدوبرایخداکارمیکند،پسعمرشبهبیهودگی
تلفنشدهاست.شمايكروزکهکارکنید،يكروزدرديوانالهیذخیرهکردهايد،يكروزبهملتفايده

بخشیدهايد،ويكروزبهسیرتكاملیجامعهمددرساندهايد2.

آفاق�روشن�

شماعزيزاندانشجووفارغالتّحصیل،اينرابهروشنیمیدانیدوبدانیدکهاينتالشعلمیدرمحیطنظامی
وبرایاهدافنظامی،يكعبادتاست.اگرهرکسبهوضعیتامروزايراِنعزيزوآفاقروشنآيندهیآن
نگاهکند،خواهدفهمیدکههرتالشواقدامی،هرتربیتجمعجوانیوهرپیمودنراهعلموتربیتوتكمیل
نفسیکهدرهربخشازبخشهایدستگاههایعظیماينکشورانجاممیگیرد،يكعبادت،يكکارماندگار

ويكحسنهاست3.

انتفاع�مرد���م�و�استغناء�مرد���م�از�بیگانگان

امروزشماباکارفّعالیکهانجاممیدهیددرگزارشوزيرمحترماينبودکهنوآوریواختراعوابتكارو
اينچیزهاهمدرکارهاهست،کهبسیارمهماستکشورراازوابستگینجاتمیدهید.پس،شماکارگرعزيز

1.   )پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال 1391/01/01(
2.   )بیانات د   ر د   ید   ار جمعی از کارگران و معلمان 1370/02/11(

3.   )بیانات د   ر د   ید   ار د   انشجویان د   انشگاه هوایی 1374/09/26(
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توّجهکنیدعالوهبراينكهکار،خودشعبادتووظیفهوثواباست،بااينکاریکهانجاممیدهید،
دوجهتديگربرایتقربإلیالّلوجوددارد:يكیانتفاعمردموديگریاستغناءمردمازبیگانگان.پس،

قصدخداکنیدوبدانیدکهاينکارشماواينحرکتیکهانجاممیدهید،باايننیّتوقصد،شمارابهخدا
نزديكمیکند1.

وجد   ان کاری

جهت�گیری�به�سمت�آرمان�های�اسالمی

وقتیبهنتیجهیابتدايیرسیديم،يعنیتوانستیمقدرتراازچنگشیطانهاخارجکنیموشروعبهکار
کرديم،بايدجهتحرکترادقیقاًبهسمتهمینهدفهايیکهازاول،اصلحرکتبرایآنهابود،تعیینو
تنظیمکنیموحرکتراادامهبدهیم.مراقبباشیمکههیچتخطیایازايناصولپیدانشود.اين،برایآناست
کهکلیهیکسانیکهدردستگاههایدولتیکارمیکنند،درعملشخصیخودشان،ايننكتهراتوجهکنند؛و
ااّلمسئوالنباالیکشور،ياخودشانجزوبانیاناينحرکتومبیّنانايناصولهستندکهاحتیاجنیستبهآنها
تذکریدادهبشودياجزوکسانیهستندکهدراينراه،قدمصدقینشاندادهاند.بنابراين،درمجموعهیدستگاه
دولتدولتبهمعنایعام؛يعنیمجموعهیدستگاهحكومت،اعمازقّوهیمجريه،قّوهیقضائیهودستگاههايی
کههرکدامبهنحویدرکارادارهیکشوردخالتدارندبايدايناحساِسوجدانِیدرونِیجهتگیریبهسمت

آرمانهایاسالمی،هموارهزندهباشد2.

د���و�شاخص�وجد���ان�کاری�و�انضباط�اجتماعی

»وجدانکار«يعنیاينكهاگرکاریرابهعهدهگرفتیموانجامآنراتعّهدکرديم-چهاينکار،برایشخص
خودمانياخانوادهیخودمان؛جهتناندرآوردنباشد،وچهکاریاجتماعیومردمیومربوطبهديگران
باشد؛مثلامورمهماجتماعیومسئولیتهایکشوری-آنراخوبوکاملودقیقوتمامانجامدهیم.بهتعبیر
معروف،برایآنکار،»سنگتمامبگذاريم«.اگرملتیدارای»وجدانکار«باشد،محصولکاراوخوب

خواهدشد،ووقتیمحصولکارنیكوشد،وضعاجتماعی،بهطورقطعبهبودپیداخواهدکرد3.

1.   )بیانات د   ر د   ید   ار جمعی از کارگران و معلمان 1377/02/09(
2.   )بیانات د   ر د   ید   ار با رئیس جمهور واعضای هیأت وزیران، د   ر آستانه ی هفته ی د   ولت 1369/06/01(

3.   )پیام به مناسبت حلول سال 1373 شمسی 1373/01/01(
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انجام�کار�به�بهترین�وجه

سفارشیهمکهبهشمادارم،ايناستکهکیفیّتکاررادرهردوبخشبايدروزبهروزإنشاءالّل
بهبودببخشید.اينكهمادردو،سهسالقبل،ازوجدانکاریگفتیمودردهانهاهماينتعبیرتكرارمیشود،
نكتهیخیلیمهّمیاست.مننمیدانمکسانیکهاينجملهرابهزبانمیآورند،تاچهحدبهاهمیّتاين
مضمونوتأثیرآنتوّجهمیکنند.وجدانکاری،تعبیریازقبیلوجدانسیاسیووجدانعلمیاست.معنای
اينکلمهايناستکهآنکسیکهمشغولکاریاست،يكاحساسوجدانینسبتبهکارپیداکندوخودرا
درقبالآنکار،مسئولبداند.اين،غیرازمسئولیتدرقبالکارفرماست؛يكچیزديگراست.عالوهبرجنبهی
شرعیوجنبهیانسانیوتعّهد،درقبالخودِکار،انسانخودشرامسئولبداندکهکاررادرست،کامل،قوی

وبهترينانجامدهد؛چهباالیسراوکسیباشدوچهنباشد.اين،معنایوجدانکاریاست.
دراسالمکهکار،عبادتوارزششمردهشدهاست،الزمهاشايناستکههرکسکاریراقبولکردو
تعّهدنمود،آنرابهبهترينوجهیانجامدهد.اينحرف،سِرکالسدرسوپایخّطتولیدوداخلمزرعهو
پایچرخخیاطیوکارداخلخانههمهست.درهرنوعکاریکهبهاينحساب،معلّمیوتربیتوتعلیمهم
يكکاراست؛آنهميكکاربسیارارزشمنداگرکنندهیکار،وجدانکاریداشتهباشد،آنکاربهبهترين

شكلانجامخواهديافت.اين،آنچیزیاستکهکلیدمشكالتکشوراست1.

اهمیت و نقش دانشگاه ها و مراکز پژوهش

نظام�صحیح�میان�صنعت�و�د���انشگاه

باتوجهبهنیازمبرمصنايعبهفنآوریروزورفعنیازهایکشوردرزمینههایمختلف،متأسفانههنوزشاهديم
ارتباطسازمانيافتهایمیانصنعتودانشگاهبرقرارنشدهاست.برقرارینظامصحیحمیانصنعتودانشگاه،
عالوهبرحلمعضلبیكاریوايجاداشتغال،باعثصرفهجويیارزیواستقاللصنعتیخواهدشد.امیدواريم

باپیگیریدلسوزانهیشما،اينبخشازمشكالتکشورحلشود2.

مطالبه�د���ستگاه�صنعت�از�محقق�جوان

يكمسألههمدرموردرشددادنبهدانشجوها-کهاشارهکردم-کارهايیاستکهبهعهدهیاساتیدو
بهعهدهیمديريتهاست؛اينجامخاطبفقطاساتیدنیستند؛مديريتهاهمهستند.اينکارهاراواقعاًدربرنامه
بگذاريد:مثلکارگاههایآموزشی؛مثلاردوهایعلمی؛مثلجايزهبهنوآوریها؛مثلمطالبهیدستگاهصنعت

1.   )بیانات د   ر د   ید   ار جمعی از کارگران و معلمان 1376/02/10(
2.   )بیانات د   ر جلسه پرسش و پاسخ د   انشجویان د   انشگاه شهید    بهشتی  1382/02/22(
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ازمحققجوانیکهدردانشگاهدارديكکاریراانجاممیدهد،يعنیارتباطدانشگاهوصنعتکه
اينهمجزوشعارهایحتمیوقطعیایبودهاستکهبندهازسه،چهارسالقبلازاينمطرحکردم1.

کانون�های�د���انشی

اينمسئلهیپیوندبادانشگاهراهمکهيكیازآقاياناشارهکردند،بسیارمهماست؛بسیارمهماست.من
چندينسالاستکهبهدانشگاهها،بهدستگاههایدولتیاينسفارشراميکنمکهبینصنعتوبیندانشگاه
يكارتباطمستحكمیبرقراربشود.احتیاجداريممابهاينكهدردانشگاهکانونهایدانشی،مخصوصبخش

صنعتوبخشهایگوناگونصنعت،مثالمخصوصبخشخودروبهوجودبیايدکهپشتیبانیکنند2.

جریان�سیال�و�نیروی�تمام�نشد���نی

دانشگاهيكمحیطتراکمنیرواست؛ايننیروهاناشیازدوعنصراصلیاست:يكیاصلجوانیاست،که
منعقیدهامايناستخیلیازجوانهاخودشانقدرنیرویجوانیرانمیدانند؛يعنیهنوزکشفنكردندتوانائی
بیحدوحصریراکهدرمحیطجوانوجوددارد.جوانیيكسرچشمهیفیاِضتمامنشدنیازنیرواست.
عنصردوم،خودمسئلهیعلمودانشودانشجوئیاست.خوددانشجوئیبهانسانتوانميدهد.توجهبهعلم،
توجهبهدانش،خودشتوانافزاوتوانآفريناست.البتهبرايندوعنصراضافهکنیمفضائیراکهانقالببه
وجودآورد؛واگربخواهیمبانگاهحداقلینگاهکنیم،انقالباينفضارادرمحیطهایجوانومحیطهای
دانشجوئی،حداقلتشديدومضاعفکرد.يعنیحالتنشاط،سرزندگی،دوریازدلمردگی،اعتمادبهنفس،
درمحیطدانشجوئیزياداست.بنابراينماهرچهازدانشجوهاتوقعداشتهباشیم،کارهایسختراازآنها
بخواهیم،متوجهآنهابكنیم،توقعاتارائهبدهیم،بهنظرمنپرتوقعینیست.کارهایزيادیمیشودانجامداد.ما
يكجريانسیّالونیرویتمامنشدنیایداريمکهاگرچنانچهايننیروآزادشودوهدايتشود،میتواندکشور

رابهطورکاملآبادکند3.

حضور�فیزیکی�و�فکری

حضورفیزيكیوفكریدرمسائلعمومیکشورازسویمجموعهیدانشجوئیحتماًالزماست.هم
حضورفكریالزماست؛باهمینرسانههایدانشجوئی،بااجتماعاتدانشجوئی،بااظهاراتیکهاينجاوامثال
اينجاممكناستبكنید،باارائهینظراتتانبهدستگاههایذیربطووزارتهایمربوط-اگراهلاقتصاديد،
بهدستگاههایاقتصادی؛اگراهلمسائلفرهنگیهستید،بهدستگاههایفرهنگینامهبنويسید،پیشنهادبدهید،

1.  )بیانات د   ر د   ید   ار اساتید    د   انشگاه های استان خراسان  د   ر د   انشگاه فرد   وسی 1386/02/25(
2.  )بیانات د   ر بازد   ید    از توانمند   یهای صنعت خود   روسازی 1389/01/09(

3.  )بیانات د   ر د   ید   ار د   انشجویان 1391/05/16(
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نظربدهید،اعالمموضعکنید-همحضورفیزيكیالزماست؛گاهیبايددريكاجتماعیشرکت
کنید.منبههیچوجهنفینميکنموردنميکنم،بلكهتأيیدميکنمبرخیازاجتماعاتدانشجوئی
راکهدربارهیمسائلگوناگون-فرضکنیممسئلهیبحرينياچیزهایديگر-بهوجودمیآيد.البتهبا
تندرویدرايناجتماعاتمخالفم؛باعملنسنجیدهیدرايناجتماعاتمخالفم؛باتصمیمگیریهایغلطکه
ممكناستازطرفيكچندنفرانجامبگیرد،بعددرآنبحبوحهیاحساسات،ناگهانموردحمايتجمع

همواقعشود،بندهموافقنیستم.
حاالراهشچیست؟چگونهميشودعملکرد؟منگمانميکنماگرمجموعههایدانشجوئی،کانونيا
کانونهایتصمیمواقدامداشتهباشندبرایاينكهدرمسائلگوناگونفكرکنندوتصمیمبگیرند،اقدامهای
آنهاسنجیدهترخواهدبود.مثاًلفرضکنیددرفالنقضیهایکهچندتامثالشرااالنزدم،دانشجوهاچهکار
کنند،خوباست؟اينرابنشیننديكگروهنخبهای،زبدهای،مسئولیفكرکنند،بعدبهصورتمتحدالمآلدر
بینمجموعهیدانشجوئیواضحومشخصبشودکهاگرکسیتخطیوزيادهرویکردازآنچهکهقرارشده،

مربوطبهتصمیمدانشجوهاوجرياندانشجوئینیست1.

مهندسان�پیشرفت�آینده��کشور

شماهانخبگانعزيز،چهشماکهاينجاحضورداريد،چهنخبگانبیشماریکهبحمداللدرسرتاسرکشور
هستندوبههردلیلیحاالدراينجلسهحضورندارند،درهررشتهایکهتحصیلمیكنیدوتحقیقميکنیدو
کارميکنید-چهعلومانسانی،چهعلومفنّی،چهعلومپايه،چهعلومپزشكیوعلوممربوطبهسالمت،و
هربخشدیگریکهمشغولکارهستید-همهتاندرواقعمهندسانپیشرفتآيندهیکشوريد؛شماهستیدکه
داريدآيندهیکشورتانوآيندهیايرانعزيزراطّراحیمیكنیدوانشاءاللاگرباعزِمجزموهّمتواالوعمِل
پیگیراينرادنبالبكنید،بهنتیجهخواهیدرساندوايراِنآيندهراشماهاخواهیدساخت.نكتهایکهمنمیتوانم
بهشماعرضبكنمايناستکهبدانید:سیاست“پیشرفتعلمیباشتابباال”يكسیاستبنیادیبراینظام
است؛مجموعهیمغزمتفّكردستگاهکشوربهايننتیجهرسیدهاستکهگذرازدشواریها،عبورازخطرگاهها
ولغزشگاههادرايراناسالمی،اگربهدوسهرکنومقّدمهنیازداشتهباشد،يكی،پیشرفتعلمیاست؛اينيك
سیاستبنیادیاست،ازحدوددهدوازدهسالپیشاينسیاستدارددنبالمیشود؛دولتهایمختلف،مسئوالن
گوناگون،عناصرذیربط،خودجوانهاونخبهها،دراينزمینههاکارکردند،تالشکردندوبحمداللامروز
محصولکارراکهانساننگاهمیكند،امیدوارمیشود.منبارهااينرابهجوانهاگفتهام،بهمسئولینهمگفتهام،
بهشماهمحاالعرضمیكنم:قطعاًنیرویجوانکشورما،نیرویانسانیکشورما،نخبگانکشورما،قادرندبه
قلّههایپیشرفتهمهجانبه،کشورشانوملّتشانرابرسانند؛اينتوانايیدرشماهست.اينراماقباًل-ازدیگران

1.بیانات د   ر د   ید   ار د   انشجویان 1391/05/16
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وبراساستجربههایدیگران-میگفتیم،بتدريجبرایخودماهمتجربهشد.منبارهاگفتهام:امروز
هرکارعلمیوفنّاوریدرکشورکهزيرساختآنوجودداشتهباشد،ازدسِتکنندهیايرانی،جوان

ايرانی،ونخبهیايرانیبرمیآيد.1

کار�علمی�در�دانشگاه�و�در�کشور�باید�جهادی�باشد

بهنظرمنامروزموضوعاتیوجودداردکهميتواندموردبحثدرمحیطهایدانشجوئیواقعشودوهمین
زمینههایشورونشاطگوناگونعلمیواجتماعیرابهوجودآورد؛يكیاشمسئلهی»حماسهیاقتصادی«
است....اينهاجزوبحثهايیاستکهميتواندسرنوشتکشورراتغییردهد.البتهحماسهیاقتصادیيك
مسئلهیزودگذرنیست؛اينجورنیستکهحاالماچندماهحماسهیاقتصادیبهراهبیندازيموبهنتائجیدست
پیداکنیم؛نه،حماسهیاقتصادیيكعنوانويكتیتربرایيكحرکتبلندمدتاست،کهميتوانددرسال

92شروعشود،وبايدهمشروعشود.
امروزيكیازنیازهایاساسیودرجهیيكکشور،نیازعلمیاست.اگرچنانچهماتوانستیمدرعرصهی
علمی،پیشرفتهايیراکهتاامروزبحمداللبهدستآمدهاست،باهمینسرعتدنبالکنیم،همدرزمینهی
مشكالتاقتصادی،همدرزمینهیمشكالتسیاسی،همدرزمینهیمشكالتاجتماعی،همدرزمینهیمسائل
بینالمللی،مطمئناگرهگشايیهایبزرگیخواهدشد.علممسئلهیبسیارمهمیاست.دراينحدوددهسال،
يازدهسالگذشته،دراينزمینهخیلیکارشده؛لیكنبعدازاينهمبايدکارشود؛کارمضاعفشود.من

عقیدهامايناستکهکارعلمیدردانشگاهودرکشوربايدجهادیباشد؛کارعلمِیجهادیانجامبگیرد.2

کاربردی�کردن�تحقیقات

مسئلهیکاربردیکردنتحقیقاتواختراعات-کهاتفاقابعضیازجوانهاگفتند-جزوچیزهايیاستکه
منرويشتكیهدارم.ماممكناستيكتحقیقاتیبكنیم،دريكپروژهیتبلیغاتیبهجاهایخوبیهممحقِق
مابرسد؛اماايندروضعکشور،درجهترشدوتوسعهیکشورنقشینداشتهباشد؛يعنینتواندبهثروتملی

تبدیلشود.مابايدعلممانرابتوانیمبهثروتملیتبدیلکنیم.اين،تالشالزمدارد،برنامهريزیالزمدارد.3

علم�را�وصل�کنید�به�توسعه�کشور؛�این�یک�جهاد�است

منامروزبهشماعرضمیکنم،همبهمسئولینومأموراندولتیوهمبهآحادمردم،بهخصوصبهشما
جوانها؛اينيكجهاداست.امروزتولیدعلم،تولیدکار،تولیدابتكار،تولیدکاال،کاالیموردنیازمردم،

1. بیانات در دیدار شرکتکنندگان در هفتمین همايش ملی نخبگان جوان1392/07/17
2. بیانات در دیدار دانشجويان1392/05/06

3.بیاناتدردیدارنخبگانجوان 1386/06/12
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تولیدانسانکارآمد،تولیدفرصتوتولیدعزت،هرکدامازاينهايكجهاداست.مجاهدفیسبیل
اللتولیدكنندهاست؛بايدهمعلمرابیاموزيموهمعلمراتولیدکنیم.مابايديكکشورعالمبشويم.
دريكروايتیازامیرالمؤمنیننقلشدهاستکهفرمود:»العلمسلطان،منوجدهصالومنلميجدهصیل
علیه«؛يعنیعلماقتداراست،علممساویاستباقدرت؛هرکسیکهعلمراپیداکند،میتواندفرمانروايی
کند؛هرملتیکهعالمباشد،میتواندفرمانروايیکند؛هرملتیکهدستشازعلمتهیباشد،بايدخودراآماده
کندکهدیگرانبراوفرمانروايیکنند.مابايدعلمراباهمهیمعنایکاملآنبهعنوانيكجهاددنبالکنیم؛
اينرامنبهجوانها،استادانودانشگاههامیگويم.عالوهبراين،علممجردوبهتنهايیهمکافینیست؛علمرا
بايدوصلکنیمبهفناوری،فناوریرابايدوصلکنیدبهصنعت،وصنعترابايدوصلکنیمبهتوسعهیکشور.
صنعتیکهمايهیتوسعهوپیشرفتکشورنباشد،برایمامفیدنیست؛علمیکهبهفناوریتولیدنشود،فايدهای
نداردونافعنیست.وظیفهیدانشگاههاسنگیناست؛وظیفهیآموزشوپرورشسنگیناست؛وظیفهیمراکز

تحقیقاتیومراکزپژوهشیسنگیناست.1
افتخارخدمتبهکشورازراهعلمراشماهاخیلیقدربدانید.خدمتبهکشورازراههایمختلفیممكن
است؛يكیازبهترينراههايشخدمتبهکشورازراهعلماست.خب،سیاستمدارهاهمخدمتبهکشورمي
کنند؛مجاهدانراهخداورزمآورانمیدانهایجنگهمخدمتبهکشورميکنند،تجاروبازرگانانوبقیههم
خدمتبهکشورميکنند،صنعتگرانهمخدمتبهکشورميکنند؛امايكیازراههایبرجستهیخدمتبه

کشور،ازراهعلماست.2

اهمیت و نقش حرکت های جهادی

گنجینه�ی�معنوی

قدرايندورانراواينجهتگیریراواينروحیهرابدانید؛نعمتخدمتگزاریراوتوانخدمتگزاریرا
کهخدایمتعالبهشماهديهکردهاست،قدربدانید؛خداراشكرکنید؛افزايشاينگنجینهیمعنویراازخدا
بخواهید.واينرابدانیدکههرجامعهایوهرکشوریازيكچنینسرمايهیعظیمیوذیقیمتیبرخوردار
باشد،بدونهیچترديدیخواهدتوانستبهبرترينقلههایعزتوعظمتدستپیداکند.واينسرنوشت
قطعیِجامعهیشماوملتشماست.عاملآنهم،موتورمحركآنهم،همینروحیهایاستکهشما

داريد3.

1. بیانات در دیدار زائرين و مجاورين حرم مطهر رضوی 1385/1/1
2. بیاناتدردیدارنخبگانجواندانشگاهی1387/6/5

3. بیانات د   ر د   ید   ار جهاد   گران بسیج سازند   گی  1389/06/31
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عشق�و�ایمان�،�بصیرت�و�همت

خب،يكجملهعرضکنیمدرمورداينحرکتعظیمبسیجسازندگیواردوهایهجرتکه
بهطوررسمی،دهسالاستآغازشده.البتهاينرامنبايداقرارکنمکهاينکار،اولازخودجوانها

شروعشد؛خودجوانهایدانشجوودانشآموزدربخشهایمختلف،اينحرکتراشروعکردند؛درسال79
گزارشاينحرکتزيباوپرشكوهبهمارسیدومنجرشدبهاينكهپیامبسیجسازندگیبهقاطبهیجوانانکشور
دادهشود.يعنیاينيكحرکتخودجوشمردمیاست؛درستمثلجهادسازندگیدرآغازانقالب.جهاد
سازندگیهمهمینجوربود؛اول،خودجوانهاشروعکردند،خودشانرفتندتویروستاهامشغولخدمتگزاری
شدنددرآناوضاعبسیاردشواروپیچیده.اينحرکت،امامبزرگواررابهفرمانجهادسازندگیتشويقکرد.
کارمردم،الهامبخشاقداممديرانومسئوالناست.خب،عامْلاينجاچیست؟عشقوايمان،بصیرتوهمت؛
اينهاستونهایاصلیاست.عشقوايمان.انسانیکهايمانندارد،محوریبرایحرکتخودنمیتواندتصوير
کند.انسانیکهازاحساسعاشقانهوعمیققلبیبرخوردارنیست،نمیتوانداينحرکتراادامهدهدواستمرار
بخشد.انسانیکههمتندارد،بهکارهایکوچك،بهفرازهایمحدوداکتفاءمیکند؛چشمبهبرترينقلهها
نمیدوزد.انسانیکهبصیرتندارد،راهراعوضیمیرود؛اگرعشقوايمانیهمدراوهست،آنرادرراه
غلطمصرفمیکند،کجراههمیرود.عشقوايمان،همتوبصیرت؛اينهاراانقالببهمردمماوجامعهیما

داد؛لذاانقالبشد1.

فواید����ارد���وهای�جهاد���ی

برکاتش از بسیجسازندگیيكی اردوهایهجرتوحرکتعظیم اينکاِر
خدمترسانیاستکهمیلیونهانفرازاينخدمتشمابهصورتمستقیمبهره
معنوی لحاظ از زندگی، روزمرهی امور لحاظ از مادی، لحاظ از میشوند. مند
وهدايت،بهرهمندمیشوند.شمااگردرسقرآنهمآنجاندهید،خودحضور
يكجوانمؤمنومتدينومتشرعدريكمجموعهیروستايی،دربینجوانان،در
بینمردم،مظهرمجسمآيهیقرآناست؛آنهارابهدين،بهانقالب،بهمعنويت،سوق
میدهد)کونوادعاةالنّاسبغیرالسنتكم(شماباعملخودتانمردمرابهايمان،به
اسالم،بهديندعوتمیکنید.اينخدمترسانیاست؛خدمترسانیمادیوخدمت
رسانیمعنوی.ازاينمهمتر،خدمتیاستکهشمابهخودتانمیکنید؛استعدادهای
هست، شما وجود در که هايی بالقوه به میکنید؛ فعال را خودتان درونی
میشويد؛ آشنا مردم زندگی با میکنید؛ پیدا تجربه میبخشید؛ فعلیت

1. بیانات د   ر د   ید   ار جهاد   گران بسیج سازند   گی  1389/06/31



34

ش
سفیران کار و تال

خودتان در میکنید؛ لمس را زندگی واقعیتهای میشود؛ شكسته طبقاتی حصارهای اين
زنده خودتان وجود در را احساس اين و میکنید احساس را رسانی خدمت بهجت و شعف
میکنید.کسیکهلذتخدمتوکاررابچشد،ازکارخستهنمیشود.همانطورکهدرگزارشها
خودش وجود در را لذت اين که جوانی ام؛ خوانده گزارشها در قباًل هم من گفتند، عزيز برادران
کشفکرد،ازخدمتخستهنمیشود؛اينهمفايدهیدومکهفايدهیبسیاربزرگیاست.فايدهیسوم
میشويد؛ حاضر محیطی يك در شما وقتی شد. خواهید تالش و کار سفیران شما که است اين
جوانی میشويد، کار مشغول محروم مردم میان در دسترس، از دور نقاط در کوهستان، در کوير، در
الهاممیگیردوشمامیشويدسفیرتالشوکاروخدمتوجهادومجاهدت ازشما درآنجاست، که
)مناحیاهافكانّمااحیاالنّاسجمیعا(شمادلهارازندهمیکنید؛فايدهیبزرگیاست.فوائدفراوانیدراينکار

هست.اينجريانعظیمراحفظکنید1.

ارتباط�با�قشرهای�مختلف�جامعه

يكنكتهیديگریکهدربیاناتبود،مسئلهیتوجهبهروستاهاوديدنواقعیتونگاهاقتصادِیعدالتمحور
بود.منبهنكتهایتوجهکردم،کهاينبرایهمهیمادرسآموزاست؛همبرایشما،همبرایمن.اينجوان
محترمیکهآمدندراجعبهمسئلهینگاهاقتصادِیعدالتمحورمطالبیراگفتند،معرفیایکهکردند،ايشان
جزومجموعهیاردوهایجهادیهستند.خب،قضیهروشنشد.وقتیکسیجزواردوهایجهادیاست،به
مناطقمحرومسرکشیمیكند،واقعیتهارابهچشممیبیند،طبعاًتفكرپیگیریاقتصادعدالتمحوردراواينجور
زندهمیشود؛اينبرایهمهیمادرساست.بايدباقشرهایمختلفجامعهمرتبطشدتامسائلآنهارالمسکرد؛

ايندرتصمیمگیریما،درنگاهمابهمسائلگوناگونکشوراثرميگذارد2.

1.   بیانات د   ر د   ید   ار جهاد   گران بسیج سازند   گی  1389/06/31
2.   بیانات د   ر د   ید   ار د   انشجویان 1391/05/16









درچندسالگذشتهگروه هایجهادیرشدچشم گیریداشته اند،اینتعددگروه هایجهادیورسانه ایشدن
حرکت هایجهادی،رسالتبزرگیرابردوشآناننهاده است.وانتظارمی رودماموریت هایجدیدیعالوهبر
فعالیت هایعمرانی،آموزشی،فرهنگیوبهداشتیرابهعهدهبگیرند.خصوصاگروه هایجهادیدانشجوییکه
پرچمدارعلمودانش اند.لذادرصورتیکهاینگروه هانتواننددرحوزهتخصصیخودیعنی“بهره گیريازتوان
علميوعملياساتیددانشگاهي،دانشجویانومتخصصینرشته هايمختلفجهتحلعلميمشكالتمناطق
محروم”واردشوند،بعیدنیستذرهذرهجایگاهخودرادرمناطقمحروموحتیدانشگاهازدستبدهند. در این 

فصل اشاره ای به نحوه ورود حرکت های جهادی به عرصه پژوهشی خواهیم داشت.
دراينفصلبامطالبذيلآشناخواهیدشد:

 اهدافورودبهحوزهپژوهشی
 ازکجاوچگونهشروعکنیم

 گاماول-شناختمنطقه
 گامدوم-يافتنراهحلعلمی

 گامسوم-ارائهراهحلواجرایآن
 چالشهایپیشروونحوهغلبهبرآن
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اهداف ورود به حوزه پژوهش

اساتید وعملي توانعلمي از بهرهگیري پژوهشیدرحرکتهایجهادی، اقدامات از مقصود
دانشگاهي،دانشجويانومتخصصینرشتههايمختلفجهتحلعلميمشكالتمناطقمحروماست.

اينجريانمیتوانداهدافملیوتشكیالتیمختلفیرابههمراهدارد.دراينجاتنهااشارهایمختصربهاين
اهدافخواهیمداشت:
الف-اهدافملی

پیوندقشردانشگاهیکشوربااقشارمختلفجامعهبهويژهقشرکمبرخوردار	 
کاهشمیزانخروجفارغالتحصیالندانشگاهیازکشوربالمسکردنمشكالتازنزدیك	 

ودیدننقشخوددررفعمشكالت
استفادهبهینهوحداکثریازظرفیتمراکزعلمی،پژوهشیکشوربرایرفعمشكالت	 
کمكبهدولتدررفعمشكالتمناطقکمبرخوردارباارائهراهحلهايیعلمیوعملی	 
تقويتروحیهمطالبهگریمنصفانهوآگاهانهبینجهادگرانودانشجويان	 

ب-اهدافتشكیالتی
درکناراهدافملی،ورودگروههایجهادیبهاينحوزهمیتواندبرکاتذيلرابرایآنهابههمراهداشته

باشد:
گسترشحوزهفعالیتحرکتهایجهادیوبهدنبالآنافزايشدامنهمخاطبینگروههااز	 

دانشجويانصرفاکارشناسیبهدانشجويانارشدودكتری
ايجادارتباطیمستمربینگروههایجهادیوفضایعلمیدانشگاه	 
تقويتوجههگروههایجهادیبیندانشگاهیان،مسئولینکشوروقشرکمبرخوردارجامعه	 
حرکتهای	  به مقطعی جهادی حرکتهای شدن تبدیل و جهادی حرکتهای بومیسازی

مستمرکهدرآنمسافرتجهادیمحوريتندارد.
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 از کجا و چگونه شروع کنیم

جهادگران،پسازورودبهمنطقه،بهمشاهدهوبررسیدقیقمحیطداخلیوخارجیپرداختهودر
قالبپرسشنامه،تكنگاری،عكس،فیلمو...،تهدیدات،فرصتهاونقاطقوتوضعفمنطقهراثبت
مینمايند،سپسمستنداتمنطقهرابرایتحلیلوبررسیبهدانشگاههاويامراکزعلمی،پژوهشیبردهودر
آنجابااستفادهازاساتید،دانشجويانوصاحبنظران،راهحلرادرقالبپاياننامهوپروژههایعلمیويا

طرحهایايجادکسبوکارارايهمیدهند.
الزمبهذکراستکه:

1-تحلیلمشكالتونیزارائهراهحللزوماتوسطاعضایگروهجهادیصورتنمیگیرد،زيراممكناست
تخصصوتجربهکافیرانداشتهباشند.

2-مجریطرحهانیزصرفاجهادیهانمیباشد.طرحمیتواندازنوعسیاستبودهوتوسطدولتاجرا
گردد.

در اصل گروههایجهادیحلقهوصلیبینمسئولیندولتیوقشردانشگاهیومتخصصجامعههستند.
گروههابهواسطهنوعحضورشاندرمنطقه-کهغالبابامسافرتهایجهادیدوسههفتهایهمراهاست-از

نزدیكوبهخوبیبامشكالتمردمآشنامیشوند.
گروهدربررسیمشكالتنبايدتنهابهتوانعلمیوعملیخودنگاهکند.زيرااينتوانمحدوداستو
بدیهیاستناامیدشودکهنمیتواندتغییرعمدهایدرمنطقهايجادکند.همچنینگروههایغیردانشجويی

میتوانندازپتانسیلدانشگاههاوگروههایجهادیدانشجويیدراينخصوصاستفادهنمايند.
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مسیر حرکت

دراينجانمايیازفرايندحلمشكالتمناطقمحرومتوسطگروههایجهادیبهتصويرکشیدهشده
است.گروههاباتوجهبهتوانوتخصصخودمیتوانندبخشیوياتماماينفرايندرابهعهدهبگیرند.

دوايدهیموثربرایشروعکار:
1-حرکتدراينمسیرنیازمندهمراهکردنافرادمختلفباتوانمندیهایمتفاوتاست.لذابايددامنه
گروهجهادیراگسترشداد.اماازآنجاکهدراينچندسال،اغلبمخاطبین،حرکتهایجهادیراصرفا
بهفعالیتهایسازندگیويامددجويانهمیشناسند،نیازاستابتدااينرويكردرادربینمخاطبینرواجدهید.
برپايیغرفه،برگزارینشستهايیباموضوعاتینظیرهدفمندکردنپاياننامهها،برگزاریجلساتیبااعضای

هیئتعلمیدانشگاههاو..میتواندبهشماکمكکند.
2-جهتموثرواقعشدندراينرويكرد،میبايستحضوریفعالومستمردريكمنطقهداشتهباشید؛
بومیشدنحرکتجهادیاينامكانرابرایشمافراهممیکندکهارتباطشمابامنطقهدرطولسالحفظ
شود،همچنینراحتترمیتوانیدافرادیراکهامكانحضوردرمسافرتهایجهادیراندارند)نظیراساتیدو

يادانشجوياندکتری(رابرایبررسیمشكالتبهمناطقاعزامکنید.
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گام اول - شناخت منطقه

اولینگامبرایبهبودوضعیتيكمنطقه،آشنايیکاملباآنمنطقهاست.بخشیازاينآشنايیقبلاز
هجرتهایجهادیودرقالبشناسايیمنطقهصورتمیگیردکهدرآنويژگیهایکلیمنطقهوامكان

برگزاریهجرت،بررسیمیگردد.)دراينجامابهايننوعشناسايیاشارهاینداريم(
اماشناختکاملتنهاباحضورمستمردريكمنطقهودرگفتگوبااهالیومسئولینصورتمیگیرد.شما
میتوانیددرطولهجرتباکمكحضاراردو،بهطورتخصصی،بهارزيابیمنطقهپرداختهوتمامیفرصتها
وتهدیداتمنطقهراارزيابینمايید.دراينفرايندممكناستمشكالت،نیازهاونكاتیاستخراجکنیدکهحتی

مردمومسئولینمنطقهنیزبهآنتوجهیندارند.
برایآشنايیبابرخیپارامترهایاصلیشناختمنطقه،درپیوستفرمیقراردادهايمکهمیتواندبهشما
دراينامرکمكکند،طبعاهرچقدراينفرمبادقتبیشتروبامصاحبهباافرادبیشتریدرمنطقهتكمیلگردد،
بهترمیتوانددربهبودمستمرمنطقهکمكکند.همچنینبهتراستتعدادجهادگرانبیشتریدرامرارزيابی

مشكالتمنطقهورودپیداکنندتامنطقهاززوايایمختلفموردارزيابیقرارگیرد.
الزمبهذکرمیباشدکهفرمپیوستبهحداقلفاکتورهایشناسايیاشارهداردوبطورعمومیوبرایتمام
مناطقکشور،تدوينگشتهاست،گروههایجهادیبستهبهمنطقههدفخودوباتوجهبهنوعمشكالتآن
منطقه،میتوانندفرمرااصالحنمودهوتكمیلنمايند.همچنیناگرگروهبهطورخاصدرحوزهایمثالگیاهان
دارويی،پزشكی،معدنو..پژوهشمیکندمیتواندفرمخاصخودراطراحیکند.فرمبايدبهگونهایجامع

باشدکهباتوجهبههزينههاوسختیهایسفربهمنطقه،کمترنیازبهبازبینیمنطقهباشد.
پارامترهایاصلیشناسايیمنطقهعبارتانداز:

اشتغالتحصیلیاقلیم و جغرافیا
صنعت، معدن، تجارتبهداشت/درمانجمعیت
کشاورزی،دامپروریامنیتاجتماعی
مزیت های اقتصادیزیرساخت هافرهنگی

درشناسايیبايدازمنابعمختلفیمددبگیريم.اکتفاکردنبهنظراتيكگروهخاص،اطالعاتجامعی
رادراختیارماقرارنمیدهد،بهعنوانمثالممكناستتوسطاهالی،نكتهایمطرحشودکهدرنگاهمسئولین
وجودنداردهمچنینممكناستيكروستايیبهبرخیازنیازهایاصلیخودتوجهنداشتهباشدوشمارابه

سوینیازهايیسوقدهدکهدرنگاهکلیدارایاولويتچندانینباشد.
بررسیمجموعنظراتمسئولین،روستايیانوجهادگرانمیتواندمارابهسویراهكارهایتوسعهوپیشرفت

منطقهسوقدهد.
گروههاوسايتهایمختلفیکهدرارزيابیمنطقهبهشماکمكخواهندکرد:
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الف-�مسئولین

استانداریوفرمانداری)استاندار-معاوناستاندار-معاونتبرنامهريزیواشتغال-معاونتسیاسي،   
امنیتيواجتماعي-گروهمشاورانجوان-دفترآمار،اطالعاتGIS-دفترامورروستايی-دفتر

آموزشوپژوهش(
کمیتهامدادامامخمینی)ره(   
جهادکشاورزی   
سازمانبسیجسازندگی   
سازمانصنعت،معدنوتجارتاستان   
سازمانمیراثفرهنگي،صنايعدستیوگردشگري   
ادارهکلآموزشفنیحرفهایاستان   
آموزشوپرورش   
سازمانامورعشايری   
سازمانبازارچههایمرزی   
امامجمعه   
و....   

ب-�اهالی

دهداروبخشدار   
شورایروستا   
کدخدا-ريشسفید   
بسیجروستا   
عالم)روحانی(روستا   
اهالیروستا)مردوزن-جوانومیانسالوکهنسال(   
و....   
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ج-�وب�سایت�ها

مطالب استخراجیآدرسعنوان

www.amar.org.irمرکز آمار ایران  
برآورد جمعیت به تفكیک، تعاونی ها، 

دام و...

ـــــــوب سایت استانداری ها
سند توسعه استان ) چشم انداز 20 ساله 

استان (

www.wether.irسازمان هواشناسی کشور
دمای هوای استان ها + میزان بارش 

و ....

شرکت سهامی مدیریت منابع 
آب ایران

wrs.wrm.ir
میزان بارندگی، جریان های سطحی و 
آب زیر زمینی ، رودخانه ها ، سدها و ...

www.maj.irوزارت جهاد کشاورزی 
بانک محصوالت کشاورزی و دامی 

استان ها – اولویت های سرمایه گذاری 
کشاورزی و دامی استان ها و ....

www.mimt.gov.irوزارت صنعت،معدن و تجارت
آمار اطالعات معادن و صنایع – 

سیمای کلی استان ها

www.emdad.irکمیته امداد امام خمینی)ره( 
آمار افراد تحت پوشش- طرح های 

خودکفایی – نحوه حمایت از مددجویان 
) تسهیالت (

www.roostanet.irشبكه روستایی ایران
بانک اطالعات روستایی ) جمعیت، 

نیروی کار ، زیرساخ

دانلود نقشه روستاهای کشورwww.map.roostanet.comنقشه روستاهای ایران

سازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران

isipo.irآمار صنایع کشور – آمار صنایع کوچک

www.ichto.irسازمان میراث فرهنگی 
آمار صنایع دستی ، میراث فرهنگی و 

گردشگری و ...

آمار راه های کشورwww.mrud.irوزارت راه و شهرسازی

http://www.wether.ir
http://www.maj.ir
http://www.emdad.ir
http://www.roostanet.ir
http://map.roostanet.com/
http://www.ichto.ir
http://www.mrud.ir
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چند�نکته�جهت�شناسایی�موثر�و�مطلوب

بهتراستقبلازورودبهمنطقه،آنبخشیازاطالعاتکلیکهدروبسايتهاموجوداست
استخراجکنیدتادرگفتگوبامسئولینواهالیبتوانیدازآنمطالباستفادهنمودهوراحتتربهمسائلمهم

منطقهبپردازيد.البتههنگاماستفادهازمطالبوبسايتها،بهتاريخبهروزرسانیمطالبتوجهفرمايید.
گاهیدیدنپرسشنامهدردستمصاحبهگرمیتواندباعثجهتگیریدرمصاحبهشوندهشودويانسبت
بهثبتاطالعاتجهتگیریمنفیداشتهباشدياقسمتیازحقیقترابیاننكند،میتوانبهمدلگفتوگوبا

مصاحبهشوندهبدوندردستداشتنچیزیوپنهاننمودنيكدستگاهضبطصدامبادرتورزيد.
کسباطالعاتدربرخیزمینههافقطبهصورتکمیموردنیازاستامادربرخیمواردآمارواعداد

دردیرادوانمیکندوبايدتوصیفکیفیصورتپذيرد.

هموارهبايدهنگامحضوربرایشناسايیدرمنطقه،هرروزاطالعاترابازيابیوارزيابینمودتادربرخی
مواردتناقضاتبرخیجوابهایدادهشدهتوسطمصاحبهشوندگانتوسطتیمشناسايیمشخصشودودر

ادامهروندشناسايیموردتوجهقرارگیرد.
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گام دوم - یافتن راه حل علمی

پسازشناسايیدقیقمنطقه،مجموعهایکاملازظرفیتها،توانايیها،محدودیتهاومشكالت
منطقهبهدستمیآيد.اينمجموعهاطالعاتخام،بسترمناسبیرابرایشناختمناسبوارايهراهكارهای

متناسبباساختارمنطقهفراهممیسازد.
دراينگامگروهجهادیباحضوردردانشگاهويادیگرمراجععلمی،بهبیانمسئلهمیپردازدوبادر
اختیارقراردادنمستنداتحاصلازشناسايیوبهچالشکشیدنمطالبآن،مخاطبینرابهارائهراهحلدعوت

میکند.

نكته:
گروههادربیانمسئله،بهراهحلپیشنهادیخوداشارهاینداشتهباشندتاذهنمخاطب،قالب	 

خاصینگرفتهوبتواندايدهپردازیکند.
صرفاتكابهراهحلپیشنهادیمجامععلمی)دانشگاه،پژوهشگاهو..(نمیتواندکارسازباشد،	 

لذاپسازارائهراهحل،بايدتوسطافرادیکهمنطقهراازنزدیكدیدهاند،طرحهاوايدهها
موردمطالعهقرارگرفتهوبهچالشکشیدهشود،تامالحظاتمنطقهدرآنلحاظشدهواز

حالتانتزاعیبهعملیاتیتبدیلگردد.
مجموعهاقداماتاينگامعبارتاستاز:

1 دستهبندیواولويتبندیمسائلمنطقه.
2 فراخوانعمومیدرسطحدانشگاه)دعوتازدانشجويان،اساتیدوفارغالتحصیالن(.
3 برگزارینشستهایموضوعیبادانشجويانواساتیدرشتههایمرتبط.
۴ تخصیصپروژه،پاياننامه،کارآموزیو..مرتبطبامسائل.
۵ برونسپاریموضوعاتیکهخارجازتوانوياتخصصدانشگاهاست..
۶ ارزيابیدقیقراهكارهایپیشنهادی.
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7 تدوينيكمدلکلیکهدرآنراهكارهایارائهشدهبهعنوانجزئیازکلمطرحشده.
ومیزاناثرگذاریهرکداممشخصشدهاست.

ممكناستاساتیددانشگاههاوبرخیصاحبنظران،مستقیمانتوانندبرایمنطقهگامیبردارندواصال
فرصتشنیدنمطالبشمارانداشتهباشند؛لذادرجلسهبااينافرادمیتوانیدصرفايكدیدکلیازمنطقه
ونیازهایآنارائهدهیدوآنهارامجابنمايیدکهازظرفیتعلمیوپژوهشیمجموعهشاناستفادهکنند.

گروههایدانشجويینیزتوجهداشتهباشندکههنرآنهادراستفادهازتمامظرفیتدانشگاهاست.يعنی
بتواندازمجموعايدهها)رشتههایتحصیلیمختلف(،افراد)اساتید،نخبگان،کارشناسانوافرادتوانمندمرتبط
بادانشگاه(وامكانات)پژوهشكدهها،آزمايشگاه،کارگاههایموجوددردانشگاه(درحلعلمیمشكالت

مناطقمحرومبهرهمندشود.
نكته:هرراهحلوياايدهایرابهراحتینپذيريد.سعیکنیدشمااولیننقدکنندهايدههاباشیدتاباجوانب

مختلفآنآشناشويدودرمرحلهاجرابامشكلمواجهنشويد.

گام سوم - ارائه راه حل و  اجرای آن 

بهطورمعمولسهگروهمخاطبدرارائهراهحلوجوددارد:
1 اهالی)مردم،جوانان،بزرگانوصاحباننفوذ،نخبگاندانشگاهیمنطقهو...(.
2 مسئولیندولتی.
3 حامیان)خیرين،سرمايهگذاران،تعاونیها و..(.

راهحلبايدبهگونهایعلمیودقیقباشدکهبتوانآنرابهمخاطبینمختلفارائهنمود.درارائهراهحلبه
مسئولینمنطقه،ضمنبیانمستنداتعلمیوچگونگیيافتنراهحل،بايدمیزاناثراتمثبتومنفیپیادهسازی
طرحدرمنطقهراتبیینکردهونقشدولت،مردموگروهجهادیرادراجرایطرحتبیینکرد.حامیانواهالی

نیزبیشتربهاثربخشیومزايایطرحدقتمینمايند.
طرحمیتواندازنوعسیاستباشد،میتواندنیازمندتاسیسصنايعبزرگباشد،میتواندبهزيرساختهای
منطقهتوجهداشتهباشدوبطورکلیابعادطرحممكناستبگونهایباشدکهاجرایآنازدستگروههای
جهادیخارجباشد.دراينصورتطرحرابهسازمانهایدولتیمرتبطپیشنهاددادهوازآنهامطالبهمیکنید.
دراينجاچونمطالبهبهنوعیعلمیوباذکراستداللدقیقوباپشتوانهدانشگاهصورتمیگیرد،مسئولینبهتر

همكاریخواهندکرد.
امااغلبطرحهاازنوعايجادکسبوکاراند.ايجادبنگاههایاقتصادیخردومتوسط،بانگاهبهويژگیو
شرايطمناطق،يكیازراهحلهایسادهودرعینحالپرکاربردبرایخودكفايیمناطقاستکهبامطالعاتی
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درسطحدانشجويیمیتوانبهآندستيافت.درايناينجاپسازمطالعهفنیطرح،ارزيابیبازار،
بررسیمالیو..،ازاهالیوسرمايهگذاراندعوتبههمكاریمیشود.

نكتهحائزاهمیتدراجرایطرحهاايناستکهيكطرحهرچقدرهمکاراباشداماگروههای
جهادینتوانندمسئولینواهالیمنطقهرادرپیادهسازیآنهمراهکنند،بهسرانجامنخواهدرسید.لذايكیاز
تالشهایاصلیجهادگرانبخصوصدرطولمسافرتجهادی،توجیهاهالیومسئولینوتالشبرایهمراهی

آنهاازابتداتااتنهایمسیراست.
توجهبهظرفیتهایانسانیمنطقهبخصوصجوانان،دانشجويانوفارغالتحصیالن،دراجرایهرچهبهتر
طرحهابسیارحائزاهمیتاستبهطوریکهگروهمیتواندتنهامشاوروپشتیبانطرحبودهواجرایکاملآن

رابهمرورزمانبهآنهاواگذارنمايد.
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چالش های پیش روی و نحوه غلبه بر آن

ورودحرکتهایجهادیبهاينعرصهباچالشهايیروبروست،توجهبهاينچالشهامیتواند
اثراتمنفیحاصلازآنراکاهشدهد،دراينجابهبرخیازچالشهااشارهخواهیمکرد:

1 حرکتهایجهادیاغلبکوتاهومقطعیاندلذادربازهزمانیمحدودیکهدرمناطقحضوردارند،(
نمیتوانندفعالیتگستردهایداشتهباشند.

متاسفانهاينمسئلهيكیازآسیبهایحرکتهایجهادیاست.حضوردوسههفتهایگروههایجهادی
درمناطقمحرومهرچندبسیارمفیداستاماوقتیاثربخشیآنزيادمیشودکهاينحضوردرسايرفصولو

ايامسالنیزادامهپیداکند.
تشكیلکارگروههایتخصصیچندنفرهمیتواندحضوردرمناطقرامستمرواثربخشکند.گروهجهادی
درطولساليكيادومسافرتباحضورحداکثریجهادگراندرمناطقبرگزارخواهدکردودردیگرايام

سالگروههایتخصصیچندنفرهبهپیگیریپروژهباهماهنگیاهالیومسئولینمیپردازند.
2 گروههایجهادیشناختکاملوجامعنسبتبهمناطقندارندلذانمیتوانندراهحلیپیشنهاددهند(

واقدامیکنندکههمهجانبهوبادرنظرگرفتنشرايطمنطقهباشد.

اينآسیببرمیگرددبهبومینبودنگروههایجهادی.جابجايیگروههاازاستانخودبه	 
استانیدیگرضمنتحمیلهزينههایباالیحملونقل،اجازهنمیدهدکهجهادگرانبهطور
جامعوعمیقبامناطقآشناشوندوازطرفیبهعلتسختیودوریراهنمیگذاردگروهبه

طورمستمرپیگیرمشكالتمنطقهباشد.
دراينجااولینتوصیهبهگروههایجهادیايناستکهدراستانخودويادرنهايتاستان	 

مجاورفعالیتداشتهباشند.لزومینداردکهبهعنوانمثاليكگروهازاستانخراسانبهبوشهر
رفتهوگروهیازبوشهربهخراسان!

است	  بهتر نداريد را خود استان در فعالیت امكان مختلف، داليل به بنا که درصورتی اما
منطقهایرابرایحضورچندسالهانتخابکنیدتابهمرورزمانشناختجامعینسبتبهمردم،
مسئولین،فرهنگ،آدابورسوم،منابعانسانی،منابعطبیعیو..پیداکنید.همچنینحضور

چندسالهوموثردريكمنطقهاعتماداهالیومسئولینرابهدنبالخواهدداشت.
3 گروههایجهادیتخصصوتجربهکافیدرزمینههایمختلفندارند،لذاطرحوپیشنهاداتآنها(

ازعمقکافیبرخوردارنیست.



