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 خبرنامه پروژه بسترسازي مشاركتي براي حمايت از كارآفريني
 مقدمه

شروع اين پروژه با يك سوال و دغدغه شروع شد كه 
هاي موجود در  ها و ظرفيت توان با پتانسيل چگونه مي

 اندازي كسب يك محله يا جامعه از كساني كه قصد راه
و كار يا كارآفريني دارند حمايت كرد؟ براي پاسخ به 
اين سوال سه مسير انتخاب شد كه هدف آنها يكسان 

  هاي رسيدن به آن متفاوت بود. ولي راه
هاي موجود  ها و ظرفيت در مسير اول سراغ پتانسيل

ايم تا ببينيم كه چگونه  در يكي از محالت تهران رفته
هاي بين اهالي و گروهبا استفاده از ظرفيت موجود در 

كارآفريني يا اندازي كسب و كار و  توان از راه مي محله
  در محله حمايت كرد.

نظر از ابعاد محلي و در سطح شهر  در مسير دوم صرف
هاي حمايت از كارآفريني  تهران به دنبال سرنخ

تا با در كنار هم قرار گرفتن تجربه حمايت  هستيم
حمايت از  براياي  موجود در جامعه، گروه يا شبكه

  كار به وجود بيايد.  و كآرآفريني و ايجاد كسب
دهي و همراهي گروهي  در مسير سوم به دنبال شكل

گري فرآيند  تهران براي تسهيل اي در محلهاز اهالي 
 .هستيم سنجي حمايت از كارآفريني محلي امكان

پيش رو سعي دارد ماجراي مسير دوم را در  خبرنامه
اختيار كساني قرار دهد كه به اشكال مختلف در 

تري از  اند تا هم بتوانند تصوير روشن معرض آن بوده
روند كار داشته باشند و هم سواالت احتمالي آنها را 
  درباره ادامه كار و گفت وگوهاي انجام شده پاسخ دهد. 

آغاز شد تا كنون  ٩٤اه در طول اين كار كه از دي م
ايم و  با حدود دوازده گروه و سازمان ديدار داشته

ايم.  بازخوردهاي متنوعي درباره طرح دريافت كرده
هايي را از قبيل  ها ويژگي براي پيدا كردن اين گروه

داشتن تجربه حمايت از كسب و كار، داشتن تجربه 
  غيردولتي بودن را مد نظر قرار داديم.  و كارآفريني

در اين انتخاب كوچك يا بزرگ بودن گروه يا 
سازمان و همچنين محدوده يا گستره فعاليت مالك 

 معيار نبود و بيشتر تجربه و شكل حمايت بود كه
  رفت. به شمار مي اين نهادها اي در انتخاب  ويژه

  

تجربه  كرديمگوها تالش  و و گفت هادر اين ديدار
كه اين تجربه حمايت را از نزديك بشنويم و ببينيم 

تواند به فرآيند كار متصل شود   حمايت چگونه مي
ها  به همين خاطر طيف نقشي كه هر يك از گروه

را با آنها بررسي  ايفا كندتوانست در اين ماجرا  مي
تري از ادامه همكاري با  كرديم تا تصوير روشن

  داشته باشيم.  يكديگر
اين بازخورد را ديدارهايي كه داشتيم اكثر در 

خوبي  و طرح خيلي كه ايده« كرديم دريافت مي
افزايي و  است و اگر به سرانجام برسد باعث هم

اما از طرفي  »گيري ارتباطات جديد خواهد بود شكل
اين تحقق گرفتيم كه  ديگر اين بازخورد را نيز مي

  دانستند.  بسيار سخت و پرچالش مي ايده را
اما  اريمباور د رو پيش ما نيز به پرچالش بودن مسير

و پرتجربه براي  آموزندهگام گذاشتن در آن را 
به انجام  معتقديم نيز از طرفي .دانيم بازيگران آن مي