50

ش
سفیران کار و تال

همانطورکهاشارهشد،تحلیلمشكالتونیزارائهراهحللزوماتوسطاعضایگروه	 
جهادیصورتنمیگیرد،گروههابهعنوانحلقهوصلیبیناهالی،مسئولینوجامعه
علمیوتخصصیکشورهستندکهپسازحضورمستمردرمنطقهوبررسیمشكالت
مردمازنزدیك،باکمكسايرنهادهاومتخصصینامربهدنبالراهحلمناسبمیگردند.
اين در دانشگاهها ظرفیت از میتوانند بهخوبی و راحتی به دانشجويی خصوصاگروههای

حوزهاستفادهکنند.
۴ دراجرایطرحهادستگاههایدولتیومردمهمكاریومشارکتالزمرانخواهندداشت.(

درارتباطبااهالی،اينبههنرگروهبرمیگرددکهچگونهبتواندباحضورمخلصانهومفید	 
خوددريكمنطقهودرطولمسافرتهایجهادی،اعتماداهالیومعتمدینوبزرگانمنطقه

راکسبنمايد.
درارتباطبامسئولین،وقتیطرحهایپیشنهادیپسازمطالعاتدقیقوبااستفادهازنظرات	 

کارشناسیصاحبنظرانوحتیالقدوردرقالبيكطرحاستانداردوياپروپوزالعلمیارائه
اينصورت غیر در که است بدیهی نمود. راجلبخواهد مسئولین مشارکت و اعتماد شود،
ارائه شدهای مطالعه و علمی راهحل و نیست برخوردار کافی عمق از چون  گروه  مطالبه

نمیدهد،باکملطفیمسئولینمواجهخواهدشد.
گروههایجهادیدرتمامیطرحهایخود،حتیاگربههیچگونهکمكمادیوغیرمادی	 

نیازنداشتهباشند،بايدمردمومسئولینرادرتدوين،اجراونظارتبرطرحهامشارکتدهند.
بهعنوانمثالاگرطرحاشتغالزايیدارندبايدازسرمايههایاهالیحتیبهمقداراندكاستفاده

کنندتااهالیکارونتیجهکارراازخودبدانند.
امابهطورخاصدرحوزهفعالیتهایاقتصادیونیزاشتغالزايیدرمناطقمحروم،گروههاباچالشهايی

نظیرآنچهدرادامهذکرمیشود،روبروهستند:
۵ انجامفعالیتهایاقتصادی،باروحیاتجهادیسازگارینداردوورودبهاينعرصهمیتواندذره(

با بادرگیرشدنگروهها ببردو ذرهوجههیغیرانتفاعیبودنحرکتهایجهادیرازيرسوال
مسائلمالیآنهاراازمسیراصلیخارجکند.

درپاسخبهاينشبههمیتوانگفت،فعالیتهايیکهگروهدراينحوزهانجاممیدهدلزوما	 
واگذارخواهد اهالی به يا و دولت به اغلبطرحها نیست، برایگروه بهسودآوری منجر
شدواگرحاشیهسودیهمبرایگروهجهادیدرنظرگرفتهشود،درکنارسودیاستکه
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اهالیازطرحهامیبرندواينحاشیهسودصرفاجهتتقويتوماندگاریاينگونه
حرکتهاست.

ازطرفیديگر،باگستردهشدنحرکتهایجهادیدرکشور،کمکمسطحانتظارات	 
انجام آيندهصرف درچندسال است،شايد رفته باال ازگروههایجهادی مناطقمحروم

فعالیتهایعمرانی،نیازواقعیمناطقنبودهويابهلحاظمالی،اصالتوجیهاقتصادینداشته
باشد.مردممناطقمحرومانتظاردارندگروههایجهادی،پسازحضورچندساله،آنهارا
درمسیررشد)بهلحاظمادیومعنوی(قراردهندبهگونهایکهبتوانندنیازهایخودشانرابه

دستخودشانتامیننمايند.
وگاليه	  میپردازند مادی پیشرفت حوزه در جهاد لزوم به جايی در نیز رهبری معظم مقام

اسمجهاد از بعضیکسان "عزيزانمن! راضدجهادمیدانند: اينها ازکسانیکه میکنند
میرمند!خیالمیکنندکهتأسیسيكکشور،ايجاديكتمدّن،نظمدرزندگی،پیشرفتدر
زندگیمادّیومعنویورفاهمشروعبرایانسانها،باجهادنمیسازدوجهادضدّاينهاست!

چهخطايی!چهغلطی!بدونجهاد،هیچچیزبهدستانساننمیآيد؛نهدنیاونهآخرت1."
۶ گروههایجهادیوجههقانونیوساختارمالیمشخصندارند.(

گروههای	  قانونی وجهه اهالی، مشارکت افزايش ضمن روستايی تعاونی يا و شرکت ثبت
درصورتی همچنین میسازد. ممكن را مشخص مالی ساختار ايجاد و برده باال را جهادی
کهگروهبخشیازفعالیتخودراچهدرحوزهاجرايیوچهدرحوزهپژوهشیبرونسپاری
میکند،میتواندازمحلسودشرکت،هزينههایآنراتامینکند.يكنمونهموفقدراين
برکت شرکت اشتغالزايی، عرصه به ورود از پس که است رضوان جهادی گروه حوزه،

رضوانراتاسیسنمودوامورمالیوحقوقیراازسايرفعالیتهایجهادیخودجدانمود.
منطقه،	  دولتی مجموعه يا و روستايی های تعاونی اهالی، کمك با میتواند گروه همچنین

طرحرااجراکردهوپسازبهرهبرداریآنرابهخودشانواگذارکند.دراينصورتنیاز
بهتاسیسشرکتازسویگروهنمیباشد.بهعنوانمثالگروهروحاللپسازراهاندازی۵
کارگاهقالیآنهارابهکمیتهامدادامامخمینی)ره(واگذارنمودهوکمیتهبامددجويانعقد

قراردادکردهوبهپیشرفتکارنظارتمیکند.
7 مشكلسرمايهگذاریونبودخیرکارآفرين(

1.  بیانات د   ر مراسم صبحگاه لشکر سید   الشهد   اء)ع( - 1377/7/26
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سرمايه	  نحوه به جهادی های گروه مشكالت عمده زايی، اشتغال های طرح در
گذاریبرمیگردد.دراينخصوصبهطورمفصلدربخشسومکتابصحبتشده

است.امابهاختصاردراينجابهچندنكتهتكمیلیمیپردازيم:
داده	  آموزش ادامه در آنچه استاندارد-مطابق قالب در کار و کسب طرح که صورتی در

نیز و مالی موسسات و بانكها خیرين، سرمايههای میتواند بهتر شود، نگاشته میشود-
تعاونیهایروستايیوبخشدولتیمنطقهراهمراهکند.

درصورتیکهازتسهیالتبانكیبخواهیداستفادهکنیدبامشكلوثیقهروبروخواهیدشددر	 
اينصورتمیتوانیدازاموالودارايیهایتعاونیهایروستايیاستفادهکنید.

يكیازمشكالتمناطقمحرومايناستکهاغلبامالكوزمینهایاهالیبدونسندرسمی	 
بانكیبگذارند،ارسالگروههای استلذانمیتوانندوثیقهایبرایدريافتواموتسهیالت
تخصصیجهادیمتشكلازچنددانشجوینقشهبرداریباهماهنگیفرمانداریهامیتوانداين

مشكلرابرایهمیشهبرطرفنمايد.
اغلبخیرينمردمی،عالقهمندبهتاسیسبناوياتهیهارزاقو..برایمناطقمحروماند،هنرشما	 

درچگونگیارائهطرحتاناستتابتوانیدمشارکتآنهاراهمراهکنید.همچنینمیتوانیدبه
خیرينپیشنهاددهیدکهدرطرحسرمايهگذاریکنندوپسازدورهبازگشتسرمايه،سرمايه

خودرادرامورخیريهديگریهزينهکنند.
۸ ريسكپذيربودنطرحهایاقتصادیبطورکلی(

و..(	  فرهنگی اجتماعی، )سیاسی، محیطی تغییرات به نسبت اقتصادی طرح هر کلی طور به
آسیبپذيراست.اينويژگیتنهامنحصربهفعالیتهایاقتصادیشمانمیشود.باعنايتاين
مسئلهبههنگامتدوينطرحوبادرنظرگرفتنتدابیریبرایمديريتريسك)سناريوسازی

طرحهایجايگزينو..(میتوانیداثراتاينچالشراکاهشدهید.
9 درنظرنگرفتنفرهنگوحساسیتهایاجتماعیمنطقهدرتعريفکسبوکار(

گفتنیاستلزوماهرطرحتوجیهیباسوددهیباالبرایيكمنطقهمحروممفیدنیست،در	 
و مشكالت میتواند جامع، ديد نداشتن و منطقه فرهنگی و بومی ويژگیهای نگرفتن نظر
آسیبهایبزرگیرابههمراهداشتهباشدودرنهايتطرحراباشكستمواجهکند.بهعنوان
مثالممكناستدريكروستاکهاغلبافرادآنبیكارهستند،گروهجهادیچندکسبو
کاربرایخانمهایروستاايجادکندوتوجهیبهاشتغالآقاياننداشتهباشد.دراينصورت
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باتوجهبهاينكهبانواندرآمدزايیدارندوآقايانکهپرداختنفقهبهعهدهآناناست
بدوندرآمدماندهاند،ممكناستجايگاهمرددرخانوادهتضعیفشدهومشكالت

فراوانیرابهدنبالبیاورد.
1۰ مواجه( شكست با را زايی اشتغال طرحهای طبیعی، منابع و انسانی سرمايه لحاظ به منطقه فقر

میکند.

اغلبمناطقمحرومبامشكالتمنابعانسانیدرطرفاند،يعنیياازنیرویکارجوان-بهعلت	 
مهاجرتبهشهروغیره-کمبهرهاندويافرهنگکار،وجدانکاریودرمجموعروحیه
کاروتالشدربیناهالیوجودندارد.همچنینوجوددرآمدهایکاذبنظیرقاچاقدربرخی
مناطقبخصوصمناطقمرزیبهاينمسئلهبیشتردامنمیزند.هنگامیکهبهاينمسئلهبهنگاه
و فرد به منحصر اماويژگی نمیکند. پیدا توجیهی تعريفکسبوکار توجهکنیم، مادی
مزيتگروهجهادینسبتبهسايرکارآفرينانايناستکهيكجهادگرباحضورحماسهای
خود،روحیهکاروتالشرادرمنطقهزندهمیکندبدينجهتاستکهمقاممعظمرهبری

درجايیجهادگرانرا"سفیرانکاروتالش"نامیدهاست.
هنگامیکهبهداليلمحرومماندنيكمنطقهنگاهمیکنیممتوجهمیشويمکهبخشعمده	 

داليلبهنبودوياکمبودمنابعطبیعینظیراقلیم،آب،خاك،برمیگردد.عالوهبرآنبهلحاظ
بايدجهادگر لذا دچارمشكلاست نیز  و..( بازارهایمصرف به دسترسی )راه، زيرساختی
باتوجهبهشرايطمنطقه،کسبوکاریتعريفکندکهبتواندبراينمشكالتغلبهکند.به
عنوانمثال:استفادهازصنايعدستیوکارگاههایتولیدیکوچكدرمناطقیکمبرخورداراز
نعمتآبوخاك،استفادهازصنايعتبديلیدرمناطقیکهکشتوزراعتويادامپیروری
بتواند درآمدها که دارند بااليی کاالی بهحجم ارزش نسبت که محصوالتی تولید دارند،
بهشهرراکممیکندو نیازروستايی برهزينهحملونقلغلبهکند،تولیدمحصوالتیکه
مايحتاجروستادرهمانمنطقهتامیینمیشودوغیره.البتهدرکناراينمحرومیتبايدبهمزيت
ارزانبودنزمینونیرویکاردراينمناطقبهعنوانيكیازعواملتوجیهپذيربودنطرحها

توجهداشت.
11 بروکراسیاداریسنگیندرايجاد(

متأسفانهبرخیقوانینموجوددرحوزهکسبوکار،مانعازاشتغالزايیاستودستوبال	 
کارآفرينرابهکلیمیبندد،امیدواريمباروحیهجهادیوپشتكارالزمازطرفیوآشنايیبا

قوانینازطرفیديگربتوانیدبراينمشكالتنیزغلبهکنید.







مسئلهیاشتغالوکارآفرينی،مسئلهیبسیارمهمیاستوپرداختنبهاينموضوع،جهادیاست
فیسبیلالل.

حرکتدراينراه،نهصرفايكاولويت،بلكهضرورتامروزکشورماست.امروز،آبرویاسالم
درگروآناستکهايراناسالمیپسازتحملاينهمهدشمنیوکارشكنی،بهکشوریآبادتبدیل
شود،کاروتالشدرآنفراگیر،زندگیمردمسروسامان،فقرومحرومیتريشهکن،تولیدداخلیبا

نیازهایمردممتعادلوکشوربهخودكفايیبرسد.
دراينجزوهوپیوستهایآنتالشداريمنحوهورودحرکتهایجهادیبهحوزهاشتغالزايیرا

بررسینمودهوراهكارهایاجرايیوکاربردیرادراختیارجهادگرانقراردادهايم.

دراينفصلبامطالبذيلآشناخواهیدشد:
جايگاهاشتغالزايیدرنقشهراهحرکتهایجهادی 

کوتاهومختصردرخصوصوضعحاضرروستاهایکشور 
موانعايجادکسبوکارروستايی 

ضرورتواهدافورودبهعرصهجهاداشتغال زايی 
راهبردهایاصلی 

فرايندايجادکسبوکارروستايی 
عواملومنابعموردنیاز 

چالشهایپیشروونحوهغلبهبرآن 
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جایگاه اشتغال زایی در نقشه راه حرکت های جهادی

نقشهراهحرکتهایجهادیتوسطبرخیازکارشناسانوصاحبنظرانعرصهیجهادیتدوين
شدهاست،يكیازمهمترينچشماندازهایاينسنددرعرصهجامعه،موضوعاقتصادیاستکهدرذيل

چشمانداز،راهبردوسیاستتحققآنبهتفضیلآوردهشدهاست:

چشم�انداز�عرصه�اقتصادی�جامعه

دستيافتهبهنقشبرتردرتحكیمروحیةکار،تالش،عدالتخواهیومطالبهگریوکمكبهافزايشدر
آمدسرانهوايجاداشتغالوپیشرفتزندگیمردممناطقکمبرخورداردرراستایشكستنحصارهایطبقاتی

وتحكیمعدالتاقتصادی.

راهبرد�عرصه�اقتصادی�جامعه

کمكبهنهادینهکردنفرهنگخدمترسانیوترويجعلمیوعملیفرهنگکاروتالشومجاهدتبا
تاکیدبرنیازهایکشورومستضعفانعالم.

توانمندسازیمناطقکمبرخوردارجهتفراهمنمودنبسترهایالزمبرایتحققعدالتاقتصادیدرراستای
تحققسندچشماندازنظامجمهوریاسالمیايران

سیاست�تحقق�عرصه�اقتصادی

1 اقتصاد. و اقتصادیدرعرصههایمختلفکار فعاالن مناسبسرمايهگذاری بستر فراهمسازی
مناطقکمبرخوردار

2 الگوسازیاستفادهازتولیداتداخلیدرراستایايجادگفتمانامامراحل)قدسسره(مبنیبر.
“مامیتوانیم”جهتگسترشفرهنگوروحیهیخودباوری

3 بهشكوفايی. نوآوریوخالقیتوکمك بر مبتنی مهارتیوتخصصی گسترشآموزشهای
استعدادهاینهفتهدرمناطقکمبرخوردارودوردستبابهرهگیریازفرصتسازمانهایمرتبط

جهتتقويتوبالندگیروحیهکارآفرينی
۴ کمكبهگسترشوتقويتروحیهتعاونومشارکتعمومیدراقتصادجامعه.
۵ گسترشوتقويتفرهنگخدمترسانی،کارومجاهدت،اعتدال،قناعتوسادهزيستی.
۶ ارتقاءروحیهیمسئولیتپذيری،مطالبهگریوعدالتخواهیدرمیاناقشارجامعه.
7 الگوسازیعملیقناعتوصرفهجويیدرانجامفعالیتهادرعینبهرهوریباتأکیدبرالگوی.

اقتصادمقاومتی
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۸ جهت. تحقیقاتی و پژوهشی علمی، مراکز تخصصی ظرفیتهای از استفاده
توانمندسازیمناطقکمبرخوردار

شناسايیدقیقوبررسیمیدانیقوتها،ضعفها،فرصتهاوتهدیدهادرجامعهیهدفدر.9
راستایترسیماطلسجامعمناطقهدف

1۰ حمايتازشكلگیرینظاماقتصادیاسالمیبرمبنایتوزيععادالنهیدرآمدومنابعوايجاد.
فرصتهایبرابربرمبنایشايستگیدرمناطقکمبرخوردار

11 کمكبهتشكیلوراهاندازیبنگاههایاقتصادیوتعاونیهاجهترفعتبعیضوبیعدالتیهاو.
گسترشفرصتهایعادالنه

12 کمكبهتربیتوتوانمندسازینیروهایمتخصصبابهرهگیریازشبكههایآموزشیمستمر.
همچونفنیوحرفهای

13 کمكبهبرنامهريزیجامعمهارتآموزی،کارآفرينیواشتغالمولدبرایاقشارجامعههدف.
متناسببافرهنگونیازهایبومیمنطقهیکمبرخوردارباتاکیدبرتعامالتسازمانیبانهادهای

مسئول
1۴ ثبات. و امنیت حفظ و توسعه زيرساختهای نمودن فراهم جهت اسالمی دولت به کمك

اقتصادیدرمناطقکمبرخوردار
1۵ ايجادآمادگیمشارکتفعالدرمواجههبابحرانهاونیازهایفوریکشورومللدیگرازقبیل.

زلزله،سونامی،قحطی،شیوعبیماریهایفراگیر
1۶ با. مبارزه راستای در مناطقکمبرخوردار در زندگی امكاناتضروری فراهمسازی به کمك

مهاجرتهایروستايی
17 شكوفايیاقتصادیمناطقکمبرخورداربابهرهگیریازعواملیهمچونپیشگیریازمهاجرتهای.

روستايیوفراهمسازیامكاناتضروریزندگیورفعموانعتولیدمولد
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کوتاه و مختصر در خصوص وضع حاضر روستاهای کشور

اگربخواهیمبانگاهیجامعهشناسانهبهاجتماعاتانسانیومنجملهمناطقروستايیبنگريمدر
میيابیمکهعلتتشكیلايناجتماعاتوجودپتانسیلهايیدرجهتشكلگرفتنيكبنگاهاقتصادیو

معاشیبودهاست.دربررسیداليلمحرومیتمناطقمحرومکشورمانبهچنددلیلعمدهمیرسیم.
1 تغییراتاقلیمیوآبوهوايیپتانسیلهایزندگیوامرارمعاشراازبینبرده.
2 سرعتازبینرفتنمنابعوپتانسیلهایتجدیدناپذيردرمناطقافزايشيافته.
3 صنعتیشدنتولیدباعثاقتصادینبودنخردهمالكی،تولیدسنتیگردیده.
۴ تخصصیشدنتولید،وعدمآگاهیوتوانايیتخصصیدراينامردربیناغلبروستائیان.
۵ رواجروحیهقناعتزدگیوسستیدرامرارمعاشدربینروستائیان.
۶ القازندگیشهریوارتقاسطحزندگیبدونافزايشسطحفرهنگ،آگاهیواندیشهمتناسب.

باآن
بهدنبالکمرنگشدنپايههایاقتصاددرمناطقروستايیشاهداوجگرفتنمحرومیتدراينمناطقو
باالرفتنآمارمهاجرتهستیم.آمارهایجمعیتیدورههایمختلفسرشماری،جريانتخلیهروستاهایکشور
وسرازيرشدنجمعیتروستايیبهشهرهاراتايیدمینمايد.طبقسرشمارینفوسومسكندرمدت۴۰سال
گذشتهدرازاءايجاديكشغلدرروستاهاچهارشغلدرشهرهابهوجودآمدهاست؛کهاينتفاوتفاحش،
نمودیازافزايشبیكاریدرروستاهاوزمینهسازمهاجرتروستايیانبهشهرهامیباشد1.طبقآمارمنتشرشده
درسرشماریسال139۰،میزانمهاجرتازآبادیبهشهر۶۵۵2۵1موردگزارششدهکهازاينمیزان12/7
درصدمهاجرتهابهمنظورجستجویکاروانتقالشغلیصورتگرفتهاست؛بهگونهایکهاينمهمدربینعلل
مهاجرت،بیشترينوزنرابهخوداختصاصدادهاست.ايندرحالیاستکهمهاجرتبیرويهونامتناسباز
روستابهشهر،رشدحاشیهنشینیدرکالنشهرهاوپدیدههایشومیازجملهاعتیادوانواعبزهكاریهایاجتماعی

رابههمراهخواهدداشت.

1. مطیعی لنگرودی و اردشیری؛1386
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میزان شهرنشینی و روستا نشینی ۱۳۳۵-۱۳۹0ماخذ: مرکز آمار ایران

موانع�ایجاد�کسب�وکار�روستایی�

امروزدرکشورشاهدهستیمکهنیرویجوانیکهبايدموتورمحرکهیاقتصادمنطقهیخودباشدمتاسفانه
ازتخصصوحرفهیمناسببرخوردارنبودهوانگیزهورغبتالزمراجهتورودبهعرصهیکارآفرينیو
خوداشتغالینداردکهاينبهدلیلريسكباالیفعالیتوعدماطمینانازنتايجآغازفعالیتمیباشدکهشايد
)GEM(بتواناينانفعالراترسازشكستنامید،اينفاکتورکهدرمطالعاتدیدهبانجهانیکارآفرينی
سنجیدهشدهاست،نشاندهندهآناستکهترسازشكستدرسال13۸۸درکشوربرابر3۸درصدبودهاست

کهدرردهبندیکشورهایعضو،دربین۶۰کشور،رتبهبیستوسومبهايراناختصاصيافتهاست.
همچنینبايدايننكتهرااضافهنمودکهورودبهبازارکارمستلزمدسترسیبهاطالعاتوداشتنايدهوکشف
فرصتمناسبمیباشدکهمتاسفانهاينمهمنیزدرمناطقمحرومبامشكالتفراوانروبروستومیتوانگفت
درمناطقمحروم،کمترباجوانانیمواجهمیشويمکهايدهایبرایشروعيكکسبوکارداشتهباشندويا
ازتحملالزمبرایبردوشکشیدنسختیهایشروعيكکسبوکاروتوسعهآنبرخوردارباشند؛برطبق
آخرينآمارهایمنتشرشدهازدفترGEMدرايران72.۵درصدازمردمکشوربراينباوربودهاندراهاندازی

کسبوکاردرايرانسختاست.
عالوهبرمواردفوقمیتوانبهعواملیچونعدمدسترسیبهسرمايهیکافیوضامنووثیقهجهتتامین
سرمايهوعدمبرقراریارتباطکاریوانگیزشیباکارآفرينانوافرادموفقبازاروعدمدسترسیبهمشاوردر
مراحلقبلوبعدازراهاندازیکسبوکاراشارهنمودکهازجملهداليلیهستندکهمانعشروعوتوسعهيك

کسبوکارتوسطيكجوانروستايیمیگردند.
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نرخ�بیکاری�در�مناطق�روستایی�کشور1

بطورخالصهموانعوچالشهایپیشرویيكجوانروستايیبرایراهاندازیيكکسبوکار
بهشرحزيرمیباشد:

 امكانات به مناسب دسترسی )عدم فنی برمهارتهای افراد تسلط و آشنايی عدم
آموزشی(

 عدمبرخورداریازسرمايهنقدیوغیرهنقدی)آبزمین...(موردنیازجهتشروع
کسبوکار

 عدمدسترسیبهوثیقهومداركالزمجهتضمانتوام
 نداشتنشناختکافیازبازارکارومحصوالتدارایبازارمناسب
 ريسكباالیفعالیتدربازارواحتمالباالیشكست
 ابهامدرامكانفروشمحصوالتتولیدشده
 عدمدسترسیبهمشاورفنیدرصورتبروزمشكلدرفرايندتولید
 عدمدسترسیبهمشاورمدیريتیجهتايجاد،توسعهوتثبیتکسبوکار
 متمرکزشدنذهنمتقاضیانبرکسبوکارهایاطرافخودوعدمتوجهبهکسب

وکارهایجدید
 به دولتی ادارات در کار و راهاندازیکسب متقاضی افراد نیاز مورد ارائهخدمات

صورتجزيرهایوجداازهم)خدماتمالی،حقوقی،آموزشیوفنی-تخصصی
وحمايتی(

 طوالنیبودنمسیرراهاندازیکسبوکارهاواتالفوقتزيادمتقاضیانروستايی

1. ماخذ: مرکز آمار ایران، نتایج  طرح آمارگیري از ویژگي هاي اشتغال و بیكاري)۱۳8۳-۱۳76( و طرح آمارگیري نیروي کار 
)۱۳84 -۱۳۹۱(
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ضرورت ورود به عرصه جهاد اشتغال زایی

دردههاخیربهموازاترشدفراگیروقابلتوجهتخصصگرايیدرعرصهحرکتهایجهادی،
سیاستهایکلینظامومنوياتمقاممعظمرهبری)مدظلهالعالی(،ازيكسووشرايطومقتضیاتحاکمبر
جامعهازسویدیگر،لزوموضرورتورودتشكلهایجهادیبهامراشتغالزايیوتوسعهکارآفرينیروستايی

رابیشازپیشايجابنمودهاست.
گسترشجهادکارآفرينیدربینمردمواستفادهحداکثریازمنابعدردسترس،ازجملهگامهایاساسیدر
دستیابیبههدفخودكفايیومنعوابستگیبهبیگانگانمیباشد.خودكفايیواستقاللاقتصادی،آرمانیاست

کهجزباجهاداقتصادیوحمايتازکاروسرمايهیايرانیبدستنخواهدآمد.
درجهاداقتصادیالزماستتاتمامیاقشارجامعهازمسئوالنوقانونگذارانتاکارگرانوکارمندانوحتی
دانشجويانوزنانخانهدار،تماماهتمامخودرابهکارگیرندتاباردیگرشاهدپیروزیايراناسالمیدرنبردی
دیگرواينباردرعرصهاقتصادیباشیمواينمهمتحققنمیيابدمگرباتالشوهمتاقشارمختلفمردمو

الّلاليَُغیُِّرمابَِقوٍمَحتَّیيَُغیِّروامابِاَنُفِسِهم1« علیالخصوصجوانانکه»اَِنّ
لذاباعنايتبهآنچهگذشت،جهتتوسعهپايداروتوانمندسازیبهینهنواحیروستايیمحرومکشور،
بازتعريفزيرساختهايتوسعهروستاييوتوسعهاشتغالوکارآفرينیمولددراينمناطق،ازاساسیترين
اقداماتممكنبهنظرمیرسد.تغییررويكردهادرمناطقمحروموالگوسازیکسبوکارهایموفقاتفاق

نخواهدافتادمگرتوسطمجموعهایازجنسمردموباروحیهجهادی.
ورودتشكلهایجهادی،سمنهاوموسساتاجتماعی،بهعنوانمجموعههايیخودجوش،داوطلبو
مردمنهاد،بهعرصهاشتغالزايیوتوسعهکارآفرينیروستايی)متناسببامقتضیاتحاکمبرمناطقهدف(
ضرورتیاجتنابناپذيربهنظرمیرسد؛کهبحمدللهدرسالهایاخیر،اينمهمبهصورتگفتمانیفراگیردر
عرصهحرکتهایجهادیمطرحشدهومسیریروبهتعالیوتكاملراپیمودهاست.مسیریکهگذارازخدمت
محوریبهتولیدمحوریرابهعنوانيكیازمحورهایراهبردیحرکتهایجهادیتخصصیتعريفمینمايد.
اگرگروههایجهادیبتواننددرطیحضورخوددرمناطقمحروم،منابعموردنیازجهتايجادوتوسعه
کسبوکارراکهدربیناداراتوسازمانهایمسئولمتفرقاست،تجمیعکردهوهمچنینايجادکسبوکار
رابرایروستائیانتسهیلنمايندمیتوانابرازداشتکهگروهجهادیتوانستهاستبهاهدافخوددرعرصه

جهاداشتغالزايیدستيابد.

هدف�از�جهاد�اشتغالزایی�چیست؟

هدفاصلیدراشتغالزايیروستايیکهتوسطگروههایجهادیانجاممیگیردرامیتوانچنینبیاننمود:
»ايجادوياتوسعهاشتغالمولدوپايداردرراستایاستفادهحداکثریازمنابعموجوددرمناطقمحرومکشوربا

1.سورهرعد،آيه11
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هدفباالبردنسطحتولیدملیونرخاشتغال«

اهداف�فرعی:

1 الگوسازیکارآفرينان. ازطريق روستاها اهالی بین در وتالش کار فرهنگ توسعه و ترويج
موفقبومی

2 جلوگیریازمهاجرتروستايیانبهشهروتالشدرمهاجرتمعكوس.
3 کاهشمعضالتاجتماعیناشیازبیكاریدرمناطقمحروم.
۴ ترويجخودباوریوتوسعهوآبادانیمناطقبهدستخوداهالی.
۵ افزايشامیدبهزندگیدرمناطقروستايی.

راهبردهای اصلی

حل�مشکالت�و�تقویت�کسب�وکارهای�موجود�

دربعضیازاوقاتمشاهدهمیگرددکهدرمناطقمحروم،زمینهفعالیتتولیدیتاحدیفراهممیباشدواهالی
منطقهنیزازدانشوانگیزهالزمجهتبهرهبرداریازفرصتموجودبرخوردارمیباشند،بااينحالبهدلیلوجود
مشكالتعلمی،اجتماعی،مالیوبازاريابیو...اهالیمنطقهنمیتوانندآنچنانکهبايدازفرصتموجودبهرهالزم
راببرند.دراينمواقعگروهجهادیمیتواندباصرفهزينهوانرژیپايیندرعینهوشیاریبهاينموضوعورود
پیداکردهوباطرحمسئلهبهصورتعلمیومشاورهگرفتنازاساتید،صاحبنظرانوکارشناسانوکارآفرينان

خالقمشكلرابرطرفنمايد.
بهعنوانمثالمیتوانبهمشكلبازاريابیمحصولآلوورادرمنطقهجنوبکرماناشارهنمودکهتوسطکانون
جهادگرانارزشآفرينمرتفعشدويابهممانعتاهالیروستایچناربرگدرنورآبادممسنیازاحداثمجتمع
پرورشماهیدرروستااشارهنمودکهباورودگروهجهادیيارانسیدعلیمرتفعوزمینهاشتغالجوانانروستايی

فراهمگردید.

ترویج�،�آموزش�و�فرهنگ�سازی

گاهیضرورتوياامكانايجادکسبوکارتوسطگروههایجهادیوجودندارد،دراينمواقعمیتواناز
راهبردترويجوآموزشاستفادهنمود.دراينراهبردگروهجهادیسعیمیکنددرطیفعالیتهایترويجیاعم
ازپخشفیلم،بازدیدويابرگزاریجلساتودورههایآموزشی،دربرطرفنمودنيكیازمشكالتروستا
گامبرداشتهويافرهنگیجدیدايجادنمايد.ازجملهاقداماتدراينخصوصمیتوانبهمواردزيراشارهنمود:
ترويجکارجمعی،فرهنگکاروتعاون،ترويجآبیاریتحتفشار،ترويجتشكیلسهامیزراعی،معرفیفرصت
هایسرمايهگذاریدرروستا،معرفیکارآفرينانوافرادموفقبومی،معرفیقوانینوفرايندهایقانونیمرتبطبا

روستائیانو...
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ایجاد�کسب�وکار�جدید

دراينراهبردگروهجهادیبااستفادهازظرفیتهایموجودوبالقوهتالشمینمايدتاکسبو
کاریراايجادنمايد.ايجادکسبوکارجدیدبهمعنایايجادکسبوکاریبدونسابقهقبلیوبا
بهرهمندیازظرفیتهایانسانیوطبیعیمنطقهاست.بااتخاذاينراهبردگروهجهادیخودراموظف
مینمايدتاکلیهفرايندهایتولیدوفروشراتحتپوششقراردهد.بهعبارتیگروهجهادیبايدمراحل
خريدمواداولیه،خريدتجهیزات،آموزشمهارتوحرفه،فرايندتولیدمحصولوبازاريابیونظارتبر

پايداریکسبوکارراانجامدهد.

ایجاد�کسب�وکار�مشابه

اينراهبرددرمقايسهباراهبردقبلیازسرعتباالتروخطرپذيریکمتربهرهمنداست.دراينراهبرد
گروهجهادیازطريقجستوجودرمناطقهدفوشهرهایاطرافسعیمیکندتاافرادوکارآفرينانموفق
راشناسايینمايدوبااستفادهازتجربیاتکارآفرينانوافرادموفق،ازطريقمشابهسازیکسبوکارآنها،

کسبوکاریرامشابهکسبوکارموجود،ايجادنمايد.
دراينراهبردمیتوانازمشارکتکارآفرينانموفقنیزاستفادهنمودبهنوعیکهسرپرستیونظارت

برکارگاهبرعهدهیايشانباشد.
جدولانتخاباستراتژیبهینهباتوجهبهمنابعدردسترس

استراتژی
عواملموردنیازدرسطحگروهجهادی

زمانموردنیازپشتیبانیمالینیرویانسانی

زيادزيادمتخصصايجادکسبوکارجدید

متوسطزيادنیمهمتخصصايجادکسبوکارمشابه

کممتوسطنیمهمتخصصترويج،آموزشوفرهنگسازی

حلمشكالتوتقويتکسبوکارهای
موجود

متوسطکمنیمهمتخصص
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فرایند ایجاد کسب و کار روستایی

درسالهایگذشتهگروههایجهادیدرطیاجرایجهاداشتغالزاییدرمناطقمحروم،ازالگوها
وفرايندهایمختلفیاستفادهنمودند.هرکدامازاينالگوهاازظرافتهاومالحظاتخاصخودبرخوردار

میباشندکهبحثوبررسیآنهانیازبهزمانومطالعهبیشتریدارد.آنچهکهدرادامهمشاهدهمیفرمايید
حاصلبررسیهایانجامگرفتهوموردپذيرشاغلبگروههایجهادیفعالدراينحوزهمیباشد.
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آمایش�منطقه

درگاماولالزماستتاتیماشتغالزايی،يكدیدکلیودرعینحالدقیقدرخصوصمنطقهو
مسائلمربوطبهاشتغالکسبنمايد.درهمینخصوصفرمشناسايیمنطقهتهیهگردیدهاستکهبهپیوست

ارائهمیگردد.
درآمايشمنطقهالزماستتاتیماشتغالزايی،نسبتبهموضوعاتاجتماعی،انسانیوجمعیتیوهمچنین
موضوعاتیچونمزيتهایمحیطیوزيرساختی،محدودیتهایمحیطیوزيرساختینیزتوجهنمايد.پس
بطورخالصهمیتوانگفتکهآمايشمنطقهازدوبعدانسانیومحیطیتشكیلشدهاست.گروههایجهادی

جهتجمعآوریاطالعاتبصورتهدفمندمیتوانندازفرمشناسايیمنطقهاستفادهنمايند.

1� مصاحبه�با�کارآفرینان�و�صاحب�نظران(

مصاحبهباکارآفرينانوصاحبنظرانراشايدبتوانجزئیازآمايشمنطقهبهحسابآورد.امادلیل
پرداختنبهاينموضوعبهطورجداگانهاهمیتباالیآناست.

کارآفرينانموفقبومیوصاحبنظرانبومیوغیربومی،ازجملهافرادیهستندکهمیتواننددرمدتزمان
کوتاهوبادقتباالتر،ايدههاونظراتکارشناسیدرخصوصوضعیتموجودومطلوبمنطقههدفرادر
اختیارشماقراردهند.درهمینخصوصالزماستتاتیماشتغالزايیدرطیحضوردرمنطقههدف،باايجاد
ارتباطبااداراتمحلیومراکزدانشگاهینسبتبهشناسايیاينافراداقدامنمودهواطالعاتالزمراازايشان

دريافتنمايند.

2� ارزیابی�طرح�های�پیشنهادی(

درطیآمايشمنطقهومصاحبهباصاحبنظرانوکارآفرينانطرحهایمختلفیبهذهنمیرسد،اين
طرحهابايددراينمرحلهبهطوردقیقموردمطالعهقرارگرفتهوپارامترهایفنی،مالیوبازاريابیآنمشخص
گردد.مجموعهاينمطالعاتدرطرحکسبوکارمنعكسمیگرددومیتواندجهتتامینمالیوانگیزش

حامیانومشارکتکنندگانمورداستفادهقرارگیرد.
درفصلهایبعدبهاينموضوعبهطورمفصلپرداختهشدهاست.

3� �انتخاب�کسب�و�کار(

پسازطیمراحلگذشتهالزماستتاگروهجهادیدرطیجلساتکارشناسی،کسبوکاربهینهرا
انتخابنمايد.

جهتانتخابکسبوکاربايدبهمنابعموجوددرگروهجهادیوهمچنینقابلیتهاومنابعموجوددر
منطقههدفتوجهنمود.درصورتیکهطرحهامتعددباشد،تهیهجدولیمشابهجدولذيلدرامتیازدهیو

مقايسهطرحهامیتواندبهشماکمكکند.
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*ضریب اهمیت

*****دامداری سبک

کشت علوفه

پرورش مرغ بومی

چرم دوزی

و..

*هرکدامازمعیارهاممكناستازاهمیتمتفاوتیبرخوردارباشد.الزماستايناهمیتباتعیینضريب
اهمیتمنعكسگردد.ضريباهمیتعددیاستبین1/.الی1

**امتیازکسبشدهطرحدرهريكازمعیارهایفوقبايستیباانتخابعددیازبین۰الی1۰نشانداده
شود

***امتیازکلازمجموعحاصلضربضريباهمیتدرامتیازهرمعیاربهدستمیآيد.

4� ترویج�و�بسترسازی�(

پسازپايانمطالعاتوانتخابکسبوکاربهینهالزماستتابسترسازیجهتاجرايیشدنکسبوکار
درمنطقهآغازگردد.البتهالزمبهذکرمیباشدارتباطبااهالیومشورتگرفتنوبسترسازیازمراحلآغازين

شروعمیشودآنچهدراينجابهطورجداگانهذکرگردیدبهمنظورتبلیغوترويجعلنیوفراگیرطرحاست.



68

ش
سفیران کار و تال

دراينمرحلهگروهباتشكیلجلساتترويجیدرروستاوبرقراریارتباطچهرهبهچهرهسعیدر
ترويجکسبوکارپیشنهادیدرمنطقهخواهدداشت.

5� تشکیل�تیم�بومی�و�ثبت�تعاونی(

خروجیمرحلهیترويجوبسترسازی،بايدتعدادیازافرادباانگیزهازاهالیروستاباشدکهقصددارند
تاکسبوکارپیشنهادیرادنبالنمايند.دراينمرحلهالزماستتاضمنمتشكلکردناينافراد،تالش
نمايیدتادراسرعوقتساختارقانونیوحقوقیمتناسبباآنهارافراهموثبتنمايید.پیشنهادما،ثبتساختار
»تعاونیتولید1”ويا“تعاونیتامیننیازتولیدکنندگان2”میباشد.همچنینگروهمیتواندباثبتشرکتوسرمايه

گذاری،درطرحمشارکتنمايد.

6� اخذ�مجوزهای�الزم(

حالبامشارکتفعالتشكلايجادشدهدرمرحلهقبل،دراسرعوقتنسبتبهاخذمجوزهایموردنیاز
اقدامنمايید.الزمبهذکراستمعموالفراينداخذمجوزطاقتفرسابودهونیازمندصبرحوصلهوپیگیری
مستمراست.طوالنیشدناينمرحلهممكناستباعثايجادرخوتوسستیوناامیدیبینروستايیانگردد
لذاگروهدرضمنتالشجهتتسريعاينفرايند،بصورتموازیاجرایفرايندآموزشوتهیهتجهیزات

وملزوماترانیزانجامدهد.

7� برگزاری دوره�های آموزشی مورد نیاز(

افراددراکثرمواقع،قبلازشروعکسبوکارالزماستتاآموزشهایالزمرادرخصوصمهارتتولید
محصولراکسبکنند.ايندورههایآموزشیمیتواندباکمكکارآفرينان،افرادمتخصصگروهجهادیو

ياحتیکمكگرفتنازمراکزفنیحرفهایمنطقههدفبرگزارگردد.

8� تامین�مالی�طرح(

بهطورکلیبهپنجطريقمیتوانسرمايهموردنیازطرحهاراتامیننمايید.
1 سرمايهگذاریمنابعخصوصيتأمینمالي.
2 سرمايهگذاریازطريقبدهي)وامهایکوتاهوبلندمدت،اوراققرضه3،کمكهایدولتی(.

1. شرکتتعاونيتولیدي؛ شرکتياستکهبراساسقانونبخشتعاونيجهتفعالیتدرامورمربوطبهکشاورزي،دامداري،دامپروري،
پرورشوصیدماهي،شیالت،صنعت،معدن،عمرانشهريوروستاييوعشايريونظايرآنتشكیلوثبتميشود.

2. شرکتتعاونيتامیننیازتولیدكنندگان؛شرکتياستکهباعضويتواحدهايتولیديبهمنظورتامینوتوزيعانواعنیازهايمشترك
آنانتشكیلوثبتميشود.

3. اوراق قرضه اسنادی است که به موجب آن شرکت انتشاردهنده متعهد میشود مبالغ مشخصی )بهره ساالنه( را در زمانهايی خاص به 
دارنده آن پرداخت کند و در زمان مشخص )سررسید( اصل مبلغ را باز پرداخت کند. دارنده اوراق به عنوان بستانكار حق دريافت اصل 

و بهره آن را دارد ولی هیچ مالكیتی در شرکت ندارد.
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3 تأمینماليازطريقسرمايهوحقوقصاحبانسهام.
۴ منابعداخليتأمینمالي)اجارهبهشرطتملیك1،سودانباشته(.
۵ هبهوياقرضالحسنهازمحلخیرين.

باتوجهبهنوعطرحومبلغموردنیازمیتوانيكیازروشهایفوقوياترکیبیازآنهارابرایسرمايه
گذاریدرنظرگرفت.

**درفصلهایبعدیبهاينموضوعبیشتراشارهشدهاست.

9� تامین�تجهیزات�و�لوازم�مورد�نیاز(

دراينمرحلهوپسازاخذمجوزهایاولیهوتامینمالی،بامشارکتاعضایکسبوکارروستايیواز
محلمنابعتامینشده،تجهیزاتولوازمموردنیازراخريداریوياکرايهنمايید.

راه�اندازی�کسب�و�کار(�10

راهاندازیکسبوکاربهمعنایشروعفرايندتولیدمیباشدکهبايددراينمرحلهمواداولیه،تجهیزاتو
لوازمموردنیاز،آمادهشدهباشدونیرویانسانینیزمهارتالزمراجهتتولیدپیداکردهباشد.درصورت

وجوداينعواملمیتوانیدتولیدراآغازنماد.

نظارت�و�توسعه�کسب�و�کار(�11

پسازراهاندازیکسبوکار،الزماستتاگروهنظارتکافیبرکسبوکارداشتهباشدومشكالت
احتمالیآنرابرطرفنمايدومسیرراجهتتوسعهیکسبوکارفراهمآورد

شبکه�سازی(�12

گروهدرطیفرايندايجادکسبوکار،باافراد،سازمانهاوصاحبنظرانیارتباطگرفتهاستکهحضور
ومشارکتآنهاجهتپايداریوتوسعهکسبوکارالزموضروریاست.ازجملهمیتوانبهبازارفروش،
بازارتامینمواداولیه،دامپزشكو...اشارهنمود.الزماستتادرپايانفعالیتخوداينافرادرابهکسبوکار

ايجادشدهمتصلکند.

1. اجاره به شرط تملیك عقد اجاره  اي است که در آن شرط شود مستاجر در پايان مدت اجاره، در صورت عمل به شرايط مندرج در 
قرارداد، عین مستاجره را مالك شود.
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عوامل و منابع مورد نیاز

بهطورکلیجهتورودگروههایجهادیبهعرصهاشتغالزايیروستايی،منابعمتعددیموردنیاز
میباشد.اينمنابعرامیتوانبهدودستهتقسیمنمود.

دستهاول،منابعموردنیازدرگروهجهادی؛منابعوعواملیکهبايددرگروهجهادیوتیماشتغالزايیوجود
داشتهباشدتاگروهبتواندبصورتتوانمندواثربخشبهعرصهاشتغالزايیورودکند.

دستهدومازمنابعمربوطمیشودبهمنابعموردنیازدرکسبوکار؛منابعیهستندکهجهتراهاندازیويا
توسعهيكکسبوکارروستايیموردنیازمیباشد.

درکتبکارآفرينیواشتغالروستايی،تنهابهمنابعدستهدوماشارهشدهوموردتوجهقرارگرفتهاست
ومتاسفانهبهنقشتسهیلگراشارهاینشدهاست.همانطورکهدربخشضرورتجهاداشتغالزايیبیانشد،
عمومادرمناطقمحرومکشورمعضالتومشكالتیوجودداردکهازورودموفقاهالیبهعرصهنوآوریو
کارآفرينیجلوگیریمیکند.بههمینجهتضرورتحضورگروههایجهادیبهعنوانتسهیلگروجمع
کنندهمنابعمتفرقدرجهاداشتغالزايیمحسوسمیباشدبههمینجهتالزماستتادراينجابهپتانسیلهای

الزمدرگروهجهادینیزپرداختهشود.

1� منابع�مورد�نیاز�در�گروه�جهادی(

انگیزهوتعهددرگروه   
قبلازهرچیزالزماستتاگروهجهادی،ازانگیزهالزمجهتورودبهعرصهجهاداشتغالزايی

برخودارباشدتابتوانددرقبالمسئولیتهایآنتعهدالزمراداشتهباشد.
نیرویمتخصصومتعهد   

درهرگروهجهادی،جهتورودبهعرصهاشتغالزايیروستايیحداقلبايدازيكنیرویمتخصص
درحوزهاشتغالروستايیبرخوردارباشدتامسیرپروژهتحتکنترلپیشبرود.

نیرویپیگیرومتعهد   
تیماشتغالزايیمیتواندعالوهبرنیروهایمتخصص،ازافرادجهادیوباانگیزهکهازرشتهوتجربه
مرتبطباجهاداشتغالزايیبرخوردارنیستندنیزتشكیلشود.اينافرادتنهابايدازانگیزهوتعهدالزم

برخوردارباشند.
منابعمالی   

جهتپیشبردطرحاشتغالزايی،الزماستتامنابعمالیآناختصاصدادهشود.اينمنابععموما
صرفهزينهايابوذهابجهتسفرهایتداومی،مستندسازی،برگزاریبازدیدوهزينههایجاری

میگردد



71

ایی
ل ز

تغا
 اش

وم:
ل س

ص
ف

نیرویبومی   
نیرویبومیمیتوانددرتسهیلاجرایجهاداشتغالزايیبسیارتاثیرگذارباشد.بابهعضويت

درآوردنافرادبومیدرتیماشتغالزايی،بسیاریازحجمپیگیریهایدرمنطقهکاستهشدهو
نیازیبهسفربهمنطقهوجودنخواهدداشتوهمچنینتربیتنیرومتخصصبومینیزانجاممیشود.

ارتباطاتسازندهبااهالیومسئوالن   
بسترالزمجهتاجرایيكپروژهجهاداشتغالزايیدرمناطقمحروم،اعتمادسازیتوسطگروه
جهادیدربیناهالیمنطقهومسئوالنمیباشد.ايجادارتباطاتمناسبوسازندهمیتوانددرپیشبرد

بیشازپیشپروژهتاثیرگذارباشد.
حضوردرمنطقههدفبصورتمداوم   

صرفحضورگروهجهادیدرروستامايهدلگرمیاهالیروستاوخصوصاافرادیاستکهمشغول
آموزشويافعالیتدرکارگاهتولیدیمیباشند.الزماستتااعضایتیماشتغالزايی،برنامهريزی
هایالزمرادراينخصوصداشتهباشندتاضمنحضوردرروستاورفعمشكالتاحتمالی،زمینه
سازدمیدهشدنروحتازهدرکالبداهالیروستاواعضایکارگاهتولیدیبرایتحملمشكالتو

ادامهمسیرگردند.

2� منابع�مورد�نیاز�در�کسب�و�کارهای�روستایی(

انگیزشدرمنطقه   
اولینگامدرايجاداشتغالروستايی،وجودوياايجادانگیزهدراهالیمنطقهمیباشد.الزماستگروه
جهادیدرمرحلهانتخابروستابهاينمهمتوجهالزمراداشتهوهمچنیندرمرحلهاجرایپروژه،
جهتمشارکتدرطرحهاافرادباانگیزهراشناسايیوانتخابوازآنهااستفادهکند.همچنینالزم
استتاگروهدرطولزماننسبتبهحفظوتقويتانگیزهروستايیاناقداماتالزمراصورتدهد.

نیرویباانگیزهومتعهد   
دراستفادهازروستايیانالزماستتاعالوهبرانگیزه،بهتعهدآنهانیزتوجهالزمصورتگیرد.

مجوزفعالیت   
جهتايجادکسبوکار،دراکثرمواقعالزماستتامجوزهایالزماخذگردد.مراکزیچونجهاد

کشاورزی،دامپزشكی،ادارهبازرگانیواصنافو...دراينامرمشارکتدارند.
منابعمالی   

منابعمالیالزمجهتايجادکسبوکارمیتواندشاملاينمواردباشد:آوردهشخصی،تجمیع
سرمايهروستائیان،تسهیالتبانكی،سرمايهگذار،خیرين
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بازارفروش   
بازارفروشمحصوالتازجملهمنابعکلیدیدرايجادوتوسعهکسبوکارمیباشد.در
مرحلهآمايشمنطقهالزمتاگروهجهادینسبتبهشناسايیوتعیینبازارفروشمحصولاقدام
نمايد.عالوهبراينازطريقمذاکرهبااداراتمیتواندرنمايشگاههاشهرستانیويامنطقهاینیز
حضورپیداکرد.دراينجاالزمبهذکراستکهفروشگاهمجازیهستهتوانمندسازینیزبهعنوان

بستریمناسببرایارائهوعرضهمحصوالتروستايی،میتواندمورداستفادهقرارگیرد.
آموزش   

آموزشفنیومهارتیالزمرامیتوانازطريقارتباطبافنیوحرفهای،جهادکشاورزی،صنايع
دستیوادارهبازرگانی،برگزارنمود.همچنینارتباطباصنعتگرانوکارآفريناننیزمیتوانددراين

مسیرموثروکارسازباشد.
مشاوره   

دورههایآموزشیبهداليلمتفاوتینمیتوانندپاسخگویتمامینیازهایفردباشد.بهعبارتیافراد
پسازپاياندورهآموزشیوشروعفرايندتولیدمحصول،بامواردومشكالتیروبرومیگردندکه
دردورهآموزشیآنرانیاموختهاند.بههمینلحاظدرراهاندازیکارگاههاالزماستتاگروههای
جهادینسبتبهدراختیارگرفتنيكمشاوروناظرفنیکهمسلطبرفرايندتولیدمحصولکارگاه
باشداقدامنمايند.تادرمواقعلزومازمشاورههایویبرایتولیدمحصولبهترورفعمشكالتپیش

آمدهاستفادهکنند.
نظارت   

گروههایجهادیبهدلیلوروددغدغهمندانهبهعرصهاشتغالزايی،شايستهاستتافعالیتوخدمتیرا
کهارائهمینمايندکاملوپايدارباشد.بهبیانیدیگر،ايجادشغلوتاسیسکارگاهتنهاقدماولاست

وايناقدامبانظارتبرکارگاهوکمكبهتوسعهآنتكمیلمیگردد.

چالش های پیش رو و نحوه غلبه بر آن

اين به باچالشهايیروبروست،توجه ورودحرکتهایجهادیبهعرصهجهادکارآفرينیروستايی
چالشهامیتوانداثراتمنفیحاصلازآنراکاهشدهد،دراينجابهبرخیازچالشهاوراهكارهایمواجهه

باآنهااشارهخواهیمکرد:

1� این�گونه�اقدامات�موازی�کاری�با�فعالیتهای�ادارات�و�سازمان�های�دولتی�است(

فعالیتهایجهادیدرراستایاهدافنظاموانقالبودرجهتچشاندنطعمخدمتبهمحرومینکهولی
نعمتانانقالبمیباشند،انجاممیشودواينمهموظیفهایهمگانیاستوتازمانیکهمحرومیتوجودداشته

باشدنیزادامهخواهدداشت.
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گروهجهادیوتیمجهاداشتغالزايیدرمواجههبااداراتوسازمانهایبومیبهايننكتهتوجه
الزمراداشتهباشندکهنبايدمذاکرهبهسمتیسوقدادهشودکهمسئولینادارات،گروهوفعالیتآن

راموازیفعالیتخودشانفرضکنندبلكهبايدگروهرابهعنوانکمكیجهتپیشبرداهدافدرست
خودبدانند.

گروههایجهادیبايدازتمامیظرفیتهایموجوددراداراتدولتیازجملهکارشناسان،صاحبنظرانو
افرادباتجربهوهمچنیننتايجمطالعاتموجودکهباصرفهزينهبیتالمالجمعآوریشدهاند،استفادهالزم

راانجامدهندوازهرگونهموازیکاریوصرفنمودندوبارههزينهخودداریورزند.

2� عرصه�( این� به� ورود� و� ندارد� سازگاری� جهادی� روحیات� با� اقتصادی،� فعالیت�های� انجام�
با� و� ببرد� زیر�سوال� را� بودن�حرکت�های�جهادی� غیرانتفاعی� می�تواند�ذره�ذره�وجهه�ی�

درگیر�شدن�گروه�ها�با�مسائل�مالی�آنها�را�از�مسیر�اصلی�خارج�کند.

درپاسخبهاينشبههمیتوانگفت،فعالیتهايیکهگروهدراينحوزهانجاممیدهدلزومامنجربه
سودآوریبرایگروهنیست،اغلبطرحهابهدولتويابهاهالیواگذارخواهدشدواگرحاشیهسودیهم
برایگروهجهادیدرنظرگرفتهشود،درکنارسودیاستکهاهالیازطرحهامیبرندواينحاشیهسودصرفا

جهتتقويتوماندگاریاينگونهحرکتهاست.
ازطرفیدیگر،باگستردهشدنحرکتهایجهادیدرکشور،کمکمسطحانتظاراتمناطقمحروماز
گروههایجهادیباالرفتهاست،شايددرچندسالآيندهصرفانجامفعالیتهایعمرانی،نیازواقعیمناطق
نبودهويابهلحاظمالی،اصالتوجیهاقتصادینداشتهباشد.مردممناطقمحرومانتظاردارندگروههایجهادی،
پسازحضورچندساله،آنهارادرمسیررشد)بهلحاظمادیومعنوی(قراردهندبهگونهایکهبتوانند

نیازهایخودشانرابهدستخودشانتامیننمايند.
مقاممعظمرهبرینیزدرجايیبهلزومجهاددرحوزهپیشرفتمادیمیپردازندوگاليهمیکنندازکسانی
کهاينهاراضدجهادمیدانند:“عزيزانمن!بعضیکسانازاسمجهادمیرمند!خیالمیکنندکهتأسیسيك
کشور،ايجاديكتمّدن،نظمدرزندگی،پیشرفتدرزندگیماّدیومعنویورفاهمشروعبرایانسانها،با
جهادنمیسازدوجهادضّداينهاست!چهخطايی!چهغلطی!بدونجهاد،هیچچیزبهدستانساننمیآيد؛نه

دنیاونهآخرت1”

3� گروه�های�جهادی�از�وجهه�قانونی�و�ساختار�مالی�مناسب�و�مشخص�برخوردار�نیستند(

متاسفانهگروههایجهادیدرارتباطباسازمانهاواداراتمحلیوهمچنیناهالیمناطقازوجههمناسب
جهتانجامفعالیتهایاقتصادیبرخوردارنبودهوبهاينعلتموردتوجهواعتمادقرارنمیگیرد.لذاپیشنهاد
میگرددگروهجهادیپسازکسبتجربهدرجهاداشتغالزايیوقابلیتاجرایتوانمنداينحرکت،نسبت

1.بیاناتدرمراسمصبحگاهلشكرسیدالشهداء)ع(1377/۰7/2۶
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بهثبتساختاراقتصادیمكملاقدامنمايدتافعالیتهایمالی،حقوقیوهمچنینعقدقراردادهای
مرتبطراازآنطريقپیگیرینمايد.

ثبتشرکتوياتعاونیروستايیضمنافزايشمشارکتاهالی،وجههقانونیگروههایجهادیراباال
بردهوايجادساختارمالیمشخصراممكنمیسازد.همچنیندرصورتیکهگروهبخشیازفعالیتخودرا
چهدرحوزهاجرايیوچهدرحوزهپژوهشیبرونسپاریمیکند،میتواندازمحلسودشرکت،هزينههایآنرا
تامینکند.يكنمونهموفقدراينحوزه،گروهجهادیرضواناستکهپسازورودبهعرصهاشتغالزايی،

شرکتبرکترضوانراتاسیسنمودوامورمالیوحقوقیراازسايرفعالیتهایجهادیخودجدانمود.
همچنینگروهمیتواندباکمكاهالی،تعاونیهایروستايیويامجموعهدولتیمنطقه،طرحرااجراکرده
وپسازبهرهبرداریآنرابهخودشانواگذارکند.دراينصورتنیازبهتاسیسشرکتازسویگروه
نمیباشد.بهعنوانمثالگروهروحاللپسازراهاندازیپنجکارگاهقالیبافیآنهارابهکمیتهامدادامامخمینی

)ره(واگذارنمودهوکمیتهبامددجويانعقدقراردادکردهوبهپیشرفتکارنظارتمیكند.

4� مشکل�سرمایه�گذاری��و�نبود�خیر�کارآفرین(

درصورتیکهطرحکسبوکاردرقالباستانداردنگاشتهشود،بهترمیتواندسرمايههایخیرين،بانكها
وموسساتمالیونیزتعاونیهایروستايیوبخشدولتیمنطقهراهمراهکند.

درصورتیکهازتسهیالتبانكیبخواهیداستفادهکنیدبامشكلوثیقهروبروخواهیدشددراينصورت
میتوانیدازاموالودارايیهایتعاونیهایروستايیاستفادهکنید.

اغلبخیرينمردمی،عالقهمندبهتاسیسبناوياتهیهارزاقو..برایمناطقمحروماند،هنرشمادرچگونگی
ارائهطرحتاناستتابتوانیدمشارکتآنهاراهمراهکنید.همچنینمیتوانیدبهخیرينپیشنهاددهیدکهدر
طرحسرمايهگذاریکنندوپسازدورهبازگشتسرمايه،سرمايهخودرادرامورخیريهدیگریهزينهکنند.

پیشنهادمیگرددگروههاجهادیجهتمواجههکمتربامشكلتامینمالی،بهسمتتاسیسوترويجمشاغل
کمسرمايهبرحرکتکنندتابتوانندبامنابعمالیمحدوداثرگذاریبیشتریراداشتهباشند.

5� ریسک�پذیر�بودن�طرح�های�اقتصادی�در�مناطق�محروم�کشور(

بهطورکلیهرطرحاقتصادینسبتبهتغییراتمحیطی)سیاسی،اجتماعی،فرهنگیو..(آسیبپذيراست.
اينويژگیتنهامنحصربهفعالیتهایاقتصادیدرمناطقمحرومنمیباشدولیبايدايننكتهراپذيرفتکه
ريسكدرکسبوکارهایمناطقمحرومازشدتباالتریبرخورداراست.باعنايتبهاينمسئلهمیبايست
هنگامتدوينطرحکسبوکاربادرنظرگرفتنتدابیریبرایمدیريتريسك)سناريوسازیطرحهای

جايگزينو..(اثراتاينچالشراکاهشداد.
درترويجوتاسیسکسبوکارهایروستايیبهابعادکسبوکاروگلوگاههاوتنگناهایاحتمالیتوجه
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الزمراداشتهباشید.توجهبهبازارفروشوفاصلهتاآن،محلتامینمواداولیهوهزينهآن،قابلیت
نظارتبرکسبوکارتوسطخبرگانوهمچنینقابلیتانبارداریمحصوالتازجملهمواردابتدايی

جهتپايینآوردنريسكکسبوکارمیباشد.

6� �در�نظر�نگرفتن�فرهنگ�و�حساسیت�های�اجتماعی�منطقه�در�تعریف�کسب�و�کار(

گفتنیاستلزوماهرطرحتوجیهیباسوددهیباالبرایيكمنطقهمحروممفیدنیست،درنظرنگرفتن
ويژگیهایبومیوفرهنگیمنطقهونداشتندیدجامع،میتواندمشكالتوآسیبهایبزرگیرابههمراه
داشتهباشدودرنهايتطرحراباشكستمواجهکند.بهعنوانمثالممكناستدريكروستاکهاغلبافراد
آنبیكارهستند،گروهجهادیچندکسبوکاربرایخانمهایروستاايجادکندوتوجهیبهاشتغالآقايان
نداشتهباشد.دراينصورتباتوجهبهاينكهبانواندرآمدزايیدارندوآقايانکهپرداختنفقهبهعهدهآنان
استبدوندرآمدماندهاند،ممكناستجايگاهمرددرخانوادهتضعیفشدهومشكالتفراوانیرابهدنبال

بیاورد.
درترويجکسبوکارهایروستايیتاجایممكنبايدازواردنمودنرشتههاینامانوسبهمناطقهدف
خودداریکرد.بهعبارتیگروههابايدابتدارشتههایبومیمنطقهراسنجشنمايندودرصورتیکهاينرشتهها

ظرفیتسودآوریواشتغالزايینداشتبهسراغدیگررشتههابروند.

7� فقر�منطقه�به�لحاظ�سرمایه�انسانی،�منابع�طبیعی�و�زیرساختی،�طرح�های�اشتغال�زایی�را�با�(
چالش�مواجه�می�کند.

اغلبمناطقمحرومبامشكلکمبودسرمايهانسانیمواجهاند،يعنیياازنیرویکارجوان-بهعلتمهاجرت
بهشهرو...–کمبهرهاندويافرهنگکار،وجدانکاریودرمجموعروحیهکاروتالشدربیناهالی
کمرنگاست.وجوددرآمدهایکاذبنظیرقاچاقدربرخیمناطقبخصوصمناطقمرزیبهاينمسئلهبیشتر
دامنمیزند.هنگامیکهبهاينمسئلهبهنگاهمادیتوجهکنیم،بدلیلعدماعتمادبهکفايتوهمچینماندگاری
نیرویانسانی،پیشنهادايجادکسبکارازتوجیهپايینیبرخوردارمیگردد.اماويژگیمنحصربهفردومزيت
گروهجهادینسبتبهسايرکارآفرينانايناستکهيكجهادگرباحضورحماسیخود،روحیهکاروتالش
رادرمنطقهزندهمیکندبدینجهتاستکهمقاممعظمرهبریدربیاناتخودجهادگرانرا“سفیرانکارو

تالش1”نامیدهاست.
پیشنهادمیشودگروهجهادیازکسبوکارهايیاستفادهنمايدکهدرعیندرآمدقابلقبول،ازسرعت
راهاندازیبااليیبرخوردارباشدوبتوانديكفرددرمدتکوتاهیحرفهراآموختهومشغولبهفعالیتشود.
بااينفعالیتمیتواندرعیناستفادهازنیروهایبامهارتپايین،درصورتخروجفردازکارگاهدرحداقل

1.دیدارباجهادگرانبسیجسازندگی13۸9/۰۶/31
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زمانوهزينهممكنفرددیگریراجايگزيننمود.
ازسویدیگرهنگامیکهبهداليلمحرومماندنيكمنطقهنگاهمیکنیممتوجهمیشويمکه
بخشعمدهمحرومیتبهدلیلنبودوياکمبودمنابعطبیعینظیراقلیم،آب،خاك،برمیگردد.عالوه
برآنبهلحاظزيرساختی)راه،دسترسیبهبازارهایمصرفو..(نیزمناطقمحرومدچارمشكلمیباشند.
لذابايدجهادگرانباتوجهبهشرايطمنطقه،کسبوکاریتعريفکنندکهبتواندبراينمشكالتغلبهکند.
بهعنوانمثال:استفادهازصنايعدستیوکارگاههایتولیدیکوچكدرمناطقیکمبرخوردارازنعمتآب
وخاك،استفادهازصنايعتبدیلیدرمناطقیکهکشتوزراعتويادامپروریدارند،تولیدمحصوالتیکه
نسبتارزشبهحجمکاالیبااليیدارندکهدرآمدهابتواندبرهزينهحملونقلغلبهکند،تولیدمحصوالتی
کهنیازروستايیبهشهرراکممیکندومايحتاجروستادرهمانمنطقهتامینمیشودو...البتهدرکناراين
محرومیتبايدبهمزيتارزانبودنزمینونیرویکاردراينمناطقبهعنوانيكیازعواملتوجیهپذيربودن

طرحهاتوجهداشت.

8� بروکراسی�اداری�سنگین�در�ایجاد�کسب�وکار(

متاسفانهبرخیقوانینموجوددرحوزهکسبوکار،مانعازاشتغالزايیاستودستوبالکارآفرينرا
بهکلیمیبندد،امیدواريمباروحیهجهادیوپشتكارالزمازطرفیوآشنايیباقوانینازطرفیدیگربتوانیدبر

اينمشكالتنیزغلبهکنید.
همچنینتوصیهمیشودکسبوکاریراانتخابنمايیدکهمراحلقانونیکوتاهتریداشتهباشد.اينامر
باعثمیشودتاگروهجهادیواهالیروستادرمدتکمترینتیجهفعالیتخودرامشاهدهکنندودچارنا

امیدیوسستیدربینراهنگردند.

لیست سازمان ها و مجموعه های مرتبط
سازمانها و ادارات دولتی:

آدرس سایتنام سازمان

www.mimt.gov.irوزارت صنعت،معدن و تجارت

www.fa.tpo.irسازمان توسعه و تجارت

www.isipo.irسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران

www.ichto.irصنایع دستی، میراث فرهنگی گردشگری

www.kermancrafts.comمعاونت صنایع دستی کشور

www.fihu.orgاتحادیه سراسری صنایع دستی کشور
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آدرس سایتنام سازمان
www.karekhanegi.irسامانه الكترونیكی مشاغل خانگی

www.maj.irوزارت جهادکشاورزی

www.corc.irسازمان تعاونی روستایی

www.ppo.irسازمان حفظ نباتات

www.frw.org.irسازمان مراتع و آبخیزداری

www.ashayer.irسازمان امور عشایر

www.ivo.irسازمان دامپزشكی کشور

www.shilat.comسازمان شیالت ایران

www.irantvto.irسازمان فنی و حرفه ای

www.emdad.irکمیته امداد امام خمینی

www.negarnasr.irنگار نصر

مجموعه های خصوصی و جهادی در حوزه اشتغال زایی:

توضیحاتآدرس سایتسایت/سازمان

www.arzeshafarinan.netموسسه ثمرات ارزش آفرینان
و  طرح   ، جهادی  گروه های  تجربیات 
کارآفرینی  عرصه  در  فعالیت ها  گزارش 

روستایی

اخبار، آمار و اطالعات روستاهای کشورwww.roostanews.irروستا نیوز

تبلیغات و فروش محصوالت روستاییwww.roostabazar.irروستا بازار

آموزش، مشاوره و.. در حوزه اشتغال زاییwww.Jahadgaran.orgهسته توانمندسازی حرکت های جهادی

شبكه حمایت از تولیدات روستاییwww.roostakala.irروستاکاال











دراينفصلبصورتتئوریبهبیاناصولومبانیکارآفرينیپرداختهشدهاست،مواردیچون
نقشووظايفکارآفرينان،موانعپیشرویکارآفرينی،فرايندکارآفرينیو..

سپسبهبررسیمشاغلوشناختاستعدادهایموردنیازبرایانواعمشاغلبیانشدهاستودر
نهايتدستهبندیهایمختلفیکهدرخصوصمشاغلمطرحمیباشدبصورتاجمالیآوردهشده

است.
درنگاهکلیاينفصلشاملقسمتهایزيرمیباشد:

اصولومبانیکارآفرينی 
زندگیشغلی 

استعداد 
دستهبندیمشاغل 
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اصول و مبانی کارآفرینی1 

کارآفرینی�چیست؟

کارآفرينی،توانايیايجاد)ياتوسعه(يكفعالیتاقتصادیسودآوروپايداراستکهبااختصاصزمانو
تالشالزمودرنظرگرفتنريسكهایمالی،روانیواجتماعیورسیدنبهرضايتفردیومالیواستقالل

بهثمرمیرسد.
سهمحوراصلیکارآفرينیعبارتنداز:

کارآفرین�کیست؟

کارآفرينکسیاستکهفرصتیراکشفوبرایپیگیریوتحققآن،سازمانمناسبیراايجاد  
میکند.

کارآفرينکسیاستکهعمدتاًبهمنظورکسبسودورشد،کسبوکاریراتاسیسواداره  
میکندکهمشخصاتاصلیآننوآوریومديريتاستراتژيكاست.

کارآفرينکسیاستکهسیاستگذاریکسبوکاربااوستوبهحسابخودريسكمالیآن  
رابهعهدهمیگیرد.

کارآفرينکسیاستکهموسسهیاقتصادی،خصوصاکسبوکاریراکهمعموالمستلزمابتكار  
وريسكقابلتوجهیباشدسازماندهیوادارهمیکند.

Entrepreneurship  .1
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وجوهمشتركکارآفرينانعبارتاستاز:
	ريسكپذيری)ريسكهایمتوسطوحسابشده(

انگیزه،موفقیت 	
نوآوری،خالقیت،ايدهسازی 	

اعتمادبهنفس 	
پشتكارزياد 	
آرمانگرايی 	

پیشقدمبودن 	
فرصتگرابودن)بیشتردرجستجویفرصتهاهستندتاتهديدات( 	

نتیجهگرابودن 	
اهلکاروعملبودن 	

آيندهگرايی 	
تحملابهام،تحملشكست 	

استقالل 	

وظایف�کارآفرین

هشتوظیفهبرایکارآفرينوجوددارد:
ازموقعیتهایمحیطآگاهمیشود. -1

برایاستفادهازاينموقعیتهاخودرابهخطرمیاندازد. -2
برایکارسرمايهگذاریمیکند. -3

نوآوریهارامعرفیمیکند. -۴



85

نی
فری

کار آ
نی 

مبا
م: 

هار
 چ

ل
ص

ف

کاروتولیدرانظممیبخشد. -۵
تصمیممیگیرد. -۶

برایآيندهبرنامهريزیمیکند. -7
محصوالتخودراباسودمیفروشد. -۸

سرچشمه�ی�کارآفرینی

ياساخته کارآفرينانازکجامیآيند؟اشخاصچگونهکارآفرينمیشوند؟آياکارآفرينانزادهشده
میشوند؟

زمانیبودکهتصورمیشدکارآفرينانبهجایساختهشدن،متولدمیشوند.صفاتآنهابهقدرینادربودند
کهدرهرجايیيافتنمیشدند.امروزه،شواهدکافیوجودداردکهنشاندهدصفاتکارآفرينیرامیتوان

باآموزش،پرورشداد.
نقشهایکارآفريناندرجامعه

کارآفريناننقشهایذيلرادرجامعهايفاخواهندکرد:
عاملاشتغالزايی 	

عاملانتقالفناوری 	
عاملترغیبوتشويقسرمايهگذاری 	

عاملشناخت،ايجادوگسترشبازارهایجديد 	
عاملتعادلدراقتصادهایپويا 	

عاملکاهشبوروکراسیاداری)کاهشپشتمیزنشینیوشوقعملگرايیو...( 	
عاملنوآوریوروانکنندهیتغییر 	
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عاملتحريكوتشويقحسرقابت 	
عاملساماندهی 	

فرایند����کارآفرینی

کارآفرينیشاملپنجمرحلهاصلیبهشرحذيلمیباشد:

الزامات�کارآفرینی

بخشاول:الزاماتفردی
برخورداربودنازروحیههمكاریوتیمیکارکردن 	

میلبهسختکوشی 	
میلشديدبهيادگیریمواردنووپديدههایجديد)نوگرابودن( 	

قابلیتدركوشنیدننظراتديگران)حتینقادانه( 	
رقابتپذيربودن 	

نیازبهرشدوکسبباالتريندرجهرضايت 	
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بخش�د���وم:�الزامات�اجتماعی
عمومیشدنفرهنگکارآفرينیدرجامعه 	

ارزشمندبودنفعالیتهایکارآفرينانه 	
شكلگیریاستراتژیوسناريواقتصادیمبتنیبرفعالیتهایکارآفرينانه 	

فراهمبودنامكاناتشكلگیریورشدفعالیتهایکارآفرينانه 	
برخورداربودنجامعهاقتصادیازاستراتژیشكلدهیوحمايتازفعالیتهایکسبوکاردر 	

مرحلهشكلگیریاولیه

موانع�کارآفرینی

داشتنتخصص←نداشتناتومبیل 	
نداشتنتجربهواطالعاتکفبازار←عدماطالعازکوچهپسکوچهها 	

نداشتنانگیزهپیشرفت←نداشتنباطری 	
نداشتنايده←نداشتننقشهراهومسیر 	

نداشتنBPوتحقیقاتبازار ←نداشتنمقصد 	
نداشتنسرمايه←نداشتنبنزين 	

نداشتنتوانمديريت←نداشتنتمرينرانندگی 	
نداشتناطالعازقوانین←ندانستنقوانینوعالئمراهنمايیورانندگی 	

نداشتناعتمادبهنفس←نداشتنگواهینامه 	

ویژگي�هاي�بازار�کار�و�اشتغال�ایران

توزيعجمعیتشاغلبرحسببخشهايعمدهاقتصادي:   
)کشورهايتوسعهيافته:کشاورزي۵٪،صنعت2۵٪وخدمات7۰٪ودرايرانبهعنوانکشوردرحالتوسعه:

کشاورزي2۵٪،صنعت22٪وخدمات٪۵3(
تنها۴تا۶درصدمنابعماليکشوربهبخشخدماتاختصاصدارد.
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تحوالتجمعیتوبازارکارايران:   
جمعیت3۶میلیونيزير2۵سالبراييكکشورموهبتاستاگربتوانباآموزش،ازامیدوتخیلآنان
وبااشتغال،ازتوانوتكاپويآنانسودجستوآنانرادرفرايندتولیدبهمثابهدادههايکلیديچون

سرمايهانسانيوطاليخاکستري-بهجاياکسیرسیاهنفت-تلقيکرد.
فرهنگکاروفرصتهايشغلي:   

هماکنونبخشعظیميازفعالیتهايخدماتيکهنیازبهسرمايهگذاريچندانيندارد،بهدلیلمشكالت
فرهنگيازچرخهارزشاجتماعيخارجشدهاند.برايمثالفعالیتهايخدماتيهمچونکارهايخانگي،توزيع
نیازهايخانوادگي،خدماتتوريستي،تجارتالكترونیكوغیرهدرکشورماکارهاييبيارزشتلقي

ميشوند،درحاليکهميتوانندبسیاراشتغالزاباشند.
شايدمهمترينتوجهدولتبايدبهبررسيوبازسازيارزشفعالیتهايخدماتيمتمرکزشود.

نگاهکلیبهکارآفرينیدرايران:   
تنها٪۴2 است، شده انجام ايرانیان« نگاه و کار فرهنگ عنوان »تحت که نظرسنجی آخرين براساس
فارغالتحصیالندانشگاهیخواهانشغلهایثابتاداریويادرچارچوبشغلهایوظیفهگرايیهستند.

روحیهکارآفرينیبشدتدرمیانجمعیتجوانايراندرحالگسترشاست.
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زند   گی شغلی1

زندگیشغلیچیست؟


زندگیشغلیدورانیاستکهمهمترينوبیشترينوظیفهیفرددررابطهباانتخابشغلوپیشرفتدرآن
تحققمیيابد.

دربسیاریازکشورهازندگیشغلیازدوراننوجوانیآغازمیشودوعدهاینیزهمزمانباتحصیالت
دانشگاهیوياپسازآنواردزندگیشغلیمیشوند.

شروعزندگیشغلیافرادبهعواملزيربستگیدارد:
شرايطفردی	 
اوضاعاقتصادی	 
فرهنگی	 
اوضاعاجتماعی	 

برایاينکهشغلمناسبیرابرایخودانتخابکنیم:
بايدبدانیمچندنوعزندگیشغلیوجوددارد؟	
بررسیکنیمکهکدامیكازانواعزندگیشغلیبااهداف،ايدهها،روحیات،گرايشها،توانايیها،	

عالئقومهارتهایماسازگاراست؟

Life Work  .1
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انواع�زند���گی�شغلی

درايجاديكکسبوکارجديدبايدبهايننكتهدقتکنیدکهافرادمناسبباکدامزندگیشغلی
هستند.بهطورکلیسهنوعزندگیشغلیداريم:

استخدام1 )1
منظورازاستخدام،زندگیشغلیاستکهشخصدرقالبيكقراردادرسمیومعتبر،وقتومهارتهای

خودرادرمقابلدريافتوجهمشخصیدراختیارسازمانیدولتیياخصوصیقرارمیدهد.
افرادیکهايننوعزندگیشغلیراانتخابمیکنند:

y.اغلبافرادیمنظموتابعمقرراتهستند
y.پذيرایسلسلهمراتباداریهستند
y.حاضرندخودراتحتنظروکنترلديگرانقراردهند
y.بدستآوردنيكامنیتشغلیبرایاينگروهارزشبااليیدارد

سايرخصوصیاتوويژگیهایشخصیتیورفتاریوعواملمحیطینیزدراينتصمیمگیریمؤثرند.
خوداشتغالی2 )2

اصطالحیاستبرایبیانوتوصیفيكنوعزندگیشغلیکهدرآنفردحرفهخودرابراساسعوامل
زيربرمیگزيند:

تجربیات  
مشاغلآزادموجوددربازارکار  
مسئولیتشخصی  

باکاریتوامباريسكوغیرمزدبگیریکهدرمنزلياخارجمنزلوبصورتفردیياخانوادگیويابكار
گماردنافرادیانجامشود.

درواقعاينافرادنهجزودستهاول)استخدام(هستندنهجزودستهسوم)کارآفرينی(.

Employment  .1
Self-Employment  .2
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کارآفرينی )3
جدولمقايسهويژگیهایکارآفرينان،خوداشتغاالنومستخدمین:

انتخابشغل
يكیازابزارهايیکهمیتوانددرانتخابيكشغلصحیحمورداستفادهقرارگیردجدولترکیبعالئق

ومهارتهاست.
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استعد   اد   

استعد���اد����چیست؟

استعدادعبارتاستازتوانايیيامیلطبیعیبهفعالیتهایخاص.مردماستعدادهایمختلفیدارند.به
عنوانمثالممكناستفردیبهفعالیتهایهنرینظیرنقاشیوطراحیبسیارعالقهمندبودهولیتمايلیبه
کارفكرینداشتهباشد.مردممعموالازانجامکارهايیکهدرآنهااستعداددارندبیشترلذتمیبرندودوست

ندارندکاریراانجامدهندکهبرايشانلذتبخشنیست.

استعد���اد���های�مختلف

چندموردازاستعدادهایگوناگونعبارتنداز:
استعد���اد����برقراری�ارتباط�کالمی�و�غیر�کالمی:کلماتيارفتارهایکتبیياشفاهیکهايده  

ها،عواطفووقايعرامنتقلمیکند.
استعد���اد����د���ر�د���رک�مطلب:دركمعناومفهومايدههاوعواطفیکهدرارتباطکالمیياغیر  

کالمیردوبدلمیگردد.
استعد���اد����منطقی:بهکاربردندلیلوبرهانبرایمسائل  
استعد���اد����هنری:�خالقیت،بهکارگیریاستعدادهادرزمینههایهنری  
استعد���اد����مکانیکی:�دركروابطمیانقطعاتدستگاههاوتعمیروسائل  
استعد���اد����ریاضی:�توانايیفهموحلمسائل  
استعد���اد����د���ر�امور�د���فتری:منظمکردنوثبتاعدادونامهها  
استعد���اد����فضایی:دركچگونگیارتباطمیانبخشهایيكشئازديدگاهچندبعدی  
استعد���اد����فیزیکی:هماهنگیومقاومتبدنیياتوانايیجسم  
استعد���اد����سازماند���هی:برنامهريزی،پیادهسازی،ارزيابی  
استعد���اد����ذهنی:�تفكرمبتكرانه،جستجویاطالعات،تفكرپیشازاقدام  
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 د   سته بند   ی مشاغل

د���سته�بند���ی�مشاغل�براساس�بخش�های�عمد���ه�اقتصاد���ی

کسبوکارصنعتی:   
صنايعاستخراجی)معدنی(   
صنايعتولیدی)پوشاك،فلزات،شیمیايیو...(   
صنايعسازهای)جادهسازی،سدسازی،کانالکشیو...(   
صنايعژنتیك)اصالحنژادحیواناتوگیاهان(   
و...   
کسبوکارکشاورزی:   

پرورشگیاهان)زراعی،باغی،دارويی،تزيینیو...(   
پرورشماهی)گرمآبی،سردآبی،خاويار،تزيینی،دارويیو...(   
پرورشسايرآبزيان)میگو،خرچنگ،اسفنجو...(   
پرورشحیواناتاهلی)گوسفند،گاو،بز،شترو...(   
پرورشسايرحیواناتاقتصادی)شترمرغ،کبك،بلدرچین،پرندگانتزيینی،...(   
پرورشحشراتاقتصادی)کرمابريشم،زنبورعسلو...(   
بهرهبرداریازمراتع)شیرهگون،گیاهانخودروو...(   
و...   
کسبوکارهایخدماتی:   

بازرگانیداخلی)عمدهفروشی،خردهفروشی،بازاريابی(   
بازرگانیخارجی)صادرات،واردات،بازاريابی(   
آموزشوپژوهش)آموزشگاهغیرانتفاعی-تحصیالترسمی،کمكدرسیو..(   
خدماتمنزل)نظافت،بهداشت،پرستاریو...(   
خدماتشخصی)پیرايش،بهداشتو...(   
انبارداری)سیلو،سردخانه،انبارهایعمومی(   
بستهبندی   
حملونقل)باری،مسافری،پیكو...(   
خدماتمالی)بیمه،حسابداریو...(   
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هنری   
ورزشی   
تهیهغذا   
و...   

کسبوکارهایفنآوریاطالعاتوارتباطات:  
تولیدبستههاینرمافزاری   
توزيعبستههاینرمافزاری   
تعمیرونگهداریرايانه   
خدماتشبكه)راهاندازیومديريت(   
توزيعتجهیزاتراديو،تلويزيونومخابرات   
تعمیرتجهیزات   
خدماتفیبرنوری   
و...   

د���سته�بند���ی�مشاغل�بر�اساس�عالئق

شغلهایعلومزيستی )1
شغلهایعلومفیزيكی )2

شغلهایتكنیكی )3
شغلهایخدماترفاهی )۴
شغلهایتجارتکوچك )۵
شغلهایتجارتبزرگ )۶

شغلهایادبی )7

د���سته�بند���ی�مشاغل�براساس�صنایع�مختلف

صنايعشیمیايی،غذايی،دارويی،سلولزی،نساجیوچرم   
بهعنوانمثال:

اسانسهايگیاهي،اسیدسولفوريك،الیافپلياستر،انواعچربيگیرهايصنعتي؛انواعرنگهايصنعت؛
انواع؛قطعاتکامپوزيتي؛انواعيونیتدندانپزشكي؛آبكاريقطعاتپالستیكي؛بازيابيضايعاتپالستیك؛
بازيابينقرهازفیلمومحلولظهورفیلم)نقره،داروينبوت(؛بازيافتفیلتر؛باندوگازپزشكيروغني)باند،گاز،
گازاستريل(؛بيکربناتآمونیوم؛پروفیلUPVC؛پريپت،بطريپت،ظروفيكبارمصرف؛پنجرههاي
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PVCدوجداره؛تسمهپروانه؛تولیدبويههايصیادي؛تولیدپالستوفوم؛تولیددرخشانکنندههاينوري؛

تولیدرنگهايسرامیكيورزينيتولیدظروفيكبارمصرففومپلياستايرن؛چاپصنعتي؛دربو
پنجرةPVCوشیشةدوجدارةعايقساختماني-درزگیرسیلیكوني؛سديمکلرايد؛سرنگسازي؛تولیدورق

پليکربنات؛فومپلياستايرنضدآتش)بلوكساختماني(-فیلموکیسةپالستیكي؛قايقهايفايبرگالس؛
قطعاتپالستیكيخودرو؛قطعاتصنعتيپالستیكي؛قطعاتصنعتيالستیكي؛کاتالیستکانورتور؛کودکامل
بهصورتجامد؛کودکمپوست؛لولةپلیمريسوپرپايپ؛لولهواتصاالتپلياتیلن- لولهواتصاالتپلي
پروپیلن؛مايعاتشوينده؛مخازنپلياتیلن؛نايلونوچاپرويآن؛يونوبلوكيونوپانل؛آلفاسلولزازباگاس
وسايرضايعاتکشاورزي؛استحصالتاننازپوستگردو؛پاکتسیمانپروفیلچوبپالستیك؛پوشال
کولر؛تراورسراهآهن؛تولیدکارتنبستهبنديازورقپالستیك؛تولیدوبستهبنديوصادراتسفال؛چوب
مصنوعي؛دربپیشساخته؛ذغالازضايعاتچوب؛کارتنازورقآماده؛کارتنپالستیكي-کاغذسمباده؛
کاغذفلوتینگ؛تولیدخمیرکاغذفلوتینگازکاهوکلش؛تولیدخمیروکاغذازضايعاتکشاورزي-تولید
ظروفيكبارمصرفکاغذي؛محصوالتساختهشدهازMDF؛تولیدپارتیشن؛تولیدپروفیلMD-انواع
پودرماهيوضايعاتماهي؛انواعشكالتوشیرةخرما؛آبمیوهغیرمرکبات(؛بستني)چوبي،لیواني،قیفي(
-بستهبندياسانسازگیاهاندارويي؛بستهبنديآبمعدني؛بستهبنديچايوقهوةفوري؛بستهبنديگوشت
ومرغوماهي؛بستهبنديوفرآوريزيتونوروغنزيتون؛پروتئینسويا؛پرورشوبستهبنديقارچ؛پودر
خون؛پودرگوشتوروغنصنعتي؛تولیدپودروپلیتيونجهباتكنولوژيباال؛تولیدچیپسازمیوهجات؛
تولیدروغندانةانگور-تولیدژالتینازپودراستخوان؛تولیدسرکهوعلوفةداميازمالسچغندر؛تولیدشیره،
سرکهوالكلازانگور-تولیدمحصوالتدارويي،بهداشتيوآرايشيبامنشاءگیاهي؛تولیدنمكتصفیهشده؛
چیپسسیبزمیني-خوراكدام؛دوديکردنوشورکردنماهي؛شیر،ماستوخامةبستهبندي؛شیرةخرماو
فرآوريآن-عرقیاتمعطر؛عصارهگیريازگیاهاندارويي؛غذايکودك؛غالتحجیمشده؛کشتارگاهدام
-کشمش)سورتوبستهبندي(؛ماءالشعیر؛مربا،ترشيوخیارشور؛نانفانتزي؛نباتوآبنبات-دستكش
چرمي)معمولي،رانندگي،ايمني(؛لباسکودك؛نخPOYپلياسترونخظريفآکريلیك-نخازضايعات

نساجي
صنايعالكتريكیوالكترونیك  

بهعنوانمثال:
لینكهايمخابراتي؛لوازموقطعاتالكتريكيوالكترونیكي؛کيبوردکامپیوتر؛کولرآبي؛کورههايذوب
القاييوقوسالكتريكي؛طراحيومونتاژکولرگازي؛دستگاهچاپگرعريض؛چشمالكترونیك؛چراغهاي
روشناييپارکي-تجهیزاتالكترونیكيپزشكي؛انواعترانسفورماتورهايتوزيع)فشارضعیفومتوسط(؛

انواعآرمیچر؛ابزاردقیقآزمايشگاهي؛المپکممصرف؛قطعاتالكترويكي؛تیونرچاپگر
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صنايعفلزیوماشینسازی  
بهعنوانمثال:

میلگردازضايعات؛محصوالتمفتوليباپوششپالستیك؛محصوالتريختهگري؛لولهوپروفیل
وورقآلومینیوم؛لولههايدرزدار؛کششمفتولوتوري؛کانتینروکانكس؛قوطيکنسرو؛قطعاتصنعتي
)بهروشفورجینگ(؛قطعاتبرنجي؛فیلترهوا؛فرفورژه؛شمشچدن،رينگچرخ؛سیموکابلبرق؛سیم
خاردار؛سازههايفلزي)شاملسولةفلزي،مخزنفلزي،سازةجرثقیل(؛ريختهگريقطعاتچدنيوفوالدي؛
ريختهگريچدنوفوالدوسگدستاتومبیل؛ريختهگريچدنخاکستريوچدننشكن؛ريختهگريچدن
آلیاژي؛ريختهگريتحتفشارآلومینیوم؛توريآهني؛تجهیزاتورزشيوفیزيوتراپيالكترونیكي؛پیچهاي
فوالدي؛بشكةفلزي؛بازيافتانواعمختلفآلیاژ؛منابع،مخازن،بويلرهاوتجهیزاتپااليشگاهي؛قطعات
بهروشمتالوژيپودر؛شمشروي؛شافتفوالدي؛انواعشناورهايصیاديو...؛ماشینآالتوتجهیزات
استخراجوفرآوريمعدني؛ماشینآالتنانحجیم؛ماشینآالتبستهبندي؛کامیونقطار-قطعاتالستیكي
خودرو؛قطعاتکشتيوشناورهايدريايي؛قطعاتخودرو؛قطعاتخودروبهروشفورجمیلموجگیرو
تعادليوسگدستفرمان؛قطعاتآلومینیوميخودرو؛قالپاقرينگ؛شیرمرکبخودروها؛دستگاهعلفبر
ادوات اگزوزخودرو؛ تامپونواگن؛ میوهوسبزيجات؛چرخومحورواگن؛ دامداري؛خشكکن براي

کشاورزي؛اجزايسیستمفرمان؛اجزايسیستمترمز
صنايعکانیوامورمعدنی:  

بهعنوانمثال:
مصنوعاتسنگي؛قطعاتوصفحاتگچ؛قطعاتبتنيسبكپیشساخته؛پودراکسیدروي؛ظروفشیشه
اينسوز؛شیشههايدوجداره؛شیشهنشكن؛سنگبريگرانیت؛سنگدانهبنديشدهوپودرسنگ؛سرامیك
هايصنعتي؛دانهبنديوفرآوريباريت؛خانهپیشساختهبتنيوديوار؛تیربتنيبرق؛کربناتکلسیممیكرونیزه
شده؛بتنآماده؛آجرنمايپرسي؛سنگهايزينتيوبازيافتضايعاتسنگ؛آجرنسوزدولومیتي؛انواع

قطعاتبالكیتي؛الیافشیشهومنسوجاتساختهشدهازالیافشیشه؛تولیدآجرسفالي
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دستهبندیمشاغلبراساساندازهبنگاهاقتصادی
کسبوکارکوچك1-کمتراز۵۰نفر  
کسبوکارمتوسط2-بین۵۰تا۵۰۰نفر  
کسبوکاربزرگ3-بیشاز۵۰۰نفر  

سايردستهبندیهایمشاغل
کسبوکارخانگی۴  
کسبوکارخانوادگی۵  
کسبوکارروستايی۶  
  

کسبوکارمجازی-تولیدبدونکارخانهوکسبوکارهایاينترنتی7

business( Small( .1
  business( Medium(   .2

 business( Large(   .3
Home business   .4

Family  business   .5
 Rural business   .6
Virtual  business .7







دراينفصلهمانطورکهازنامفصلهممشخصاستبهمبانیطرحکسبوکارپرداختهشده
است،چراکهبرایتعريفوپیشنهاديكطرحمیبايستعواملمختلفیازجملهعواملمحیطی،
اقتصادی،بازارفروشوبسیاریمواردديگردرنظرگرفتهشود.همچنیندرانتهایفصلبهنرمافزار

هایمرتبطبااينکاربهاختصاراشارهشدهاست.
دراينفصلباعناوينذيلآشناخواهیدشد:

مبانیطراحیکسبوکار 
امكانسنجیياطرحتوجیهی 

نرمافزارهایمرتبطباطراحیکسبوکار 
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مبانی طراحی کسب و کار

مقد���مه

کارآفرينیوايجادهرنوعکسبوکارجديداغلببامخاطراتیهمراهمیباشد.اينموضوعاهمیت
استفادهازيكنقشهوالگویمناسببرایانجاممطالعاتوبررسیجامعقبلازشروعفعالیتوبهحداقل

رسانیدناينمخاطراتوآسیبهاراآشكارمیسازد.
برنامهکسبوکاربهعنوانابزاریبرایپیشبینیومديريتبهترکسبوکارهایموجودوياجديد
میباشد.اينکارازطريقتوجهبهاولويتها،نظارتوارزيابیپیشرفتکاروکمكبهدستیابیاهدافاز
پیشتعیینشدهصورتمیگیرد.اينچنینطرحی،کارآفرينانراقادرمیسازدتادرمراحلمختلفکسبو

کارآمادگیهایالزمرابرایپیشبردبرنامههابهدستآورند.
شمامیتوانیدچشماندازمالیکسبوکارخودراترسیمکنیدوسرمايهالزمبرایراهاندازیآنرامحاسبه
کنید.همچنیناگرسرمايهالزمبرایراهاندازیکسبوکارجديدرانداشتهباشید،میتوانیدايدههایخودرا
بررویکاغذنوشتهوآنرادرقالبيكبرنامهکسبوکارمنسجمبهسرمايهگذارانارائهدهیدتاهمايدههای
ذهنیخودتانراانتقالدهیدوهممنافعوخطرپذيریهایواقعیاينکاررابهسرمايهگذارومخاطبانخود

نشاندادهوآنهارابهسرمايهگذاریدرزمینهايدهتانمتمايلکنید.
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)BP(�1تعریف�طرح�کسب�و�کار�

يكطرحکسبوکارنوشتهایتوصیفیوجامعدرموردکسبوکاريكمجموعهاست.اين
طرححاویگزارشیدقیقدرخصوصتولیداتياخدمات،روشهایتولید،بازارومشتريان،راهبرد
بازاريابی،منابعانسانی،تشكیالت،نیازبهزيرساختهاوتأمیننیازهایمالی،منابعتأمینمالیونحوهاستفاده

ازآنهامیباشد.

فواید����نوشتن�طرح�کسب�و�کار

اولینوشايدمهمتريندلیلنوشتنطرحکسبوکار،بررسیامكانپذيریوتوجیهپذيریانجاميكکسب
وکاراست.پیشازهرکسديگریاينخودکارآفريناستکهبايدنسبتبهسودآوربودنفرصتتجاری
پیشرواطمینانحاصلنمايد.بیشترکارآفرينانتصوریمبهموکلینسبتبهخوببودنيكفرصتدارند
وبهواسطهیتعددمتغیرهايیکهدرفضایکسبوکاروجوددارد،ممكناستازبرخیپارامترهاغفلت
نمايند،ياآنکهتوجهبیشازاندازهبربعضیجنبههاباعثکماهمیتديدنسايرقسمتهاشود.مكتوبکردن
اطالعاتکسبوکاردريكچهارچوبازپیشتعیینشدهامكانتحلیلجامعتررابرایکارآفرينپديد

میآورد.
نوشتنطرحکسبوکارعالوهبراينکهبهتحلیلشرايطکمكمیکند،درتصمیمگیریدرخصوص
نحوهیاجرانیزمیتواندبسیارمؤثرباشد.باتوجهبهاينکهطرحکسبوکاريكبرنامهیاجرايیاست،نوشتن
دربارهیزوايایمختلفکسبوکارباعثمیشودکهمشكالتبالقوهیاجراوناسازگاریهایموجودمابین

بخشهاشناسايیشدهوراهكارهایالزمبرایآنهاانديشیدهشود.
طرحکسبوکاريكسندرسمیاستبهاينمعناکهامكانارائهیآنبهذينفعاندرونوبرونسازمانی
وجوددارد.مكتوبکردنايدهبهاينشكلامكانانتقالآنبهديگرانومتقاعدکردنآنهانسبتبهضرورت
يابازدهیمناسبکسبوکاررافراهممیآورد.تاهنگامیکهيكايدهبهشكلمناسبیمستندنشدهباشد،

امكانبررسی،تحلیل،نقدودرنهايتپذيرشياردآنوجودندارد.

Business plan - BP .1
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چه�موقع�طرح�کسب�و�کار�را�می�نویسند���؟

قبلازنوشتنطرحکسبوکار،نیازاستکهخودطرحازنظرفنیواقتصادیامكانسنجیشود.اين
دوکارتوسطتهیهطرحتوجیهیياهمانمطالعهامكانسنجیFS(1(انجاممیشود.

درصورتیكهطرحتوجیهپذيربودبهاينمعناکهطرحسوددهخواهدبودوفناوریوتجهیزاتفنیالزم
برایاجرایطرحدردسترسخواهدبود،آنگاهسراغتهیهطرحکسبوکارمیرويم.

چه�کسی�طرح�کسب�و�کار�را�می�نویسد���؟

برنامهکسبوکاربايدتوسطخودشمابهعنوانيكکارآفرينيافردیکهقراراستيكکسبوکاررا
راهاندازیکندنوشتهشود.فقطشماهستیدکهمیتوانیدايدهخودرادرقالبطرحتنظیمکنید.بااينوجودبايد
بابسیاریازسازمانهاوکارشناسانامر،هنگامتنظیمطرحمشورتکنید،وکیالن،حسابداران،مشاورانتجاری

ومهندسانمیتواننددرآمادهسازیطرحبهشماکمكکنند.
اکثراينمنابعرايگانهستندوياهزينهکمیمیخواهند.

دربعضیمواقعهممیتوانیدازافرادیکهتخصصالزمرابرایتهیهبرنامهکسبوکاردارنددرخواست
همكاریوهمیارینمايید.

Feasibility Study -FS .1
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منابعی�که�می�توانند����به�شما�د���ر�تهیه�و�تنظیم�برنامه�کسب�و�کار�کمک�کنند���

وزارتصنايعوسازمانهایوابسته)سازمانصنايعکوچك،سازمانگسترشونوسازیصنايع،شهركهای
صنعتی(

بانكها  
دانشگاههاوموسساتآموزشی  
نهادهاوسازمانهایمستقل)جهاددانشگاهی،سازمانهمیاریاشتغال(  
وزارتبازرگانیوسازمانهایوابسته)اتاقهایبازرگانی،اداراتکلبازرگانیاستانهاو...(  
وزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی  
وزارتکشاورزی  
مراکزدولتیشهریواستانی  
کتابخانههاونشريههایتخصصی  
اينترنت  

چه�کسانی�طرح�کسب�و�کار�را�مطالعه�می�کنند���؟

برنامهکسبوکارراممكناستکارمندان،سرمايهگذاران،بانكداران،سرمايهدارانفعالیتهایکارآفرينانه،
اعضایهیئتمديره،سهامدارانشرکت،شرکایتجاری،خريدارانويامشاورانبخوانند.

ازآنجاکههريكازگروههاطرحرابرایمقاصدمتفاوتیمیخوانند،شمابهعنواننويسندهطرحبايد
مهیایجوابگويیبهانواعمسائلومواردمطرحشدهباشید.شمابايدسعیکنیددربرنامهکسبوکارخود
نیازهایتمامافرادوگروههایذينفعرابرآوردهکنید،درحالیکهدربازارواقعیمحصولفقطنیازگروههای

مشخصیازخريدارانبرآوردهمیشود.
نکته:اگردرطرحکسبوکاریکهتهیهمیکنیدتصمیماتواطالعاتراهبردیوجوددارد،بايداز
توزيعنسخآنخودداریکنیدوآنراتنهابهافرادیبدهیدکهاطمینانداريداطالعاترابدوناجازهشمابه

ديگراننمیدهند.
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�مالحظاتی�د���ر�مورد����تنظیم�و�ارائه�طرح�کسب�و�کار

مسائلیوجودداردکهدربهترشدنبرنامهکسبوکارشمااثرگذارندوبهتراستدرنوشتنطرحتان
بهآنهاتوجهکنید:

جلدوشیرازهبندیطرحتجاریبايدمناسبباشد.بهيادداشتهباشیدکهبرداشتاولیهافرادازشماازطريق
طرحتجاریايجادمیشود.جلسهگزارشبايدشاملموضوعاتیازقبیل؛نامقانونیکسبوکار،نشانيا
عالمتشرکت،نشانی،شمارهتلفن،دورنگار،نشانیپستالكترونیك،سايرراههایتماسدرصورتموجود

بودن،ذکرضرورتومحرمانهبودنطرح.
yطرحبايدعاریازهرگونهاشتباهتايپیودستورزبانیباشد.نوعقلمبهکاررفتهبايدسادهوخوانا����

باشد.
yدرابتدایطرح،فهرستبیاوريدتاافرادبتوانندهربخشدلخواهرابهسرعتپیداکردهوبررسی����

نمايند.
yطرحراکوتاهوفشردهتهیهنمايیدوازارائهاّطالعاتغیرمرتبطوفرعیاجتنابکنید.جزئیاتالزم����

رامیتوانیددرصورتضرورتبهصورتضمائمارائهنمايید.
yنمونههایآگهیها،موضوعاتمربوطبهبازاريابیوسايراّطالعاتومنابعومآخذاّطالعاتکهبه����

ارائهبهترمطالبکمكمیکنندرامیتوانیددرضمائمارائهکنید.
y����.همیشهواقعیتهاراذکرکنیدوازدروغبهپرهیزيد
yدرانجامپیشبینیهاوبررسیها،سعیکنیدکهوقتبیشتریبگذاريدوازافرادخبرهاستفادهنمايید����

زيراکههزينههایاضافهایکهدراينبخشمتحملمیشويدمیتواندبهمراتبکمترازهزينههايی
باشدکهدرصورتاجرایکسبوکاربامشكالتمتعدد،باآنهاروبروخواهیدشد.

yدرنهايتبايدکلیهیتهديدهاومشكالتبالقوهراتاحدامكانبرآوردنمايید.بهيادداشتهباشیدکه����
واقعیاترامنعكسنمايیدزيراکهسرمايهگذارانمیدانندکههیچکسبوکاریکاملوبینقص

نمیباشدودرجريانمذاکره،اينتهديدهاراباشمامطرحمیکنند.
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هنگامارائهطرحبهنكاتزيرنیزتوجهکنید:

y����.باحرارتواحساس،طرحخودرابهمخاطبارائهدهیدولیدربروزاحساساتزيادهروینكنید
y����.مخاطبانطرحخودرابشناسیدومطابقباخواستهآنهاارائهکنید
y����.نخستسرفصلمطالبعمدهراعنوانکنیدوجزئیاترابرایبعدبگذاريد
yارائهشمابايدسادهوقابلفهمباشد.رویدوتاسهموضوعاصلیتمرکزکنیدوازذکرجزئیاتفنی����

بهپرهیزيد.
y����.ازوسايلشنیداریوديداریبهرهبگیريد
y����.ارايهراباذکرمجددنقاطقوتپاياندهید
y����.خودرابرایپاسخگويیبهپرسشهایاحتمالیسرمايهگذارانآمادهکنید
y����.ازجمالتمبهم،سربستهومسائلواهیدوریکنید
y����.مشكالتومسائلبالقوهکارراآشكارودربارهآنهابحثکنید
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محتوای طرح کسب و کار

طرحهایکسبوکارابزارتصمیمگیریهستند.آنهامحتوایازپیشتعیینشدهوثابتیندارند.محتواو
قالبطرحکسبوکاربراساساهدافومخاطبآنتعیینمیشود.قاعدهیکلیبرایتعییناطالعاتیکه

بايددريكطرحکسبوکاربیايندايناست:
تمام�اطالعاتی�که�برای�تصمیم�گیری�د���ر�خصوص�د���نبال�کرد���ن�یا�نکرد���ن�یک�هد���ف�الزم�است.