بازيگران آن  پررنگ بدون حضور اين ايدهرسيدن 
گيري  محقق نخواهد شد نه فقط به صرف شكل

كل يابي ش بلكه احيانا در ريشه حمايت، كانون
كننده  آنها كمك  هاي ديدگاهتواند  نگرفتن آن نيز مي

 گيري اتفاقات جديد باشد.  و سرآغاز شكل
پيش رو سعي دارد مسير طي شده و ادامه  خبرنامه

كار را با مخاطبان آن به صورت شفاف در ميان 
بگذارد تا آنها نيز بتوانند اطالعات مورد نياز براي 

گيري ميزان و چگونگي همراهي با اين ايده  تصميم
  را پيدا كنند. 

اي از روند طرح  ابتداي اين خبرنامه به خالصه در
ها و  ايم و در ادامه به معرفي گروه اشاره كرده

ايم و در  هاي موجود در بين آنها اشاره كرده پتانسيل
انتها به سواالت متداولي كه در طول طرح با آنها 

  ايم.  ايم پاسخ داده  روبرو بوده
كمك بزرگي در  خبرنامهبازخوردهاي شما به اين 

اميدواريم از  ،ادامه مسير پيش رويمان خواهد بود
  نصيب نمانيم.  اين بازخوردها بي

  

 ١٣٩٥ارديبهشت  -شماره اول

 خوانيد در اين شماره مي

  ؟اين پروژه به دنبال چيست 
  ٢صفحه 

   نهادهاي مخاطب طرحها و  معرفي گروه
  ٤صفحه 

  هاي مخاطبين طرح ها و پتانسيل ويژگي
  ٦صفحه 

  گيري كانون هاي شكل مزيت
  ٨صفحه 

  سواالت متداول
  ٨صفحه 
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گيـرد   هايي كه از نهادهاي بيروني و دولتي براي راه افتادن كسب و كار صورت مي حمايت
هاي موجود جامعه و برخاسته از نيازهاي واقعي جامعه هدف نباشـد   اگر مبتني بر واقعيت

اميدوار بود. از همين رو اين سوال به وجود آمـد كـه   توان به پايداري و اثربخشي آن  نمي
هاي جامعه كرد و  توان حمايت از كارآفريني و كسب و كار را مبتني بر واقعيت چگونه مي

؟ اين گونه بود م را در درون جامعه جست و جو كردهاي الز نيازهاي كارآفريني و حمايت
  گيري اين پروژه شكل گرفت. كه به مرور زمان ايده شكل

گيـري   شـكل «اي تعريف و طراحي شده كه هدف آن  براي پي بردن به سواالت باال پروژه
اسـت. ايـن بـدان معناسـت كـه چگونـه       » بستري مشاركتي براي حمايـت از كـارآفريني  

كننـد از جملـه    توان بستري فراهم كرد تا كساني كـه بـه ايـن مـاجرا ربـط پيـدا مـي        مي
و بالفعل) بتواننـد مـدلي از حمايـت را بـه وجـود       كارآفرينان و حاميان كارآفريني (بالقوه

   و نيازهاي هر دو بازيگر اصلي اين ماجرا باشد.ها  بياورند كه پاسخگوي دغدغه
گيري كـانون يـا گـروه حمايـت از      سنجي شكل بر همين اساس اين پروژه به دنبال امكان

شـده بـردارد.    كارآفريني است تا از طريق ايجاد اين بستر گامي در راستاي هدف تعيـين 
براي دستيابي به اهداف پروژه به طور اوليه فازهاي زير براي آن تعريـف و اجرايـي شـده    

  است كه ممكن است در طول اجراي طرح مورد بازنگري و اصالح قرار گيرد. 
 هاي حمايت از كارآفريني  شناخت پتانسيل 