درواقعاينکهيكطرحکسبوکاربرایچهسازمانی)انتفاعی،غیرانتفاعی،يادولتی(نوشتهمیشود؛
کداميكازذينفعان)درونسازمانیيابرونسازمانی(آنرامورداستفادهقرارمیدهند؛وهدفازنوشتنطرح
)دريافتوام،جذبسرمايهگذار،فروشکسبوکار،ورودبهبورسيا..(چیست؛برنحوهیتعريفطرح

کسبوکار،اجزاوچگونگینوشتنآناثرمیگذارند.
سازمانهامیتوانندانتفاعیياغیرانتفاعیباشند.طرحهایکسبوکارانتفاعیمعموالًبراهدافمالیمتمرکز

میشوند.طرحهایکسبوکارغیرانتفاعیوسازمانهایدولتیبراهدافخدماتیمتمرکزمیشوند.
طرحکسبوکارمیتواندباتمرکزبرداخلسازمانياخارجآنتهیهشود.همچنینهدفازنوشتنطرحو

مخاطبآننیزمیتوانندبرقالبومحتوایآناثرگذارباشند.
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  امکان سنجی یا طرح توجیهی

امكانسنجیياهمانطرحتوجیهی،عبارتستازگزارشیکهتوجیهپذيریيكطرحراازجنبههایفنی
ومالیموردبررسیومطالعهقرارمیدهدوسناريوهایجايگزينطرحرانیزمعرفیمیکند.بطورکلیيك

گزارشتوجیهیازدوبخشبهشرحمواردذيلتشكیليافتهاست.
yتوجیهپذيریفنی1:جنبههایفنیطرحازجملهفنآوری،ظرفیت،محلاجرا،ماشینآالتو����

تجهیزاتتولیدوساختاراجرايیطرحراموردبررسیقرارمیدهد.
yتجزيهوتحلیلمالی2:جنبههایمختلفمالیوسودآوریطرحراموردتجزيهوتحلیلقرار����

میدهد.
y����:درانتهایتدوينطرحامكانسنجیمشخصمیگرددکه
yآياطرحازنظرفنیقابلاجراست؟����
yآياطرحسودآوراست؟����

)BP(با�طرح�کسب�و�کار��)FS(تفاوت�های�امکان�سنجی

متاسفانهدربسیاریازجاهاطرحکسبوکاروامكانسنجیمعادلگرفتهمیشوددرحالیكهامكانسنجی
مقدمهطراحیکسبوکاراستوبهتنهايینقشهراهمناسبیبرایايجاديكکسبوکارنمیباشد.

Technical Feasibility  .1
Financial Analysis .2
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yنیستمثلمشخصاتتیممديريتیومكاناجرایطرح����FSقسمتهايیوجودداردکهدرBPدر
و..
yنیستمثلسناريوهایمختلفجايگزينیطرح����BPقسمتهايیوجودداردکهدرFSدر
yهموارهدرطولپروژهتغییروبهروز����BPدرمراحلابتدايیپروژهويكبارتهیهمیشودولیFS

میشود.
y����.فقطيكسناريورابررسیمیکندBPچندينسناريویاجرایپروژهرابررسیمیکندولیFS

y����BPذکرنمیشودودرآنتنهابهسودآوریاشارهمیشودامادرFSمراحلونحوهتامینمالیدر
جزئیاتتامینمالیبررسیمیشود.

yتوسطخود����BPراهرتیمخارجپروژهمیتواندتهیهکندوبعضانسخههایآمادهوجوددارداماFS

تیممجریتهیهمیگردد.
y����)برجزئیاتهماشارهدارد)مثالافرادکلیدی،مكانBPديدکلیداردوFS
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�نرم�افزارهای�مرتبط�با�طراحی�کسب�و�کار

درامكانسنجیطرحکسبوکارمیتوانیدازنرمافزارهایعمومینظیرExcelويانرمافزارهای
تخصصیکهدرادامهبهآناشارهمیگردداستفادهنمايید.

•  Business Plan Pro:

نرمافزارBPPتوانمندیهایالزمراايجادمینمايدتابتوانباطبقهبندیدادههاو
اطالعاتکمیوکیفینسبتبهتجزيهوتحلیلکسبوکارموردنظراقدامکرد.

هماکنونسازمانهایزيادیازايننرمافزاراستفادهومتدولوژیبهکاررفتهدرآنرا
بهعنوانبهترينشیوهبرایانتخاب،اولويتبندی،تامینمنابعوعملیاتیکردنکسب

وکارمیشناسندوبهعنوانپشتیبانیکنندهتجارتامروزیتلقیمیکنند.
www.bplans.com:سايتنرمافزار

•  Comfar:

کامفارنرمافزارياستکهتوسطUNIDOبرايتهیهوارزيابيطرحهاياقتصاديارائهشدهاست
اسمکامفاربرگرفتهازComputer Model for Feasibility Analysis & Reportingبهمعناي

»مدلکامپیوتريبرايآنالیزامكانسنجيوگزارشگیري«ميباشد.
نرمافزارتخصصيکامفاريكبرنامهکامپیوترياستکهازطرحتحقیقاتقبلازبهرهبرداريحمايتميکند

واستفادهازآنسازماندهيومحاسبهگزارشاتماليواقتصاديراآسانميسازد.
طرحتجاريوپیشبینيدرآمدوبرآوردهزينهپروژههايصنعتي،معدني،کشاورزي،زيربنايي،و...بااستفاده

ازنرمافزارکامفارانجامميپذيرد.
ايننرمافزاربراساسمطالعاتامكانسنجيويابهعبارتيتوجیهپذيريوياقابلاجراءبودنويانبودنطرح
ومطالعاتفرصتيابيبرايهرطرحصنعتيومعدنيطراحيگرديدهاست.نتايجايننرمافزاربیانگرجذابیت

اقتصاديطرحبراساسمحدودويانامحدودبودنبودجهاقتصاديسازمانمجريميباشد.
www.unido.org     :سايتسازندهنرمافزار





دراينفصلبهصورتمشروحبهتدوينونگارشطرحکسبوکارپرداختهشدهاست
کهبرایارايهبهنهادهایمختلفوحتیبررسیتوجیهپذيریطرحاهمیتدارد،لذادراين
فصلابتداالگوهایمختلفیکهبراینگارشطرحهامطرحمیباشدوقسمتهایمختلفو
اجزایآنتشريحشدهاستسپسالگویپیشنهادیمولفانکهشاملمواردمهموساختار

جامعوکاربردیاست،بیانگرديداست.

خواندناينفصلشمارابامواردذيلآشناخواهدکرد:
انواعطرحکسبوکار 

الگوهایمختلفتدوينطرحکسبوکار 
بخشهایطرحکسبوکار)الگوپیشنهادی(شامل:خالصهیمديريتی،معرفی 
شرکت،برنامهسازمانی،مشخصاتمحصول،برنامهعملیات،،برنامهبازاريابی،برنامهمالی،

ارزيابیومديريتريسك
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انواع طرح کسب و کار

طرحخالصه o
بین1۰تا1۵صفحهحاویاطالعاتکافیبرایمتقاعدکردنسرمايهگذار 	

برایشرکتهایتازهتاسیسکهفعالیتقبلینداشتهاند 	
جهتجلبنظرسرمايهگذارانودرصورتتمايلارائهطرحکامل 	

درصورتیکهشرکتشناختهشدهاستونیازبهمعرفیندارد 	
طرحکامل o

بین2۰تا۴۰صفحهوبیشتربهمنظورتامینمالی 	
وقتیبهمبالغبااليیبرایکسبوکارماننیازداريم 	

پیشبینیهزينههاودرآمدهاتا۵سالدرآنانجاممیگیرد 	
جزئیاتمراحلتحقیقوتوسعهآوردهمیشود 	

اطالعاتمالیبطورکاملدرپیوستذکرمیشود 	
طرحعملیاتی o

معموال۴۰صفحهوحتیمیتواندتا1۰۰صفحهباشد 	
کسبوکاریکهقبالتاسیسشدهودرحالفعالیتاست 	

منبعبسیارمهمیبرایدريافتراهنمايی،خطمشیوکمكبرایمديرانردهباالست 	
يكنقشهمسیرحرکتفعالیتهایشرکتاست 	

جزئیاتدرآنذکرمیشود 	
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طرحوام o
بیشتربرجوانبمالیطرحتاکیدمیشودومعموالشاملعناوينذيلاست:

خالصهمديريتی 	
مالكیتشرکت 	

برنامهمالی 	
سودوزيانپیشبینیشده 	
جرياننقدیپیشبینیشده 	

ترازنامهپیشبینیشده 	
ضمائم 	

طرحتوصیفیمحصولياخدمتجديد o
چندانبهمسائلمالیاشارهندارد 	

ايدههايیکهشرکتدرپشتمحصوالتوخدماتخودداردذکرمیشود 	
برایشروعکههنوزنمیدانیمسرمايهالزمومیزانسودمانچقدراست،مناسب  	

است.
شامل:

ويژگیهاوتوصیفمحصوالتياخدمات  •
مقايسهرقابتیبامحصوالتوياخدماتمشابه •
نحوهرضايتمشتریازمحصوالتياخدمات •

فناوریهایمورداستفاده •
خدماتپسازفروش •

طرحمالی o
هیچاشارهایبهشرکت،استراتژیهاومحصوالتوخدماتنمیشودوفقط 	

اعدادوارقامذکرمیشود
برایبررسیامكانسنجیطرحدرنظرگرفتهمیشودودرادامهآنطرحکامل 	

نگارشمیشود.
طرحفروشوبازاريابی o

برایبرنامهريزیبرنامههایفروشوهجمههایبازاريابیمحصوالتياخدماتتهیهمیشود.



115

کار
ب و 

کس
ح 

طر
ن 

دوی
م: ت

شش
ل 

ص
ف

الگوهای مختلف تد   وین طرح کسب وکار

درطرحکسبوکار،سرفصلهایمتعددیموردبحثوبررسیقرارمیگیردتاتوانمندیکارآفرين،
بازارمحصول)ياخدمت(،نحوهتولیدومیزانسودآوریومواردمشابهرابررسینمايد؛اماالگووفرمت

ثابتومشخصیبرایطرحکسبوکاروجودندارد.محتوياتيكطرحکسبوکاربهنوعمخاطبانو
اهدافتهیهآنبستگیدارد.مراجعمختلف،سرفصلهایمتفاوتیرابرایاينمنظوردرنظرگرفتهاند.

بهعنوانمثال:

الگوی�اول-�اجزای�طرح�تجاری

1.صفحهیجلدوفهرست
2.خالصهیاجرايی

3.توصیفکسبوکار
•    تحلیل صنعت
•    نوع ساختار

•    ويژگی های خاص محصول يا خدمت
•    نقاط ضعف و قوت کسب و کار

•    چگونگی بازگشتسرمايه

۴.بخشبازاريابی
•    توصیف بازار کلی
•    توصیف بازار هدف

•    تحلیل رقبا
•    استراتژی هایبازاريابی
•    استراتژی قیمت گذاری
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•    استراتژی مكان يابی )تثبیت موقعیت)
•    ستراتژی توزيع

•    استراتژیتبلیغات
۵.بخشتولید

•    فرآيندهای تولید
•    منابع مورد نیاز

•    اطمینان از کیفیت
•    کاهش ريسكتولید

۶.بخشمالی
•    اسناد مالی

•    صورت حساب سود و زيان

•    صورت حساب جريان نقدينگی

•    ترازنامه
•    نقطه ی سر به سر

•    منابع مالی
•    استراتژی مالی

7.بخشمديريتوسازماندهی
•    تیم مديريتی

•    نوع قانونی مالكیت
•    استراتژینیرویانسانی

۸.بخشتحلیلريسك
•    شناسايی مشكالت بالقوه

•    راه های مقابله با اين خطرها
•    برنامه یاقتضايی
9.بخشزمانبندیطرح

•    زمان بندی و اهداف
•    نقاط پايانی مشخص
•    رابطه ی فعالیتها

1۰.ضمیمه
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�)MIT(د���انشگاه��BPالگوی�د���وم-�چارچوب�طرح�کسب�و�کار�مسابقه�

oخالصه مديريتی
•    تشريح ايده و نوع کسب و کار

•    فرصت و استراتژی
•    بازار هدف و پیش بینی ها

•    مزيت های رقابتی
•    بررسی اقتصادی بودن، سودآوری و پتانسیل ها

•    تیم
•    پیشنهاد به سرمايه گذار

oصنعت مربوطه، شرکت، و محصوالت/خدمات آن
•    صنعت

•    شرکت و ايده ی شكل گیری آن

•    محصوالت و خدمات
•    استراتژی های ورود و رشد
oتحقیق بازار و تجزيه و تحلیل بازار

•    مشتريان
•    اندازه بازار و روندهای آن
•    رقابت و مزيت های رقابتی

•    تخمین میزان سهم بازار و فروش
•    ارزيابی مستمر بازار
oبررسی اقتصادی طرح

•    حاشیه سود ناخالص و عملیاتی

•    پتانسیل سودآوری و دوام آن
•    هزينه های ثابت، متغیر، و نیمه متغیر

•    زمان رسیدن به نقطه سربه سر
•    زمان رسیدنبهجرياننقدیمثبت

oطرح بازاريابی
•    استراتژی کلی بازاريابی

•    قیمت گذاری
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•    تاکتیك های فروش
•    خط مشی گارانتی خدمات پس از فروش

•    ترويج و تبلیغات
•    توزيع

oطراحی و برنامه های توسعه
•    پیشرفت فعلی فعالیت ها و طرح

•    موانع و ريسك ها
•    بهبود محصول و محصوالت جديد

•    هزينه ها
•    مسائل ويژه

oبرنامه تولید و عملیات
•    چرخه ی عملیات

•    مكان يابی
•    امكانات و تسهیالت
•    استراتژی و برنامه ها

•    مسائل قانونی و مقررات
oتیم مديريت
•    سازمان

•    مديران کلیدی
•    میزان مالكیت و دستمزد مديريت

•    ديگر سرمايه گذاران
•    قراردادهای کار و ديگر توافق نامه ها و برنامه های اعطای سهام و پاداش 

•    هیئت مديره
•    ديگر سهامداران، حقوق و محدوديت ها

•    مشاوران حرفه ای پشتیبان
oبرنامه زمانبندیکلی

oريسك های مهم، مشكالت و فرضیات
oبرنامه  مالی
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•    صورت های سود و زيان و ترازنامه های موجود

•    پیش بینی صورت های سود و زيان 
•    پیش بینی ترازنامه ها

•    پیش بینی جريان نقدی
•    نمودار و محاسبات نقطه ی سربه سر

•    کنترل هزينه

•    نكات برجسته
oپیشنهادهای مد نظر شرکت

•    نحوه ی مطلوب جذب سرمايه
•    پیشنهاد به سرمايه گذار
•    میزان سرمايه گذاری

•    موارد استفاده از منابع مالی جذب شده
•    میزان برگشت سرمايه ی سرمايه گذاران

oضمايم

الگوی�سوم-�سرفصل�های�طرح�تجاری�)کتاب�کارآفرینی�روبرت�هیس�ریچ(�

oمعرفی
•    نامونشانیفعالیتاقتصادی

•    نامونشانیمديران
•    ماهیتفعالیتاقتصادی
•    بیانمبالغمالیموردنیاز

•    بیانمیزانمحرمانهبودنگزارش
oخالصهمديريتی

•    دراينبخش،خالصهایازکلطرحتجاریدردوياسهصفحهخالصهمیشود.
oتحلیلصنعت

•    دورنماوروندآتی
•    تحلیلرقیبان

•    بخشبندیبازار
•    پیشبینیصنعت
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oشرحفعالیتکارآفرينانه
•    کاالها

•    خدمات

•    اندازهفعالیتاقتصادی
•    تجهیزاتدفتریوکارکنان

•    پیشینهکارآفرينان
oطرحتولید

•    فرآيندتولید
•    کارخانهفیزيكی

•    تجهیزاتوماشینآالت
•    نامتامینکنندگانمواداولیه

oطرحبازاريابی
•    قیمتگذاری

•    توزيع
•    تبلیغ

•    پیشبینیتولید
•    کنترلها

oطرحسازمانی
•    شكلسازمانیونوعمالكیت

•    شناسايیشريكانياسهامدارانعمده

•    میزاناقتدارمديران
•    پیشینهمديريتگروه

•    نقشومسوولیتاعضایسازمانی
oارزيابیريسك

•    ارزيابیضعففعالیتاقتصادی
•    فناوریهایجديد
•    طرحهایاحتمالی

oطرحمالی
•    پیشنويسسودوزيان
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•    برآوردجرياننقدينگی
•    پیشنويسترازنامه
•    تحلیلنقطهسربهسر

•    منابعوموارداستفادهوجوه
oضمیمه

•    نامهها
•    دادههایتحقیقبازار

•    اجارهنامههاياقراردادها
•    فهرستهایقیمتتامینکنندگان

الگوی�چهارم-�ساختار�تد���وین�طرح�کسب�و�کار�فن�آفرینانه�)جشنواره�ملی�فن�آفرینی�شیخ�
بهایی(

oمشخصاتکلیطرح
شاملعنوانطرح،نامطراحياطراحان،مدتتخمینیانجامطرح،میزانسرمايهاولیهموردنیاز

oخالصهطرح)چكیدهاجرايی(
oتشريحکسبوکار

•    توصیفکاالخدمت/فرآيندشامل:ايده،نوآوری،پتانسیلهاوفرصتهایايجادکسبوکار،
قابلیتتجاریسازی

•    درآمدکسبوکار)میزانتولیدوارايهخدمت،سطحتوزيعو...(
•    شكلکسبوکار)حقوقی،حقیقی،...(

oتشريحوتوجیهفناوری
•    نوآوری

•    فرآينددستیابیبهفناوری)مهندسیمعكوس،اختراع،...(ونوعمحافظتازآن
•    زمینههایکاربردفناوری

•    وضعیتکنونیفناوریومقايسهبافناوریهایرقیب
•    ريسكهایمربوطبهفناوریوراهحلهایکاهشآنها

•    تأثیراتاجتماعی/مزايایفناوری/ويژگیهایمنحصربفرد
•    ارزشمالیفناوری
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oتحلیلبازار
•    تحلیلصنعت)آيندهاينکسبوکار،رقبایاينکسبوکار)
•    مطالعهوتحقیقبازار)بخشبندیبازار،پتانسیلبازار،نوعمشتری)

•    برنامهريزیبازار)استراتژیهایقیمتگذاری،استراتژيهایتوزيعوتبلیغات،آيندهمحصول
ياقیمتگذاری(

•    مدلبازاريابی)فروشمحصول،فروشفناوریو..(
oارزيابیريسكکسبوکار

•    نقاطضعفکسبوکار
•    ارزيابیريسكدرارتباطباپذيرشبازاروتغییردررفتارمشتريانوسرمايهگذاران
•    ريسكهایناشیازتغییراتاجتماعی،سیاسی،جمعیتی،اقتصادی،محیطیوقانونی

•    راههایمقابلهباريسكهاوبرطرفکردنضعفها
oبرنامهريزیوتوجیهمالی

•    میزانسرمايهومنابعتأمینآن
•    پیشبینیحسابسودوزيانونقطهسربهسر

•    پیشبینیوتوجیهدرآمدها
oبرنامهاجرايیوسازمانی

•    ارائهمراحلاجراءوزمانبندیآنها
•    امكاناتوفناوريهایموردنیازبرایاجرا
•    تأمینکنندگانامكاناتومحلاجراء

•    ساختارتشكیالتی)مشخصاتنیرویانسانیونحوهبكارگیری،شكلمالكیت،...(

oضمائموسايرمستندات
شاملدادههایبازار،فهرستقیمتها،پیشینهمطالعاتفناوری،تصاوير/نقشهها،...
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توسعه� مد���یریت� مشاوره� شرکت�های� � کار� و� کسب� برنامه� اجزای� پنجم-� الگوی�
کارآفرینی

خالصهاجرايی،مديريتیومعرفیشرکت.1
چشمانداز،ماموريتواهدافطرح.2
3.SWOT1تحلیل
طرحسازمان.۴
طرحخدمات.۵
طرحمخاطبین.۶
طرحمالی.7
ضمائم.۸

الگوی�ششم-�برنامه�کسب�و�کار�یک�صفحه�ای��2

چشمانداز3:ايدهوفعالیتتانرابهطورخالصهشرحدهید. o
مثال:شرکتمرجعدرشهرتهرانتاسیسخواهدشد.کارمندانشدرزمینههایمشاورهآموزشی،نرمافزار،
تجارتالكترونیكی،بازاريابیوپشتیبانیازسايت،مشغولخواهندشدوحدود1۰نفرپرسنلخواهدداشت.
مرجعامكانجستجودرپايگاهدادهکاملیازآموزشگاههایايرانواطالعاتريززمانبندیکالسهایآنها
رادراختیارکاربرانشقرارمیدهد.بدلیلدردسترسورايگانبودنواينكهاولینسرويسدرنوعخوددر
ايرانمیباشدازاستقبالخوبیبرخوردارخواهدشد.مشاورههایآموزشیکهدراينسايتبشكلبهروز
دادهمیشودکامالرايگانهستندومزايایزيادینسبتبهمشاورههایسنتیدارند.مرجعدرجهتگسترش

سرويسهاوخدماتشدرسراسرکشورکارخواهدکرد.
مأموريت۴:چرااينکارراشروعکردهايد؟ o

دراينبخشتوضیحدهیدکهچرااينکاالياخدماتراتولیدمیکنید،يااصاًلچرامشتريانحاضرندکاال
ياخدماتشمارابخرند؟اينبخشتعهدومسئولیتشمارابهکارنشانمیدهد.

مثال:مرجعسرويسهایپیشرفتهاينترنتیرابراینگهداری،دستهبندیوجستجویاطالعاتآموزشگاه

Strengths. Weaknesses. Opportunities, and Threats  .1
One Page Business Plan  .2

Vision .3
Mission .4
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هایکشورطراحیوپیادهسازیمیکند.بخشزيادیازاينسرويسهایweb-baseبهشكل
رايگاندراختیارعالقمندانوباالخصدانشآموزانودانشجويانقرارمیگیرد.آموزشگاههابرای
قراردادناطالعاتشانرویسايتهزينهمیپردازند.مهمترينخصوصیاتمرجعدسترسیآسانباهزينه

کم،امكانجستجووثبتنامبهروزدرآموزشگاههایکشورمیباشد.
o         اهداف1شماچههستند؟

دراينبخشسومینعنصراصلیمعینکردناهدافکسبوکاراستکهنشانمیدهنددرچندسال
آيندهمیخواهدبهکجابرسد.اهدافبايدبهشكلمقاصددقیقوقابلاندازهگیرینوشتهشوند.دربسیاریاز
فعالیتهایاقتصادی،اهدافمالیوبازاريابیدوبخشاساسیهستند.اهدافشمانیزبايدهمهابعادکارشما

راپوششدهندورویمقاصدمهمترتكیهکنند.
استراتژی2هایاصلیکهمنجربهرشدفعالیتشمامیشوندراقیدنمايید. o

درواقعاستراتژیهاجواباينسوالهستندکهچهعواملیدرطولزمانسببموفقیتاينفعالیتخواهند
شد.استراتژیهاجهت،فلسفه،معیارهاوروشهایايجادوادارهشرکتشمارامعینمیکنند.استراتژیهابايد
همبهعواملداخلیوهمعواملخارجیکهرویکارتانتاثیرگذارند،توجهداشتهباشند.استراتژیهای
خارجیياازفرصتهایموجودبرایرشدشرکتاستفادهمیکنند،يابرتهديدهایخارجیغلبهمیکنند.
استراتژیهایداخلیبهنقاطضعفوقوتاينکارازبعدفرهنگ،توانايیهایموجود،کارايیوسوددهی

میپردازند.
برنامههای3کاریخودراشرحدهید o

دراينقسمتبرنامههایآتیخودرابنويسید.برنامههاودستورالعملهابايدمعنیدارباشندواهمیتو
میزانرشدفعالیتهایشمارادرطولزماننشاندهند.ايدهآلايناستکهبرنامههابهاهدافواستراتژیها

مربوطباشند.
ريسكهای۴حیاتیاينفعالیتواحتمالوقوعهريكراذکرنمايید. o

Objectives .1
Strategies .2

Plans .3
Risks .4
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بخش های طرح کسب و کار ) الگو پیشنهاد   ی(

بطورمشخصنمیتوانگفتکهيكطرحکسبوکارشاملچهبخشهايیاستچونباتوجهبهنوع
کسبوکار،هدفتهیهطرحومخاطبارائهطرح،قسمتهایآنتغییرمیکند.درادامه9بخشاصلیکه

عمومادرطرحهایکسبوکاربهآنپرداختهمیشودراشرحمیدهیم:
خالصهیمديريتی -1

معرفیشرکت -2
برنامهسازمانی)سازماندهی( -3

مشخصاتمحصولياخدمات -۴
برنامهعملیات،تولیدواجرا -۵

برنامهبازاريابی -۶
برنامهمالی -7

ارزيابیومديريتريسك -۸
پیوستها -9

گام�اول�:�خالصه�ی�مد���یریتی

خالصهشاملحدوديكتادوصفحهازاطالعاتبرجستهطرحمیباشد.اينخالصهبسیارمهماستزيرا
سرمايهگذارانبالقوهدرابتداآنراخواندهوبايدجذبآنشوندتاادامهطرحرانیزبخوانند.تاثیرنهايیطرح
کسبوکارشماازهمینبخشکوچكسرچشمهمیگیرد.اينبخشبسیارپراهمیتاستوبايدکامالگويای

طرحکلیشماباشد.
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توصیه:سعیکنیداينبخشرادرآخروپسازتكمیلسايربخشهابنويسیدچراکههمبهتمام
جنبههااشرافداريدوهمتماماطالعاتکلیدیرادرخاللنوشتنديگربخشهايافتهايد

بطورمعمولدرخالصهمديريتیمواردذيلبیانمیشود:
مختصریازطرحکسبوکار)ماموريت،اهدافواستراتژیها(	
مختصریازتخصصمجريانوياشرکت	
مختصریازمحصوالتوخدمات	
مروریبربازارهدفووضعیتبازار	
تبیینامكانپذيربودنايدهکسبوکار	

خالصهیمديريتیبهماکمكمیکنديكديدکلیازکسبوکارمانداشتهباشیموباعثيكپارچه
شدنطرحوجهتدهیآنمیشود.

کاربردهایخالصهمديريتی:
yمحافظتازطرح:اگراحساسمیکنیمجايیکهطرحرامیفرستیمممكناستطرحراقبولنكند����

وياممكناستدراختیارکسانیبیافتدکهشمانمیخواهید،میتوانابتداتنهاخالصهمديرتیرا
ارسالنمود

yجلبتوجهخوانندهطرح:درصورتیکهخالصهمديريتیبصورتخالصه،مفیدوهیجانانگیز����
نوشتهشود،احتمالپذيرشطرحباالمیرود.

گام�د���وم�:�معرفی�شرکت

دراينبخشبايدمجموعهموجودخودرامعرفینمايیدوتاريخچهوچگونگیحضورشرابیاننمايید.
همچنینافرادکلیدیونقشآنهادرپیشبرداهدافتانرامشخصکنید.همچنیننوعشرکتثبتشدهوساختار
سازمانیوسرمايهگذاراناصلیشرکتمعرفیمیشوند.البتهاگردرابتدایراههستیدوهنوزشرکتیراايجاد
ننمودهايددراينبخشبايداطالعاتیراارائهدهیدکهمستقلازشرکِتثبتیمحسوبشدهولیازملزوماتآن
هستندمانندسرمايههایهوشمندونوعشرکتیکهمايلهستیدراثبتنمايید)مسئولیتمحدود،سهامیخاص،

سهامیعامو...(واطالعاتدررابطهباآن.
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توصیه:اينبخشفرصتخوبیاستتاباارائهپیشینهایکاملازخودومجموعهتان،تأثیرمثبتی
برفضایفكریسرمايهگذارانبالقوهطرحبگذاريد.البتهبحثصداقترافراموشنكنید.

گام�سوم�:�برنامه�سازمانی�)سازماند���هی1(��

ساختارسازمانیقسمتیازبرنامهکسبوکاراستکهشكلمالكیتکسبوکارنوپاکهمالكیتشخصی،
مشارکتیوياسهامیاستراشرحمیدهد.اگرفعالیتکارآفرينانهشمامشارکتیاستبايدمدتآنرامعین
کنیديااگرسهامیاست،مهماستکهمیزانسهامموجود،انواعسهام،نامهاونشانیهاوچكیدهسوابقمديران
وکارکنانشرکتبهتفصیلعنوانشود،همچنینساختارسازمانیکسبوکارخودرامعینکنیدودرآن

حدوداختیاراتومسئولیتهایاعضایتشكیالتراقیدنمايید.
همچنینافرادمهموکلیدیگروهخودراکاملمعرفیکنید.معرفیشمابايدبیانگرآنباشدکهافرادفوق
ازاستعداد،مهارتوتجربهالزمبرایمحققکردناهدافپیشبینیشدهبرخوردارهستند.مطالعهکنندگان
طرحشمابهويژهعالقهمندهستندبدانندوظايفمهمازقبیلمديرعامل)اجرايیارشد(،مديريتمالی،مديريت

بازاريابیوفروش،مديريتتولیدراچهکسانیبهعهدهدارند،بهاينموضوعنیزحتماًاشارهکنید.
نکته:خالصهسوابقهرشخصرادرحديكپاراگرافذکرمیشودورزومهکاملآنهادرپیوستآورده

میشود.
باتخصصهایخاص،حقوقدانان،حسابداران، بیرونیمثلمشاورينصنعتی پشتیبانی ازخدمات اگر
آژانسهایروابطعمومیيابازاريابیاستفادهمیکنیدويابرایاستفادهازآناندرحالبرنامهريزیهستیدآنها

راذکرکنیدوتوضیحدهیدچهنوعخدماتیراازآنهاخواهیدگرفت؟
همچنیندراينبخشجزئیاتیدرموردنیرویکار،تعدادافرادموردنیازوتخصصهایهرکدام،چگونگی
دسترسیبهايننیرو،هزينههایجذبنیرویکار،مزايا،طرحهایتشويقیکهبرایاينافراددرنظرگرفتهايد،

دورههایآموزشیکهبرایافزايشسطحعلمیآنهاطراحیخواهیدکردو...مطالبیراذکرکنید.

Organizationan Plan   .1
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گام�چهارم�:�مشخصات�محصول�یا�خد���مت

حالزمانآنفرارسیدهکهمحصولياخدمتیراکهمیخواهیدارائهدهید،توضیحدهید.اينجاستکهبايد
نشاندهیدکهمحصولشمامنحصربهفردبودهومیتوانددرجذبمشتریبهموفقیتبرسد.

ابتدا مشخص نمايید که چه چیزی می خواهید ارائه دهید، محصول، خدمت يا فرآيند  o

دوم، آن را معرفی کنید.  o

سوم، داليل اهمیت، منحصر به فرد بودن و مزيت استفاده از آن را بیان کنید.  o

ودرپايانتحقیقصورتگرفتهوطرحهایتوسعهمحصولراذکرمیکنید. o
دراينبخشباتوجهبهفردياسازمانیکهطرحکسبوکارراخطاببهویمینگاريد،میتوانیدوارد
جزئیاتفنی)فناوریساخت(شويدبهصورتیکههمبحثامنیتدرنظرگرفتهشودوهمازحوصلهی

خوانندهخارجنشود.
عكسهايیازمحصولدرپیوستقراردهیدودرصورتیکههنوزتولیدنشده،يكمدلمفهومیازآن

ترسیمکنید.
توصیه:باتوجهبهرعايتاختصاصیبودنطرحکسبوکاربرایفردياسازمانموردنظر،دربعضیموارد

کهنیازبهاطالعاتفنیجزيیتریمیباشد،میتوانآنهارابهصورتپیوستبهطرحاضافهنمود.

گام�پنجم�:�برنامه�عملیات،�تولید����و�اجرا����1

دراينبخشباتوجهبهنوعکسبوکارومخاطبیکهطرحرامطالعهمیکند،بهذکرمواردینظیرچرخه
عملیات،موقعیتومحلاستقرا،تجهیزاتموردنیاز،راهبردهاوبرنامههایتولید،گامهایپیادهسازی،ظرفیت

تولید،نحوهکنترلکیفیت،و...اشارهمیگردد.
چرخه�عملیات:�مراحلمختلفتولیدمحصولازمرحلهآمادهسازیمواداولیهتامحصولنهايی،همچنین

نحوهبستهبندیوحملونقلمحصوالتوظرفیتتولید

Operational Plan - Implementation Plan .1
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موقعیت�و�محل�استقرار�1:معیارهایانتخابمحلاستقرارکسبوکارخودرابهدقتبیان
کنید.دسترسیبهخريداران،تامینکنندگان،توزيعکنندگان،سرعتحملونقلکاالبهبازار،هزينه
مربوطبهتهیهمكان)رهن،اجارهوياخريد(ازجملهمواردیاستکهمیتواندمورداشارهقرارگیرد.

تجهیزات�مورد����نیاز�:لیستیازتجهیزاتموردنیازخودراهمراهباهزينهتهیهآنهافراهمآوريد.در
صورتیکهازتجهیزاتتخصصی)مانندکامپیوتر(استفادهمیکنیدبايدمشخصاتدقیقآنهاباکلیهجزيیاتو

همچنینبودجهموردنیازجهتتهیهآنهارانیزدرجدولیجداگانهذکرنمايید.
برنامه�زمان�بند���ی�و�گام�های�پیاد���ه�سازی:پسازآنكهوضعیتطرحازنظرامكاناتتولید،هزينهها
ومنابعتأمینمالیمشخصشد،نیازبهيكبرنامهزمانبندیمیباشدتامطابقآنتخصیصمنابعمالیوانجام
هزينههایمربوطهمشخصشود.اينبرنامهبراساسگامهایمختلفاجرایطرحکسبوکارتدوينمیگردد.
مسائل�قانونی�و�مقررات�:�هرقانونیکهممكناستبهنوعیبرکسبوکارشماتاثیرداشتهباشدرا
توضیحمیدهید.بهعنوانمثالقوانینمحیطزيستدرموردزبالههایايجادشدهويامواردايمنینیرویکار.
همچنیناگرنیازبهکسبمجوزخاصیداشتهباشیدتوضیحمیدهید.کارآفرينبايددرموردتماممواردیکه
بهنوعیبهيكیازسازمانهایدولتیمربوطمیشود،بررسیهایالزمراانجامدهد.همچنیناگرممكناست

درآيندهقانونیوضعشودکهکسبوکارشراتحتتاثیربگذارد،بايدآمادگیالزمراداشتهباشد.
سايرموارد

گام�ششم�:�برنامه�بازاریابی��

برنامهبازاريابیدرتوسعهکسبوکاربسیارضروریاستوشاملدوبخشکلیتحقیقوتحلیلبازارو
راهبردبازاريابیمیباشد.
تحقیقوتحلیلبازار

مشتريان  •

اندازه بازار و روندهای آن  •

تخمین سهم بازار و فروش  •

ارزيابی آينده بازار  •

رقابت،حساسیتهاوخطرها  •

راهبردبازاريابی
قیمتگذاری •

•           تبلیغات

Location .1
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•            شیوه فروش

توزيع  •

برنامههایطرحوتوسعه •
دراينبخش،تحلیلهایاقتصادیازنظرتعدادونوعمشتريانبالقوه،انجاممیگیرد.دراينبخش
میتوانازشرکتهايیکهدرزمینهتحقیقاتبازارفعالیتمیکنند،ياریجست.البتهبستهبهنوعطرح،
خودشمانیزمیتوانیداينکارراانجامدهید.درابتداشمابايدمشتریخودرابشناسیدوبرایخريدمحصول
ازجانبوی،داليلموجهیراارايهنمايید.درادامه،بازارهدفخودراشناسايیکنید.سپستحلیلهایبازار
هدفرابهصورتجزئیتروريزشدهبررسینمايیدوگروههایمختلفمشتريانرا)دربازارهدف(شناسايی
وتمايزاتبینخريدهرگروهرامشخصکنیدودريابیدکهبرایهرگروهازمشتريانشماچهچیزیدارای

اهمیتبیشتراست.مثال:قیمت،خدمات،کیفیتياامكاناتاضافه.
درنهايتبايدسهمبازاریراکهمیخواهیدپوششدهیدبدستآوريد.

همچنیندراينبخشبهبررسیاينموضوعمیپردازيمکهچگونهمحصولراواردبازارنمايیدوچگونه
تمامقابلیتهايیراکهدربخشقبلبهدستآورديد،بهمشتریوبازارنمايشدهیم.شمابايديكبرنامهی
دقیقبرایورودبهبازارارائهنمايید.دراينبرنامهبايدمشخصشودکهبهچهمیزانزمان،نیرویانسانیوهزينه

نیازمیباشد.
همچنینبرایبقادربازاربايدسیاستهاوراهبردهایفروشوبازاريابیدراينبخشمشخصشوندو
نحوهیعملاينسیاستهاوراهبردهابررویهربخشبازاربحثوبررسیگردد.همچنیننوعتیمبازاريابی
برایهربخشبازاروپشتیبانیهاوآموزشهايیکهبايدبهآنهادادهشودبايدلحاظگردد.درادامه،میزان

فروشوتخمینهایاولیهدرمراحلآغازينودرادامهکار،بايدگنجاندهشود.

�تحلیل�رقابت

شايدسختترينبخشيكطرحکسبوکار،ارزيابیصادقانهیرقباباشد.دراينبخشبايدرقبایخود
رامعرفیکردهوبگويیدکهچراآنهامیتوانندبهعنوانتهديدیبرایشمامحسوبشوند.همچنیننقاطضعف
وقوتآنهاوراههایفايقآمدنبرآنهاويااحیاناًداليلناتوانیرقابتباآنها)درزمینههایخاص(نیزبايد

ارايهشوند.
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دراينجاازشماانتظارمیرودکهبتوانیدبرهمهیرقباپیروزشويد،همانگونهکهدرواقعیتنیزرقبا
درکنارهمبهفعالیتمیپردازندوهموارهتهديدرقباوجوددارد.

توصیه:تحلیلرقبارابهآخرنیاندازيدزيرانتايجآنمیتوانددرطراحیمحصولوتعیینبخشهای
بازارشمامؤثرباشد.سعیکنیدبااستفادهازوبسايتهایآنهاوفهرستمشخصات،محصوالتشانراتا

حدامكانجمعآوریکنید.درنظرداشتهباشیدکههمراهبارشدسازمانشما،رقبایشمانیزپیشرفتمیکنندو
شمابايدهموارهبرایمقابلهباآنهابرنامهوراهبردداشتهباشید.البتهبهيادداشتهباشیدکهشماهیچگاهنمیتوانید

همهچیزراراجعبهرقبايتانبدانید.

گام�هفتم�:�برنامه��مالی�

صورت های سود و زيان و ترازنامه های موجود  •

پیش بینی صورت های سود و زيان   •

پیش بینی ترازنامه ها  •

پیش بینی جريان نقدی  •

نمودار و محاسبات نقطه ی سربه سر  •

کنترلهزينه •

بررسی�های�مالی�طرح

شايدبتوانگفتکهدراينبخش،قسمتاعظمبررسیهاانجاممیشودوهمهمحاسباتمربوطبهدرآمد،
مخارجوسودوزياندرآنارائهمیگردد.لذااگردراينبخشبامسائلحسابداریومالیکمترآشناهستید،

حتماًازافرادخبرهکمكبگیريد.

مواردزيادیدربخشهایمالیکسبوکارمطرحاستامادراينبخشمعموالًبیشتربهصورتهایسود
وزيان،پیشبینیفروش،تحلیلسرمايهیدرگردشوترازنامههاپرداختهمیشود.درحالتايدهآلبهتراست
کهدرسهسالاولبهصورتماهیانهبهروزرسانیشدهودر۵سالاول،درهرفصلموردتحلیلقرارگیرند.



132

ش
سفیران کار و تال

ازمهمترينمواردفوق،صورتسودوزيانوتحلیلسرمايهیدرگردشاست.صورتسودو
زيان،هزينههاودرآمدهایشمارانشاندادهوسودآوربودنشرکترانمايشمیدهد.سرمايهیدر
گردشنیزنمايانگرمیزانسرمايهایاستکهدريكدورهیزمانیمشخصبرایامرتولید،درسازمان

جرياندارد.
توصیه:دراينبخشبرایدركبهترخواننده،تاجايیکهممكناست،ازنمودارهاوگرافهایمختلف

استفادهنمايید.

جذب�سرمایه

است. مهم بسیار بخشی بخش، اين میباشد، خارجی سرمايههای جذب دنبال به شما شرکت اگر
سرمايهگذارانمشتاقندکهبدانندچهمیزانسرمايهموردنیازشماستواينمبلغدرچهمواردیهزينهمیشودو

چگونهسرمايهوسودآنهابازگشتمیيابد.
تاجايیکهمیتوانیدمواردمصرفراريزکنید.دردورهی3تا۵ساله،آنهارامشخصنمودهوطريقهی
بازگشتسرمايهرانیزدراينبرنامهیريزشدهبگنجانید.تعريفبرهههایمنطقیدراينطرحبسیارسودمند
است.اگرپیشبینیمیکنیدکهدرآيندهممكناستبهسرمايهیبیشترینیازپیداکنید،مقداروبرههیآنرا

درطرحمنعكسنمايید.
درنهايتشمابايدمیزانبازگشتسرمايهرابرایسرمايهگذارانتانمشخصکنیدکهالبتهبهنوعسرمايهگذار
)چهسرمايهگذارخانوادگیوچهتجاری(بستگیندارد.يكیازنكاتترغیبکنندهیسرمايهگذاران،همین
میزانسودپرداختیمیباشدوشمابايدبهآنهانشاندهیدکهدرصدسودحاصلهدراينطرحدرمقايسهبا

طرحهایمشابهويابهعنوانمثالبانكها،باالترمیباشد.

گام�هشتم�:�ارزیابی�و�مد���یریت�ریسک

برنامهکسبوکارشمابراساستعدادیمفروضاتتهیهمیشود.صرفنظرازاينكهشماچقدراينفرضیات
رابادقتدرنظرگرفتهايد،احتمالاينكههمهچیزدقیقاًمطابقطرحشماپیشبرود،بسیارکماست.

درنتیجهاگرشماطرحیبرایپیشامدهایاحتمالیداشتهباشید،آمادهاجرایآنهستید.اينموضوعبسیار
مهماستتازمینههايیکهکسبوکارشماراشكنندهوآسیبپذيرمیکنند،بدانید.

yدرطرحخودمشخصکنید،ازوروددرچهزمینههايیبايدپرهیزنمايند؟واردشدنبهاينمباحث����
چهصدماتیممكناستبهکسبوکارشماواردکند؟
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yتغییراتدرنرخبهره،نوساناتنرخارز،رکوداقتصادی،نرختورم،نرخمواداولیهچهتاثیری����
ممكناستبرکسبوکارآيندهشمابگذارد؟مشخصکنیدوتعیینکنیدچهراهكارهايی

برایمقابلهبااينگونهخطراتاحتمالیپیشبینیکردهايد؟
yدرموردقوانینومقرراتوسیاستهایاقتصادی،مالیاتها،مقرراتجديدواثراتاحتمالیکه����

ممكناستبرکسبوکارتانتاثیربگذارند،نیزمطالبیذکرکنید.
مشخصکنیدتغییراتعقايدوافكارعمومیمثلتغییراتدرسلیقهومدوموضوعاتاخالقیچهاثرات
سويیبرکسبوکارشماخواهدداشت،بیانکنید.بهنظرشمامسائلسیاسیمرتبطباايدهکسبوکارشما

چیست؟کدامبهعنوانفرصتوکدامبهعنوانتهديدمحسوبمیشوند؟

تغییراتفنّاوری،دعاویحقوقیکارکنانوکارگران،پرداختهایمشتريانرابررسیکنیدوذکرکنید،
چهراهحلهايیدرمقابلهبامشكالتیکهممكناستدرهريكاززمینههایفوقاتفاقافتد،انديشیدهايد؟

خطرپذيریهايیکهدرموردکارکنانوجودداردرامشخصکنیدمثاًلتعیینکنیددرصورتیکهيكيا
تعدادیازمديرانکلیدیتانتصمیمبهتركشرکتبگیرند،کسبوکارتانچقدرتحتتاثیرقرارخواهد
گرفت؟چهاثریبررویعملیاتوروندجاریامورشرکتخواهدگذاشت؟اگربتوانیدمديرانمناسبترو
توانمندتریبرایتوسعهکسبوکارتانپیداکنیداثرآنبرکسبوکارتانچهخواهدبود؟خطراينكهيك
مؤسسهجديددرمنطقهشماشروعبهکارکردهودرجذبکارگرانباشمارقابتکردهواثراتیمانندافزايش
حقوقکارگراننسبتبهآنچهپیشبینیکردهايدرابههمراهداشتهباشد،چیست؟يااگربههردلیلنتوانید

کارگرانماهردرمنطقهپیداکنیداثرآنبررویکسبوکارتانچگونهاست؟
همچنینمسائلمربوطبهتولیدوکیفیتوخساراتاحتمالیکهتولیدرامتوقفمیسازدوزمانهایناشی
ازطوالنیشدنزمانطراحیوتوسعهمحصولرابیانکنید.اگرحمايتسرمايهگذارانقطعشوديادچارنوسان

شود،برایادامهفعالیتها،چهبرنامهایراپیشنهادمیکنید؟
درموردتأمینبخشیازنیازهادرزمینهقطعاتکهبهعهدهپیمانكاراناستومخاطراتیکهدراينزمینه

وجوددارد،توضیحاتیبدهید.
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تأثیراتیکهدربازارممكناستبهوجودآيد،مثلنوساناتفروش،رقابتشديدترو...رابررسی
کنیدوتعیینکنیددراينزمینهچهخطرپذيریهایاحتمالیوجودداردوشماچهراهكارهايیبرای

آنپیشنهادمیکنید.
نکته:اگرشماازقبلعكسالعملهایاحتمالیدرموردتغییراتبازاررادرنظرگرفتهباشید،درمقايسه
باحالتیکهحتیدرمورداينموضوعفكرنكردهايد،میتوانیدسريعترتصمیمگیریوعملنمايید.بنابراين
صرفنظرازاينكهکارهابهتريابدترازوضعیتپیشبینیشدهپیشبروند،شماقباًلعللاحتمالیواثرات

حاصلهرابررسیکردهواقداماتمناسبراپیشبینیکردهايد.

گام�نهم�:�پیوست�ها

درپیوستهاشمامیتوانیدمواردیکهجنبهیفنیقابلتوجهیداردونیزمطالبیکهدرفهمطرحکسبو
کاربهخوانندهکمكمیکند،راذکرنمايید.برایمثال:

yشرحسوابقکاملمديران����
y����...منابعتخصصی،توصیهنامهها،موافقتنامههاواسنادمربوطبهثبتشرکتوبهرهبرداریو
yمقاالتیکهدربیانموفقیتبالقوهطرحهاینظیرطرحشمادرمجالتياکنفرانسهایمعتبرثبت����

گشتهاند.
yنمودارهاوجداولاستاندارد����

توصیه�نهایی:تدوينوجانمايیطرحکسبوکارشمابسیارمهماست.حرفهایباشید.نقشههایناقص
ونامفهومونمودارهایزشتونامرتبغیرقابلتوجیهاست.سعیکنیدغلطهایاماليیونگارشینداشته
باشیدوحتماآنرابهفردیجهتبازبینیارايهدهید.غلطهایاماليیودستوریباعثکاهشارزشکارشما

میشوند.





بهدلیلاهمیتمبحثبازاريابی،بصورتجداگانهدراينفصلبهتحقیقوتحلیلبازار،مشتريان
وحساسیتهاوخطرهایرقابتیوازطرفیراهبردهايیبرایقیمتگذاری،تبلیغات،شیوهفروش

وتوزيعواشارهکردهايم.
دراينفصلبامفاهیمذيلآشناخواهیدشد:

برنامهبازاريابی 
تحقیقوتحلیلبازار 
راهبردهایبازاريابی 

قیمتگذاری 
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برنامه بازاریابی1  چیست؟

برنامهبازاريابیخوبدرتوسعهکسبوکارشماضروریاست.اينقسمتمهمترينبخشبرنامه
کسبوکاراستکهشاملدوبخشکلیتحقیقوتحلیلبازاروراهبردبازاريابیمیباشد.

دربخشتحقیقوتحلیلبازار،هدفايناستکهسرمايهگذارانووامدهندگانرامتقاعدکنیدکه:
درك کاملی از بازار داريد.  •

برای محصول يا خدمت شما بازار وجود دارد.  •

شرکتشمااينقابلیتراداردکهسهمیازاينبازاررابهخوداختصاصدهد. •
راهبردبازاريابینیزبهشمانشانمیدهدکهچگونهبايدتولیداتوخدماتراتوزيع،قیمتگذاریوتبلیغ

کنید.
نکته:الزماستهرسالتغییراتیدرطرحبازاريابیبدهیدودرتعیینمسیرکاربايدتصمیمهایکوتاهمدت

اتخاذکنید

تحقیق و تحلیل بازار

دراينقسمتبايدراجعبهمواردزيردربرنامهکسبوکارخودمطالبیراشرحدهید:
مشتريان -1

اندازهبازاروروندهایآن -2
تخمینسهمبازاروفروش -3

ارزيابیآيندهبازار -۴
رقابت،حساسیتهاوخطرها -۵

Marketing Plan .1
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مشتریان

دربرنامهکسبوکارخودمشخصکنید،مشتريانشماچهکسانیهستند؟چهکسانیازمحصوالت
وخدماتتاناستفادهمیکنند؟رابطهبینمصرفکنندهوخريداراصلیراذکرکنید.مشتريانباخريدمحصول
شماچهمزايايیبهدستمیآورند؟چرااينبازاربهمحصول/خدمتشمانیازدارد؟اينبازارتاچهمدتبه
محصول/خدمتشمانیازدارد؟اگرمحصول/خدمتشمامطابقنیازهایروزباشد،آيافنّاوریجديدیخلق

میشودويامتوقفمیشود؟
ويژگیهاینمونهایازخريدارانتان،ازقبیلسن،موقعیت،میانگیندرآمد،جنسیت،سبكزندگی،شغل

آنهاوديگراّطالعاتمهمرامشخصکنید.اولويتهایخريدارانرادرانتخابنوعخردهفروشینیزتعیین
کنید.

مشخصکنیدچهويژگیمنحصربهفردیدرمحصوالتشماوجودداردکهمشتريانشماآنرابه
محصوالترقبايتانترجیحخواهندداد؟ويژگیهایمتمايزکنندهممكناستازنظرکیفیت،تنوع،زيبايی،
خدماتپسازفروش،قیمتيامواردیازاينقبیلباشدکهشمابايدحتماًدرطرحخوداينويژگیيا

ويژگیهایممتازراذکرکنید.

اند���ازه�بازار�و�روند���های�آن

اندازهبازاررامشخصکنیدونشاندهیددربرآورداندازهبازارتاچهحدبهعواملیازقبیلعالقهمندی
مشتريانبهمحصوالت/خدماتشما،سطحدرآمدآنهاونحوهدسترسیشانبهمحصوالت/خدماتخود
توجهکردهايد؟مشخصکنیدحیطهبازارشماتاچهحدبايدباشدتاعملیاتکسبوکارشماپايدارترباشد.

تخمینهاوبرآوردهایرشدرابااستفادهازعواملیهمچونروندصنعت،تاثیرفنّاوریهایجديد،روندهای
اقتصادیاجتماعی،سیاستهایدولت،تغییراتجمعیتیونیازهایمشتريانبررسیوارزيابینمايید.منابعو

فرضیاتبهکاررفتهرابهوضوحوباشفافیتبیانکنیدوسعیکنیددربرآوردهاواقعگراباشید.
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تخمین�سهم�بازار�و�فروش

درطرحخودتقاضایمحصولرادرنظربگیريد.يعنیمشخصکنیدچقدربرایمحصولشمادر
بازارتقاضاوجوددارد؟ازکدامیكازروشهایبرآوردبازاراستفادهکردهايد؟)ذکرنمايید.(ازچهمنابعی

برایتعیینتقاضایبازاراستفادهکردهايدوبهچهدلیلاينمنابعرابهکارگرفتهايد،روندتغییراتتقاضارا
مشخصکنید.

درموردحجمفروشمحصول/خدمتخودنیزبايدمطالبیرامشخصکنید.حجموارزشاحتمالی
محصولیکهشمامیخواهیدبفروشیدچقدراست؟پاسخشمامشخصمیکندکهچگونهبايدآنراتوزيع

کنیدوبفروشید.

�ارزیابی�آیند���ه�بازار

درآيندهچهسهمیازبازاررابهدستخواهیدآورد؟درتعییناندازهبازاردرآيندهوياسهمیکهبهطور
بالقوهانتظاربهدستآوردنآنراداريدمبالغهنكنید،درغیراينصورتاعتباربرنامهکسبوکارشمازير

سؤالخواهدرفت.

رقابت،�حساسیت�ها�و�خطرها

درنهايتدرقسمتتحقیقوتحلیلدرموردبازار،راجعبهرقابتهاوخطراتاحتمالیکهممكناستاز
جانبآنهابهشمابرسدنیزاّطالعاتیرادرطرحخودارائهدهید.

زمانیکهحدودبازارخودرامشخصمیکنید،ممكناستتعدادیازرقبایخودراکشفکنید.هررقیبی
درهرناحیهایضرورتاًنیرومندنیست،شمانهتنهابايدتعدادرقباراتعیینکنید،بلكهبايدقدرتنسبیآنهارا

نیزمشخصکنید.
ارزيابی را رقابتی فعالیتهای همه نموديد، رامشخص /خدمتخود بازارمحصول اينكه بهمحض
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کنید،محصوالت،ساختارهایقیمت،تبلیغات،فعالیتهایترويجیونحوهتوزيعونقلوانتقال
محصول،نسخههايیازبروشورهایمربوطبهفروشراتهیهودرصورتلزومدرمورداولويتهای

خدماترسانیموجودتحقیقکنید.
بهطورکلیبگويیدرقبایبنگاهوکسبوکارشماچهکسانیهستند؟برنامههایخاصآنهاچیست؟
نقاطضعفوقوترقبا)درزمینههايیمانندمديريت،شبكهتوزيع،توانايیهایتولید،منابعمالیومزايایقیمت
وهزينهها...(چیست؟سیاستهایآيندهبازاردرموردقیمتهاوتنوعتولیداتو...چیست؟وضعیترقابتدر

آيندهازنظرتعدادوقدرتوانحصاریشدنوغیرانحصاریشدنچیست؟
تخمینبزنیدچقدرازمحصول/خدمتشماتوسطرقبایشمادرسالآيندهتولیدخواهدشد؟همچنین
مشخصکنیدرقبايتاندرچهسطحیهستند؟آيارقباکسانیهستندکهمحصولیمشابهمحصولشماباهمان
قیمتتولیدمیکنندويافروشندگانوتولیدکنندگانهستندکهفقطمحصولمشابهتولیدمیکنندوياتمام
فروشندگانيكخدمتمشابهوياتمامفروشندگانیکهدريكسبدهزينهمشابهفعالیتمیکنند؟کدامیك

رابهعنوانرقیبدرنظرگرفتهايد؟
اگرفكرمیکنیدرقبايیوجوددارندکهشمامیتوانیدبخشیازبازارآنهاراتصاحبکنید،درموردنحوه

انجاماينکارنیزتوضیحدهید؟

راهبرد   های بازاریابی

دربحثتحلیلراهبردبازاريابی،شمابايدمواردزيررادرطرحتانمشخصکنید:
قیمتگذاری -1

تبلیغات -2
شیوهفروش -3

توزيع -۴
برنامههایطرحوتوسعه -۵

قیمت�گذاری

بعدازآنکهدربخشتحقیقاتبازارمشخصشدکهچهکسیکاالياخدمتشمارامیخرد،اندازه
بازاربالقوهچقدراست؟آنگاهبايدمشخصشودچهقیمتیبايدمطالبهشود؟دراينقسمتازبرنامهکسبو
کارمشخصکنیدچگونهبرایمحصولوخدماتتولیدشدهقیمتتعیینخواهیدکردوچهقیمتیدرنظر
گرفتهشدهاست.بادرنظرگرفتنموانعومحدوديتهایقیمتگذاریازقبیل:هزينهها)هزينههایتولید،
بازاريابیوسود(،قوانینومقرراتدولتی،انتظارات،کانالهایتوزيع،تقاضایمشتری)کهموجبکاهش
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وافزايشقیمتهامیشود(،رقابت)تاثیررقبابرقیمتها(ومالحظاتاخالقی)مواردیکهموجب
کسبرضايتمشتريانخواهدشد.(قیمتکاالوخدماتموردنظرتعیینمیشود.

قیمتگذاری پنجگانه راهبردهای از يك هر از میتوانید خدمات و کاال قیمت تعیین برای
و بازارسازیمحصول به مربوط رقابتی،هدفهای )هدفهایسوددهی،هدفهایفروش،هدفهای
شرکت،هدفهایبقا(استفادهکنید.}درانتهایاينفصلبهمبحثقیمتگذاریبهصورتجداگانه

پرداختهايم{

تبلیغات

هدفتبلیغاتواقداماتیکهدراينرابطهانجاممیدهید،آناستکهاّطالعاتمحصول/خدماتخودرا
بهطورمؤثربهبازارمنتقلکنید.هدفهایمشخصدراينارتباطعبارتنداز:

شناساندن محصول يا خدمات خود به بازار  •

مشخص کردن چارچوب کلی نحوه فروش و توزيع  •

نشاندادنمنافعمحصولبهمشتريان •

اينبخششاملتوصیفیدرموردکلیهرسانههايیکهبرایآگهیبرنامهريزیمیکنید)شاملاينترنت،
تابلوهایتبلیغاتیخیابانی،روزنامهها،مجالت،راديو،تلويزيون،نامههایپستیمستقیموغیره(میباشد.همچنین
بايددرموردبرنامههایارتباطعمومی،ملزوماتفروش)کاتالوگ،بروشورو...(طرحبستهبندی،نمايشگاههای
تجاریوغیرهتوضیحدهید.ازطريقچنیناّطالعاتیبهخوانندهنشانخواهیددادکهبهموضوعاهمیتداده

شدهوکانالهایمناسببرایجذبمشتريانبهمنظورخريدمحصولانتخابشدهاست.
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شیوه�فروش

درقسمتفروشبرنامهکسبوکارخودبايددربارهمباحثزيرمطالبیراذکرکنید:
چهکسانیمحصوالتشماراخواهندفروخت؟آياآموزشتخصصیديدهاند؟	 

ازطريق	  يا بهمشتريانتانمیفروشید مشخصکردنکانالهایفروش:آيامحصولرامستقیماً
نمايندگیفروش،توزيعکنندهوعاملفروشعملمیکنید؟

روشهایفروش:ازکدامیكازروشهایفروش)تلفنی،ارائهمستقیمبهمشتری،مكاتبهپستی،	 

فروشگاه،آگهی،سفارشپستی،شرکتدرنمايشگاهوغیره(استفادهمیکنید؟

ملزوماتکمكیبرایفروش:چهملزوماتی)جزوه،بروشور،لوحفشرده(برایفروشوارائه	 
پشتیبانیهایفنیبعدیبرایفروشندگانفراهمخواهیدکرد.

برای	  برایآگاهشدنمشتريانشماوتصمیمگیریآنها فرآيندفروش:چهمدتزمان زمان
خريدونهايتاًپرداخت،الزماست؟

شرايطپرداخت:چهشرايطیرابرایپرداختبهمشتريانتانپیشنهادمیکنید؟	 

فرآيندسفارشدهی:چگونهسفارشاتازفروشندگانبهسفارشدهندگانمنتقلمیشود؟	 

سفارشاتدردست:درحالحاضرچهسفارشاتیداريدياچهسفارشاتیدرآيندهنزديكواز	 
چهکسانیممكناستداشتهباشید.

رسیدگیبهشكاياتمشتريان:چهمراحلیرابرایرسیدگیبهشكاياتمشترياندرنظرداريد؟	 

توزیع�

دراينقسمتازبرنامهبازاريابیمواردذيلرابرایوامدهندگان،سرمايهگذارانوديگرخوانندگانطرحتان
مشخصکنید:
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خردهفروشی،	  )فروشگاههای کدامند؟ توزيع اولیه کانالهای توزيع: کانالهای
عمدهفروشی،دريافتسفارشبهکمكپست،فروشدرببهدرب،تجارتالكترونیك

بااستفادهازاينترنتو..(

عواملواسطه:آيازنجیرهکاملتوزيعمتعلقبهشماستياعواملواسطهایمانندسوپرمارکتها	 
وديگرعواملتوزيعرابهکارمیگیريد؟

تاثیربررویکیفیت:آياکیفیتمحصوالتهنگامیکهبهدستمصرفکنندهنهايیمیرسد	 

مناسباست؟

سازگاری:آياکانالهایتوزيعانتخابشدهباظرفیتوساختارتولیدسازگاراست؟	 

تناسبکانالتوزيعبامحصول:آياکانالهایتوزيعباتصويریکهازشرکتومحصوالتشما	 
درجامعهوجودداردسازگاراست؟

هزينههایتوزيع:آياکانالهایتوزيعانتخابیشمادرارتباطبامحصول،مقدارآنوبازاریکه	 
موردنظرشماستازنظرهزينهمقرونبهصرفههستند؟

درخواست	  و موردنیاز قیمت افزايش میتواند شما محصول آيا قیمت: افزايش قابلیت
توزيعکنندگانراتحملنمايد؟

نظرگرفتهايد،	  در برایکانالهایحملوتوزيعیکه بستهبندیمحصوالتشما آيا بستهبندی:
مناسباست؟

سیاستهایخدماتوگارانتی:يكیازمهمترينعللشكستدرفروش،فقدانخدماتبعدازفروش
است.چنانچهمحصول/خدمتیتولیدمیکنیدبايدبانیازهایمشتریارائهخدماتپیش-حینوپسازفروش
آشناباشید.واگردرشرفتولیدمحصولیهستیدکهبهخدماتپسازفروشنیازدارد،متوجهخواهیدشدکه

دادنمحصولبهدستمصرفکنندهيكمسالهوتأمینخدماتکافیبرایآنمسئلهایديگراست.
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کانالهایتوزيع:
•      مصرف کننده « تولید کننده: خدمت معموالً چنین وضعیتی دارند مانند: دندانپزشكی، آرايشگاه 

و …
•    مصرف کننده « خرده فروشی « تولیدکننده: کاالهايی مانند لباس، کتاب و …
•مصرف کننده « خرده فروشی « کلی فروشی « تولید کننده: بسیارمتداول است

•مصرفکننده«خردهفروشی«کلیفروشی«کلیفروشی«تولیدکننده:کاالهایمصرفی
اندکیاينکانالتوزيعراطیمیکنند:کاالهایکشاورزی،الكترونیكیو...

برنامه�های�طرح�و�توسعه

دراينبخشبايدهرگونهفعالیتهایتحقیقوتوسعهکهقبلازتولیدوتوزيعمحصولصورتمیگیرد
رامطرحنمايید.مرحلهفعلیتوسعهمحصولياخدمتراتوضیحدادهوشاخصواضحوشفافیازتوانايیو

تالشياهزينههایمرتبطوزمانموردنیازبرایتكمیلآنهارابیانکنید.
درموردتالشوزمانالزمبرایتوسعهمحصولواقعگراباشید.

طرحهایمربوطبهتوسعهمحصولدرآيندهوهمینطورهرگونهطرحتوسعهدرارتباطباپاسخگويیبهنیاز
بازارراتوضیحدهید.درآيندهقراراستچهمحصولياخدمتیراعالوهبرآنچهکهاالنهستارائهدهید؟

درمورد»جانشینهایمحصول«)محصوالتیکهمیتوانندجايگزينمحصولموردنظرشماباشند(و
همچنیندرمورد»مكملهایمحصول«)محصوالتیکهمیتوانندهمراهمحصولموردنظرتاناستفادهشوند(

تحقیقکنیدونتايجاينجستجورادرطرحخودذکرکنید.



145

ابی
زاری

ه با
نام

: بر
تم

هف
ل 

ص
ف

قیمت گذاری 

بسیاریازکارآفرينانبهپیچیدگیکارقیمتگذاریآگاهنیستندوبااتخاذشیوههایقیمتگذاریاتفاقی،
شرکتخودرادرمعرضتهديدقرارمیدهند.تصمیمگیریدرموردسیاستهایقیمتگذاریيكیاز
مهمترينعواملیاستکهسودراتحتتأثیرقرارمیدهد.کارآفرينبايددقتداشتهباشدکهقیمتبايدبا
تصويریکهمشتریازارزشمحصولدارد،متناسبباشد.اگرمشتریاحساسکندکهقیمتاقالمدربرابر
ارزشآنهاباالست،شرکتضررخواهدکرد.درحقیقتيكبازهقیمتقابلقبولوجودداردکهحداقلآن
هزينهتولیدوحداکثرآنماکزيممقیمتقابلقبولبرایمشتریاست.قیمتمحصولبايددراينبازهقرارگیرد

ومحلدقیقترقیمترااستراتژیقیمتگذاریکارآفرينمشخصکند.

اهد���اف�قیمت�گذاری

1 پوششدادنتمامیهزينهها.
2 تضمینسودآوری.
3 حفظقابلیترقابتیبودن.
۴ دلسردکردنسايرشرکتهاازورودبهبازار.
۵ ايجاديكتصويرباکیفیتازمحصول.
۶ اختصاصسهمیازبازاربهمحصول.
7 پايداربودنقیمتدرطولزمان.

عوامل�مهم�د���ر�تعیین�قیمت

1 آيامحصولمنحصربفرداست؟.
2 آياکارآفرينانديگرمیتوانندبهراحتیمحصولراکپیکنند؟.
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آيامحصولحمايتشدهاست؟)دارایحقامتیاز،عالمتتجاریو..(.3
آيامحصوليكمدزودگذراست؟.۴
۵ مشتريانمیلدارندچقدربرایآنبپردازند؟.
۶ تقاضایمحصولچقدراست؟.
7 عاداتوانگیزههایخريدمشتريانچیستند؟.
۸ آيامشتريانبرایخريدمحصولجستجومیکنندتاارزانترينومناسبترينرابرگزينند؟.
9 مشتريانچقدرازقیمتهااطالعدارند؟.
1۰ رقبانسبتبهاينقیمتچگونهعكسالعملنشانمیدهند؟.
11 چهکاالهايیجانشیندردسترسمشتريانهستند؟.

باتوجهبهپاسخسؤاالتباال،کارآفرينانمیتوانندازاستراتژیهاوتكنیكهایقیمتگذاریمختلفیدر
هنگامرويارويیباموقعیتهایمختلفاستفادهنمايند.بهعنوانمثالاستراتژیقیمتگذاریبرایمحصول
جديدیکهبهبازارمعرفیمیشود،بااستراتژیقیمتگذاریکهشرکتدرزمانافزايشسهمبازارخود

استفادهمیکند،متفاوتاست.

استراتژی�های�قیمت�گذاری

قیمت�گذاری�افزون�بر�هزینه:يكیازمعمولترينروشهایقیمتگذاریايناستکهبه 
سادگیدرصدمشخصیرابههزينهمحصولاضافهمینمايندتاسودقابلقبولیبهدستآيد.يكیازنقايص
اينروشآناستکهاختصاصدادنهزينههایمرتبطبههرکاالدربعضیمواردمشكلاست.ازديگر
نقايصاينروشدرنظرنگرفتنکششتقاضاودرنظرنگرفتنرقابتاست.اينروشبینهزينههایسربارو
سايرهزينههاتفاوتیقائلنمیشودوبنابراينتولیدکنندهجهتاستفادهبهینهازمنابعموجودتحريكنمیشود.

تصمیمگیریدرموردسودعادالنهومناسبهمکارآسانینیست.مزيتاينروشسادگیآناست.
قیمت�گذاری�رقابتی:اگربینمحصوالتياخدماتتمايزعمدهایوجودندارد،صاحبانکسب 

وکارجديداحتماالًمجبورخواهندبودکهقیمتیدرحدودقیمترقبابرایمحصولخودمطالبهنمايند.
قیمت�گذاری�شأن�د���هند���ه:زمانیکهمصرفکنندهقادربهارزيابیکیفیتمحصولنیست،معموالً 
کیفیتمحصولراباقیمتآنمتناسبمیداند.اينحالتزمانیاتفاقمیافتدکهشرطزيروجودداشتهباشند:

1 جمعآوریاطالعاتدربارهقیمتبرایمشتریآسانترازجمعآوریاطالعاتدربارهکیفیت.
باشد.

2 اهمیتکیفیتباالبايدبهحدیزيادباشدکهمشتریراحاضربهپذيرفتنريسكخريديك.
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مصحولگرانتربدوناطمینانازکیفیتباالترکند.
3 بايديكگروهبهاندازهکافیبزرگازمشتريانآگاهازکاالوجودداشتهباشندکهبه.

کیفیتاهمیتدهندوبرایمحصولباکیفیتباالترهزينهبیشتریراصرفنمايند.
استراتژی�نفوذ:اگرشرکتیبخواهدمحصولخودراوارديكبازارجديدکهدرآنرقابتوجود 

داردکند،ممكناستکاالیخودراباقیمتیپايینترازحدمعمولعرضهکندتامشتريانراجذبنمايد
استراتژی�قیمت�گذاری�گزاف�1:اگرشرکتیتنهاتولیدکنندهويافروشندهمحصولباشد،میتواند 
قیمتبااليیرابرایمحصولخودقراردهد.البتهپسازورودرقبابهبازار،اتخاذاستراتژیقیمتگذاریرقابتی

معموالًضروریمیشود.وبطورکلیاينکارمنصفانهنیست
استراتژی�نزول�روی�منحنی�تقاضا:نوعیاستراتژیقیمتگذارینزولرویمنحنیتقاضااست. 
دراينتكنیكشرکتتازهتأسیسابتدامحصولراباقیمتباالعرضهمیکند.سپسپیشرفتهایتكنولوژيك
شرکتراقادرمیسازدتاهزينهاشراسريعاًپايینآوردهودرنتیجهقیمتراسريعترازرقباکاهشدهد.نمونه

اتخاذايناستراتژی،محصوالتکامپیوتریهستند.

Skimming .1







اينفصلبهصورتتفصیلیبهموضوعبرنامهمالیپرداختهاست.بررسیمالیيكیازپارامتر
هایحیاتیبررسیتوجیهپذيریطرحهایکسبوکاراست.لذادراينبخشبهتعريفومعرفی
صورتحسابهایمالی،نسبتهایمختلفبرایتجزيهوتحلیلبرنامهمالیونحوهیبهدست

آوردنآنهااشارهشدهاست.
همچنیندراينفصلبهموضوعسرمايهگذاریوانواعمنابعتامینمالیپرداختهايموبهعنوان

نمونهبرخیتسهیالتموجوددربانكهاوموسساتو...بهاختصارذکرکردهايم.
دراينفصلبامفاهیمذيلآشناخواهیدشد:

برنامهمالی 
صورتهایمالی 

تجزيهوتحلیلنسبتهايمالي 
برخیمفاهیممالی 
سرمايهگذاری 
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برنامه مالی1  چیست؟

برنامهريزیمالی،عاملکلیدیبرنامهکسبوکارشماست.اينامرهماناندازهکهبرایشمامهماست،
برایوامدهندهياسرمايهگذارنیزمهممیباشد.
هدفازنوشتنبرنامهمالیايناستکه:

•       منابعمالیموردنیازبرایاجرایطرحرامشخصکند.بهاينمعنیکهمیزانمنابعمالیمورد
نیازواينكهچهموقعبهآننیازداريدوچهزمانیبازپرداختمیکنیدرانشانمیدهد.

•       میزانسودآوریقابلانتظاروخطرپذيریهایمالیاحتمالیرامشخصمیکند.
تصمیمگیریدرمورداينكهکسبوکارشماتأمینمالیبشوديانهواگرقراربرتأمینمالیاست،شرايط
ونحوهآنچگونهاستبهاينموضوعبستگیداردکهنتايجمالیبرآوردشدهبهچهمیزانجذابومتقاعد

کنندهمیباشد.
درتهیهبرنامهمالیبايدمواردزيرراتعیینکنید:

•       صورتحسابسودوزيان

•       صورتحسابترازنامه

•       صورتحسابگردشنقدينگی

•       تجزيهوتحلیلنقطهسربهسر
•       تجزيهوتحلیلنسبتهایمالی

•       راهبردهایتامینسرمايه
•       ومواردمهمديگر

هنگامیکهطرحکسبوکارتانراآمادهمیکنیدبايدبرخیمالحظاتحیاتیومهمرادرآنرعايت
کنید.درهردوصورتشروعيكکسبوکارجديدوياتصمیمگیریدرموردتوسعهکسبوکارموجود
حتیاگرايدهکسبوکارشمابسیارخوبنیزباشد،بدونسرمايهکافیاحتماالًموفقنخواهیدشد.پسذخاير

Financial Plan   .1
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ومنابعکافینقدیرامشخصکنید.
جريانهایورودیوخروجینقدينگیرابهداخلوخارجازشرکتواينكهچگونهنقدينگیالزم

بهمنظورپوششدادنهزينههایپرداختیفراهممیشودرانشاندهید.
منابعهزينهای)هزينههایجاریوهزينههایثابت(رامشخصکنید.هرهزينهایراکهبهذهنتانخطور
میکند،ثبتکنید.حتیايدةخودرابرایچندنفرمطرحکنیدونظرآنهارادرموردهزينههایسالیانهجويا

شويد.
بعدازآنبايداّطالعاتیازقبیلصورتدرآمدناشیازفروش،سودناخالص،گردشوجوهنقدیرادر
طرحخودارائهدهید.عالوهبرپیشنويسصورتدرآمد،بودجهفروشراکهبرآوردمقدارموردانتظارفروش

دريكماهاسترانیزتعیینکنید.
صورتحسابترازنامهرانیزبرایطرحتانتهیهکنید.صورتحسابسودوزيانراکهسوددهیشمارادر

کسبدورهزمانیمشخصونیزتاثیرمالیاتبرکلبازدهیرانشانمیدهد،درطرحخودبیاوريد.
نسبتهایمالیهمکهازاّطالعاتموجوددرصورتحسابسودوزيانوترازنامهبهدستمیآيد،نیزدر
ارزيابیطرحبهشماکمكمیکند.ايننسبتهاشاملنسبتهاینقدينگی،کارآيی،سودآوریونسبتهای

توانمالیاست.
فراهمآوردنايننسبتهابرایاهدافزيربهکارمیروند:

فراهمآوردنتصويریازسالمتمالیکسبوکارازقبیلارزيابیتوانايیهایايجادسود، •
پرداختبهموقعصورتحسابهاواستفادهمؤثرومفیدازدارايیها.
مقايسهعملكردکسبوکارتانباسايرکسبوکارهایمشابه. •

بررسیتغییراتعملكردیکسبوکارتاندرطولدورهمشخصیاززمان. •

همچنیننقطهسربهسرمالیکسبوکارتانرامشخصکنیدوتعیینکنیددرچهزمانکسبو
کارتانبهايننقطهمیرسد؟تعیینکنیدچندواحدبايدفروختهشودويابهچهمقدارحجمفروشبايد

دستيافت.درادامهبهشرحمواردفوقمیپردازيم:
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صورت های مالی

صورت�حساب�سود����و�زیان

اجزاءصورتسودوزيان:
فروش:میزانپولیکهازفروشمحصوالتعايدفروشندهمیشود.

1-بهایتمامشدهکاالهاياخدماتفروشرفته:کهعبارتاستازهزينهتمامشدهکاالهای
فروختهشدهبرایيكواحد،ضربدرتعدادواحدهایفروختهشده.

2-سودناخالص:کهعبارتاستازفروشمنهایبهایتمامشدهکاالهایفروشرفته.البتهعدد
بدستآمدهسودخالصيانهايینیست،چراکههزينههایعملیاتیومالیاتهارابايدازآنکسرکرد.
3-هزينههایعملیاتی:هزينههايیکهبرایفعالیتکسبوکاربايدپرداختشودهزينههایعملیاتی

نامدارد.
۴-سودپیشازپرداختمالیات:کهعبارتاستازسودکسبوکارقبلازپرداختمالیاتو

پسازپرداختهمةهزينهها.
۵-مالیاتها:يكکسبوکاربايدمالیاتبردرآمدوديگرانواعحقوقدولتیراپرداختکند.

۶-سود)زيان(خالص:سوديازيانپسازپرداختمالیاتهاوسايرحقوقوعوارض.
هزينههایثابت،متغیروباالسری:

1-هزينههایثابت:آندستهازهزينههاهستندکهمقدارفروشيكکسبوکاربرآنتأثیری
نداردوثابتاستکهازآنجملهمیتوانبهاجارهبهااشارهکرد.اينکهيكمغازهکفشفروشی2۰۰
يا3۰۰جفتکفشدرماهبفروشد،تأثیریدرمقداراجارهبهاندارد،لذااجارهبهاجزءهزينههایثابت

فرضمیشود.
2-هزينههایمتغیر:آندستهازهزينههاهستندکهبستهبهمقدارفروشتغییرمیکنند،ولینمیتوان
آنرامستقیماًبهمحصولفروشرفتهمربوطدانست.فرضکنیدکهيكمغازهکفشفروشیداريد
وبههرفروشندهخوددرصدیرابهعنوانحقفروشمیپردازيد.برایمثالبهازایفروشهرجفت
کفش۵.۰۰۰ريالمیدهید.اينمبلغ،يكهزينهمتغیراست،زيرابستهبهمقدارفروشتغییرمیکند.
اگردرهفتهصدجفتکفشبهفروشبرسد،بايدبهفروشندگانخودمبلغ۵۰۰.۰۰۰ريالبپردازيد
وچنانچه۵۰جفتکفشبهفروشبرسد،2۵۰.۰۰۰ريالبايدپرداختکنید.بنابراينهزينههايیکه
بافروشتغییرنمیکنند،هزينههایثابت،وهزينههايیکهبافروشتغییرمیکنند،امّابهيكمحصول

خاصمربوطنیستند،هزينههایمتغیرنامدارند.
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3-هزينههایباالسری:هزينههایباالسری،اصطالحیاستمحاورهایکهبرایهزينههایثابت
بكارمیرود.صاحبانکسبوکاربرایکاهشهزينههایباالسریتالشمیکنند،زيراهرچهکهاز
مقدارهزينههایباالسریکاستهشود،آنهابیشترمیتوانندديگرهزينههاراپوششدهندوياسرمايه

کسبوکارخودراافزايشدهند.
روشمحاسبهسود:

فروشمحصوالتوخدمات=سودناخالص بهایتمامشدهکاالیفروشرفتهـ
سودناخالص=سودقبلازپرداختمالیات هزينههایعملیاتیـ

سودقبلازپرداختمالیات=سودخالص مالیاتوديگرکسورقانونیـ
تحلیلهزينه-فايده:

1 هزينهها:پولوزمانیکهبايدسرمايهگذاریکنید..
2 فايده:نرخبازدهپولياپیشرفتکسبوکار.اگرفايدهازهزينههابیشترباشد،سرمايهگذاری.

احتماالًسودمندخواهدبود.
3 هزينهفرصت:تحلیلهزينهـفايدهبدوندقتنظررویهزينهفرصت،ممكناستنادرست.

انجامشود.هزينهفرصتهمانهزينه»بهترينگزينههایسرمايهگذاری«است.

صورتحساب�گرد���ش�نقد���ی

صورتحسابگردشنقدیدرحقیقتيكپیشبینیازوضعیتجاریمالیشمادرتاريخهایموردنظر
است.بهعبارتیپولواقعیجمعآوریشدهازفروشوپولیکهبرایهزينههایهرماهپرداختمیشودرا

گردشنقدينگیياجرياننقدی1گويند.
برایتهیهاينصورت:

1.منابعدرآمدنقدیخودرالیستکنید:
y����)درآمدها)پولیکهشماازمشتریبابتفروشمحصولخوددريافتمیکنید
yوام����
y����.سرمايهگذاریها:سرمايهگذاریپولیاستکهشماازطرقمختلفواردکسبوکارمیکنید

سرمايهگذاریدرکار،سهامسرمايهگذارراافزايشمیدهد.
2.منابعهزينهایخودرالیستکنید.

yهزينههایماهیانه)رفتوآمدها،تماسهاوتلفنها،کارمندان،تايپوکپی،تبلیغات،قبوضو����

Cash Flow  .1
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مالیاتوبیمهو..(
y����،هزينههایبهرهبرداری)آغازين(:هزينههایخريدمواداولیه،چاپبروشورهایتبلیغاتی

هزينههایR&D،تجهیزاتو...درحقیقتهزينههايیکهفقطيكباربرایهمیشهمیپردازيد.

صورت�حساب�ترازنامه

ترازنامهتصويرمالیکسبوکارشمارادريكنقطهزمانیخاص
نشانمیدهد.بهعبارتديگرصورتترازنامهچیزیراکهشماداريد،
درمقابلآنچیزیکهبدهكارهستیدمشخصمیکند.ذياًلاجزایيك
ترازنامهنشاندادهشدهاست.دارايیهارادرسمتراستوبدهیوسرمايه

رادرسمتچپفهرستکنید.
ترازنامه:

دارايیهایجاریبدهیهایجاری
----------------------------
----------------------------

دارايیهایثابتبدهیهایثابت)ديونبلندمدت(
-----------------------------
-----------------------------

سايردارايیها
--------------
--------------

کلدارايیهاکلبدهیها
----------------------------

حقوقصاحبانسهام
--------------------------------------------------------------

جمعدارايیها=جمعبدهیها+سرمايه)حقوقصاحبانسهام(
yد���ارایی�ها:نشانگرتمامچیزهایارزشمندیاستکهفعالیتاقتصادیمالكآناست.دارايیها����

تحتعنوانثابتياجاریطبقهبندیمیشوند.دارايیجاریبهنقدينگیوهرچیزديگریگفته
میشودکهانتظارمیرودبهنقدينگیتبديلشدهويادرروندکاردرفعالیتاقتصادیدرطول
فاصلهیزمانیيكسالياکمترمصرفگردد.دارايیهایثابتآنهايیهستندکهملموسبودهو
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درمدتزمانطوالنیمورداستفادهقرارگیرند.
yبد���هی�ها:نشانگرهمهیچیزهايیاستکهشرکتبهبستانکارانمقروضاست.بعضیاز����

اينمقاديرممكناستدرخالليكسالسررسیدشود)بدهیجاری(وبرخیديگرممكن
استبدهیطويلالمدتباشد.

yسرمایه�یا�حقوق�صاحبان�سهام:اينمبالغنشانگرمازادتمامیدارايیهادرمقابلبدهیهاست����
کهبیانگرارزشخالصفعالیتاقتصادیاست.هرسودیازاينفعالیتاقتصادینیزبهارزشويژه
وبهعنوانسودانباشتهاضافهمیگردد.درنتیجهتمامعوايدباعثافزايشمیزاندارايیوسرمايهی
شرکتمیشودوتمامهزينههاباعثکاهشسرمايهشدهبدهیراافزايشويادارايیراکاهش

میدهد.

تحلیل�نقطه�سربه�سر

نقطهسربهسر:میزانتولیدیاستکهدرآن،درآمدحاصلازفروشمحصولباهزينههايیکهبرایتولید
آنمصرفشدهاستبرابرشود،بهعبارتديگرمیزانفروشیکه،نهسودیعايدفعالیتکارآفرينانهمیشود

ونهمتحملضررمیگردد.
آنالیزنقطهیسربهسرروشمفیدیبرایتعییناينکهچندواحدبايدفروختهشوديابهچهمقدارحجم
فروشبايددستيافتتابهنقطهیسربهسررسید.برایآنکهشرکتبهنقطهیسربهسربرسدبايداين

تعهدات،ياهزينههایثابتازطريقحجمفروشتأمینگردد.
نقطهیفروشسربهسرحجمفروشیکهبرایپوششکلهزينههایثابتومتغیراحتیاجاسترابرای

کارآفرينمشخصمیکند.فروشاضافهبرنقطهیسربهسرمنجربهسودمیشود.
فرمولنقطهیسربهسربهصورتزيراست:

برای  بودنهزينههایمختلفاست. متغیر يا ثابت تعیین نقطهیسربهسر، مشكلعمدهدرمحاسبهی
فعالیتهایکارآفرينانهینوپااينتصمیماحتیاجبهکمیکارشناسیدارد.بااينوجوداحتسابهزينههايی
همچوناستهالك،حقوقودستمزد،اجاره،وبیمهبهعنوانهزينهیثابتمنطقیاست.مواداولیه،هزينههای
فروشمانندکارمزدوکارگربیشترمحتملاستکهمخارجمتغیربهحسابآيند.هزينههایمتغیربرایهر
واحدمعموالًمیتواندبهوسیلهیاختصاصدادنهزينهیکار،مواد،وديگرهزينههایمستقیمکهباتولیديك

واحدايجادمیشوند،تعیینگردند.
درمواردیکهشرکتبیشازيكنوعکاالتولیدمیکند،نقطهیسربهسرممكناستبرایهريكاز
کاالهاجداگانهمحاسبهشود.هزينههایثابتمیبايدبرایهرکاالبهتنهايیتخصیصدادهشوديابهوسیلهی
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همآهنگکردنهزينههابهعنواننتیجهیبرنامهريزیفروشمعینگردد.بنابراينممكناستفرض
شودکه۴۰درصدفروشجهتمحصولx است،بههمیندلیل۴۰درصدجمعکلهزينههایثابتبه

آنمحصولاختصاصدادهخواهدشد.اگرکارآفريناحساسکندکهمحصولاحتیاجبهتبلیغ،هزينهی
باالسری،ياديگرهزينههایثابتدارد،بايددرمحاسباتلحاظشود.

تجزیه و تحلیل نسبت هاي مالي

يكيازابزارهايکهبرايتعیینموقعییتماليشرکتهامورداستفادهقرارميگیردتجزيهوتحلیلنسبت
هايمالياست.درواقعنسبتهايماليواقعیتهايمهميرادرارتباطباعملیاتووضعیتمالييك
شرکتآشكارميسازد.فايدهمحاسبهنسبتهاآناستکهرابطهبیناقالمعمدهصورتهايماليدقتپیدامي
کند.همچنینبااستفادهازآنمشكالتونقاطضعفوقوتماليشرکتهاتعیینميگردد.البتهنسبتهاوقتي
بیشترمفهومپیداميکنندکهباسايرنسبتهادرگذشتههمانشرکتويابامؤسساتمشابهويابااستانداردهاي

مطلوبصنعتمربوطمقايسهشوند.

نسبت�هاي�مالي

نسبتهايماليمعموالًدرچهارگروهزيرطبقهبنديشدهاند:
1-نسبتهاينقدينگي:تواناييوقدرتپرداختشرکترادرموردواريزبدهيهايکوتاهمدت

اندازهگیريميکند.
2-نسبتهاياهرمي:تامیننیازهايماليازطريقايجادبدهيرانشانميدهد.درواقعايننسبتها

تعیینميکنندکهشرکتتاچهحدنیازهايماليخودراازمنابعديگرانتامیننمودهاست.
3-نسبتهايفعالیت:میزانکارآييشرکترادرکاربردمنابعشاندازهگیريميکند.

۴-نسبتهايسودآوري:میزانموفقیتشرکترادرکسبسودوطريقتامینآنازمحلدرآمد،
فروشوسرمايهگذاريراموردتجزيهوتحلیلقرارميدهد.

نسبت�هاي�نقد���ینگي

ايننسبتهاازمقايسهدارائيجارييااقالمتشكیلدهندهآنبابدهيجاريبدستميآيد.مهمترين
نسبتهاينقدينگيعبارتندازنسبتجاريونسبتآني:

نسبتجاري:نسبتجاريازتقسیمداراييهايجاريبربدهيهايجاريبدستميآيد. 
}بدهيهايجاری/داراييهايجاري=نسبتجاري{

ايننسبتمتداولترينوسیلهبراياندازهگیريقدرتپرداختبدهيهايکوتاهمدتاست.زيراازطريق
آنميتوانپيبردداراييهاييکهدرطولسالماليبهپولنقدتبديلميگردندچندبرابربدهيهايياستکه
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درطولسالماليسررسیدآنهافراخواهدرسید.
بطورکليميتوانگفتهرقدرنسبتجاريبزرگترباشدبستانكارانتامینبیشتريخواهند
داشتزيراچنانچهبرداراييجاريصدمهولطمهاينیزواردشودبازشرکتميتواندپاسخگوي
طلبكارانباشد.وليبايدتوجهداشتبزرگبودنبیشازحدايننسبتنشانهايناستکهازداراييهاي

جاريبخوبياستفادهنميشودوياازمنابعاعتباريکوتاهمدتکماستفادهميشود.
نسبتآني:نسبتآنيازتقسیمداراييهايآنيبربدهيهايجاريبدستميآيد. 

}بدهيهايجاري/داراييهايآني=نسبتآني{
برايتعییناينکهداراييآنيتاچهاندازهبدهيجاريرافراميگیردازنسبتآنياستفادهميشود.

داراييهايآنيآندستهازداراييهايجارياستکهبهسرعتقابلتبديلبهنقداست.
دراينبررسيبرايمحاسبهداراييهايآني،موجوديموادوکاال،پیشپرداختها،سپردهوسفارشاتاز

داراييهايجاريکسرشدهاست.

نسبت�هاي�اهرمي

ايننسبتهارابطهمنابعماليمورداستفادهواحدتجاريراازلحاظبدهيهاياحقوقصاحبانسهامتعیینو
ارزيابيميکندودرواقعنحوهترکیبآنهارابررسيمينمايد.

مهمتريننسبتهاياهرميعبارتندازنسبتبدهي،نسبتکلبدهيهابهحقوقصاحبانسهم
نسبتبدهي:ايننسبتازتقسیمجمعبدهيهابهجمعداراييهابدستميآيد. 

}جمعداراييها/جمعبدهيها=نسبتبدهي{
بطورکليوامواعتباردهندگاننسبتبدهِينسبتاًکمراترجیحميدهند.نسبتبدهيزيادمعموالًبهمعناي

ايناستکهشرکتبرايتامینمنابعموردنیازناگزيرازاستفادهتسهیالتبیشتريشدهاست.
نسبتبدهيبهحقوقصاحبانسهام 

}حقوقصاحبانسهام/جمعبدهيها=نسبتبدهيبهحقوقصاحبانسهام{
نسبتفوقنشانميدهدجمعبدهيهااعمازجاريوبلندمدتچهنسبتيباحقوقصاحبانسهامداردو
يابهعبارتديگرازلحاظمالكیتچهرابطهايبینطلبكارانوسهامدارانوجوددارد.طبعاًهرچهايننسبت

بزرگترباشدطلبكارانکمتريخواهندداشت.

نسبت�هاي�فعالیت

نسبتهايفعالیتتعیینميکندکهتاچهحدمؤسسهمنابعخودرابهنحومؤثربكارميگیرد.ايننسبتها
مربوطبهمقايسهمیانحجمفروشوسرمايهگذاريدرداراييهايمختلفمانندموجوديها،داراييهايثابت،
بدهكارانوغیرهميباشد.مهمترينايننسبتهايعبارتندازنسبتگردشداراييها،نسبتگردشموجودي،
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نسبتگردشسرمايهجاريودورهوصولمطالبات.

نسبتگردشداراييها:ايننسبتازتقسیمدرآمدفروشبرمجموعداراييهابدست   
ميآيد.

}مجموعداراييها/فروش=نسبتگردشداراييها{
بكارگرفته فروش درآمد ايجاد منظور به داراييهاييكشرکت نشانميدهدکهچگونه فوق نسبت

شدهاست.
نسبتگردشداراييثابت:ايننسبتازتقسیمدرآمدخالصفروشبرداراييهايثابتبدست   

ميآيد.
}داراييهايثابت/فروش=نسبتگردشداراييثابت{

سرمايهگذاريبیشازحددرداراييهايثابتوپايینبودندرآمدحاصلازفروشباعثکمشدناين
نسبتميشود.
نسبتگردشسرمايهجاري:ايننسبتازتقسیمفروشخالصبرسرمايهدرگردشبدستميآيد.   

}سرمايهدرگردش/فروشخالص=گردشسرمايهجاري{
هدفازاينبررسيتعیینايناستکهآيامقدارسرمايهدرگردش،کافيومتناسبباحجمفروشوفعالیت
واحداستياخیر؟نسبتفوقنشانميدهدکهسرمايهدرگردشچگونهدرمسیرفروشبكاررفتهاست.وقتي
ايننسبتدرمقايسه،عاديومعموليجلوهکندتوجهزياديبهآننميشودمنتهااگربطوراستثنائيباالباشدو
يادرمقامسنجشباگذشتهخودشرکتويابااستانداردصنعتمربوطاختالفزياديرانشاندهد،اهمیتپیدا
ميکند.بطورمثالاگرگردشسرمايهجاريشرکتيدرپايانسالگذشتهبیستبرابرسالماهقبلآنباشد،اين
افزايشممكناستحاصلبیستبرابرشدنفروشباشدکهطبعاًمطلوبتشخیصدادهميشود.ولياگرفروش
ثابتباقيماندهوليسرمايهدرگردشبه12۰سالقبلآنکاهشيافتهباشدوضعراهرگزمطلوبنميتوان
دانست.وقتيايننسبتباالباشداگرعلتآنافزايشنباشدمسلماًسرمايهدرگردشکاهشيافتهاست.دراين
حال،شرکتالزامزياديبهاستفادهازاعتباراتکوتاهمدتپیداميکندوبهمحضاينكهکوچكتريندگرگوني

نامطلوبپیداشوددرمخمصهميافتدوبستانكارانآنهمصدمهميبینند.

نسبت�هاي�سود���آوري

نسبتهايسودآورينشانگرايناستکهمؤسسهتاچهحدبطورمؤثرومطلوبادارهميشودودرواقع
میزانموفقیتشرکترادرتحصیلبازدهخالصنسبتبهدرآمدفروشيانسبتبهسرمايهگذاريهااندازهگیري

ميکند.مهمترينآنهاعبارتنداز:بازدهداراييها،بازدهحقوقصاحبانسهاموحاشیهسودبهفروش
بازدهداراييها:ايننسبتازتقسیمسودخالصبرجمعداراييهابدستميآيد. o
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برخيازتحلیلگرانايننسبتراشاخصنهاييبرايتشخیصکفايتوکاراييمديريتدر
ادارهامورواحدتجاريميدانند.نسبتمزبوربازدهاياستکهشرکتبرايکلیهسرمايهگذارانو

اعتباردهندگانتحصیلکردهاست.
بازدهحقوقصاحبانسهام:ايننسبتازتقسیمسودخالصبرحقوقصاحبانسهامبدستميآيد. o

صاحبانسهامواحدتجاريايننسبترامهمترازسايرنسبتهاميدانند.زيرانتیجهايراکهازسرمايهگذاري
آنانبدستآمدهاستنشانميدهد.

بازدهفروش)حاشیهسود(:ايننسبتازتقسیمسودخالصبرفروشخالصبدستميآيد.
ايننسبتنشانميدهدازهريكريالفروشچهمقدارسود)برحسبدرصد(تحصیلشدهاست.

برخی مفاهیم مالی

د���وره�بازگشت�سرمایه

مدتزمانیاستکهدرآنمجموعجريانهاینقدیورودیبامبلغخالصسرمايهگذاریبرابرمیشودبه
عبارتديگرمدتزمانیاستکهدرآنطرحبهنقطهسربهسرمیرسد.

محاسبهدورهبرگشتسرمايه:مدتزمانيکهجريانهاينقديحاصلازسرمايهگذاريبهصورتاقساط
مساويبازيافتميشوددورهبرگشتسرمايهباتقسیمکردنخالصسرمايهگذاريطرحبرمقداريكقسط

محاسبهميشود.
تفسیردورهبازگشتسرمايه:دورهبرگشتسرمايهنشاندهندهمدتزمانياستکهازمحلجريانهاي
نقديورودي،مبلغخالصسرمايهگذاريبرگشتميشود.اينمعیارنشاندهندهسودآوریيكطرحسرمايه
گذارينیست؛زيرادراينروشبهجريانهاينقديوروديپسازدورهبرگشتسرمايهتوجهينميشود؛

بعالوهدرفرآيندمحاسبهدورهبرگشتسرمايهمسالهارزشزمانيپولموردتوجهقرارنميگیرد.
نقاطقوتاينمعیار:

راحتيدركآن،آسانيمحاسبهآنوتفسیرپذيريراحتآن 	
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نقاطضعفاينمعیار:
o بااينمعیارنمیتوانسودآوریطرحهایمختلفسرمايهگذاریرامقايسهنمود.

درمحاسبهاينمعیارارزشزمانیپولبهحسابنمیآيد. o

�)NPV(�1ارزش�فعلی�خالص

ارزشفعلیخالص،يكیازبهترينمعیارهايیاستکهبهوسیلهیآنطرحهایسرمايهایراارزيابی
میکنند.»ارزشفعلیخالص«عبارتستازمجموعارزشفعلیجريانهاینقدیورودی،منهایارزشفعلی

کلوجوهیکهدرزمانحالسرمايهگذاریمیشود.
تفسیرارزشفعلیخالص:ارزشفعلیخالصمثبتبهاينمعنیاستکهارزشفعلیخالصسودهايیکه
ازمحلسرمايهگذاریبهدستمیآيدازخالصمبلغیکهدرزمانکنونیسرمايهگذاریمیشودبیشتراست.
ولیارزشفعلیخالصمنفیبدانمعنیاستکهارزشفعلیخالصسودهایحاصلازسرمايهگذاریاز

ارزشفعلیخالصکهدرزمانکنونیسرمايهگذاریمیشودکمتراست.
نقاطقوتاينمعیار:

	اصوالدرمحاسبهارزشفعلیخالصبهمیزانسودتوجهميشودودرمحاسبهآن،ارزشزماني
پولموردتوجهقرارميگیرد؛درنتیجهبااستفادهازآنمیتواندرموردطرحهایسرمايهگذاري)که
هدفازاجرايآنهاتحصیلسوداستوبرايچندينسالدارايجرياننقديميباشد(قضاوت

کرد.
نقاطضعفاينمعیار:

محاسبهارزشفعليخالصدرمقايسهبادورهبرگشتسرمايهمشكلتراستوازآنجاکهاين o
رقمبراساسنرخبازده))واقعي((طرحاستوارنیست،درتفسیرآنبايداحتیاطکرد.

)IRR(��2نرخ�بازد���ه�د���اخلي

نرختنزيليکهارزشفعليخالصطرحراصفرميکند.بنابرايننرخبازدهداخليعبارتستازمتوسطنرخ
بازدهساالنهيكطرحکهآنرابهصورتدرصدبیانميکنند.

نقاطقوتاينمعیار:
	درمحاسبهنرخبازدهداخلي،ارزشزمانيپولدرنظرگرفتهميشودوايننقطهقوتاينمعیار
است.بااينمعیارمتوسطنرخبازدهساالنهطرحهايمختلفسرمايهگذاريراباتوجهبهجريانهاي
نقديمحاسبهميکنند.بیاننرخبازدهداخليبهصورتدرصدمزيتبزرگياست،زيرابیشترمديران

Net present value  .1
Internal rate of return  .2
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بهراحتيميتوانندمیزانمطلوببودنيكطرحراباتوجهبهنرخبازدهداخليتشخیصدهند.
نقاطضعفاينمعیار:

 ازبینمعیارهايسهگانهارزيابيطرحها،محاسبهنرخبازدهداخليازهمهمشكلتراست.
عیببزرگاينمعیارضعفياستکهدربرابرمتفاوتبودنمبلغخالصسرمايهگذاريدارد.

صرفه�جویی�ارزی

مقدارارزیکهدراثرتولیدمحصولدرداخلکشورصرفهجويیمیشود.
ارزموردنیازبرایتولیدداخلی- خريدکاملازخارج=صرفهجويیارزی
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 سرمایه گذاری

طیفگستردهايازمنابعتأمینمالي)باامكانپذيريوهزينههايگوناگون(،دردسترسکارآفرينانقرار
داردوروشهايمتفاوتيبرايطبقهبنديآنهاپیشنهادشدهاست.درزيراينمنابعرابهچهاردستهکلیکه
برگرفتهشدهازمقالهمنابعتأمینماليکارآفريناننوشتهآقایمهدیبیگدلیمیباشدتقسیمبندیشدهاست.

منابع�تامین�مالی

�منابع�خصوصي�تأمین�مالي� 1ـ�

اولینمنبعيکهجهتتأمینوجوهموردنیازبرايراهاندازيکسبوکار،میتوانیدبهآنرجوعکنید،منابع
خصوصياست.براياينگروهمحاسباتريسكوبازده،بهمانندديگرگروههاداراياولويتنخستنیست.