شناخت نوع حمايتي كـه  هاي حمايت از كارآفريني و  مسير اين پروژه با شناخت پتانسيل
هاي بالفعل/بالقوه كـارافريني نيـز    شود تا پتانسيل شود. تالش مي دهند شروع مي انجام مي

هـا بـراي    به طور موازي شناسايي شوند و موضوعاتي مثل اينكه چه موانعي بر سـر راه آن 
ليل ها تأثيرگذار بوده است، تح اين كار وجود دارد و چه عواملي بر شكست يا موفقيت آن

شود تا در نهايت بتواند نوع حمايت كانون بر نياز و شرايط كارآفرين منطبق باشـد يـا بـه    
  ميزان قابل توجهي آن را پوشش دهد.

 حمايت فعلي از كارآفرينان  شناخت شيوه 
رود در اجراي اين كار نقش ايفا كنند كارآفرينان و حاميان  ترين كساني كه انتظار مي مهم

چون نهادهاي حامي كـارآفريني، تـيم پـروژه،  وزارت     تند. ديگراني همبالقوه و بالفعل هس
كار و ساير كساني كه در طول اين فرآيند شناسايي خواهند شـد نيـز بسـته بـه نيـاز، بـه       

گيري اين بستر كمك خواهند كرد. نقشي كه هريك از بازيگران ايفـا خواهنـد كـرد     شكل
 ر مشخص خواهد شد. هاي انجام شده، در طول مسي با توجه به تحليل

 هاي زير نيز پرداخته شود هاي بعدي پروژه قرار است به سرفصل در گام
 شناخت نيازها و شرايط كارآفريني 
 مشخص شدن نوع حمايت الزم 
 گيري تشكلي براي حمايت از كارآفريني شكل 

  پردازد؟ اين پروژه به دنبال چيست و چگونه به آن مي  

 گيري كانون  ريزي جلسات شكل هماهنگي و برنامه جستجو و مذاكره اوليه با نهادهايي كه تجربه نوعي حمايت دارند

 نمودار زماني روند طي شده و پيش رو 

  
 اي/فرمايشي بخشنامه 
  باال به پايين  
 وابسته به دولت  

  
 

 نباشد  

همانطور كه در شكل زير آمده گيرد  رود بستري كه براي حمايت از كارآفريني شكل مي انتظار مي
وابسته به «و » فرمايشي«باشد و از از طرفي ديگر » مندان مبتني بر واقعيت بهره«و » پايدار«است 
  نباشد.» دولت

 
  برآورده كننده انتظار حامي  
  تأمين كننده نياز كارآفرين 
 مندان  مبتني بر واقعيت بهره  
  پايدار، يعني متكي بر

  هاي خودش باشد. ظرفيت
 .منعطف باشد  

 باشد 

گيري بستر مشاركتي براي حمايت از  كنيم در طول فرآيند شكل بيني مي پيش
هاي متنوعي از قبيل موارد زير باشيم. از طرفي به واسطه  كارآفريني شاهد خروجي

هاي ديگري در طول كار باشيم كه  ماهيت اين كار ممكن است شاهد خروجي
  بيني آن از اكنون سخت باشد.  پيش

  مقررات الزممشخص شدن قوانين و  
 گيري كانون حمايت تحليلي از عوامل سوق دهنده و بازدارنده شكل  
 اندازي  رسيدن به راهكارهايي براي افزايش مشاركت مردم در  راه

  كانون حمايت
 شفاف شدن نقش و مسؤليت هر يك از بازيگران و  
 ...  

 انتظارات

تواند شكل بگيرد؟ هايي مي چه خروجي  

 دي
١٣٩٤ 

بهمن
١٣٩٤ 

اسفند
١٣٩٤ 

فروردين
١٣٩٤ 

ارديبهشت
١٣٩٤ 
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 مشخص شدن هدف
 

مشخص شدن منابع 
 مورد نياز

مشخص شدن 
 مندان و بازيگران بهره

و مشخص شدن قوانين 
گيري  شيوه تصميم

مديريتو ...