منابعشخصي)پساندازهايشخصي(
نخستینجاييکهيكکارآفريندرجستجويپولبهسراغآنميرود،منابعماليشخصياست.اينمنبع
ارزانترينمنبعماليدردسترساست.ظاهراًکارآفرينانمنافعخودکفاييرامشاهدهنمودهاند،بهطوريکه
رايجترينمنبعتأمینوجوهسرمايهايبرايکسبوکارهايکوچكبهکارميرود،ازمحلصندوقشخصي

کارآفرينانتأمینميشود.
دوستانوبستگان

پسازصرفوجوهشخصي،شمامیتوانیدبهدوستانوبستگانرويآوريدکهممكناستتمايل
داشتهباشندتادرکسبوکارتانسرمايهگذاريکنند.بهدلیلروابطآنهاباشما،احتمالزياديوجودداردکه
اينافرادسرمايهگذاريکنند.آنهااغلبصبورترازديگرسرمايهگذارانهستند.باوجوداينانتظاراتغیرواقع

گرايانهياريسكهايدرستدركنشده،ازخطرهاياينسرمايهگذاريهايخانوادگياست.

�منابع�تأمین�مالي�ازطریق�بد���هي�)استقراض�( 2ـ�

تأمینماليازطريقبدهيشاملوجوهياستکهمالكانکسبوکارهايکوچكاستقراضکردهاندو
بايدبههمراهبهرهآنرابازپرداختکنند.بسیاريازکارآفرينانبهنوعيازسرمايهناشيازبدهي)استقراض(
برايراهاندازيشرکتهايخودبهرهميبرند.اگرچهوجوهقرضگرفتهشدهبهکارآفرينايناجازهراميدهد
کهمالكیتکاملشرکترادراختیارداشتهباشد،بااينحالاوبايدبدهيايجادشدهدرترازنامهراتعهدکند
وبههمینترتیبآنرابههمراهبهرهمتعلقبهآن،درآيندهبازپرداختکند.افزونبراين،بهدلیلريسك
بیشترکسبوکارهايکوچك،آنهابايدنرخبهرهيبیشتريرانیزپرداختکنند.باوجوداين،هزينههايتأمین
ماليازطريقاستقراضاغلبپايینترازتأمینماليازطريقسهامبودهوبرخالفتأمینماليازطريقسهام
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متضمنرقیقشدنمالكیتکارآفريناندرشرکتنیست.
کارآفرينکهبرجستجويتأمینماليازطريقاستقراضاست،بهسرعتبادامنهگستردهاياز

گزينههاياعتباريروبروميشود.
درادامهمنابعتأمینماليازطريقبدهي)استقراض(مرورخواهدشد.

بانكهايتجاري
بانكهايتجاريبیشترينتعدادوبیشترينتنوعوامهايکسبوکارهايکوچكراارائهميکنند.مالكان
کسبوکارها،بانكهارابهعنواناولینقرضدهندگانمدنظرقرارميدهند.گرچهبانكهابرايتضمین
وامهايشانبروثیقهمتكيهستندوليآنچهبازپرداختوامرادرموعدمقررتضمینميکندجرياننقدکافي

شرکتاست.ازسويديگر،تهیهوثايقوراکدگذاردنآننیزبرايشرکتهاهزينههاييرادربردارد.
وامهايکوتاهمدت

وامهايکوتاهمدتکهبرايکمترازيكسالدرنظرگرفتهشدهاند،رايجتريننوعوامهايتجارياعطاء
شدهبهبنگاههايکوچكاست.اينوجوهنوعابرايپرکردنحسابسرمايهدرگردشبرايتأمینماليخريد
موجوديبیشتر،باالبردنبرونداد)محصول(،تأمینماليفروشاعتباريويابهرهگیريازتنزيلنقديبهکار

ميرود.اينوامهنگاميپرداختميشودکهموجوديبهوجوهنقدتبديلشود.
وامهايمیانمدتوبلندمدت

وامهايمیانمدتوبلندمدتبرايمدتيكساليابیشترارائهميگرددومعموالًدرافزايشسرمايهثابتبه
کارميرود.بانكهااينوامهارابرايراهاندازيوآغازبهکاريكکسبوکار،ساختيكکارخانه،خريد
امالكوتجهیزاتوتأمینوجوهبرايديگرسرمايهگذاريهايبلندمدتاعطاميکنند.بازپرداختاينوام

معموالًماهیانهيافصليتعیینميشود.
خطهاياعتباريواعتباراتاسنادي

يكخطاعتباريبهمنظورحفظجرياننقديمثبت،وجوهکوتاهمدتيرابهشرکتارائهميکند،سپس
هنگاميکهدرمراحلبعدشرکتتوانستمبالغموردنظررابهدستآورد،اينوامبازپرداختميگردد.

وامدهندگانبهپشتوانهيدارايي)وامرهني(
وامدهندگانبهپشتوانهيدارايي،اينامكانرابرايکسبوکارهايکوچكفراهمميسازندتاوجوهي
راازطريقوثیقهگذاردندارايیهايبعضاًبیكارخود)حسابهايدريافتني،موجوديها،تجهیزاتثابتو...(
قرضبگیرند.حتيشرکتهايغیرسوددهکهصورتهايماليآنهانميتواندمتصديانوامرابرايپرداخت

وامهايرايجمتقاعدکند،ميتوانندوامهايباپشتوانهيداراييرادريافتکنند.
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)S&Ls(مؤسساتواموپسانداز
تخصصمؤسساتواموپساندازدرارائهوامهاييبرايداراييهايواقعياست.عالوهبرنقشسنتي

آنهادرارائهوامهايرهنيبرايمسكن،اينمؤسساتمنابعماليرابرايداراييهايتجاريوصنعتينیز
ارائهميکنند.دريكوامنوعيتجاريياصنعتي،مؤسساتواموپساندازتا۸۰درصدازارزشداراييرابا

برنامهيزمانيبازپرداختتا3۰سالقرضخواهندداد.
اوراققرضه

اوراققرضهغالباًبهعنوانمنبعشناختهشدهتأمینماليبرايشرکتهايبزرگمحسوبميشوند.گرچه
کسبوکارهايکوچكترکانديدايمناسبيبرايصدوراوراققرضهنیستند،باوجوداينبرخيازشرکتهاي
کوچكهنگاميکهباپاسخمنفيديگرقرضدهندگانمواجهميشوند،اوراققرضهرامنبعيمناسببراي

تأمینوجوهموردنیازخودمييابند.
کمكهايدولتي

دربسیاريازکشورها،دولتهابرايکمكبهکارآفريناندرراهاندازيکسبوکارهاينوپاويادرحال
رشدشان،تسهیالتيرابانرخبهرهپايینيابازپرداختبلندمدتاعطاميکنند.

3-�منابع�تأمین�مالي�از�طریق�سرمایه�)حقوق�صاحبان�سهام�(

درتأمینماليازطريقسرمايه)سهام(،سرمايهگذارمالكشرکتميشود.دراينروشضمناينکهريسك
تقسیمميشود،عايداتبالقوهآننیزتقسیمميگردد.برخيازمنابعرايجتأمینسرمايهازطريقسهامرادراين

بخشمرورميکنیم.


فرشتگانکسبوکار
ايناصطالحبرايتوصیفسرمايهگذارانيبهکارميرودکهسرمايهاولیهشرکتهايپرريسكکه
درمرحلهيآغازينقراردارندرافراهمميسازند.فرشتگانکسبوکار،افرادثروتمنديهستندکهسرمايه
گذاريمستقیميرادرشرکتهاييکهدرابتدايراههستندوهنوزقیمتيبرايآنهاتأمیننشدهاست،انجام

ميدهند.ايندرحالياستکههیچگونهارتباطخويشاوندينیزباکارآفرينندارند.
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شرکا
يكکارآفرينميتواندبرايگسترشسرمايهکسبوکارپیشنهادي،شريكيراانتخابکند.دو
نوعاصليازشرکاوجوددارد:1(شرکايکلي)عمومي(،کهشخصاًمسئولکلبدهيهايکسبوکار
هستند2(شرکايمحدود،کهمسئولیتمحدودآنها،داراييهايشانراازادعاياعتباردهندگانوبستانكاران

شرکتمحفوظنگهميدارد.
شرکتهايسهاميبزرگ

بسیاريازشرکتهايبزرگدرسراسردنیا،صندوقهايسرمايهگذاريمخاطرهپذيرشانرابرايتأمین
ماليپروژههاييهمراهباکسبوکارهايکوچكايجادکردهاند.

شرکتهايسرمايهگذاريمخاطرهپذير
شرکتهايسرمايهگذاريمخاطرهپذير،شرکتهايخصوصيوسودطلبيهستندکهسرمايهيخودرادر
فعالیتهايپرريسكيانوپاسرمايهگذاريميکنند.سرمايهگذاريمخاطرهپذيرميتواندسرمايهگذاريدر
شرکتهاييتعريفشودکههنوزقیمتيبرايآنهاتعییننشدهاستودارايپتانسیلرشدچشمگیريهستند.

�منابع�د���اخلي�تأمین�مالي� 4ـ�

يكکسبوکاربهنوبهيخودظرفیتايجادسرمايهتوسطخودشراداراست.ايننوعتأمینماليبراي
هرشرکتکوچكيدردسترساست.

عاملیتحسابهايدريافتي
بهجاينگهداريوثبتفروشاعتباريدردفاترشرکت)کهبرخيازاينحسابهاهیچگاهوصول

نميشود(،يكکسبوکارکوچكميتوانديكجاحسابهايدريافتيخودرابهيكعاملبفروشد.
اجارهبهشرطتملیكيااجاره)لیزينگ(

ازفضاياداريگرفتهتاتلفنورايانهوتجهیزات امروزهکسبوکارهاميتوانندذاتاًهرنوعداراييايراـ
سنگینـاجارهکنند.ازطريقاجارهداراييهايگرانقیمت،مالكکسبوکارکوچكقادرخواهدبودتا
بدونراکدگذاردنسرمايهارزشمندخود،براييكدورهيزمانيطوالنيترازآنهااستفادهکند.بهعبارت
ديگرمديرميتواندنیازمنديهايسرمايهايثابتوبلندمدتکسبوکاررابااجارهتجهیزاتوماشینآالت

کاهشدهد،تاحديکههیچگونهسرمايهگذاريدرداراييهايمستهلكشوندهانجامنپذيرد.
سودانباشته

درمراحلپسینتأمینمالينظیرمرحلهيجواني،رشديابلوغ،شرکتهاميتوانندازمنبعداخليسودانباشته
نیزبرايتأمینمالينیازمنديهايماليخوداستفادهکنند.اينمنبعراميتوانيكيازکمهزينهترينمنابعتأمین

ماليدانستکهبرايتأمیننیازهايبلندمدتوتوسعهايشرکتبهکارميرود.
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باتوجهبهتقسیمبندیفوقبهمروریازمنابعوتسهیالتیکهازبانكهاوموسساتو...میتوان
دستيافتدرزيراشارهشدهاست.

نمونه�تسهیالت�بانک�هاو�موسسات

انواعتسهیالتیکهبهشرکتهاازطريقاغلببانكهاوموسساتارايهمیشودبهشرحزيرآوردهشده
است.

فروشاقساطي
اجارهبهشرطتملیك

جعاله
سلف
مضاربه

مشارکتمدني

فروش�اقساطي

منظورازفروشاقساطیعبارتاستازواگذاریعینبهبهایمعلومبهترتیبیکهتمامياقسمتیازبهای
مذکوربهاقساطمساویوياغیرمساویدرسررسیدياسررسیدهایمعیندريافتگردد.

باتوجهبهقانونعملیاتبانكیبدونربافروشاقساطیرامیتوانبهسهدستهتقسیمنمود:
الف-فروشاقساطیمواداولیه،لوازميدکیوابزارکار:

بانكمیتواند،بهمنظورايجادتسهیالتالزمجهتتامینسرمايهدرگردشواحدهایتولیدیمواداولیه،
لوازميدکیوابزارکارمصرفیوسايرنیازهایاولیهمورداحتیاجاينواحدهارامنحصراًبنابهدرخواستکتبی
وتعهدمتقاضیان،مبنیبرخريدومصرفعواملمذکورخريداریوبهصورتاقساطیبهمتقاضیبهفروش
برساند.دربرآوردمیزاننیازواحدهایتولیدی،حجممواداولیهمتناسبباتولیدبراینیازيكدورهتولیدبايد

درنظرگرفتهشود.
مواداولیهعبارتاستازهرنوعموادخام،نیمهساخت،ساختهشدهواسطهایوموادبستهبندیکهدرتولید
يكمحصولمعینبهکارمیروند.قطعاتووسايلیکهبرایجايگزينیقسمتیازماشینآالتتولیدیبهکار
میرود،لوازميدکی،وادواتووسايلیکهنیزعمرمفیدآنهاحدوديكسالبودهوبهعنوانوسايلکمكی

درتولیدبهکارگرفتهمیشوند»ابزارکار«محسوبمیگردند.
ب-فروشاقساطیوسايلتولیدوماشینآالت:

بهمنظورايجادتسهیالتالزمجهتگسترشامورصنعتومعدن،کشاورزیوخدمات،بانكمیتواند
اموالمنقولرابنابردرخواستمتقاضیوتعهداومبنیبرخريدومصرفويااستفادهمستقیممالويااموال
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مورددرخواستخريدارینمودهوبااخذتأمینبصورتاقساطیبهمشتریبفروشداموالموضوعاين
تسهیالتشاملوسايلتولید،ماشینآالتوتاسیساتیمیباشدکهعمرمفیدآنهابیشازيكسال

میباشد.
ج-فروشاقساطیمسكن

بانكمیتواندبهمنظورايجادتسهیالتالزمجهتگسترشامرمسكن،واحدهایمسكونیارزانقیمت
راکهمستقیماياازطريقاعطایهريكازانواعتسهیالتبانكیتوسطآنهااحداثشدهباشد،منحصرابنا
بهدرخواستکتبیوتعهدمتقاضیانمبنیبرخريداينگونهواحدها،بهصورتاقساطیبهآنانبفروشرساند.
ضمناًبانكموظفاستقبلازاقدامبهاحداثطرحهایساختمانی،طرحهایمذکورراازلحاظفنی،مالیو

اقتصادی)درحدنیازبانك(بررسیوارزيابینمايد.
ويژگیهایفروشاقساطی

1-فروشاقساطیجزوعقودالزموتابعاحكامومقرراتمربوطبهعقودالزممیباشد.
2-درمعامالتفروشاقساطی،تمديدسررسیدقراردادمجازنبودهواقساطمقررمیبايدطبققرارداد

وصولشود.
3-درمعامالتفروشاقساطی،عاملمهمتعهدمتقاضیبرخريدومصرفاموالموردتقاضامیباشد
وبانكمطلقاًازخريداموالبدونوجودمتقاضیوتعهداو،بهقصدفروشويانگهداریآنهامنعشدهاست
لذابالفاصلهپسازخريد،بايداموالخريداریشدهدراختیارمتقاضیقرارگیردتانقشاصلیبانكبهعنوان

واسطهوجوهبودنمحفوظبماند.
۴-مورداستفادهويابهعبارتیکاربردفروشاقساطیدرامورتولیدی)صنعتی،معدنیوکشاورزی(

وخدماتیاستواستفادهازآندراموربازرگانیونظايرآنمجازنمیباشد.
۵-درفروشاقساطی،مالكیتکاالبالفاصلهپسازانعقادقراردادبهمالكیتخريداردرمیآيد.

اجاره�به�شرط�تملیک�

اجارهبهشرطتملیكعقداجارهاياستکهدرآنشرطشودمستاجردرپايانمدتاجاره،درصورت
عملبهشرايطمندرجدرقرارداد،عینمستاجرهرامالكشود.

بانكمیتواندبهمنظورايجادتسهیالتالزمجهتگسترشامورخدماتی،کشاورزی،صنعتیومعدنی،
بهعنوانموجر،مبادرتبهمعامالتاجارهبهشرطتملیكنمايد.بنابراينبانكمنحصراًبنابهدرخواستکتبی
وتعهدمتقاضیمبنیبرانجاماجارهبهشرطتملیكواستفادهخود،اموالمنقولوغیرمنقولموردنظررا

خريداریوبهصورتاجارهبهشرطتملیكدراختیارمتقاضیقرارمیدهد.
ويژگیهایاجارهبهشرطتملیك:
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خصوصیاتوويژگیهایاجارهبهشرطتملیكرامیتوانبهشرحذيلبرشمرد:
1-اجارهبهشرطتملیكعقدیاستالزموطرفین،متعهدبهانجامتعهداتخودطبققرارداد
میباشندوحقفسخقراردادراندارندمگردرمواردخیاراتويابهشرطضمنعقدکهاختیارفسخ

قراردادبرایيكوياهردوطرفپیشبینیشدهباشد.
2-اجارهبهشرطتملیكازتسهیالتمیانوبلندمدتبانكبودهکهجهتگسترشامورتولیدی،

خدماتیومسكنکاربرددارد.
3-مدتاجارهبهشرطتملیكنبايدازطولعمرمفیداموالموضوعمعاملهتجاوزنمايدوانجاماين

معامالتدرمورداموالیکهطولعمرمفیدآنهاکمترازدوسالباشدبرایبانكمجازنمیباشد.
۴-دراجارهبهشرطتملیكمستاجرنقشامینراايفانمودهضامنتلفشدنمورداجارهنخواهدبود.مگر

درصورتتفريطوتعدیويادرصورتیکهضمنعقدشرطضمانمنظورشدهباشد.
۵-دراجارهبهشرطتملیكمیتوانهرشرطیراکهمخالفماهیتومقتضایعقدونیزمغايرشرع
مقدساسالمنباشدودرصورتیکهموردقبولورضايتطرفینباشددرقراردادمنظورنمود.اهمشرايطضمن
عقدکهعالوهبرشرطضمانوشرطاختیارفسخبرایبانكطبققانونعملیاتبانكیبدونرباوآيیننامهو
دستورالعملهایاجرايیمربوطتوسطبانكدرقراردادهایاجارهبهشرطتملیكمنظورمیشود،عبارتنداز:
الف-شرطمباشرت:يعنیاينكهمستاجرراساًدراستیفاءمنافعازعینمستاجره)مگردرمواردقهریو

اضطراریبهتشخیصبانك(مباشرتنمايد.
ب-شرطبیمه:بدينترتیبکهدرطولمدتاجاره،عینمستاجرهبههزينهمستاجرهبهنفعموجربیمهشود.
ج-شرطنگهداریوکاربردصحیحاموال،پرداختهرگونههزينهتعمیرات،عدمايجادهرگونهتغییر،

پرداختکلیهمالیاتهاوعوارضمتعلقه.
۶-بانكفقطبهعنوانموجرومنحصراًبنابردرخواستکتبیوتعهدمتقاضیمبنیبرانجاماجارهبهشرط
تملیكواستفادهخود،اموالمنقولوغیرمنقولراخريداریوبهصورتاجارهبهشرطتملیكدراختیار
متقاضیقرارمیدهد.خريداموالیکهبهتشخیصبانكمصرفانحصاریويامحدودداشتهويابراثرنصبو
بهرهبرداری،استفادهمجددازآنمقرونبهصرفهنباشدمجازنخواهدبودمگردرصورتاخذتضمیناتاضافی.

جعاله�

منظورازجعالهعبارتستازالتزامشخص)جاعل(ياکارفرمابهادایمبلغيااجرتمعلوم)جعل(درمقابل
انجامعملمعینطبققرارداد.طرفیکهعملراانجاممیدهدعاملياپیمانكارنامیدهمیشود.

بانكمیتوانددرامورتولیدی،بازرگانیوخدماتیباتنظیمقراردادبهعنوانعاملياعنداالقتضاءبهعنوان
جاعلمبادرتبهجعالهنمايد.
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اگرعاملشخصمعینیباشدکهدراينصورتآنراجعالهخاصمینامنددراينخصوصاگر
عملتوسطشخصديگریانجامشود،عاملمستحقاجرتنخواهدبودزيرامقصودجاعلازعقد

تامیننگرديدهاست.
عاملممكناستغیرمعینباشد،کهدراينصورتايننوعجعالهراجعالهعامگويندودرصورتتعدد

عاملینهرعاملبهنسبتعملمستحقدريافتجعلخواهدبود.
ويژگیهایجعاله:

خصوصیاتعقدجعالهعبارتنداز:
1-طبققانونیمدنی،جعالهعقدیاستجايزومادامکهعملبهاتمامنرسیدهاستهريكازطرفین

میتوانندرجوعکنند.
2-جعالهازجملهتسهیالتکوتاهمدتجهتگسترشامورتولیدی،بازرگانیوخدماتیومیانمدتدر

بخشمسكنمیباشد.
3-بانكمیتواندبهعنوانعاملياعنداالقتضاءبهعنوانجاعلاقدامبهجعالهنمايد.درمواردیکهبانك
عاملجعالهمیباشد،درقراردادجعالهاختیاربانكبرایواگذاریقسمتیازعملمعینبهغیر،تحتعنوان

جعالهثانویوياهرعنوانديگربالاشكالاست.
۴-درمواردیکهبانكجاعلجعالهمیباشد،عاملمیتواندباموافقتبانكانجامقسمتیازکاررابه
ديگریواگذارنمايد.بهعبارتديگرحقاستفادهازجعالهثانویبرایطرفقراردادبانك،درمواردیکه

بانكجاعلجعالهاستبهطورمطلقوجودندارد.
۵-هزينههايیکهبرایانجامعملجعالهالزماست،علیاالصول،برعهدهعاملمیباشدمگرآنكهعرف،

خالفآنرااقتضانمايدياطرفینخالفآنراشرطکنند.
موارداعطایجعاله:

بهاستنادبهماده2دستورالعملاجرايیمربوطه،اعطایتسهیالتجعاله،درکلیهبخشهایاقتصادیاعماز
تولیدی)کشاورزی،صنعتومعدن،مسكنوساختمان(وخدماتوبازرگانیمجازبودهوبانكمیتوانددرکلیه

امورزيرمبادرتبهعقدقراردادجعالهنمايد:
-بازسازی،تكمیلوتعمیرمسكن.

-تهیه،تأمینوتعمیراتماشینآالت،تأسیساتولوازمتولیددرواحدهایتولیدیوخدماتی.
-تهیهوتأمینمواداولیه،قطعاتيدکیوابزارکاردرواحدهایتولیدیوخدماتی.

-تعمیراتخودروهایسنگینونیمهسنگیندرواحدهایتولیدیوخدماتی.
-صادراتووارداتکلیهکاالهایمجاز.

-خريدوفروشکلیهمحصوالتوکاالهایداخلی.
-ايجاد،تكمیلوتوسعهکلیهطرحهایتولیدیوخدماتی.
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سلفبیشخريدنقدیمحصوالتتولیدیبهقیمتمعینمیباشدوبهموجبآنبانكبهمنظور
تأمینسرمايهدرگردشفعالیتهایتولیدی،مبادرتبهپیشخريدمحصوالتتولیدیمشتريانمینمايد.

)محصوالتتولیدیمشتریراخريداریوبهایآنرانقداپرداختنمودهوکاالرادرآيندهتحويل
میگیرد.(

ويژگیها
1-معاملهسلف،باعنايتبهماهیتحقوقیآن،عقدیاستالزموبنابراينفسخآنجزدرمواردمعین

مصرحهدرقانونمدنیامكانپذيرنیست.
2-دايربودنودرمرحلهبهرهبرداریقرارداشتنواحدتولیدی،الزمهتحققشرطانجاممعاملهسلف

میباشد.
3-معاملهسلفتامینکنندهسرمايهدرگردشموردنیازواحدهایتولیدی)صنعتی،تولیدی،کشاورزی(
اعمازحقیقیوحقوقیمیباشد،يعنیوقتیکهدرجريانتولیدکاال،تولیدکنندهدچارکمبودهايیدرتامین
قسمتیازسرمايهدرگردشموردنیازباشد،میتوانباپیشخريدمحصوالتاينگونهواحدها،مشكلرارفع
نمود.بنابراينخريدکاالهایموجودمتقاضیکهبنابهداليلیدرشرايطروزقابلعرضهدربازارداخلیو
خارجینمیباشد،مشمولمعاملهسلفنخواهدشد.بهعبارتديگر،معاملهسلفدرموردکاالهايیاستکه

نیازپولیمتقاضیالزاماًبرایتولیدهمانکاالیمعاملهسلفبوجودآمدهاست.
۴-موسسهدرصورتیمجازبهپیشخريدمحصوالتتولیدیمیباشدکهزمانتحويلکلمحصولبه
موسسهازتاريخانجاممعاملهحداکثرمعادليكدورهتولیدباشد،مشروطبراينكهبههرحالازيكسالتجاوز

نكند.
۵-وجهمعاملهبايدنقداًويكجاتحويلشدهومحصوالتموردمعاملهسلفمستقیماًتوسطواحدتولیدی

طرفقراردادتولیدگردد.
ضوابطاجرايی

شعبمیتوانندبهمنظورايجادتسهیالتالزمجهتتامینسرمايهدرگردشواحدهایتولیدیمتعلق
بهاشخاصحقیقیوحقوقیمنحصراًبهدرخواستاينگونهواحدهاطبقمقرراتاعطاءتسهیالتوحدود

اختیاراتمبادرتبهپیشخريدنقدیمحصوالتتولیدیآنهانمايند.
پیشخريدمحصوالتواحدهایتولیدیدرصورتیمجازاستکهمقدار،نوع،قیمتوسايرمشخصات
متعارفموردمعاملهمعینومعلومباشدوبهایآننقداًبهحسابمتقاضیواريزوازطرفیمحصولمورد

معاملهبايد:
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1-توسطخودشخصمتقاضیتسهیالتسلفتولیدشود.
2-سريعالفسادنباشد،مگراينكهامكاناقداماتاحتیاطیالزمجهتجلوگیریازفساددرفاصله

تحويلوفروشوجودداشتهباشد.
3-سهلالبیعباشد،يعنیآنكههنگامپیشخريدايناطمینانوجودداشتهباشدکهمحصوالتتولیدی

موردمعاملهدرسررسیدتحويلبهسهولتقابلفروشاست.
کاالیپیشخريدشدهمیبايدپسازتحويلدراسرعوقتبهفروشبرسدودراينرابطهاصلحوتاکید
میگرددکهخودمشتریبعنوانامینموسسه،فروشمحصوالتموردمعاملهرابهعهدهگرفتهووجوهفروش
رابهحسابموسسهواريزمحصوالتمعاملهسلفرامیتوانپسازتحويلبهصورتفروشاقساطیبهفروش

رسانیدکهدراينموردبايدقباًلموردتوجهقرارگیرد.
۴-دربررسیتقاضایمشتريانبرایپیشخريدمحصوالتشانالزماستمواردزيرموردتوجهقرارگیرد:
 موردمصرفتسهیالتدرخواستیصرفاًجهتتامینبخشیازسرمايهدرگردشمتقاضیبوده

وامكانتامیننیازویبااستفادهازسايرعقودبهسهولتمقدورنباشد.
مقدارکاالیموردمعاملهازتوانوظرفیتتولیدیمتقاضیدرمدتقراردادخارجنباشد.

مشتریبابتمحصوالتپیشخريدشدهتوسطشعبه،وجوهديگریازسايرخريداراناخذ
ننمودهباشد.

بهمنظورحصولاطمینانازانجامتعهداتمشتریوجلوگیریاززياناحتمالیاخذتامینکافی
طبقضوابطوثايقالزامیاست.

مضاربه

قراردادياستکهبهموجبآنيكيازطرفین)مالك(عهدهدارتامینسرمايه)نقدي(ميگردد،باقیداين
کهطرفديگر)عامل(باآنتجارتکردهودرسودحاصلههردوطرفشريكباشند.

ويژگیهایمضاربه:
عقدمضاربهدارایويژگیهایذيلمیباشد:

1-سرمايهمضاربه»رأسالمال«حتمابايدنقدوعینباشد،بنابراينبامنفعتياديننمیتوانمضاربهنمود.
2-مضاربهازجملهعقودجايزاستوازاينروهريكازطرفینحقفسخقراردادرادارند.مگراينكهشرط
ديگریدرقراردادتعیینشدهباشد.درقراردادهایبانكیمتنقراردادمضاربهراطوریتنظیمنمودهاندکهعامل

باامضاقرارداد،شرط»تركفسخ«قراردادراتازمانتسويهکاملازجانبخودبپذيرد.
3-مضاربهازجملهتسهیالتکوتاهمدتاستونبايدازيكدورهخريدوفروش،حداکثريكسال،

تجاوزنمايد.
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۴-مضاربهصرفادربخشبازرگانیکاربردداردوبانكمیتواندبهعنوانمالك،سرمايهنقدی
الزمرابرایانجاميكمعاملهتجاریدراختیارعامل،اعمازاشخاصحقیقیياحقوقیقراردهدتاسود

حاصلرابهنسبتازپیشتوافقشدهبینهمتقسیمنمايند.
۵-درمضاربهنقشمالكوعاملکامالازيكديگرجداستيعنیمالكفقطتامینکنندهتمامسرمايهالزم

استوعاملصرفاکارعاملیتخودراانجاممیدهد.
۶-هزينههایمضاربهکالبهعهدهمالكاستوازمحلسرمايهمضاربهتامینمیشود.اينهزينههادر
بانكشاملقیمتخريدکاالوهزينههایبستهبندی،حملونقل،حقوقگمرکی،سودبازرگانی،بیمه،حق
ثبتسفارشبانكیوهزينههایانبارداریمیباشدوسايرهزينههابامصالحهطرفینبهعهدهعاملخواهدبود.
7-مسئولیتعاملدرحفظسرمايهمضاربههمانمسئولیتیاستکهقانونابرعهدهامینگذاشتهشدهاست،
مگرعاملدرسرمايهمضاربه،تعدیوتفريطنمودهباشد.درغیراينصورت،عاملضامنسرمايهويامسئولیت
خساراتحاصلهازتجارترانخواهدداشتمگراينکهبهطورلزومدرقراردادشرطشدهباشدکهعامل

قسمتیازمالخودرابهمیزانخسارتيازيانبهرايگانبهمالكتملیكکند.
انواعمضاربه:

مضاربهبردونوعاست:
1-مضاربهخاص)مقید(

2-مضاربهعاميامطلع)آزاد(
موضوعمضاربه:

توافق عامل و )مالك( سرمايه صاحب بین که است کااليی فروش و خريد همان مضاربه موضوع
گرديدهاست.موضوعمضاربهمیتواند:

1-خريدوفروشکاالدرداخلکشور)بازرگانیداخلی(باشد.
2-خريدکاالازداخلکشوربهقصدصدوروفروشدرخارجازکشور)صادرات(باشد.

بانكموظفاستقبلازانعقادقراردادمضاربه،عملیاتموضوعمضاربهرادرحدنیاز،بررسیواطمینان
حاصلنمايدکهاصلسرمايهوسودموردانتظاربانكدرطولمدتمضاربهقابلبرگشتمیباشد.فزونبر
اين،موضوعمضاربهدربانكنبايدبهخريدوفروشکاالهایلوکسوتجملیاختصاصيابد.کاالیموضوع
مضاربهالزماستازنظرنوع،مشخصات،مقدار،قیمتوشرايطخريدوترتیبتحويلکاالیموردمضاربه
معینومعلومباشدومشخصشودکهکاال،ازبازارفروشخوبیبرخورداراستوحداکثرظرفمدتتعیین
شدهبهفروشخواهدرسید.اعطایتسهیالتمضاربهجهتتعاونیهاوهمچنینخريدوفروشکاالهای
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اساسیوضروریدراولويتقراردارد.ضمناکاالیموضوعمضاربهمیتواندعنداللزومبیمهگردد.
سرمايهمضاربه:

1-قیمتخريدکاال
2-هزينهبیمهوحقثبتسفارش

3-هزينهحملونقل
۴-هزينهانبارداری

۵-حقوقگمرکیوسودبازرگانی
۶-هزينههایبانكی
7-هزينهبستهبندی

۸-هزينههایتوقفوانتظارنوبتکشتی)دموراژ(درمضاربهوارداتی)صرفادربخشدولتی(

مشارکت�مد���ني�

عبارتاستازدرآمیختنسهمشراکتنقديياغیرنقديمتعلقبهاشخاصحقیقيوياحقوقيمتعددبه
نحومشاعبهمنظورانتفاعوطبققرارداد.

کاربردمشارکتمدنی:
مشارکتمدنیدربخشهایتولیدی)صنعتی،معدنی،کشاورزیومسكن(بازرگانی)داخلیوصادرات

وواردات(وخدماتیکاربرددارد.
سودمشارکتمدنی:

بانكزمانیاقدامبهمشارکتمدنیمینمايدکهسهمسودبانكازسودپیشبینیشدهناشیازمعامالت
مشارکتمدنیياسرمايهگذاریمربوط،ازسودموردانتظارکهطبقحداقلنرختعیینشدهتوسطشورایپول
واعتباربرآوردمیگرددکمترنباشد.حداقلياحداکثرنسبتسهمسودبانكدرعملیاتمشارکتمدنیبا

توجهبهنوعبخشاقتصادیهرسالهتوسطشورایپولواعتبارتعیینمیگردد.
نكاتقابلتوجهدرمشارکتمدنی:

1-بانكمكلفاستدرقراردادمشارکتمدنینحوهتسويهمشارکتراقیدنمايد.
2-درمواردیکهمشارکتمدنیجهتامورتولیدی)صنعتی،معدنی،کشاورزی،احداثمسكنو
ساختمان(وهمچنینبرایامورطرحهایجديدخدماتیصورتمیپذيردفروشاقساطیسهمالشرکهبانك
درخاتمهقراردادبارعايتضوابطومقرراتمربوطمجازمیباشد.ضمنادراينموارداخذپیشدريافتالزامی

نمیباشد.
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ويژگیهایمشارکتمدنی:
1-مشارکتمدنیماهیتاازعقودجايزاست،يعنیهريكازشرکاهروقتبخواهندمیتوانندآنرا

فسخنمايندمگرآنكهضمنعقدالزمیاختیارفسخازطرفینسلبشود.
2-سرمايهمشارکتمدنیبرخالفمضاربهکهتماماًونقداًتوسطمالكتامینمیگردد،اعماستاز

نقدیوغیرنقدیومیتواندبهدفعاتپرداختگردد.
3-درآمیختنسهمالشرکهنقدیطرفینبهنحومشاعازمشخصاتاصلیمشارکتمدنیاست.

۴-مشارکتمدنیبهعكسقرضالحسنه،بهقصدانتفاعانجاممیپذيرد.
۵-مشارکتمدنیزمانیتحققخواهديافتکهشرکاطبققراردادسهمالشرکهنقدیخودرابهحساب
مخصوصیکهدربانكبرایشرکتافتتاحمیگردد،واريزنمايندوچنانچهتمامياقسمتیازسهمالشرکه

غیرنقدیباشد،بايدباتوافقشرکاتقويموارزشريالیآندرشرکتمنظورگردد.
۶-مشارکتمدنیدرتامینمنابعمالیموردنیازدرامورتولیدی،بازرگانیوخدماتیمورداستفادهقرار

میگیرد.
7-درمشارکتمدنینحوهتسويهمشارکتبايدمشخصشود.دراينخصوص،میتوانيكیازترتیبات

ذيلرااعمالنمود:
الف-شريك،کاالیاحتمالیباقیماندهدرپايانمدتقراردادرابهقیمتفروشروزازاموالخودخريداری

وقراردادراتسويهنمايد.
ب-شريكکاالیاحتمالیباقیماندهدرپايانمدتقراردادرابهقیمتیکهبنابرتوافقتعیینخواهدشد،

خريدارینمايد.
۸-مشارکتمدنیازتسهیالتکوتاهمدتبودهومیبايدظرفیمدتيكسالخاتمهپذيردوقرارداد
مشارکتمدنیظرفهمینمدتقابلتسويهباشد.درمواردیکهمشارکتمدنیبرایامورتولیدی

صورتمیپذيردحداکثرمدت3سالمیباشد.
9-فروشاقساطیسهمالشرکهبانكدرمشارکتمدنیتولیدی)صنعتی،معدنی،کشاورزیواحداث

مسكنوساختمان(وهمچنینطرحهایجديدخدماتیدرزمانخاتمهقراردادامكانپذيراست.
1۰-درمشارکتمدنیبرخالفمضاربههزينههایقابلقبولمنحصربههزينههایخاصنبودهبلكههرنوع

هزينهديگرباتوافقطرفینمیتوانددرقراردادقیدشود.
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تسهیالت�ویژه

درکنارتسهیالتفوقيكسریطرحهایويژهنیزبرخیبانكهاوموسساتمالیواعتباریقائل
میشوندکهدرزيراجماالبرخیازاينطرحهاآوردهشدهاست.

بانک�کشاورزی

طرححضرتزينب)س(-ازطريقاعطاياعتبارقرضالحسنهبهزنانسرپرستخانوارروستاييوايجاد
اشتغالمولدبرايآنان

طرحاشتغالفارغالتحصیالنرشتهکشاورزي-تسهیالتطرحشاملطرحهايتولیدي،صنعتيوخدماتي
دربخشکشاورزي

طرحزودبازدهاشتغالزا-تسهیالتمربوطبهطرحهايکشاورزيوصنايعمرتبط

بانک�ملی�

طرحهایسرمايهگذاری-اعطايتسهیالتبعدازبررسیطرحها
قرضالحسنهضروری-برایمحاسبهاقساطماهیانهوسودتسهیالتبهسايتمراجعهشود

بانكکارگشايی-اعطایتسهیالتتاسقفدهمیلیونريالبههرمتقاضیدرقبالترهینطالآالت

بانک�تجارت�

بخشکشاورزی-بهمنظورايجادطرحهایايجادیوتوسعهای،تامینسرمايهدرگردش
بخشصنعتومعدن-بهمنظورايجادطرحهایايجادیوتوسعهای،تامینسرمايهدرگردش

بخشخدماتوپیمانكاری-بهمنظورايجادطرحهایايجادیوتوسعهای،تامینسرمايهدرگردش
انواعقرضالحسنه-شرايطومواردتخصیصدرسايت

بانک�صنعت�و�معد���ن�

تسهیالتسرمايهدرگردش-راهنمایاعطایتسهیالتدرسايتمربوطه
تسهیالتبلندمدت-جهتايجادياتوسعهواحدهایصنعتی،معدنیوگردشگریوياتامینشرايطالزم

جهتبهرهبرداریمطلوب

بانک�قرض�الحسنه�رسالت

قرضالحسنهعادی-شرايطدرسايت
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قرضالحسنهويژه-پرداختوامبهايثارگرانعزيزبدونکارمزدتاسقف۵۰.۰۰۰.۰۰۰ريال-
پرداختوامبدونکارمزدتاسقف۴.۰۰۰.۰۰۰ريال

بانک�قرض�الحسنه�مهر�ایران

ابزارکارومواداولیه-برایتأمینسرمايهدرگردشواحدهایتولیدی،خدماتی،کشاورزی،صنعتیو
معدنی

کسبوصنوف-رایرفعنیازهایاولیهصنوف،کسبهوواحدهایکوچكخدماتیموجودجهتخريد
وسايلموردنیازشغلمتقاضیوحفظاشتغالکارکنانآنها

موسسه�مالی�و�اعتباری�صالحین

بادورهبازپرداختحداکثر132ماهه طرحالماس-اخذتسهیالتتاسقف1.2۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريالو
)اقساطی(وبانرخ٪1۴

طرحصالحین-تاسقف۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريالوبادورهبازپرداختحداکثر۴۵ماهه
طرحنگین-برمبنایمیانگینموجودیحسابتاسقف1.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريالوبابازپرداختحداکثر۶۰

ماههوتسهیالتاقساطی

موسسه�مالی�و�اعتباری�فرشتگان

قرضالحسنهاعطايی-ايجادفرصتهایشغلیدرزمینهامورتولیدی،کشاورزی،دامداریوبازرگانی-
امورخدماتیومتفرقه

موسسه�مالی�و�اعتباری�کارسازان�آیند���ه�

تسهیالتتعاون-سقفتسهیالتپرداختی3۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال
تسهیالتقرضالحسنهآينده-سقفاينوام۵۰.۰۰۰.۰۰۰ريال

موسسه�مالی�و�اعتباری�کوثر

طرحکوثر2-2برابرمیانگینموجودیحسابطیمدتانتظار)حداکثر2۰میلیونريال(
طرحکوثر3-1/۵برابرمیانگینموجودیحسابطیمدتانتظار)حداکثر3۰میلیونريال(

طرحياقوت2-۴برابرموجودیحساب)حداکثر3۰۰میلیونريال(-مدتبازپرداخت:حداقل3۶و
حداکثر۶۰ماه
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موسسه�برکت

بنیادبرکت،مجموعهایاستتحتحمايتستاداجرايیفرمانحضرتامام)ره(کهدرراستای
رهنمودهایمقاممعظمرهبری،بهمنظورکمكوهمیاریبرایبهبودوارتقاءتوانمندیاقتصادیو
کارآفرينیافراد،گروههاوواحدهایکسبوکارمستعدفعـالیتوفاقددانشومهارتالزم،درمناطقکمتر
توسعهيافتهومحروم،درراسـتایتحقـقاهدافسـندچشماندازجمهوریاسـالمیايرانتشكیلگرديدهاست.

محورفعالیتهایمؤسسهبنیادبرکت
1.تهیهطـــرحهایتوسعــهمنطـقـهایدرمناطـــقکمترتوسعهيافتهباتأکیدبرنیازسنجیمنطقهای،
مطالعاتاقتصادی،اجتماعیوفنیبااستفادهازامكاناتوزيرساختهایدولتیوپتانسیلهای
موجوددربنیادبرکتبرایسوقدادنکارآفرينانبهسرمايهگذاریدرزمینههایدارایمزيتنسبی

منطقهای
2.مشارکتدرسرمايهگذاریباکارآفرينانبانیتعدمتصدیگری،درمناطقکمترتوسعهيافته،برای

تشويقآنانوکاهشريسكهایسرمايهگذاری
3.واگذاریسهامبنیادبرکتپسازبهرهبرداریازسرمايهگذاریها

۴.اجرایطرحهایتوانمندسازیوکارآفرينیدرگروههاوواحدهایکسبوکار
۵.جلبمشارکتمردم،سازمانهایغیردولتیوموسساتعامالمنفعهاستانیدرطراحیواجرای

طرحهاوپروژهها
۶.استفادهازتسهیالتواعتباراتبانكیومشارکتديگرنهادهایمالیداخلیوبینالمللی

7.اعطایحمايتهایمالی)ازقبیلوجوهادارهشدهوپرداختهایبالعوضو...(ازمحلمنابع
مالیبنیادبهکارآفرينانجهتتأمینبخشیازآوردهآنانبرایدريافتوامهایبانكیدرچارچوب

آيیننامهمصوبهیأتمديره
۸.توزيعخدماتوفعالیتهایبنیادبصورتمتناسبومتقارندراستانهایهدف

9.پايـــش،نظارتوارزيابیمستمربرحسناجرایطرحهاباهدفاصالحوبهبودروشهاوبرنامهها
1۰.ايجادانگیزهتغییرواصالحنگرشدرافرادوگروههایهدف

11.افزايشدانش،مهارتوتوانايیدرگروههایهدفازطريقارائهآموزشومشاورههایحقوقی،
فنی،مالیوبازرگانی

12.پذيرشمحوريتگروههایذينفعدربرنامهريزی،سرمايهگذاریواجرایفعالیتها
13.ايجادوتوسعهدرآمدپايداربرایگروههایهدفجهتسرمايهگذاریمولد
1۴.حفظکرامتانسانیخدماتگیرندگانوپرهیزازايجادوابستگیبرایآنان

1۵.تالشبرایحفظاصلسرمايهوبهکارگیریآنبصورتچرخشی
1۶.ايجادساختاریکارآمدبرایفعالیتهایبنیادوپرهیزازحاکمیتروابطاداریغیرضروری

17.تكیهبرکـادرکـــارشناسی،برنامهريزیواداریمحدودوکیفیوبرونسپاریاکـــثرفعـالیتهای
ممكن
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صند���وق�مهر�امام�رضا�)ع(

ويژگیها:حداکثرتسهیالتپرداختيبهمشاغلخانگيتامبلغ۵۰میلیونريالميباشد.حداکثر
تسهیالتپرداختيبهمشاغلخويشفرماييوخوداشتغاليتامبلغ1۵۰میلیونريالميباشد.)تسهیالت

صندوقبصورتقرضالحسنهبودهونرخکارمزدآن۴درصداست(

کمیته�امد���اد����امام�خمینی�)�ره�(

فعالیتهايايننهاددرزمینهخودکفاييمددجويانحولمحورهايزيرمتمرکزاست:
1-شناساييمددجويانمستعدخودکفاييوتعییندرجهمهارتوتواناجراييآنها.

2-رسیدگيونظارتبرحسناجرايطرحهاياشتغالوخودکفاييمددجويانوکنترلکیفیت
محصوالتتولیديآنان.

3-ارائهآموزشهايفنيوحرفهايبهمنظورارتقاءسطحآگاهيهايعلميومهارتهايفنيو
حرفهايمددجويان.

۴-کاريابيبرايمددجويانآمادهبهکاروايجادزمینههايالزمبرايجذبمددجويانآموزشديده
دربازارکار.

۵-پرداختوامهايخودکفايي،تهیهوواگذاريمواداولیهووسیلهکار.
۶-ايجادفرصتهايشغليمناسببرايمددجويانمستعدازمحلاعتباراتصندوقاشتغالنیازمندان.
7-ايجادزمینهاستفادهمددجويانازتسهیالتبانكي)استفادهازاعتباراتبنگاههايکوچكاقتصادي

زودبازدهوسايراعتبارات(
۸-ايجادزمینهدريافتوامتوسطزنانروستاييسرپرستخانوارازمحلاعتباراتطرححضرت

زينب)س(
9-تهیهمقدماتالزمبرايخودکفاييجمعيوگروهي،ازطريقکارگاههايآموزشيوتولیدي.

1۰-پشتیبانيفنيوتدارکاتيازمددجويانکارآفرين.
11-کمكدربازاريابيوفروشمحصوالتتولیديمددجويان.

12-تأمینفضايخودکفايي.
13-بیمهاجتماعيمشمولینطرحهايخودکفايي.

1۴-شناساييمنابعوامكاناتبالقوهوبالفعلمناطقمختلفکشوربهمنظوربهرهگیريدرجهتتوسعه
فرصتهايشغلي.
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وزارت�تعاون�،�کار�و�رفاه�اجتماعی

طرحساماندهيوحمايتازمشاغلخانگي:متقاضیانمشاغلخانگيالزماستمتناسببانوع
فعالیتموردنظرخوديكيازفرمهايثبتنام)مستقل-تحتپوشش-پشتیبان(راتكمیلنمايند.فرمهاي
تكمیليتوسطدستگاهاجرائيذيربطبررسيشدهودرصورتتائیدطرحدردستگاهاجرائي،مجوزمربوطه

صادرخواهدشد.





برایراهاندازیوحفظيكکسبوکارنیازمندپیرویازيكسریقوانینعمومی
کسبوکاروقوانینمرتبطباحوزهکاریمربوطهاست.

اينفصلبصورتاجمالیوکلیسعیبرآنداردکهنكاتیدراينبابرامطرح
کردهوضمنآشنايیباسازوکارانواعشرکتها،نحوهثبتشرکت،انواعقوانین
نیازکسبو کسبوکار،بهبرخیقراردادها،مجوزهاودستورالعملهایمورد

کارهایگوناگوناشارهکند
آنچهدراينفصلمیخوانیدعبارتاستاز:

انواعشرکتهاونحوهثبتآنها 
قوانینومقررات 
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انواع شرکت ها و نحوه ثبت آن ها

درزيربهمروریکلیبرانواعشرکتهاوويژگیهایخاصهريكونحوهیثبتومرجعیکه
بايدبرایثبتبهآنجامراجعهکرد،اشارهشدهاست.
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شرکت��سهامی

شرکتسهاميشرکتياستکهسرمايهآنبهسهامتقسیمشدهومسئولیتصاحبانسهاممحدودبه
مبلغاسميسهامآنهااست.

برخیازويژگیهاومقرراتشرکتسهامی
o درشرکتسهاميتعدادشرکاءنبايدازسهنفرکمترباشد.

شرکتسهاميبهدونوعتقسیمميشود: o
نوعاول-شرکتهاييکهمؤسسینآنهاقسمتيازسرمايهشرکتراازطريقفروش -1

سهامبهمردمتأمینميکنند.اينگونهشرکتهاشرکتسهاميعامنامیدهميشوند.
نوعدوم-شرکتهاييکهتمامسرمايهآنهادرموقعتأسیسمنحصراًتوسطمؤسسین -2

تأمینگرديدهاست.اينگونهشرکتهاشرکتسهاميخاصنامیدهميشوند.
درموقعتأسیسسرمايهشرکتهايسهاميعامازپنجمیلیونريالوسرمايهشرکتهايسهامي o

خاصازيكمیلیونريالنبايدکمترباشد.
برايتأسیسشرکتهايسهاميعاممؤسسینبايداقاًلبیستدرصدسرمايهشرکتراخودتعهد o
کردهوالاقلسيوپنجدرصدمبلغتعهدشدهرادرحسابيبهنامشرکتدرشرفتأسیسنزديكي
ازبانكهاسپردهسپساظهارنامهايبهضمیمهطرحاساسنامهشرکتوطرحاعالمیهپذيرهنويسيسهام
کهبهامضاءکلیهمؤسسینرسیدهباشددرتهرانبهادارهثبتشرکتهاودرشهرستانهابهدايرهثبت
شرکتهاودرنقاطيکهدايرهثبتشرکتهاوجودنداردبهادارهثبتاسنادوامالكمحلتسلیمو

رسیددريافتکنند.
مداركموردنیازبرایثبتشرکتسهامیعام

الف(مداركالزمجهتکسباجازهیپذيرهنويسیشرکتسهامیعامدرحالتأسیس،ازمرجعثبت
شرکتها:

دونسخهطرحاظهارنامهیشرکتسهامیعام 	
دونسخهطرحاساسنامهیشرکتسهامیعام 	

دونسخهطرحاعالمیهیپذيرهنويسی 	
گواهیبانكیمبنیبرواريزحداقل3۵%سرمايه،تعهدتوسطمؤسسین 	

فتوکپیشناسنامهیمؤسسین 	
ب(مداركالزمجهتتأسیسشرکت

oدونسخهاظهارنامه
دونسخهاساسنامه o
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oدونسخهصورتجلسهیمجمععمومیمؤسسین
دونسخهصورتجلسهیهیأتمديره)تعدادمديران،حداقلپنجنفرمیباشد.(  o

oآگهیدعوتمجمعمؤسسیندرروزنامهیتعیینشده
فتوکپیشناسنامهیمديران)درمورداشخاصحقوقی،ارائهیبرگنمايندگی،الزامیاست.(  o

گواهیبانكمبنیبرواريز3۵٪سرمايهیشرکت  o
ارائهیمجوزياموافقتاصولیيامجوزازمراجعذيصالحدرصورتنیاز o

مداركموردنیازبرایثبتشرکتسهامیخاص:
	   دوبرگاظهارنامهیتكمیلشدهیشرکتسهامیخاصوامضاذيلاظهارنامهتوسطکلیهی

سهامداران
	دوجلداساسنامهیشرکتسهامیخاصوامضاذيلتمامصفحاتآنتوسطکلیهیسهامداران
	دونسخهصورتجلسهیمجمععمومیمؤسسینکهبهامضایسهامدارانوبازرسینرسیدهباشد

	دونسخهصورتجلسهیهیأتمديرهکهبهامضایمديرانمنتخبمجمع،رسیدهباشد
	فتوکپیشناسنامهیکلیهیسهامدارانوبازرسین)برابراصلدردادگستری(

	ارائهیگواهیپرداختحداقل3۵٪سرمايهیشرکتازبانكیکهحسابشرکتدرحال
تأسیسدرآنجابازشدهاست

	ارائهیمجوزدرصورتنیاز،بنابهاعالمکارشناسادارهیثبتشرکتها

شرکت�با�مسئولیت�محد���ود���

شرکتبامسئولیتمحدودشرکتياستکهبیندوياچندنفربرايامورتجارتيتشكیلشدهوهريكاز
شرکاءبدوناينكهسرمايهبهسهامياقطعاتسهامتقسیمشدهباشد-فقطتامیزانسرمايهخوددرشرکتمسئول

قروضوتعهداتشرکتاست.
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برخیازويژگیهاومقرراتشرکتبامسئولیتمحدود
o شرکتبامسئولیتمحدودبهوسیلهيكياچندنفرمديرموظفياغیرموظفکهازبینشرکاء

ياازخارجبرايمدتمحدوديانامحدوديمعینميشوندادارهميگردد.
o هريكازشرکاءبهنسبتسهميکهدرشرکتدارددارايرأيخواهدبودمگراينكهاساسنامه

بهترتیبديگريمقررشدهباشد.
o روابطبینشرکاءتابعاساسنامهاست-اگردراساسنامهراجعبهتقسیمنفعوضررمقرراتخاصي

نباشدتقسیممزبوربهنسبتسرمايهشرکاءبهعملخواهدآمد.
مداركموردنیازبرایثبتشرکتبامسئولیتمحدود

	 دوبرگتقاضانامهیثبتشرکتهابامسئولیتمحدود
	 دوبرگشرکتنامه
	 دونسخهازاساسنامه

	 دونسخهصورتجلسهیمجمععمومیمؤسسینوهیأتمديره
	 فتوکپیشناسنامهیشرکاومديرانوارائهیمجوزازمراجعذيصالحدرصورتنیاز

شرکت�تضامنی

شرکتتضامنيشرکتياستکهدرتحتاسممخصوصيبرايامورتجارتيبیندوياچندنفربامسئولیت
تضامنيتشكیلميشود:اگرداراييشرکتبرايتأديهتمامقروضکافينباشدهريكازشرکاءمسئول

پرداختتمامقروضشرکتاست.

برخیازويژگیهاومقرراتشرکتتضامنی
درشرکتتضامنيمنافعبهنسبتسهمالشرکهبینشرکاءتقسیمميشودمگرآنكهشرکتنامهغیراز o

اينترتیبرامقررداشتهباشد
درشرکتتضامنيشرکاءبايدالاقليكنفرازمیانخودياازخارجبهسمتمديريمعیننمايند. o

درشرکتتضامنيهیچيكازشرکاءنميتواندسهمخودرابهديگريمنتقلکندمگربهرضايت o
تمامشرکاء
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مداركموردنیازبرایثبتشرکتتضامنی
	دوبرگتقاضانامه

	دوبرگشرکتنامه
	دونسخهاساسنامه

	فتوکپیشناسنامهیشرکا
	مجوزازمراجعذيصالحدرصورتنیاز

شرکت�مختلط�غیر�سهامی

شرکتمختلطغیرسهاميشرکتياستکهبرايامورتجارتيدرتحتاسممخصوصيبینيكياچندنفر
شريكضامنويكياچندنفرشريكبامسئولیتمحدودبدونانتشارسهامتشكیلميشود.)شريكضامن
مسئولکلیهقروضياستکهممكناستعالوهبرداراييشرکتپیداشود-شريكبامسئولیتمحدودکسي

استکهمسئولیتاوفقطتامیزانسرمايهاستکهدرشرکتگذاردهويابايستيبگذارد(
برخیازويژگیهاومقرراتشرکتمختلطغیرسهامی

o روابطبینشرکاءبارعايتمقرراتذيلتابعشرکتنامهخواهدبود.
o ادارهشرکتمختلطغیرسهاميبهعهدهشريكياشرکايضامنوحدوداختیاراتآنهاهمان

استکهدرموردشرکاءشرکتتضامنيمقرراست.
مداركموردنیازبرایثبتشرکتمختلطغیرسهامی

يكنسخهیمصدقازشرکتنامه o
يكنسخهیمصدقازاساسنامه)اگرباشد( o

o    اسامیشرکتياشرکایضامنکهسمتمديريتدارند

شرکت�مختلط�سهامی

شرکتمختلطسهاميشرکتياستکهدرتحتاسممخصوصيبینعدهشرکاءسهاميويكياچندنفر
شريكضامنتشكیلميشود.)شرکاءسهاميکسانيهستندکهسرمايهآنهابهصورتسهامياقطعاتسهام
متساويالقیمهدرآمدهومسئولیتآنهاتامیزانهمانسرمايهاستکهدرشرکتدارند.-شريكضامنکسي
استکهسرمايهاوبهصورتسهامدرنیامدهومسئولکلیهقروضياستکهممكناستعالوهبردارايي
شرکتپیداشوددرصورتتعددشريكضامنمسئولیتآنهادرمقابلطلبكارانوروابطآنهابايكديگرتابع

مقرراتشرکتتضامنيخواهدبود(
برخیازويژگیهاومقرراتشرکتمختلطسهامی

مديريتشرکتمختلفسهاميمخصوصبهشريكياشرکاءضامناست. o
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oدرهريكازشرکتهايمختلطسهاميهیأتنظاريالاقلمرکبازسهنفرازشرکاءبرقرار
ميشودواينهیأترامجمععموميشرکاءبالفاصلهبعدازتشكیلقطعيشرکتوقبلازهر

اقداميدرامورشرکتمعینميکند
مداركشرکتمختلطسهامیبرایثبت:

	يكنسخهیمصدقازشرکتنامه
	يكنسخهیمصدقازاساسنامه
	اسامیمديريامديرانشرکت

	نوشتهایباامضایمديرشرکت،حاکیازتعهدپرداختتمامسرمايهوپرداختواقعیالاقل
ثلثازآنسرمايه

	سوابقمصدقازتصمیماتمجمععمومیدرمواردمذکوردرمواد۴1،۴۰و۴۴
	نوشتهایباامضایمديرشرکت،حاکیازپرداختتمامسرمايهینقدیشرکایضامنوتسلیم

تمامسرمايهیغیرنقدیباتعیینقیمتحصههایغیرنقدی

شرکت�نسبی

شرکتنسبيشرکتياستکهبرايامورتجارتيدرتحتاسممخصوصيبیندوياچندنفرتشكیلو
مسئولیتهريكازشرکاءبهنسبتسرمايهاياستکهدرشرکتگذاشتهاندمیباشد.

برخیازويژگیهاومقرراتشرکتنسبی
اگرداراييشرکتنسبيبرايتأديهتمامقروضشرکتکافينباشدهريكازشرکاءبهنسبت o

سرمايهکهدرشرکتداشتهمسئولتأديهقروضشرکتاست.
مداركموردنیازبرایثبتشرکتنسبی

	يكنسخهیمصدقازشرکتنامه
	يكنسخهیمصدقازاساسنامه)اگرباشد(

شرکت�تعاونی

شرکتتعاونیشرکتیاستازاشخاصحقیقیياحقوقیکهبهمنظوررفعنیازمنديهایمشتركوبهبود
وضعاقتصادیواجتماعیاعضاءازطريقخودياریوکمكمتقابلوهمكاریآنانموافقاصولیکهدراين

قانونمصرحاستتشكیلمیشود.
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شرکتهایتعاونیبهلحاظنوعفعالیتبهدودستهتقسیممیشوند:
شرکتتعاونیتولید:شرکتیاستکهبهمنظوراشتغالاعضاءدرامورمربوطبهکشاورزی،
و ماهی،شیالت،صنعت،معدن،عمرانشهریوروستايی پرورشوصید دامپروری، دامداری،

عشايریونظايراينهافعالیتمینمايد.
شرکتتعاونیتوزيع:شرکتیاستکهدرامورمربوطبهتهیهوتوزيعکاال،مسكن،خدمات

وسايرنیازمندیهایاعضاءفعالیتمینمايد.
برخیازويژگیهاومقرراتشرکتتعاونی

تعداداعضایشرکتتعاونینبايداز7عضوکمترباشد o
حداقلتعداداعضاءدرشرکتهایتعاونیعام۵۰۰عضوخواهدبود o

حداقلتعداداعضاءدرشرکتهایتعاونمصرف2۵۰نفرخواهدبود o
درشرکتتعاونی،تعددموضوعفعالیتباارائهطرحپیشنهادیمجازاست o

شرکتهایتعاونیبهلحاظعضويتبهدودستهتقسیممیشوند
	شرکت�تعاونی�عام:شرکتیاستکهعضويتدرآنبرایهمهآزادمیباشدوموسسینيا
شرکتبايدبرایتأمینقسمتیازسرمايهاولیهوياافزايشسرمايهشرکتسهامآنرابهعمومعرضه

نمايند
	شرکت�تعاونی�خاص:شرکتیاستکهعضويتدرآنمنحصرابرایگروهیخاصاز
قبیل:کارگران،کارمندان،کشاورزان،دانشجويان،ايثارگران،زنان،مشاغلخاصونظايراينهاآزاد
باشد،بديهیاستتعاونیموظفبهپذيرشمتقاضیانواجدشرايطبودهوازايننظرمحدوديتیبرای

عضويتوجودندارد.
حداقلسرمايهاولیهدرشرکتهایتعاونیعاموخاصبهترتیب1۰۰/۰۰۰/۰۰۰ريالو1۰/۰۰۰/۰۰۰ o
ريالتعیینمیگرددبديهیاستهرتعاونیوقتیتشكیلوثبتمیشودکهحداقليكسومسرمايه

آنتأديهوچنانچهبصورتنقدیوجنسیباشدتقويموتسلیمشدهباشد.
انواعشرکتهایتعاونیدرسهرشتهتعاونیبهشرحزيرطبقهبندیمیشود: o

	رشتهکشاورزی:شاملتعاونیهایکشاورزیوروستايی.
	رشتهمصرف:شاملتعاونیهایمصرفکنندگان-مسكن-اعتباروآموزشگاهها.
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	 رشتهکاروپیشه:شاملتعاونیهایکار،تعاونیهایحرفوصنايعدستی،تعاونیهایصنايع
کوچك،تعاونیهایتهیهوتوزيع،تعاونیهایمشاغلآزادوتعاونیهایصیادان.

oشرکتتعاونیدارایارکانروبرواست:1-مجمععمومی2-هیأتمديره3-بازرسيابازرسان
مداركشرکتهایتعاونیبرایثبت:)هرکدامدر۴نسخه(

	صورتجلسهیتشكیلمجمعمؤسسواولینمجمععمومیعادیواسامیاعضاوهیأت
مديرهیمنتخبوبازرسانومديرعاملشرکت

	اساسنامهیمصوبمجمععمومی
	درخواستکتبیثبت

	طرحپیشنهادیوارائهیمجوزوزارتتعاون
	رسیدپرداختمقدارالزمالتأديهیسرمايه

	مداركدعوتتشكیلاولینجلسهیمجمععمومیعادی)موضوعبند2مادهی32(
	موافقتنامهیتشكیلشرکتيااتحاديه)تبصرهیمادهی۵1(

	مجوزثبتشرکتيااتحاديه)بند2۸مادهی۶۶وبند۴مادهی۵1(
	اولینهیأتمديرهیمنتخبشرکتتعاونی،مكلفاستپسازاعالمقبولیباانجامتشريفات

مقررنسبتبهثبتتعاونیاقدامنمايد.

معرفی�سامانه�های�ثبت�شرکت

سامانهالكترونیكیتشكیلوثبتتعاونیها o
 ei.icm.ir

سامانهثبتتاسیسوتغییرشرکتهاوموسسههای o
غیرتجاری

www.irsherkat.ir

سامانهثبتتاسیسشرکتبامسئولیتمحدود o
ent-ltd.irsherkat.ir

مداركالزمجهتپذيرشموسساتغیرتجاری o
sherkat.ssaa.ir
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قوانین و مقررات

قوانین�مالیات�

کلیهیمالكیناعمازاشخاصحقیقيياحقوقينسبتبهاموالياامالكخودواقعدرايران،هرشخص
حقیقيايرانيمقیمايراننسبتبهکلیةدرآمدهاييکهدرايرانياخارجازايرانتحصیلمينمايد،هرشخص
حقوقيايرانينسبتبهکلیهیدرآمدهاييکهدرايرانياخارجازايرانتحصیلمينمايد،مشمولپرداخت

مالیاتمیشوند.

قوانین�مالیات�های�مستقیم

لینكمشاهدهتمامقوانینمرتبطبااينموضوعدرسايتسازمانامورمالیاتیکشور1آوردهشدهاست.در
ذيلبصورتاجمالیبهبیانبرخیازاينقوانینبسندهشدهاست

اشخاصزيرمشمولپرداختمالیاتهايموضوعاينقانوننیستند:
وزارتخانههاومؤسساتدولتي؛ o

دستگاههاييکهبودجهیآنهاوسیلهیدولتتأمینميشود؛ o
o شهرداريها

ماده۸۶قوانینمالیاتهایمستقیم-پرداختکنندگانحقوقهنگامهرپرداختياتخصیصآن
مكلفندمالیاتمتعلقراطبقمقرراتماده۸۵اينقانونمحاسبهوکسروظرفسیروزضمنتسلیم
فهرستیمتضمننامونشانیدريافتکنندگانحقوقومیزانآنبهادارهامورمالیاتیمحل.پرداخت

ودرماههایبعدفقطتغییراتراصورتدهند.
ماده1۰۰قوانینمالیاتهایمستقیمماده-موديانموضوعاينفصلمكلفانداظهارنامه
مالیاتیمربوطبهفعالیتهایشغلیخودرادريكسالمالیاتیبرایهرواحدشغلیيابرایهرمحل

http://www.intamedia.ir/Laws/ShowLawsM.aspx   .1
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جداگانهطبقنمونهایکهوسیلهسازمانامورمالیاتیکشورتهیهخواهدشدتنظیموتاآخرتیرماهسال
بعدبهادارهامورمالیاتیمحلشغلخودتسلیمومالیاتمتعلقرابهنرخمذکوردرماده131اينقانون

پرداختنمايند.
ماده11۰قوانینمالیاتهایمستقیم-اشخاصحقوقیمكلفانداظهارنامه،ترازنامهوحساب
سودوزيانمتكیبهدفاترواسنادومداركخودراحداکثرتاچهارماهپسازسالمالیاتیهمراهبا
فهرستهويتشرکاوسهامدارانوحسبموردمیزانسهمالشرکهياتعدادسهامونشانیهريكاز
آنهارابهادارهامورمالیاتیکهمحلفعالیتاصلیشخصحقوقیدرآنواقعاستتسلیمومالیات
متعلقراپرداختنمايندپسازتسلیماولینفهرستمزبور،تسلیمفهرستتغییراتدرسنواتبعد

کافیخواهدبود.
ماده131قوانینمالیاتهایمستقیم-نرخمالیاتبردرآمداشخاصحقیقیبهاستثنایمواردیکه

طبقمقرراتاينقانونداراینرخجداگانهمیباشدبشرحزيراست:
تامیزانسیمیلیون)3۰۰۰۰۰۰۰(ريالدرآمدمشمولمالیاتساالنهبهنرخپانزدهدرصد)٪1۵(

تامیزانيكصدمیلیون)1۰۰۰۰۰۰۰۰(ريالدرآمدمشمولمالیاتساالنهنسبتبهمازادسیمیلیون
)3۰۰۰۰۰۰۰(ريالبهنرخبیستدرصد)٪2۰(

تامیزاندويستوپنجاهمیلیون)2۵۰۰۰۰۰۰۰(ريالدرآمدمشمولمالیاتساالنهنسبتبهمازاديكصد
میلیون)1۰۰۰۰۰۰۰۰(ريالبهنرخبیستوپنجدرصد)٪2۵(

تامیزانيكمیلیارد)1۰۰۰۰۰۰۰۰۰(ريالدرآمدمشمولمالیاتساالنهنسبتبهمازاددويستوپنجاه
میلیون)2۵۰۰۰۰۰۰۰(ريالبهنرخسیدرصد)٪3۰(

نسبتبهمازاديكمیلیارد)1۰۰۰۰۰۰۰۰۰(ريالدرآمدمشمولمالیاتساالنهبهنرخسیوپنج
درصد)٪3۵(

قانون�مالیات�بر�ارزش�افزود���ه

لینكمشاهدهتمامقوانینمرتبطبااينموضوعدرسايتسازمانامورمالیاتیکشورآوردهشدهاستودر
ادامهبراینمونهچندبندازآنآوردهشدهاست

ماده1-عرضهکاالهاوارايهخدماتدرايرانوهمچنینوارداتوصادراتآنهامشمول
مقرراتاينقانونمیباشد.

ماده3-ارزشافزودهدراينقانون،تفاوتبینارزشکاالهاوخدماتعرضهشدهباارزش
کاالهاوخدماتخريداریياتحصیلشدهدريكدورهمعینمیباشد.

ماده1۰-هرسالشمسیبهچهاردورهمالیاتیسهماهه،تقسیممیشوددرصورتیکهشروعيا
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خاتمهفعالیتمؤدیدرخالليكدورهمالیاتیباشد،زمانفعالیتمؤدیطیدورهمربوط
يكدورهمالیاتیتلقیمیشود.

ماده12-عرضهکاالهاوارائهخدماتزيروهمچنینوارداتآنهاحسبموردازپرداخت
مالیاتمعافمیباشد:

oمحصوالتکشاورزیفرآورینشده
oداموطیورزنده،آبزيان،زنبورعسلونوغان

oانواعکود،سم،بذر،نهال
oآردخبازی،نان،گوشت،قند،شكر،برنج،حبوباتوسويا،شیر،پنیر،روغننباتی

وشیرخشكمخصوصتغذيهکودکان
oکتاب،مطبوعات،دفاترتحريروانواعکاغذچاپوتحريرومطبوعات

oکاالهایاهدايیبهصورتبالعوضبهوزارتخانهها،موسساتدولتیونهادهای
عمومیغیردولتیباتايیدهیأتوزيرانوحوزههایگیرندههدايا

oکاالهايیکههمراهمسافروبرایاستفادهشخصیتامیزانمعافیتمقررطبق
مقرراتصادراتووارداتواردکشورمیشودمازادبرآنطبقمقرراتاين

قانونمشمولمالیاتخواهدبود
oاموالغیرمنقول

oانواعدارو،لوازممصرفیدرمانی،خدماتدرمانی)انسانی،حیوانی،گیاهی(و
خدماتتوانبخشیوحمايتی

oخدماتمشمولمالیاتبردرآمدحقوق،موضوعقانونمالیاتهایمستقیم
oخدماتبانكیواعتباریبانكها،موسساتوتعاونیهایاعتباریوصندوقهای

قرضالحسنهمجازوصندوقتعاون
oخدماتحملونقلعمومیومسافریدرونوبرونشهریجادهای،ريل،

هوايیودريايی
oفرشدستباف

oانواعخدماتپژوهشیوآموزشیکهطبقآيیننامهایکهباپیشنهادمشترك
درمان بهداشت، ، دارايی و اقتصادی امور ، فنآوری و تحقیقات علوم های وزارتخانه
وآموزشپزشكی،آموزشوپرورشوکارواموراجتماعیظرفمدتششماهازتاريخ

تصويباينقانونبهتصويبهیاتوزيرانمیرسد.
oخوراكداموطیور
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ماده1۶-نرخمالیاتبرارزشافزودهيكونیمدرصد)1/۵٪(میباشد.
ماده۴2-مالیاتنقلوانتقالانواعخودروبهاستثناءانواعماشینهایراهسازی،کارگاهی،
معدنی،کشاورزی،شناورها،موتورسیكلتوسهچرخهموتوریاعمازتولیدداخلياوارداتی،
حسبموردمعادليكدرصد)1٪(قیمتفروشکارخانه)داخلی(ويايكدرصد)1٪(مجموع
ارزشگمرکیوحقوقورودیآنهاتعیینمیشود.مبنایمحاسبهاينمالیات،بهازاءسپریشدنهر
سالازسالمدلخودرووحداکثرتاششسالبهمیزانساالنهدهدرصد)1۰٪(وحداکثرتاشصت

درصد)۶۰٪(تقلیلمیيابد.

قوانین�تجمیع�عوارض

اينموردشاملقانوناصالحمواديازقانونبرنامهسومتوسعهاقتصادي.اجتماعيوفرهنگيجمهوري
اسالميايرانوچگونگيبرقراريووصولعوارضوسايروجوهازتولیدکنندگانکاال،ارائهدهندگان

خدماتوکاالهايوارداتيمیباشد
لینكمشاهدهتمامقوانینمرتبطبااينموضوعدرسايتسازمانامورمالیاتیکشورآوردهشدهاستودر

ادامهبهذکرچندبندآنبهعنواننمونهبسندهشدهاست:
ماده2-حقوقگمرکي.مالیات.حقثبتسفارشکاال.انواععوارضوسايروجوهدريافتي
ازکاالهايوارداتيتجمیعگرديدهومعادلچهاردرصد)۴٪(ارزشگمرکيکاالهاتعیینميشود.به
مجموعايندريافتيوسودبازرگانيکهطبققوانینمربوطهتوسطهیأتوزيرانتعیینميشودحقوق

ورودياطالقميگردد.
ماده3-مالیاتوعوارضدريافتيازکاالهابهشرحزيرتعیینميگردد:

هـ-سايرکاالهايتولیدي)بهاستثنايمحصوالتبخشکشاورزي(کهامكاناستفادهاز
آنهابهعنوانمحصولنهاييوجودداردمطابقفهرستيکهبهپیشنهادکارگروهيمرکبازوزير
اموراقتصاديودارايي)رئیس(.وزرايبازرگاني.صنايعومعادنوکشورورئیسسازمانمديريت
وبرنامهريزيکشورتاپانزدهمبهمنماههرسالبرايسالبعدبهتصويبهیأتوزيرانميرسد
سهدرصد)3٪(قیمتفروش}دودرصد)2٪(مالیاتويكدرصد)1٪(عوارض{.آندستهاز
محصوالتصنايعآلودهکنندهمحیطزيستبهتشخیصواعالم)تاپانزدهماسفندماههرسالبراي
اجرادرسالبعد(سازمانحفاظتمحیطزيستکهدرفهرستفوققرارنميگیرنديكدرصد)٪1(

قیمتفروش)بهعنوانعوارض(.
      فهرستکاالهایمشمولتجمیععوارض)ازسايتسازمانامورمالیاتیکشور1قابلدريافت

میباشد(

www.intamedia.ir/Laws/Tajmeelist.aspx  .1
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معافیتهایمالیاتی
برخیازمعافیتهایمالیاتیشاملمواردزيرمیشودبرایدسترسیبهتمامیمواردشاملاينبخش

بهسايتهایمرتبط1مراجعهشود.
پنجاهدرصد)۵۰٪(مالیاتحقوقکارکنانشاغلدرمناطقکمترتوسعهيافتهطبقفهرست

سازمانمديريتوبرنامهريزيکشوربخشودهميشود.
صددرصددرآمدشرکتهايتعاونيروستايي،عشايري،کشاورزي،صیادان،کارگري،

کارمندي،دانشجويانودانشآموزانواتحاديههايآنهاازمالیاتمعافاست.
جهیزيهمنقولومهريهاعمازمنقولوغیرمنقولوجوايزعلميوبورسهايتحصیليوهمچنین
درآمديکهبابتحقاختراعياحقاکتشافعايدمخترعینومكتشفینميگرددبهطورکليونیز
درآمدناشيازفعالیتهايپژوهشيوتحقیقاتيمراکزيکهدارايپروانةتحقیقازوزارتخانههاي
ذيصالحميباشندبهمدتدهسالازتاريخاجرايايناصالحیهطبقضوابطمقرردرآيیننامهايکهبه
پیشنهادوزارتخانههايفرهنگوآموزشعالي،بهداشت،درمانوآموزشپزشكيواموراقتصاديو

داراييبهتصويبهیأتوزيرانخواهدرسید،ازپرداختمالیاتمعافميباشد.
درآمدکارگاههايفرشدستبافوصنايعدستيوشرکتهايتعاونيواتحاديههايتولیدي

مربوطهازپرداختمالیاتمعافاست.
درآمدمشمولمالیاتابرازيناشيازفعالیتهايتولیديومعدنيدرواحدهايتولیدييامعدني
دربخشهايتعاونيوخصوصيکهازاولسال13۸1بهبعدازطرفوزارتخانههايذيربطبرايآنها
پروانهبهرهبرداريصادرياقرارداداستخراجوفروشمنعقدميشود،ازتاريخشروعبهرهبردارييا
استخراجبهمیزانهشتاددرصد)۸۰٪(وبهمدتچهارسالودرمناطقکمترتوسعهيافتهبهمیزانصد

درصد)1۰۰٪(وبهمدتدهسالازمالیاتموضوعمادة)1۰۵(اينقانونمعافهستند.
درآمدحاصلازکلیةفعالیتهايکشاورزي،دامپروري،دامداري،پرورشماهيوزنبورعسل
وپرورشطیور،صیاديوماهیگیري،نوغانداري،احیايمراتعوجنگلها،باغاتاشجارازهرقبیلو

نخیالتازپرداختمالیاتمعافميباشد.
ماده91قوانینمالیاتهایمستقیم_بعضیدرآمدهایحقوقبشرحزيرازپرداختمالیاتمعاف

است:
هزينهسفروفوقالعادهمسافرتمربوطبهشغل o

عیدیساالنهياپاداشآخرسالجمعامعادليكدوازدهممیزانمعافیتمالیاتیموضوع o
ماده۸۴اينقانون

www.intamedia.ir/Laws/Index.aspx  .1
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وجوهیکهکارفرمابابتهزينهمعالجهکارکنانخودياافرادتحتتكفلآنهامستقیما o
يابهوسیلهحقوقبگیربهپزشكيابیمارستانبهاستناداسنادومداركمثبتهپرداختکند.
مزايایغیرنقدیپرداختیبهکارکنانحداکثرمعادلدودوازدهممعافیتموضوع o

ماده۸۴اينقانون.

قوانین�بیمه

برایدستیابیبهتمامقوانینمرتبطبهبیمهبهلینكزير1مراجعهشود.درادامهبهذکرنمونههايیازقوانین
موجوددرخصوصبیمهپرداختهشدهاست.

طبقماده۸قانونکارداريم:کارفرمايانکارگاههايمشمولاينقانونمكالفندبراساسقانون
تامیناجتماعی،نسبتبهبیمهنمودنکارگرانواحدخوداقدامنمايند.)ماده1۸3-کارفرمايانیکه
برخالفمفادماده1۴۸اينقانونازبیمهنمودنکارگرانخوددارينمايند،عالوهبرتاديهکلیه
حقوقمتعلقبهکارگر)سهمکارفرما(باتوجهبهشرايطوامكاناتخاطیومراتبجرمبهجريمه

نقديمعادلدوتادهبرابرحقبیمهمربوطهمحكومخواهندشد.(
ماده1)قانونبیمه(-بیمهعقدياستکهبهموجبآنيكطرفتعهدميکنددرازاء
پرداختوجهياوجوهيازطرفديگردرصورتوقوعيابروزحادثهخسارتواردهبراورا
جبراننمودهياوجهمعینيبپردازد.متعهدرابیمهگرطرفتعهدرابیمهگذاروجهيراکهبیمه

گذاربهبیمهگرميپردازدحقبیمهوآنچهراکهبیمهميشودموضوعبیمهنامند.
ماده39)قانونتامیناجتماعی(-کارفرمامكلفاستحقبیمهمربوطبههرماهراحداکثر

تاآخرينروزماهبعدبهسازمانبپردازد.
ازاولسال13۵۵حقبیمهسهمکارفرمابیستدرصدمزدياحقوقبیمهشدهخواهدبودو
بااحتسابسهمبیمهشدهوکمكدولتکلحقبیمهبهسیدرصدمزدياحقوقافزايشمیيابد.
 ماده۶۵)قانونتامیناجتماعی(-درصورتوقوعحادثهناشیازکارکارفرمامكلف

www.tccim.ir/images/Docs/Rules/Bime.pdf  .1
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استاقداماتالزماولیهرابرايجلوگیريازتشديدوضعحادثهديدهبهعملآوردهومراتبرا
ظرفسهروزاداريکتبابهاطالعسازمانبرساند.درصورتیکهکارفرمابابتاقداماتاولیه

مذکورمتحملهزينهايشدهباشدسازمانتامینخدماتدرمانیهزينهايمربوطراخواهد
پرداخت.

قانون�بیمه�محصوالت�کشاورزي

مادهواحده-بمنظورانجامبیمهانواعمحصوالتکشاورزي،دام،طیور،زنبورعسل،کرمابريشموآبزيان
پرورشيدرمقابلخسارتهايناشيازسوانحطبیعيوحوادثقهرينظیرتگرگ،طوفان،خشكسالي،زلزله
،سیل،سرمازدگي،يخبندان،آتشسوزي،صاعقه،آفاتوامراضنباتيعموميوقرنطینهايامراضواگیر
حیوانيعموميوقرنطینهايبهعنوانوسیلهايبراينیلبهاهدافوسیاستهايبخشکشاورزيصندوقبیمه

محصوالتکشاورزي1دربانكکشاورزيتاسیسميشود.
oبرایمعرفیمحصوالتتحتپوششبیمهکشاورزیوجزيیاتمرتبطباآنمیتوانبهسايت

صندوقبیمهکشاورزیمراجعهنمود.
oکلیهتولیدکنندگانطیوراعمازالين،اجداد،مادرگوشتيوتخمگذارموظفندجوجههاي
يكروزهخودرادرمباديتولیددرمقابلخسارتهايناشيازسوانحطبیعي،حوادثقهري،امراض
واگیرحیوانيعموميوقرنطینهايمذکوردراينقانون)حذفکانونهايآلوده(کهتوسطسازمان

دامپزشكيکشوراعالمميگردد،ازطريقصندوقبیمهمحصوالتکشاورزيبیمهنمايند.

www.sbkiran.ir  .1
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مجوزها�و�د���ستورالعمل�ها

درخصوصفعالیتهایبخشکشاورزیودامدارینیزيكسریمجوزهايیموردنیازاستکهدر
زيربهآنهااشارهشدهاست:

o تاسیساتحاديه/شرکت/تعاونيروستايي/تولیدکشاورزي/زراعي/خدماتي/کشتوصنعت
o دستورالعملهایخدماتقابلارائهدربخشباغباني
o مجوزهايحوزهامورتولیداتداميبخشکشاورزي

o مجوزهايحوزهشیالتوآبزيان1
o شناسهکسبوکار2

o )برايهريكازفعالیتهايدارايمجوزازوزارتصنعت،معدنوتجارت،يكشناسه
کسبوکار)12رقمي(تخصیصدادهشدهکهاينشناسهبهمنزلههويتفعالیتبنگاهاست.الزم
استبنگاههايفعال)حقیقي،حقوقي(ازصحتوبههنگامبودناطالعاتخوداطمینانحاصلکرده
واطالعاتدورهاي)اعالمپیشرفتطرحهايدرحالاحداثوآمارتولید(رابهطورمرتبازطريق
درگاهبهینياباعالمنمايند،درغیراينصورتشناسهکسبکارغیرفعالشدهوارايهخدماتبه

بنگاهبامانعروبروخواهدشد(
o سرمايهدرگردش

)بنگاههايدارايشناسهکسبوکارميتوانندبرايدريافتتسهیالتسرمايهدرگردشدرخواست
خودراارائهنمايند.باتوجهبهمحدوديتمنابع،بنگاههايداراياولويتبرايدريافتسرمايهدر

گردشرياليبهبانكهايعاملمعرفيخواهندشد.(
o تسهیالتبانكيبراياحداثواحدصنعتي3

)طرحهايسرمايهگذاريکهدارايجوازتاسیسميباشنددرصورتیكهاطالعاتپیشرفتطرح
نیمهتمامآنهابهتايیدسازمانصنعت،معدنوتجارتاستانمربوطرسیدهباشدميتواننددرخواست
تسهیالتاحداثخودراثبتکنند.درخواستمربوطپسازبررسياولويتسرمايهگذاريوساير

مداركموردنیازدفترسرمايهگذاريبهشبكهبانكيکشورمعرفيخواهدشد.(

www.maj.ir .1
behinyab.ir  .2

www.stsm.ir  .3
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سایر�قوانین�

برایانجامانواعفعالیتهایمقدماتیياحینکاربايستیازيكسریقوانینومقرراتپیرویکردکه
دانستنآنهاباتوجهبهنوعفعالیتیکهقراراستصورتبگیردامریالزمبهنظرمیآيدلذادرزيربرخی

ازلینكهايیکهمیتوانددراينامرمرجعمناسبیباشدآوردهشدهاست.
قوانینومقرراتدهیاریها)شامل:امالكواراضیروستايی-بودجهريزیوبودجهنويسی

درروستا(
برخیازاساسنامهها،آيیننامههاوقوانینمرتبطباروستاهاودهیاریها1

ضوابطصدورشناسهنظارتکارگاهیبرایواحدهایتولیدوبستهبندیموادغذايیبومی
وسنتی

قوانینوآيیننامههایمرتبطبهوزارتبهداشتودرمانوآموزشپزشكی)درخصوص
غذاوداروو...(2

قوانینومقرراتمرتبطباصادراتوواردات3
oمصوباتومقرراتکلی

oقوانینومقررات-واردات
oقوانینومقررات-صادرات

roostanet.ir  .1
www.behdasht.gov.ir  .2

www.tccim.ir  .3
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اقلیم�و�جغرافیا

1-نقشه-کروکی-عكس-عكسهوايیازمنطقه:
)شاملروستاهایهدفوسايرروستاهایمحروم(

2-انواعاقلیممنطقه:
3-نوعاقلیمغالب:

۴-منابعآبیمهمباذکردبیوحجمآب،نوعپروانه:
میزانبارندگیساالنهشهرستان  ۵-میزانبارندگیساالنهاستان)میلیمتر(

    ۶-ماههایاصلیبارندگی
7-وضعیتدمایاستان

بیشینهسرعتوزشباد   تعدادروزهایيخبندان
ماههایاصلیوزشباد

۸-باليایطبیعیومیزانخسارتهرکدام:
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9-موقعیتروستا:کوهپايه)(/دشت)(/باغمحله)(/ساير........
1۰-شكلفیزيكیروستاهایمنطقه:پلكانی)(/رديفیوخطی)(/متمرکز)(/پراکنده)(

جمعیت

1-ويژگیجمعیتیاستانهدف

2-ويژگیجمعیتیروستاهایهدف
3-نوعغالبمهاجرت)درصد(:

روستابهروستا)(/روستابهبخش)(/روستابهشهر)(/مهاجرتفصلیمردانبرایکار)(/مهاجرت
فصلیکلخانوادهبرایکار)(

۴-مهاجرتهایفصلیدرچهبازهزمانیازسالصورتمیگیرد؟

۵-مهاجرتهايیکهبرایکارصورتمیگیردمعموالبهچهشهرهايیوبرایچهنوعکاریانجام
میشود؟

۶-عواملاصلیمهاجرت:
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میزانتعددزوجات:  -میانگینسنازدواججوانانروستا:

اجتماع

1-محلتجمعافراددرروستا:
مسجد)(/حسینیه)(/مدرسه)(/میدان)(/شورا)(/منزلمعتمدروستا)(/ساير......................

2-چهکسی/کسانیدرروستانفوذبیشتریدارد؟
امامجمعه)(/روحانی)(/شورا)(/دهداروبخشدار)(/کدخدا-ريشسفید)(/کالنتری)(/

فرماندهبسیج)(/ساير..............
چرا؟

3-حلوفصلمشكالتدرمواردذيلبهعهدهچهکسیاست؟
دعوایمحلی -
دعوایقومی -

ضمانتافراددرکالنتری -
ازدواج -

تقسیمبندیآب/اليروبیجویها -
و.. -

۴-ارتباطبیناهالیومسئولینمنطقهچگونهاست؟
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۵-میزاناتحادوهمكاریمردمباهمدرروستاچگونهاست؟
۶-میزانارتباطبینروستاهایهمجوارچگونهاست؟چهحساسیتهايیبینروستاهاوجوددارد؟

فرهنگ

1-دينومذهباهالیروستا:
2-اماکنفرهنگیموجودومیزانمشارکتواستقبالاهالیازآن:

مسجد •
حسینیه •
کتابخانه •

کانونفرهنگی •
بسیج •

پارك •
و.. •

3-میزاناستقبالازمراسماتمذهبی)مثلماهرمضان،محرمو...(
۴-میزانالتزامبهجمهوریاسالمیوواليتفقیه،شهیدانو..

۵-وضعیتمبلغ)روحانی(:ندارد)(/ايامیازسالمبلغاعزاممیشود)(/ساکندرروستا)(/طلبهاز
روستا)(

توضیحات:
۶-میزانمشارکتمردمدردورانهشتسالدفاعمقدس؟تعدادشهید،جانبازوآزادهکهتقديمانقالب

کردند؟
7-میزاناستفادهازشبكههایماهوارهایوشبكههایداخلی)صداسیما(چگونهاست؟

۸-میزاناعتیاد،نوعاعتیادوداليلگسترشآندربیناهالیچیست؟
9-نوعپوششمردانوزنانروستا

1۰-میزانشهرزدگیوتعلقبهروستا
11-تعصباتقومیوفامیلی
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تحصیل

1-فضاوامكاناتآموزشیمنطقه:
2-وضعیتامكاناتکمكآموزشیچگونهاست؟
3-تعدادمحصلینودانشجويانروستاهایهدف:

۴-درصورتکمبودنسبتمحصلیندختر،چهعواملیموجباينقضیهشدهاست؟
۵-درصورتکمبودتعداددانشجويانچهعواملیموجباينقضیهشدهاست؟

۶-رويكردخانوادههانسبتبهمدرسهودانشگاه:
7-میزاناهتماممسئولنمنطقهنسبتبهمسئلهآموزش:

۸-سطحسوادمعلمانبومیوغیربومی:
9-آيادانشجويانپسازاتمامدورهتحصیلبهروستایخودبازگشتهوخدمتمیکنند؟درغیراينصورت

علتاينامرچیست؟
1۰-نامدانشگاههایاستانولیسترشتههایدانشگاهیمرتبطبانیازهایمنطقه:

11-چنددرصدازظرفیتدانشگاههایاستانتوسطدانشجويانبومیپرمیشود؟
12-مراکزاصلیآموزشفنیحرفهایوعلمیکاربردیاستانراباذکررشتههایتحصیلیبیانکنید:

13-استعدادهایدرخشانفنیوعلمیاستانراباذکرنوعتخصصشاننامببريد:

بهد���اشت/د���رمان

1-چهآموزشهایرسمیوفراگیریدرحوزهبهداشتوسالمتدرمنطقهدادهمیشود؟
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2-عواملبیماریزادرمنطقهکداماست؟
-آبآشنامیدنیناسالم

-سوءتغذيه
-عدمرعايتبهداشتفردی

-نبودآموزشهایالزمبهداشتی
-نارسايیهایخدماتبهداشتیدراثرکمبودتجهیزاتبهداشتی

-آلودگیمحیطی)مثلبیماریهایسالكوماالريا(
-عدمرعايتاصولقرنطینه

-ساير...
3-رايجترينبیماریهایمنطقهکداماست؟

۴-درمواقعبیماری،اهالیبهچهمراکزیرجوعمیکنند؟
۵-نزديكترينمحلدرماندرروستاکجاست؟

۶-سیستمدفعزباله:
سوزاندن)(/جمعآوریدرمحلخاص)(/ريختندرآبروان)(/مدفونکردندرخاك)(/

ساير..................

امنیت�

1-وضعیتامنیتمنطقهچگونهاست؟
2-حضوروفعالیتاشرارچگونهاست؟

3-تامینامنیتبهعهدهچهکسانیاست؟چقدرموفقبودهاند؟

زیرساخت

1-مسیرهایارتباطیکهمنطقهرابهنقاطشهریوروستايیحومهمتصلمیکندرانامببريد:
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2-چهزمانهايیدرطولسالمسیرهایارتباطیقابلیتعبورومرورندارند؟بهچهدلیل؟
3-وضعیتبرقرسانیدرروستاهاچگونهاست؟

۴-روستاهاازچهسوختیاستفادهمیکنند؟گاز)(/نفت)(/هیزم)(/ساير..............................
۵-چهشبكههایارتباطی)مخابرات،شبكهICTروستايی،پست،اينترنت،تلفنهمراهو..(درروستا

فعالاست؟

اقتصاد���

1-چهنهادهايرسميوغیررسميبرايپساندازوجمعآوريذخیرههايماديوجوددارد؟
بانكها)(/مساجد)(/صندوققرضالحسنهرسمي)(/صندوققرضالحسنهخانوادگي)(/تعاونيدر

روستا)(/ساير................
2-چهنهادهايرسميوغیررسميبرايتامینمالی)تسهیالت،واماشتغالو...(وجوددارد؟

بانكها)(/مساجد)(/صندوققرضالحسنهرسمي)(/صندوققرضالحسنهخانوادگي)(/کمیتهامداد
امامخمینیره)(/بهزيستی)(/خیريهها)(/................

3-مزيتهایاقتصادینهانمنطقهکداماست؟
الف-وجودنهادههایخاص)عنواننهاده،زمینههایکاربردايننهادهها،عللکمتوجهیبهايننهادههای

تاکنون(:
ب-وجودبازارخاص)نوعبازار،اندازهبازار،عللکمتوجهیبهاينبازارتاکنون(:
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اشتغال

1-نمایکلیازمشاغلاصلیموجوددرمنطقه)شاملخدماتی،تولیدی،کشاورزی،صنعتی،معدن،
مشاغلخانگیو..(:

2-مهمترينتهديدات،فرصتهاونقاطقوتوضعفمشاغلفوقعبارتنداز:
3-کارآفرينانموفقاستانراباذکرنوعفعالیت،میزاناشتغالزايی،سوابقکاری،تخصصوامكان

همكاریباگروههایجهادیرابیانکنید:
۴-کارآفرينانموفقشهرستانراباذکرنوعفعالیت،میزاناشتغالزايی،سوابقکاری،تخصصوامكان

همكاریباگروههایجهادیرابیانکنید:
۵-کارآفرينانموفقبخشراباذکرنوعفعالیت،میزاناشتغالزايی،سوابقکاری،تخصصوامكان

همكاریباگروههایجهادیرابیانکنید:
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۶-اطالعاتجامعهجويندگانکار

7-تخصصومهارتهایافرادجويایکار:
۸-افرادجويایکارتمايلدارندبیشتردرچهحوزهایفعالیتکنند؟شرايطپذيرششغلوحداقل

حقوقدرخواستیچهمیزاناست؟

صنعت،�معد���ن،�تجارت

1-نمایکلیازصنايعاصلیخردوکالنموجوددراستان:

2-مشكالتاصلیصنايعفوق:
3-انواعصنايعدستیاستانومیزانرونقتولیدوفروشمحصوالترانامببريد:
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4- بازار فروش صنایع د    ستی کجاست؟ آیا به شهرهای د    یگر صاد     ر می شود     ؟
5- صنعت گرد     شگری چه میزان د     ر استان رونق د    ارد     ؟ چرا؟

6- مهمترین جاذبه های گرد     شگری منطقه کد    ام است؟
7- د     ر کنار رونق گرد     شگری چه کسب و کارهایی می توان ایجاد      نمود     ؟

میزان  استخراج،  ظرفیت  استخراجی،  مواد       برد    اری،   بهره  سال  ذکر  با  را  استان  اصلی  معاد     ن   -8 
اشتغال زایی و مشکالت اصلی آن نام ببرید     :

کشاورزی،د�����امپروری

1- نمای کلی محصوالت کشاورزی استان:

2- نمای کلی محصوالت کشاورزی شهرستان:
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3-نمایکلیمحصوالتکشاورزیبخش:

۴-نمایکلیمحصوالتکشاورزیروستا:

۵-مهمترينتهديدات،فرصتهاونقاطقوتوضعفکشاورزیمنطقه:

۶-انواعگیاهاندارويیطبیعیومحلبازارفروشآنرانامببريد:
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7-نمایکلیازوضعیتجمعیتدامی:

۸-بررسیمحلچرایدام)انواعومیزانمراتعاستان(:
9-وضعیتمرغداریهایصنعتیونیمهصنعتی)کلیهواحدهااعمازدارندهپروانهبهرهبرداري،کارت

شناساييوغیره(:



216

ش
سفیران کار و تال

1۰-زنبورستانها

11-پرورشآبزيان

12-تولیدفراوردههایپروتئینی

13-مهمترينتهديدات،فرصتهاونقاطقوتوضعفبخشدامطیوروشیالتمنطقه:
1۴-واحدهایتولیدیفعالونمونهدربخشکشاورزیودامداریکداماست؟

1۵-نحوهعرضهمحصوالتازروستاوبخشبهبازارچگونهاست؟
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چكلیستطرحکسبوکار
1.خالصهمديريتی

o تشريحايدهونوعکسبوکار
o فرصتواستراتژی

o بازارهدفوپیشبینیها
o مزيتهایرقابتی

o بررسیاقتصادیبودن،سودآوریوپتانسیلها
o معرفیگروهمديريتی
o پیشنهادبهسرمايهگذار

2.معرفیشرکت
o نامشرکت)وياسازمان،گروهو..(
o تاريختاسیسوپیشینهفعالیتها

o نوعقانونیشرکت)سهامیخاص،تعاونی،بامسئولیتمحدودو..(
o مكانشرکتونحوهارتباطباآن)تماس،فكس،وبسايتو..(
o نامومشخصاتهیئتمديره،مديرعامل،سهامداران،مشاورينو..

o منابعمالیشرکت
o رابطهباتامینکنندگانمواداولیهوخدماتموردنیازشرکت

3.برنامهسازمانی)سازماندهی(
o مالكیتکسبوکار)شخصی،مشارکتیوياسهامی(
o        ساختارسازمانی،حدوداختیاراتومسئولیتهایاعضا

o مديرانکلیدی
o اعضایهیاتمديره

o        مشاورانوافرادمرتبطخارجازتشكیالت
o خالصهسوابقافرادفوق)درحديكپاراگراف(وذکررزومهکاملدرپیوست

o نیرویکار،تعدادافرادموردنیازوتخصصهرکدام
o نحوهجذبنیرویکار،مزايا،طرحهایتشويقیودورههایآموزشیدرنظرگرفتهشده

o حقوقونحوهجبرانخدمات
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۴.مشخصاتمحصولياخدمات
o        معرفیمحصول،خدمتيافرآيندموردنظر

o        عكسويايكمدلمفهومیازمحصولياخدمتموردنظر
o        داليلاهمیتومزايایرقابتیمحصولياخدمت

o حقاختراعات،حقامتیازهاوعالئمتجاریاستفادهشدهيادرگیربامحصول
o تايیديههایقانونیيااستانداردهایاخذشده

o ذکرجزئیاتفنیبستهبهنوعمخاطبدرپیوست
o        طرحهایتحقیقوتوسعهمحصول

۵.برنامهتولید،عملیاتواجرا
o        چرخهیعملیات)مراحلمختلفعملیاتازتهیهمواداولیهتارسیدنبهمحصولياخدمت(

o        مكانيابی)معیارهایانتخابمحلکسبوکار(
o        امكاناتوتسهیالتموردنیاز

o برنامهزمانبندیوگامهایپیادهسازیطرح
o        ظرفیتتولیدوياخدمات

o کنترلکیفیت
o مسائلقانونیومقررات)قوانینیچونمحیطزيست،ايمنینیرویکارو..ومجوزهایموردنیاز(

۶.برنامهبازاريابی
o مشتريان

 مشتريانشماچهکسانی/گروههايیهستند؟
 مشتريانباخريدمحصولشماچهمزايايیبهدستمیآورند؟

 میزانعالقهمندیمشتريانبهمحصوالت/خدماتشما
 سطحدرآمدمشتريانونحوهدسترسیشانبهمحصوالت/خدمات

o بازاروروندآن
 حیطهبازارشماتاچهحدبايدباشدتاعملیاتکسبوکارشماپايدارترباشد.

 روندصنعت،تاثیرفنّاوریهایجديد،روندهایاقتصادیاجتماعی،سیاستهایدولت،
تغییراتجمعیتیو..چهتاثیریبربازارمیگذارد

 چرااينبازاربهمحصول/خدمتشمانیازدارد؟
o سهمبازاروفروش

 چقدربرایمحصولشمادربازارتقاضاوجوددارد؟
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ازکدامیكازروشهایبرآوردبازاراستفادهکردهايد؟ 
حجموارزشاحتمالیمحصولیکهشمامیخواهیدبفروشیدچقدراست؟ 

درآيندهچهسهمیازبازاررابهدستخواهیدآورد؟ 
o رقابت،حساسیتهاوخطرها

رقبایبنگاهوکسبوکارشماچهکسانیهستند؟تعدادرقباوقدرتنسبیآنها 
برنامههایخاصآنهاچیست؟ 

نقاطضعفوقوترقباچیست؟ 
سیاستهایآيندهبازاردرموردقیمتهاوتنوعتولیداتو...چیست؟ 

وضعیترقابتدرآيندهازنظرتعداد،قدرتوانحصاریشدنوغیرانحصاریشدن 
چیست؟

چقدرازمحصول/خدمتشماتوسطرقبایشمادرسالآيندهتولیدخواهدشد؟ 
چگونهبررقباغلبهخواهیدکرد؟ 

نحوهتوزيعوفروشدربازار o
ازکدامیكازروشهایفروش)تلفنی،ارائهمستقیمبهمشتری،مكاتبهپستی،فروشگاه، 

آگهی،سفارشپستی،شرکتدرنمايشگاهوغیره(استفادهمیکنید؟
دريافت عمدهفروشی، خردهفروشی، )فروشگاههای کدامند؟ شما توزيع های کانال 

سفارشبهکمكپست،فروشدرببهدرب،تجارتالكترونیكو..(
روشبستهبندیمحصوالتشمابرایکانالهایحملوتوزيعیمدنظر،چیست؟ 

فرآيندسفارشدهی؟ 
روشهایپرداختمشتريانچگونهاست؟ 

سیاستهایشمابرایخدماتپسازفروشچیست؟ 
برایمحصوالتوخدماتخودچهقیمتیرادرنظرداريد؟ o

چگونهمحصوالت/خدماتخودراتبلیغمیکنید؟ o
بررسیامكانصادراتمحصوالت o

7.برنامهمالی
o صورتحسابسودوزيان

o        صورتحسابترازنامه

o صورتحسابگردشنقدينگی
o تجزيهوتحلیلنقطهسربهسر
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o تجزيهوتحلیلنسبتهایمالی
o راهبردهایتامینسرمايه

۸.ارزيابیومديريتريسك
o نقاطضعفکسبوکار

o ارزيابیريسكدرارتباطباپذيرشبازاروتغییردررفتارمشتريانوسرمايهگذاران
o        ريسكهایناشیازتغییراتاجتماعی،سیاسی،جمعیتی،اقتصادی،محیطیوقانونی

o        راههایمقابلهباريسكهاوبرطرفکردنضعفها
9.پیوستها

o شرحسوابقکاملمديران
o منابعتخصصی،توصیهنامهها،موافقتنامههاواسنادمربوطبهثبتشرکتوبهرهبرداریو...

o        مقاالتمرتبط
o نمودارهاوجداولاستاندار
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خالصه مد  یریتی
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معرفی شرکت/ موسسه/ گروه



227

ی
برد

کار
ی 

ها
ت 

وس
پی

برنامه سازمانی )سازماند  هی(
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مشخصات محصول یا خد  مات 
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برنامه تولید  ، عملیات و اجرا
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برنامه بازاریابی
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برنامه مالی
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خالصه�مد��یریتی

عنوان�طرح�:�

احداثگلخانهکشتصیفیجاتبامساحت۶۰۰۰مترمربع -
اهدافوماموريتهایشرکت:

شرکتياسدرنظردارددرافق1۴1۴بهيكنظامتولیدوتوزيعيكپارچهصیفیجاتگلخانهایدرسطح
منطقهتبديلشدهوبهعنوانمرجعتخصصیطراحیوپیادهسازیگلخانههایکشتصیفی جاتنزدعموم

شناختهشدهونیزمحصوالتاينهولدينگجايگاهويژهایدرسبدخانوارايرانیپیدانمايد.
ماموريتشرکت

o تولیدوتوزيعمحصوالتصیفیسالموارگانیكوخارجازفصل
اهدافشرکت

اهد���اف�کوتاه�مد���ت�)��3ساله�(�:�
o احداثيكواحدگلخانهبامساحت1هكتاروظرفیتتولید3۰۰تنخیارسبزو۴۰۰تنگوجه

فرنگیدرسال
o ورودبهبازارومعرفیمحصولازطريقجذبنیروهایفروشوبازاريابیدرسطحاستانو

کالنشهرها
o ارزهمستقیممحصوالتازطريقمیادينترهبار

اهد���اف�بلند����مد���ت)�10سله(:
o پیاده سازیطرحتوسعهواحداثمجتمعگلخانه ایباظرفیت1۰هكتاروظرفیتتولیدسالیانه

7۰۰۰تنمحصول
o پیادهسازیسیتمهایکنترلکیفیتوکشتتماممكانیزه

توزيعوفروشمحصوالتدرسطح12استاندرجه1کشورازطريقفرانشیزواستفادهازکانالهایتوزيع
موجود

اهد���اف�طرح�گلخانه�:�
درکشورماکشتهايگلخانهاييكيازانواعکشتهايجديدونوپادرکشوراستکهعمريدرحدود
دودههدارد.باتوجهبهمحاسنيکهدرايننوعکشتوجودداردگسترشوتوسعهآندرکشوردرسالهاي
گذشتهبسیارموردتوجهبودهوعالقهمندانبسیاريرابهخودجذبکردهاست.محاسنيمانندتولیدخارجاز
فصل،قابلیتتولیدمحصوالتمختلفبستهبهنیازبازار،عملكردباالودرنتیجهدرآمدزاييباال،اشتغالباالتر
نسبتبهکشتهايزراعي،قابلیتتولیدکشتهايسالموارگانیك،استفادهازفنآوريهاينوين،مانیتورينگ
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وکنترلاتوماتیكمحیطرشدگیاه،و...ازموارديهستندکهباعثشدهاستاستقبالازايننوع
کشتبسیارزيادباشد.يكيازمواردمهميکهدرايننوعکشتوجوددارد

گلخانهبهشتمحصوالت
عدمکیفیتمحصوالتدرفضايبازبهدلیلحملهآفاتوامراضواستفادهبيرويهازسموموکودهاي
شیمیاييازديگرعواملياستکهاحداثگلخانهرابیشترنمايانخواهدکرد.باتوجهبهقدرتکنترلونظارت
دقیقبرگیاهدرگلخانهوهمچنینباتوجهبهسیستمآبیاريتحتفشاردرگلخانهدرصورتاستفادهازکود
میزاناستفادهازآنبهدلیلاينكهکودهمراهآب،تنهادرحاشیهبوتهريزشميکندباکاهشروبروستواين
کاهشبهاينمعناستکهکودتنهابهنقاطيازخاكتزريقميشودکهدرآننقطهگیاهيروئیدهاستيك
بهرهوريدرآب،خاكوهمچنیناستفادهبهینهازسموموکودهاازديگرمزيتهاياحداثگلخانهاست.

مصرفبهینهبذرونهادهها
قیمتتولیدمحصولوابستهبهعواملتولیدوهزينههايخدماتياستاينكدرصورتکاهشدرهريك
ازهزينههايتولیددرهريكازفرآيندهايارائهشدهميتوانقیمتهايمحصولراباکاهشروبروکرد.
تراکمتولیدمحصولدرگلخانهميتواندهزينهنیرويانسانيوآبوخاكراکاهشدادواينتجمیعامكانات
درمحدودهگلخانهنهتنهاتولیدمحصولراباکاهشروبرونميکندبلكهشاهدافزايشعملكرددرواحدسطح
هستیمتاجاييکهعملكردخیاراز2۰تنبه3۰تنوگوجهفرنگياز2۰تا2۵تنبه3۵تندرهكتارخواهد
رسید.افزايشتولیدبهدلیلنظارتوکنترلمستمربررويگیاههمراهباارتقايکیفيمحصولخواهدبودو
برهمیناساسدريكمحدودهگلخانهايراباکاهشواحدسطحباافزايشوارتقايکیفيمحصولروبرو

خواهیمبود.
همچنینکاهش7۰درصديبذربهدلیلتبديلشدناکثربذوربهنشاءازجملهعواملياستکهضمن
بهرهوريبیشترکاهشهزينهخريدبذررابههمراهخواهدداشتاستفادهبهینهازمنابعآبوخاك،تولیدپايدار
محصوالت،بهینهسازيمصرفبذورونهادههايکشاورزي،امكانتولیدمحصولسالموارگانیك،افزايش
عملكرددرواحدسطحوکاهشقیمتتمامشدهمحصول،افزايشدرآمدناشيازافزايشتولیددرگلخانه
وافزايشکیفیتمحصولوارتقايآندرحدقابلتوجهکهبسترصادراتمحصولرافراهمخواهدکرد.از

جملهعواملياستکهارزشواهمیتکشتگلخانهايرادوچندانميکند.
اهدافکشتگلخانهای:

o تولیدمحصولدرمحلیکهدرآنمحصولتولیدنمیشود
o تولیددرزمانیکهکشتمحصولدرهوایآزادغیرممكناست.

o استفادهبهینهازفضا،آب،تولیدمحصولسالمتر،کاهشمصرفسموم
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ضرورت�اجرای�طرح�

باافزايشجمعیتدرجهان،نیازمردمبهمیوههاوبهخصوصسبزیهاروزبهروزافزايشمیيابد.
درحالحاضرازتكنولوژینويندرتولیدصیفیوسبزیبهرهمیگیرندتانیازجمعیتجهانرابهاينمواد

غذايیارزشمندپاسخدهند.امروزهبهمنظورافزايشراندمانتولیدوجلوگیریازضايعاتصیفیاستفادهاز
روشهایکاشت،داشتوبرداشتبهصورتمكانیزهوعلمیتوسعهيافتهاستوهمچنینتولیدبرخیاز

صیفیومیوهمانندخیار،گوجهفرنگیوتوتفرنگیدرگلخانهنیزانجاممیشود
درمیانسبزيجاتمیزانتولیدخیاربعدازتولیدگوجهفرنگی،کلموپیازرتبهچهارمرادرجهانداراست.
دربینکشورها،چینبارتبهاول۶1درصدازسهمتولیدجهانیرابهخوداختصاصمیدهد.بعدازآنبه
ترتیبکشورهایترکیهبا۵درصد،ايرانبا۴درصد،آمريكابا3درصدوژاپنبا2درصدازکلتولیدجهانی

خیار،باالترينمیزانتولیدرادارند.
علیرغماينكهکشورايرانباداشتنپتانسیلهایباالدرتولیدمحصوالتکشاورزیوصنعتیازجملهوجود
خاك،آبوهوایمستعد،نیرویکارفراوانوارزان،وجودفارغالتحصیالنومتخصصانکشاورزیتوانايی
تولیدمحصوالتکشاورزیوفرآورده هایتبديلیآندرسطحباالدارد،بهعلتوجودمراتع،کمبودها،
مشكالتمختلفمیزانتولیداينمحصوالتفرآوردههایتبديلیآنهادرکشورپايیناست.بهعنوانمثال
کشورمادرتولیدخیاررتبهسومجهانیرادارد،امافقط۵درصدو1/3۵درصدازکلتولیدخیارسبزبهترتیب

درصنعتوصادراتاستفادهمیشود.
تالشموفقیتآمیزدرجهترشددرآمدناخالصمليورسیدنبهخودکفاييدرتولیدنیازهايغذايي
جمعیتروبهرشدکشور،همانندهرفعالیتديگرينیازبهآگاهيعمیقازفرآيندهايعمليواقتصاديو
بهکارگیريآخريندانشوفنآوريروزدنیادارد.دراينراستاتكنولوژيتولیدمحصوالتگلخانهايمنجر
بهافزايشچشمگیرراندمانبهرهوريازمنابعمحدودآبيوخاکيشدهواهمیتآنباتوجهبهاقلیمخشكو

کمباراناکثرنقاطکشورغیرقابلانكاراست.
مزایای�کشت�گلخانه�ای�:

o افزايشتولیددرواحدسطح)بهعبارتديگر1۰برابرهوایآزاد(بهاينمعنیکهمثالدرمورد
خیارتولید3۰کیلوگرمخیاردرهرمترمربعدرگلخانهبهجایتولید2کیلوگرمدرهمانيكمتر

مربعدرهوایآزاد
o تولیدبیشازيكمحصولدرسال)کهدرموردخیارتولیدسهباردرسالوهمچنیندرمورد

گوجهفرنگیتولیددوباردرسالممكنمیباشد(
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o افزايشکیفیتمحصولتولیدی)کهباکنترلدقیقوبهترآفاتوبیماریهاباروشهایکنترل
بیولوژيكیوکاهشمصرفسمومکهباعثافزايشکیفیتمحصولوافزايشصادراتوحفظ

محیطزيستمیشود(
o  صرفهجويیدرمصرفآب)باروشآبیاریتحتفشار(

o  استفادهازاراضیغیرقابلکشتباسیستمهیدروپونیك)بدونخاك(
o   عدموابستگیتولیدبهشرايطمحیطیوامكانبازاريابیمناسبوتنظیمبرتامهکشتمطابقبانیاز

بازار)مثالدرموردخیارطوریبرنامهتنظیمشودکهزمانبرداشتاواخراسفندماهباشد(
o  تداومکاروتولیدمحصولدرتمامفصلهایسالباتوجهباامكانکنترلعواملمحیطیو

تنظیمشرايطموردنیازگیاه
o  ايجادفرصتهایشغلیمناسببرایجوانانوکارآموختگانکشاورزیواستفادهازاوقات

 فراغتکشاورزاندرفصلهایپايیزوزمستان.
معایب�کشت�گلخانه�ای�:

o  هزينهاولیهآنزياداستوقسمتعظیماينهزينهصرفاحداثگلخانهمیشودکهالبتهدر
صورتسودمندبودنمحصولتولیدیاينهزينهحداکثردرسهسالبرگشتدادهمیشود.

o نیازبهمراقبتدايمی)برخالفکشتدرهوایآزادکهبامراقبتکمترمیتوانبهسود
قابلتوجهیدستيافت(درکشتگلخانهایحتیلحظهایغفلتمیتواندخسارتجبرانناپذيری
واردکند)مثالکاهششديددمادرگلخانهدريكشبسردزمستانیمیتواندباعثنابودیکامل

محصوالتگلخانهایشود(


معرفی�شرکت

مکان�و�تاسیسات�شرکت
درمطالعاتانجامشدهدرخصوصمكانيابیپروژهشهرستانورامینبرایاجرایپروژهمطلوبارزيابی
شدهاست.الزمبهتوضیحاستکهشهرستانورامیندرجنوبتهرانقرارگرفتهوبههمینلحاظازظرفیت

تجاریبالقوهبااليیبرخوردارمیباشد.
شهرستانورامینبهلحاظشرايطمحیطیوآبوهوايیوهمچنیناقتصادیوسرمايهگذاریايدهالارزيابی

میشود.
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SWOTتحلیل�

نقاط�قوت�د���رونی
o        استفادهازنیرویمتخصصدرتیممجریپروژه
o دسترسیبهسرمايهکافیجهتاجرایپروژه

o        استفادهازظرفیتهایکشتمكانیزهوکاهشخطاهایانسانیدرروندتولید
o مكانیابیاستراتژيكطرحوقرارگیریپروژهدرمسیرمحورمواصالتیمرکزی

o عدموابستگیگلخانهبهشرايطاقلیمیمحیطیوامكانتولیدمحصولدرخارجازفصلبا
قیمتفروشباال

نقاط�ضعف�د���رونی
o عدماعتبارکافیدربازار،حداقلدرسالهایاولیهفعالیت

فرصتهای�محیطی
o وجودنیرویمتخصصوکارآمددرسطحکشور

o دسترسیبهمواداولیهباکیفیتدرداخلکشورباهزينهمناسب
o امكانساختتجیهزاتاولیهگلخانهدرداخلکشور

o وجودبازارمصرفمطمئنومناسبداخلیوخارجیبرایجذبومصرفمحصوالت
o وجودطیفبسیاروسیعبازارهدففروشمحصوالتاينصنعت

تهد���ید���های�محیطی
o وجودواسطه هایتجاریسودجودرسطحمنطقهووجودمحدوديتدرورودبهبازارازاين

منظر
o عدمحمايت هایهمهجانبهدولتدرپوششهزينه هایتامینانرژی)حذفيارانههایحامل

انرژی(
o   نواساناتشديدبازارخريدوفروشمحصولونیزنوسانقیمتنهادههابواسطهنوساناتارزو...

o  وجودرقبایقدرتمتنددرسطحمنطقهومحدوديتدرفضایرقابتیبازار
o  پیچیدگیفرآيندهایاداریوطوالنیبودنرونداخذمجوزهایتولیدی
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برنامه�سازمانی

مشخصاتکلیاعضا:

معرفیتیممديرانومشاوران:
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کلیاتی�از�کشت�گلخانه�ای
o قیمتتولیدمحصولوابستهبهعواملتولیدوهزينههايخدماتياستاينكدرصورت

کاهشدرهريكازهزينههايتولیددرهريكازفرآيندهايارائهشدهميتوانقیمتنهاييمحصولرا
باکاهشروبروکرد.تراکمتولیدمحصولدرگلخانهميتواندهزينهنیرويانسانيوآبوخاكراکاهش

دادواينتجمیعامكاناتدرمحدودهگلخانهنهتنهاتولیدمحصولراباکاهشروبرونميکندبلكهشاهد
افزايشعملكرددرواحدسطحهستیمتاجاييکهعملكردخیاراز2۰تنبه۴۰تنوگوجهفرنگياز2۰تا2۵
تنبه۴۵تندرهكتارخواهدرسید.افزايشتولیدبهدلیلنظارتوکنترلمستمربررويگیاههمراهباارتقاي
کیفيمحصولخواهدبودوبرهمیناساسدريكمحدودهگلخانه ايراباکاهشواحدسطحباافزايشو

ارتقايکیفيمحصولروبروخواهیمبود.
oهمچنینکاهش7۰درصديبذربهدلیلتبديلشدناکثربذوربهنشاءازجملهعواملياستکهضمن
بهره وريبیشترکاهشهزينهخريدبذررابههمراهخواهدداشتاستفادهبهینهازمنابعآبوخاك،تولیدپايدار
محصوالت،بهینهسازيمصرفبذورونهاده هايکشاورزي،امكانتولیدمحصولسالموارگانیك،افزايش
عملكرددرواحدسطحوکاهشقیمتتمامشدهمحصول،افزايشدرآمدناشيازافزايشتولیددرگلخانهو
افزايشکیفیتمحصولوارتقايآندرحدقابلتوجهکهبسترصادراتمحصولرافراهمخواهدکرد.ازجمله

عواملياستکهارزشواهمیتکشتگلخانهايرادوچندانميکند.
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معرفي�محصوالت�)کاال�یا�خد��مت(

ارزش�غذایی�خیار�سبز�
علیرغماينكهاينمیوهحدود9۶تا97درصدآبداردولیبهعلتوفورويتامینوامالحمعدنیو
اسیدهایآلیآندرتغذيهمدرنامروزیازاهمیتويژهایبرخورداراست.جدولذيلمیزانموادغذايی

موجوددر1۰۰گرممیوهرانشانمیدهد.
موادغذايیموجوددر1۰۰گرمخیار)برحسبگرم(

مأخذ:انستیتوتحقیقاتتغذيهایوصنايعغذايیکشور
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امالحوويتامینهایموجوددر1۰۰گرمخیار)برحسبمیلیگرم(
مأخذ:انستیتوتحقیقاتتغذيهایوصنايعغذايیکشور

مشخصات�گیاه�شناسي�:
خیارگیاهياستيكسالهباساقهروندهوپرزداروبرگهايتقسیمشدهودندانهدار.درواريتههايمعمولي
بررويهربوتهگلهاينرومادهجداازهمبوده.وليدرعوضواريتههايپارتنوکارپیك)خیارهايگلخانه
اي(گلنروجودنداشتهوگلهايمادهبدونعملگردهافشانيولقاحتولیدمیوهمیكند.خیارگلخانهايدر
هوايآزادنمیتواندبخوبيگلخانهمیوهتولیدکندزيرادراثرتلقیحباگردهسايرارقام،تولیدييكنواختنداشته
ومیوهآنازشكلاصليخودخارجشدهوبدفرموبدشكلميشود.بهاحتمالقويخیاربوميآسیاوآفريقا
استوهزارانسالکاشتميگرديدهاست.میزانتولیدخیاردرايرانحدود1۴۰۰۰۰۰تنبودهکهاينمیزان

ازسطحيمعادل۸۰۰۰۰هكتاربدستميآيد.
ارقام�مختلف�خیار:

خیارهايگلخانهايدارايارقاممتعددياستکهبسیاريازآنهافاقدشكلورنگواندازهموردپسند
بازارايراناست.بنابراينازبینواريتههايمتعددانواعيراکهبرايبازارايرانمناسبندمورداستفادهوکشت
قرارمیگیرند،کهعبارتنداز:دومینوسجي.آر.اس،دومینوسجي.آر.اچ،هیالرس،سینا،ويلمورين،سلطان،
نسیم،رويالوبیالنكو،همچنینخیاردوالبوخیاراصفهاندرايراننتايجچشمگیرومرغوبیتبيسابقهاي

نشاندادهاند.
خواص�د���اروئي:

خیاربههضمغذاکمكميکند.خیارحلکنندهاسیداوريكاستبنابراينمرضنقرسرادرمان
ميکند.آشامیدنآبخیارجهتبهبودتبهايشديدتسكینالتهابوحرارت،التهابمعدهورفعتشنگي،
پاكکنندهکبد،زيادشدنادرار،دفعسنگهايکلیهومثانهوبرطرفکردنيرقانسودمنداست.خیارخون
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راتصفیهميکند،خیارعطشراتسكینميدهد،خیارملیناست،ريختنچندقطرهآبآندربیني
وبويیدنآنجهتگرفتگيوبيحوصلگيوکمخوابيمفیداست،خیارراحلقهحلقهکردهوروي
پوستصورتبگذاريدچینوچروكهايصورتراازبینميبردوصورتراجوانميکند.اگر

پوستشماچرباستخیارراباآبمقطربپزيدوبااينآبصورتخودراشستشودهید.
ارزش�غذایی�گوجه�فرنگی:�

گوجهفرنگیيكیازسبزیهایمهماستکهبهعلتداشتنانواعويتامینها،کاروتن،اسیدهایمفید،
قندوامالحمعدنینقشمهمیرادرسالمتانسانايفادمیکند.گوجهفرنگیبهاشكالمختلف،خاميا
فرآوریشدهوبصورترسیدهبرایمصرفتازهخوری،رب،سسهایمختلف،کنسرو،کچاپ،پودر،
خشكشدهمیوهوآبگوجهفرنگیمورداستفادهقرارمیگیرد.ازنظرارزشغذايی،میزانمادهخشكمیوه
رسیدهگوجهفرنگی۸/۵-7درصدمجموعوزنآناست.قسمتاعظموزنخشكآنراقندواسیدهایآلی
تشكیلمیدهد.قندهااصوالًگلوکزوفروکتوزمیباشندکهمقدارآن۴-3درصدوزنتازهمیوهگوجهفرنگی
است.درحالیكهمقدارساکاروزفقط2/1تا۰/2درصدوزنمیوهتازهراتشكیلمیدهد.اسیدهایآلیآن
اسیدسیتريكواسیدمالیكهستندکهدرمدترشدوتكاملمیوهمقدارآنافزايشمیيابد.پتاسیم،نیتروژن
وفسفرازمهمترينموادمعدنیمیوهگوجهفرنگیهستندکهحدود9۰٪وزنکلموادمعدنیمیوههاراشامل
میگردند.طعمومزهگوجهفرنگیبهمقدارقندواسیديتهآنبستگیدارد.مقدارويتامینثآنبین1۰تا۶۰
میلیگرمدر1۰۰گرمگوجهفرنگیمیباشد.گوجهفرنگیهایرسیدهدرمقابلنورخورشیدحداقلدارای

3۰میلیگرمويتامینثوويتامینkبین۰/1تا۰/۶میلیگرمدريكکیلوگرمگوجهمیباشد.
جدولنسبتاجزاءتشكیلدهندهوزنمیوهتازهگوجهفرنگی:
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برنامه�بازاریابی�

تحلیل�نیاز�بازار
میزانسطحزيرکشت،عملكردومیزانتولیدخیارسبز

میزانتولیدخیاردرجهان،درمیانسبزيجاتبعدازتولیدگوجهفرنگی،کلموپیاز،رتبهچهارمدارد.
دربینکشورهایتولیدکنندهجهانچینبارتبهاول۶1درصدازسهمتولیدجهانیرادارامیباشدوسپسبه
ترتیبکشورهایترکیهبا۵درصد،ايرانبا۴درصد،آمريكابا3درصدوژاپنبا2درصدازکلتولیدجهانی
خیار،باالترينمیزانتولیدرادارند.جداولذيلسطحزيرکشتومیزانتولیدخیارراازسالهای2۰۰1تا2۰1۰

میالدیدرجهانوکشورهايیکهبیشترينسطحزيرکشتومیزانتولیدرادارند،نشانمیدهد.
سطحزيرکشتخیاردرجهان)1۰۰۰هكتار*(

میزانتولیدخیاردرجهان)میلیونتن*(
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رقبا
يكیازاصلیترينرقبایکشتگلخانهایکشتزمینیياجالیزیاينمحصوالتمیباشدکهدر

اينزمینهمیتوانايننكتهراتوجهداشتکهباتوجهبهکیفیتمتفاوتخیارگلخانهایوبازارپسندی
مناسب،اينمحصولمیتوانددرتابستاننیزجايگاهخودرادربینمصرفکنندگانحفظنمايد.

بازارخیار
باتوجهبهعدمتولیدخیاردرنزديكیپايتختدرفصلزمستانوهمچنینباتوجهبهالگویمصرفمردم
مبنیبرمصرفتازهخیاردرتمامیفصول،میتوانگفتکهخیاردرهرفصلبهخصوصدرزمستانبازار
خودرادارد،همچنینتولیدمحصوالتگلخانهایبهدلیلکیفیتباالوشكلظاهریمناسبحتیدرفصولی

کهکشتجالیزینیزموجودمیباشدمشتریخاصخودرادارد.
میزانتولیدخیارگلخانهای

خیاردرگلخانهبهمنظورمصرفتازهخوریتولیدمیشود.بیشترينمیزانتولیدگلخانهایدرشمالاروپا،
ژاپنوبهمیزانکمتریدرايالتمتحدهامريكاوخاورمیانهمیباشد.

طبقآمارارائهشدهتوسطدفترسبزیوصیفیمعاونتزراعتوزارتجهادکشاورزیسطحزيرکشت
خیارگلخانهایدرکشور22۰۰هكتار،بامتوسطعملكرد1۵کیلوگرمدرهرمترمربعمیباشد.

میزانمصرف
طبقترازنامهغذايیايران9۰-13۸۶میزانمصرفوعرضهسرانهخیاربینسالهای۸۶الی9۰مطابق

جدولذيلمیباشد.
میزانمصرفوعرضهسرانهخیار)کیلوگرمدرسال(

میزانمصرفسرانهبهتفكیكخیارتازهخوریوخیارصنعتی)تولیدخیارشور(درکشورموجودنیست.
میزانضايعات

بهعلتعدمتحقیقاتدرزمینهضايعاتخیارکشور،آمارمستندودقیقیدردستنمیباشدولیكندر
ترازنامهغذايیايران9۰-13۸۶بینسالهای۸۶الی9۰،میزانضايعاتخیاربرآوردشدهاست.
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میزانضايعاتخیاردرکشور

میزان�سطح�زیر�کشت�،�عملکرد����و�میزان�تولید����گوجه�فرنگی
ايرانيكیازتولیدکنندگانعمدهگوجهفرنگیدرجهاناست.بهطوریکهدرسال2۰۰۶میالدیباتولید
3/2میلیونتنرتبهچهارمجهانراپسازکشورهایآمريكا،ايتالیاوچینبدستآوردهودرسالزراعی۸9-
13۸۸کلمیزانتولیدگوجهفرنگیدرکشوربالغبر۴/7میلیونتنبودهاست.اينمقدارتولیدازسیستمهای
کشتديمیوآبیاستحصالگرديدهاست.بیشترينتولیددراستانفارسوکمترينآندراستانقمتولید
گرديدهاست.درسیستمديمکلتولید1۴هزارتنبودهکهکمترينآنمتعلقبهاستانگیالنوبیشترينتولید

ديمرادراستانگلستانداشتیم.
استانهايیکهدارایتولیدباالیگوجهفرنگیهستند.بنابهاولويتعبارتنداز:

1-استانفارسباتولید۸۶3هزارتنگوجهفرنگی.
2-استانجیرفتوکهنوجباتولید۴۵1هزارتنگوجهفرنگی.
3-استانخراسانرضویباتولید۴۰1هزارتنگوجهفرنگی.

۴-استانخوزستانباتولید3۴۸هزارتنگوجهفرنگی.
۵-استانآذربايجانشرقیباتولید311هزارتنگوجهفرنگی.

۶-استانتهرانباتولید293هزارتنگوجهفرنگی.
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درسال2۰۰۶تولیدگوجهفرنگیصنعتیدرجهان2۸/۵میلیونتنبودهوتولیدکنندگانعمدهآن
بهشرحزيرمیباشند:

2-ايتالیا۵/۶میلیونتن   1-آمريكا۸/۵میلیونتن
۴-ايران3/2میلیونتن   3-چین3/۴میلیونتن
۶-ترکیه2میلیونتن   ۵-اسپانیا2/۴میلیونتن
۸-پرتقال1میلیونتن   7-يونان1میلیونتن

آمارسطحزيرکشت.عملكردوتولیدگوجهفرنگیدرسال13۸9وتقويمزمانیکاشتوداشتو
برداشت

باتوجهبهشرايطآبوهوايیومنطقهایکهگوجهفرنگیدرآنکشتمیگرددزمانوفصلمورد
نیازبرایتولیدمیوهواينكهگوجهفرنگیتولیدیبرایمصرفتازهخوریيابرایمصرفصنعتیاستفرق

میکند.
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برنامه�ریزی�مالی

الف-برآوردهزينهثابتطرح
زمینومحوطهسازی

ساختمانهایتولیدیوغیرتولیدی
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پیوست پنجم
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مقد��مه

اشتغالزايیدرمناطقمختلفباتوجهبهسرمايههایانسانی،منابعطبیعی،ويژگیهایمنحصربهفرد
منطقهوبادرنظرگرفتنبازارمصرفصورتمیگیرد.دراينمطلببهمنظورآشنايیبیشترمخاطبین
باطیفگستردهمشاغلبهخصوصمشاغلروستايی،بهبیانيكدستهبندیکاربردیبااشارهبهبرخی

زيرساختهاپرداختهايم.الزمبهذکراست:
افرادصاحبنظرباديدگاههایمختلف،دستهبندیمتفاوتیازمشاغلارائهدادهاند،اماآنچهکهشمادر
اينمطلبمشاهدهمیکنیدبیشتربهيكدستهبندیکاربردینزديكاستتادستهبندیعلمی.}اينکارپس
ازمطالعهدستهبندیهایمختلفودرمشورتباکارشناسانکشاورزی،دامپروریوصنايعصورتگرفته

است{
دراينمطلبتالششدهبیشتربهمشاغلیاشارهگرددکهبانیازهایاساسیمردمارتباطدارد.توسعهو
تقويتايننوعمشاغلدرگامنخستنیازروستايیانبهشهرراکمنمودهودردرازمدتنیازکشوررابه

واراداتکاالیهایاساسیکاهشخواهدداد.
دربخشکشاورزی،باذکرمحصوالتمختلفبهبیانکلیاتیدرخصوصاقلیمموردنیازوشرايطتولید
محصوالتپرداختهايم.درحوزهدامپرورینیزبهشیوههایپرورشداموطیوروشرايطمحیطیرشدگونه
هایمختلفاشارهکردهايم.بديهیاستآنچهدراينجاذکرشدهتنهاجرعهایاستازدريایمفاهیمو
اطالعاتموردنیزبرایايجادوياتقويتکسبوکار،لذاپسازانتخابکسبوکارموردنظرمیبايستبه

مطالعاتتكمیلیدرآنحوزهپرداخت.
درحوزهخدمات،بهکسبوکارهايیاشارهنمودهايمکهدرسطحروستاوبخشانجاممیگردند.بخشی
ازاينمشاغلنیازمندکسبمهارتخاصینیستنداماتصدیبرخیديگرنیازمندگذراندندورههایآموزشی
است.برایراهاندازیاينگونهمشاغل،میتوانیدازاعزاممربیبهمناطقبهرهگرفتهوياباسازمانفنیوحرفه

ایاستانمذاکرهکنید.
دربخشصنايع،ابتدايكدستهبندیکلیازصنايعموجوددرکشورداشتهايم.آشنايیباصنايعمختلف
میتواندبهشمادرارائهراهحلومشاورهبهبخشدولتیجهتتوسعهکلیمنطقه،کمكکند.درادامهبنابه
اهمیتبرخیحوزهها،آنبخشازصنعتکهمیتوانددرقالببنگاههایخردومتوسطتوسطحرکتهای

جهادیراهاندازیشودرابهطورجداگانهدستهبندینمودهايم.
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 الف- برخی اقدامات پژوهشی انجام شده توسط گروه های جهادی

آمایش�سرزمینی

توابع 	  از  اقتصادی روستای هوتک  و  اجتماعی  ابعاد کالبدی، جمعیتی، فرهنگی،  شناسایی 
شهرستان کنارک

 

گوشه ای از مقدمه این پژوهش...
“در سال های اخیر نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی متعددی به حمایت از روستا و روستاییان 
برخواسته و در راستای توسعه روستا در زمینه های گوناگون اقدامات مفیدی انجام داده اند. یکی از این 
سازمان ها جهاد دانشگاهی است که در سالهای اخیر اقدامات داوطلبانهای در راستای بهبود شرایط روستا 
و روستاییان صورت داده است. سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی، با استفاده از نیروهای دانشجویی به 
صورت داوطلبانه، روستاهایی را از مناطق محروم انتخاب می کند و در آن روستاها خدمات همچون پزشکی، 

آموزشی، عمرانی و... برای تغییر وضع موجود روستاییان انجام می دهد.
در این سازمان واحدی در جهت توانمندسازی روستاهای استان سیستان و بلوچستان تشکیل شده است 
که به صورت اختصاصی به توسعه و توانمندسازی روستاهای محروم استان سیستان و بلوچستان میپردازد. 
در این راستا برنامه ای جهت شناسایی وضعیت موجود روستای هوتک از توابع شهرستان کنارک استان 
سیستان و بلوچستان جهت انجام اقدامات توانمندسازی ترتیب داده شد تا در مراحل بعدی اقدامات انجام 

شده در راستای نیازها و توانایی های روستاییان صورت گیرد.
اهمیت مطالعه اولیه و شناسایی نقاط قوت و ضعف روستاها می تواند در برنامه ریزی و اولویت بندی 
اقدامات مورد نیاز بسیار ضروری باشد. به طوری که به دلیل محدودیت منابع و زمان باید از اتالف منابع 

جلوگیری کرده و به بهترین شکل از منابع در دسترس انسانی و اقتصادی بیشترین بهره را گرفت.
این گزارش بیانگر وضعیت موجود روستای هوتک از جنبه های کالبدی، جمعیتی، فرهنگی، اجتماعی و 
اقتصادی، تبیین نقاط قوت و ضعف در کنار تهدیدها و فرصتهای روستا به همراه پیشنهادات متعدد در زمینه 
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های گوناگون مورد بررسی می باشد. امید است راهکارهای ارایه شده در این گزارش مورد استفاده 
برنامه ریزان، مسئولین و کارشناسان قرار گرفته و باعث بهبودی وضعیت موجود روستای هوتک گردد.

قابل ذکر است گزارش حاضر، حاصل بازدید میدانی و حضور تیم پژوهش در روستای هوتک از 34 
می باشد. تیم پژوهش متشکل از 22 نفر در قالب سه گروه پزشکی، کشاورزی و اجتماعی به همراه تیم 

اجرایی و هماهنگی بوده است.”

پایان نامه های دانشجویی

در 	  بازده  زود  کارگاه  ایجاد  موضوع"  با  امیرکبیر  دانشگاه  در  دانشجویی  پایان نامه  تدوین 
روستاهای سربیشه )رشته مهندسی صنایع("

گوشه ای از مقدمه این پایان نامه...
“قاعده ی نانوشته ایست در دانشگاه های کشور -و حتی دانشگاه های خوب کشور- که پایان نامه ها -خاصه 
در دوره کارشناسی- بی هدف و بی فایده تعریف و انجام می شوند و بیشتر به درد یک فارغ التحصیلی بی 
دردسر می خورند تا رفع نیاز کشور و باز شدن گره ای از کار ملت. گاه گاهی در گوشه و کنار هم که پروژه هایی 
خوب و متناسب با نیاز کشور و عمیق تعریف شده، در حِد همان گوشه و کنار مانده و متاسفانه تبدیل به 

قاعده و جریان نشده است.
ما جداً بر آن بودیم که کارمان و تالشمان مرحمی باشد بر یکی از دردهای کشور و کمکی به تسریع حرکت 

پرشتاب و رو به رشد پیشرفت...”

  تدوین پایان نامه دانشجویی در دانشگاه امیرکبیر  با موضوع"مدل پیشرفت مناطق روستایی 	 
و محروم"

چکیده ای از پایان نامه...

“موضوع این پروژه تهیه ی مدل پیشرفتی برای مناطقی است که معموال کمتر به آن ها بها داده می شود 
و اصطالحا مناطق محروم خوانده می شوند. این کمتر توجه شدن هم اصال به معنای اهمیت نداشتن این 
مناطق نیستند بلکه علت اصلی این است که معموال نمی دانند در برخورد با این مناطق به چه صورت باید 
برخورد کنند. )گاها کارهای نسبتا زیادی هم انجام می شود ولی درد اصلی حل نمی شود(. الزم دیدیم مدلی 

طراحی کنیم تا گامی باشد برای این مشکل اساسی کشور....”
تدوین چند پایان نامه دانشجویی در دانشگاه علم و صنعت با عناوین :زنجیره تامین صنایع 	 

دستی )رشته مهندسی صنایع(، طراحی صنعتی مشک عشایری )رشته طراحی صنعتی(، 
تولید تانن از بلوط )رشته مکانیک و صنایع(
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مطالعات موردی

بررسی اجمالی وضعیت معادن استان خراسان جنوبی توسط جمعی از دانشجویان 	 
رشته عمران گروه جهادی روح اهلل

دهستان های خراسان جنوبی

بررسی وضعیت قنات های یکی از دهستان های خراسان جنوبی و ارسال طرح پیشنهادی 	 
به دفتر رسیدگی به مناطق محروم ریاست جمهوری
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ارشد 	  سربیشه)کارشناس  شهرستان  در  بادی  توربین های  طراحی  بررسی 
مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر(

طرح مکانیزه کردن زعفران و کشمش )دانشجو کارشناسی ارشد مکانیک(	 
های 	  )گروه  برق   مهندسی  دانشجویان  توسط  کشی  جوجه  دستگاه  ساخت  و  طراحی 

رضوان، گروه جهادی روح اهلل، شبکه طالیه داران جهاد(
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  ب- برخی اقدامات اشتغال زایی توسط گروه های جهادی

بهبود�فرایندکشاورزی

رویج آبیاری قطره ای در شهرستان هویزه توسط گروه جهادی دانشگاه مرکز مطالعات امام خمینی 
کرج )جهاد گران عرصه کشاورزی(

کشاورزی در روستاها معموال به طور سنتی انجام می شود، با مشورت با دانشجویان مهندسی کشاورزی و 
یا متخصصان جهاد کشاورزی می توانید بصورت کوتاه مدت ، آموزش هایی را به اهالی داده تا کشت، برداشت 

و آبیاری زمین های خود را به روش های نوین انجام داده و بهره وری را باال ببرند. 

ترویج محصوالت کشاورزی

همچنین در برخی مناطق راه اندازی گلخانه در پرورش قارج و دیگر محصوالت می تواند ایده مناسبی 
باشد. راه اندازی نهالستان نیز با سرمایه گذاری اندک و در کنار یک مسافرت جهادی می تواند صورت بگیرد، 

هرچند بهره برداری آن نیاز به گذشت زمان است اما در دراز مدت اثرات مثبتی در منطقه ایجاد می کند.
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ترویج احداث باغ گل محمدی برای اولین بار در شهرستان ممسنی توسط گروه جهادی یاران سید 
علی با همكاری جهادگران پیشگام

 برگزاری آموزش پرورش قارچ در شهرستان هویزه توسط جهاد گران عرصه کشاورزی و در همچنین 
در شهرستان ممسنی توسط گروه جهادی یاران سید علی

بازاریابی�محصوالت�کشاورزی

غالبا در روستاها محصوالت کشاورزی و یا گیاهان دارویی بی نظیری وجود دارد که به دلیل عدم سیستم 
بسته بندی و توزیع مناسب، به دست مصرف کننده نمی رسد. شما می توانید با آموزش مختصر نحوه بسته 

بندی و بازاریابی در نزدیک ترین مرکز شهر، شغل مناسبی را برای روستاییان فراهم نمایید.

نمونه : پشتیبانی تجاری از واحدهای کشت گیاهان دارویی و حل مشكل بازار رسانی محصول آلوئه 
ورا توسط گروه دانشگاه شاهد
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توسعه�دامپروری

به طور مشابه در حوزه دامپروری نیز گروه های جهادی می توانند ورود کنند تا از ظرفیت پرورش 
دام در مناطق روستایی کامال استفاده شود.  

نمونه : احداث و یا توسعه 20 دامداری .در دو روستای چناربرگ و گویم توسط گروه جهادی یاران 
سید علی با همكاری جهادگران پیشگام

    

 نمونه: احداث ۳ واحد پروش دام سبک )گوسفند و بز( توسط گروه جهادی دانشگاه شاهد با همكاری 
جهادگران پیشگام

ترویج و آموزش

این قابلیت وجود دارد که در مدت زمان حضور گروه در منطقه در طی هماهنگی با جهادکشاورزی 
شهرستان، دوره های آموزشی در مناطق روستایی برگزار شود. کسب و کارهای زودبازده و کم سرمایه بر، 
مانند پرورش بلدرچین، مرغ بومی و  زنبورداری، به مدت زمان کوتاهی جهت آموزش نیاز دارند و گروه 

می تواند در زمان حضور خود در منطقه آموزش آنها را برگزار نماید.
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نمونه: برگزاری کارگاه آموزشی پرورش بلدرچین توسط کانون جهادگران ارزش آفرین با همكاری 
جهادگران پیشگام

نمونه: برگزاری آموزش زنبورداری، شهرستان ممسنی توسط کانون جهادگران ارزش آفرین با 
همكاری جهادگران پیشگام

نمونه: برگزاری آموزش پرورش مرغ بومی، شهرستان سربیشه توسط گروه جهادی روح اهلل
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نمونه: برگزاری کالسهای ترویجی برای کشاورزان روستای سمیده، توسط گروه جهادگران 
عرصه کشاورزی

نمونه : توزیع بروشور کشاورزی، شناسایی و مشاوره به محصلین بخش کشاورزی، برگزاری 
کالسهای آشنایی با مباحث مختلف علم کشاورزی ، توسط گروه جهادگران عرصه کشاورزی

تولید و پرورش مرغ بومی

 این ایده با اندک سرمایه گذاری راه اندازی می شود. در روستاهایی که زمینه پرورش مرغ وجود دارد شما 
می توانید با گرفتن مبلغ اندکی از هر خانوار تعدادی جوجه یک ماهه به همراه خوراک در اختیارشان قرار 
دهید و با تهیه یا طراحی یک دستگاه جوجه کشی و محلی برای ذخیره خوراک، حداقل آن روستا را در 
مرغ و تخم مرغ خودکفا کنید. هم چنین می توانید با راه اندازی یک مرغ داری بزرگ محصوالت خود را به 

بازار عرضه نمایید.
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نمونه: احداث نخستین واحد پرورش مرغ بومی جنوب استان کرمان توسط گروه جهادی دانشگاه 
شاهد با همكاری جهادگران پیشگام 

   

نمونه: احداث مجتمع پرورش مرغ بومی در منطقه میغان، توسط گروه جهادی رضوان

      

نمونه: طراحی دستگاه جوجه کشی توسط گروه جهادی روح اهلل )دانشگاه امیرکبیر( و واگذاری به آن 
به روستائیان

ایجاد زیرساخت اشتغال

فعالیت عمرانی گروه جهادی می تواند در حوزه ایجاد زیرساخت اشتغال تعریف گردد. در همین زمینه 
می توان به ساخت سوله دامداری ویا انبار علوفه اشاره نمود. گروه جهادی از طریق ایجاد زیرساخت اشتغال 
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در روستا می تواند در پایین آوردن میزان سرمایه گذاری روستائیان موثر باشد. ساخت انبار علوفه 
با همکاری جهاد کشاورزی، به روستاییان کمک می کند تا مازاد علوفه تولیدی خود را با قیمت ارزان 

نفروخته بلکه بخشی از آن را برای مصرف دام های خود در فصول سرد سال ذخیره نمایند. 
گروه جهادی فارغ التحصیالن مفید در یکی از مسافرت های جهادی خود اقدام به ساخت انبار علوفه ای 

در ابعاد 400 متر مربع نمود.

نمونه: احداث کارگاه تهیه و ذخیره خوراک دام توسط گروه فارغ التحصیالن مفید– بخش درح، 
شهرستان سربیشه

استفاده از صنایع تبدیلی و تکمیلی

 اغلب روستاییان محصوالت کشاورزی و دامپروری خود را به طور عمده و فله ای می فروشند، ایجاد 
کارگاه های کوچک به منظور تبدیل و یا تکمیل محصوالت می تواند ضمن اشتغال زایی در مناطق، سودآوری 
روستاییان را باال ببرد. به عنوان مثال بهره مندی از هنر بسته بندی در ارایه محصوالتی چون زعفران، خرما 

و.. ارزش افزوده زیادی ایجاد می کند.

تولید میوه خشک

از نعمت مرکبات  باغبانی است. در روستاهایی که  از صنایع تبدیلی و تکمیلی   میوه خشک یکی 
برخوردارند، با خرید یا طراحی یک دستگاه نیمه صنعتی میوه خشک کنی و دستگاه بسته بندی می توانید 
بخشی از محصوالت را در همان روستا خشک کرده و با قیمت مناسب در بازار بفروشید. این کار ضمن 
اشتغال زایی در منطقه، کمک می کند میوه های لک دار که معموال به فروش نمی رسد و به محصولی با ارزش 
تبدیل شده و در تمام فصول سال به فروش برسد. )هزینه نگهداری و حمل و نقل میوه خشک بسیار مرقون 

به صرفه است(



335

ی
برد

کار
ی 

ها
ت 

وس
پی

تولید وتجاری سازی صنایع دستی
گروه جهادی با سهولت بیشتری نسبت به سایر حوزه ها می توانند کسب و کارهای صنایع دستی 

ایجاد نماید. عالوه براین می توانید صنایع دستی منطقه را شناسایی کنید و با عرضه آن به بازار به کسب 
و کار اهالی رونق دهید. حتی می توانید در دانشگاه خود غرفه ای برای عرضه محصوالت در نظر بگیرید که 

غالبا با استقبال خوبی مواجه می شود.

تجاری سازی و بازار رسانی محصوالت صنایع دستی منطقه منوجان توسط گروه دانشگاه شاهد با 
همكاری جهادگران پیشگام

     

راه اندازی کارگاه خیاطی در روستای گزدز شهرستان سربیشه، توسط گروه جهادی روح اهلل
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آموزش ساخت چاروق )نوعی کفش سنتی( توسط گروه جهادی دانشگاه علم و صنعت با 
همكاری جهادگران پیشگام

ایجاد کارگاه تولید زیورآالت نقره توسط کانون جهادگران ارزش آفرین در شهرستان پیشوا 
ورامین

نمونه: احداث کارگاه چرم دوزی، جهادگران پیشگام در استان زنجان و همچنین برگزاری آموزش 
چرم دوزی توسطگروه جهادی دانشگاه خوارزمی کرج

آموزش قالی بافی

برگزاری آموزش قالی بافی در مناطق روستایی می تواند زمینه ساز افزایش مهارت روستائیان و همچنین 
ایجاد اشتغال در روستا باشد. با توجه به وجود زمینه ی قالی بافی در روستاهای کشور برگزاری دوره های 

آموزش و ایجاد کارگاه قالی بافی می تواند ایده مناسبی باشد. 
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نمونه:برگزاری دوره آموزشی و  احداث کارگاه قالی بافی ، توسط جهادگران ارزش آفرین در 
شهرستان منوجان

کارگاه تجمیع قالی بافی

 در مناطق روستایی فرش دست بافت سه بانی اصلی دارد: کمیته امداد امام خمینی، شرکت سهامی 
فرش ایران و اتاق بازرگانی. شما می توانید با همکاری این نهاد ها و بویژه کمیته امداد امام خمینی )ره(، در 
هر روستایی که زمینه کار قالی بافی دارند، یک کارگاه تجمیع ساخته و مدیریت و بهره وری آن را واگذار 
کنید. هزینه طرح فقط ساخت کارگاهی با مساحت حدود 80 متر است .کمیته امداد در صورتی که حداقل 
یک نفر مددجو عضو کارگاه باشد، سایر تجهیزات کارگاه را فراهم می نماید. به طور معمول هر کارگاه 20 نفر 

اشتغال زایی داشته و درآمد حاصل از آن بیش از حقوق یک کارمند عادی است.

        
نمونه: کارگاه قالیبافی در ۶ روستای شهرستان سربیشه توسط گروه روح اهلل )دانشگاه امیرکبیر(

تولید تابلو فرش

 با همکاری سازمان آموزش فنی حرفه ای و یا کمیته امداد می توانید به عالقه مندان آموزش دهید )بطور 
رایگان(. از آنجا که ساخت تابلو فرش به سبک جدید )کدگذاری( بسیار ساده است این آموزش خیلی طول 
نمی کشد. همچنین این ایده نیاز به ساخت کارگاه ندارد. و روستاییان می توانند در منزل مشغول به کار شوند. 

)درآمد تابلو فرش عموما از قالی و فرش های کوچکی که روستاییان در منزل می بافند بیشتر است( 
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نمونه: کارگاه تولید تابلو فرش در شهرستان منوجان، توسط جهادگران ارزش آفرین

بهره�گیری�از�کارآفرینان�استانی

جهت استفاده از تجربیات و ظرفیت های کارآفرینان با رجوع به وزارت صنایع، معادن و تجارت، سازمان 
صنایع دستی، جهادکشاورزی و.. می توانید لیستی از کارآفرینان موفق استانی را تهیه کنید. کارآفرینان موفق 
استانی با توجه به توان علمی و عملی که در این حوزه دارند می توانند راهنمای خوبی برای شما جهت تعریف 
کسب وکار در مناطق باشند حتی ممکن است از کسب وکار شما حمایت کنند. همچنین گروه مستندسازی 
گروه می تواند با تهیه مستندی از کارآفرینان استانی و پخش آن  در مناطق محروم به اهالی ایده بخشی کند.

نمونه : گروه جهادی شاهد با همکاری کانون جهادگران ارزش آفرین لیست کارآفرینان استان کرمان را 
استخراج کرده و جلسات مختلفی جهت تعریف کار مشترک و استفاده از تجارب آنها داشته است هم چنین 

یک دوره آموزش کارآفرینان برگزار نمودند
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��کتاب�ها�و�مقاالت

محمد  رضا نظری ، )1390(، اصول و مبانی کارآفرینی ، تهران ، برآیند   پویش  )1
سید   نصراهلل مرعشی ، )1386( ، مهند  سی فاکتورهای انسانی جلد   اول -ارگونومی کار ، تهران   )2

بصیر
مهد  ی بیگد  لی ، )مقاله( منابع تأمین مالي کارآفرینان   )3

طرح خد  مت رسانی به مناطق محروم ، بسیج د  انشجویی د  انشگاه تهران و علوم پزشکی تهران   )4
گزارش کارگروه علمی پژوهشی ، گروه جهاد  ی روح اهلل ، د  انشگاه صنعتی امیرکبیر  )5

سازمان مد  یریت صنعتي  )6
د  فتر امور آموزش روستایي - سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور  )7

سایت�ها
o www.khamenei.ir

o www.businessplan.ir

o www.wikipedia.org

o www.deloitte.com

o www.paloalto.com

o www.karafarinan.ir

o www.eshteghal.ir

o www.karafarini.gov.ir

o www.tarh24.com

o www.sazandegi.net

o www.basijsazandegi.com

o www.roostanews.ir

o www.jahadgar.com

o www.barakatfoundation.com

o www.ichto.ir
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با�قد��رد��انی�از:
د  کتر نصراهلل مرعشی، مجتبی باستان، علی صانعی، یاسرخانی، هاد  ی فالحی، مجتبی 
رحمانی، محمد  رضا کریمی، وحید  رضا سالمت، محمد فد  ایی، افشین میرزایی، محمد   مهد  ی 
د  اد  مان، فاضل تقی زاد  ه، سعید   فیاضی، محّمد جاسم هاشم خانلو، حامد   صفرنواد  ه، امیر امیری فر، 
محمود   محمد  زاد  ه، علی ایمانی، محسن اکبری، حمید  رضا پارسا، محمد جوکار، سعیدسرافراز، محمد 
حسن  پور، قربانی، فریبا کریمی، زینب فتحی، نرگس عابدین، داوود صادقی، سینا باقری، رضا زردینی، 

فرامرز تکنه
سازمان بسیج سازند  گی، مرکز مطالعات راهبرد  ی حرکت های جهاد  ی، معاونت کارآمد  سازی و 
سازند  گی بسیج د  انشجویی و همه اشخاص حقیقی و حقوقی که د  ر نگارش این کتاب همکاری نمود  ند  .

هسته�توانمند�سازی�حرکت�های�جهاد�ی
قرارگاهشهـیدباقـریسـازمانبسیـجدانشجـويی

آدرس:تهران،خیابانطالقانی،تقاطعمفتح،سازمانبسیجدانشجويی،ساختمانشهیدباقری


WWW.JAHADGARAN.ORG

info@jahadgaran.org

۰21-۸7۵۵1297
سامانهپیامكی:1۰۰۰21۸7۵۵1297

از کلیه ی اساتید  ، محققین، د  انشجویان و متخصصین و مطلعین  د  عوت می شود   تا انتقاد  ات، 
پیشنهاد  ات، تجربه ها و نقطه نظرات خویش را د  ر خصوص کتاب پیش رو از سایت و یا تلفن زیر با 
این مجموعه د  رمیان بگذارند   تا با کمک ایشان به ارتقا و تکامل و رفع نواقص این اثر اقد  ام شود  . 
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