هايي رفتيم كه در چند  به سراغ نهادها و گروه براي در ميان گذاشتن طرح و انجام مذاكره
 ويژگي زير مشترك باشند.

 داشتن تجربه حمايت از كسب و كار و كارآفريني  
 داشتن دانش و تجربه عملي در حوزه كارآفريني  
  آوردن شكل جديدي از تامين اعتبار و حمايت از كسب و كاربه وجود  
 در ارتباط مستقيم بودن با كارآفرينان 

گوها ضمن معرفي طرح تالش داشتيم ببينيم كه هر كدام از اين نهادها  و در اين گفت
  تمايل دارند چه نوع نقشي در اين كار ايفا كنند و چه انتظاراتي از اين كار خواهند داشت.

اندازي كسب و كار يا  اين احتمال وجود دارد كه انواع حمايت الزم براي راه از طرفي
(شكل  هاي مالي، تجربي، مهارتي، دانشي و ... باشد كارآفريني شامل تنوعي از حمايت

اي باشد كه بتواند  رود كه تنوع اعضاي تشكيل دهنده كانون نيز به گونه ، انتظار ميروبرو)
 مايت باشد.دربرگيرنده اشكال مختلف ح

 مهارتي

 جذب منابع

 آموزشي
 مالي

 بازرايابي

 اي رسانه
... 

 تواند براي حمايت از يك كسب و كار وجود داشته باشد ميزنجيره حمايتي كه 

  توانند ايفا كنند:  نقشي كه هر يك از اين نهادها مي
تواند روي ميز هر يك از آنها وجود داشته باشد كه انتخاب هر  ها مي ايم كه طيفي از نقش بيني كرده اند پيش با توجه به نوع فعاليتي كه هر يك از اين موسسات تا كنون انجام داده

  ه است. ها آورده شد اي از اين نقش تواند گامي در راستاي اهداف اين طرح باشد. در شكل زير نمونه كدام مي

  هايي باقي مانده است؟ چه روندي طي شده و چه گام
اكنون مشغول ماه از اجراي طرح گذشته است. در سه ماهه ابتدايي كار جستجو و مذاكره اوليه با نهادهايي كه تجربه نوعي حمايت دارند انجام شده و هم  ٤هم اكنون حدود 
طور كه بر روي نمودار مشخص  توان اقدامات انجام شده و در دست انجام اين طرح را مشاهده كرد. همان نمودار زماني پايين ميدر  .ريزي جلسات جمعي هستيم هماهنگي و برنامه

رسد كه در يك بازه زماني سه ماهه نياز است كه جلسات  شده است در ادامه برگزاري جلسات جمعي و تحليل نيازها و شرايط كارآفريني صورت خواهد گرفت. بنابراين به نظر مي
  شروع كند. رود كه كانون بتواند از اوايل شهريور فعاليت آزمايشي خود را  ترتيب انتظار مي منظمي برگزار شود تا در آن توافقات اوليه درباره عملكرد كانون انجام شود. بدين

 

  به سراغ چه كساني رفتيم؟

عضويت در كانون حمايت
امكان ارتباط با مخاطبانتان براي   
تحليل نيازهاي كارآفريني

جلسه/جلساتي براي تحليل  
تجارب شما

 

معرفي افراد مرتبط و دادن 
 سزنخ

هايي براي ادامه كار
 

بازخورد دادن 
نسبت به ايده 

مطرح شده
 

 خرداد
١٣٩٥ 

تير 
١٣٩٥ 

مرداد
١٣٩٥ 

 شهريور
١٣٩٥ 

 تحليل نيازها و شرايط كارآفريني

 آزمايشي كانونفعاليت  هاي حامي برگزاري جلسات جمعي با نهادها و گروه
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يك مؤسسه غير دولتي و غيرانتفاعي است كه بنياد توسعه كارآفريني زنان و جوانان، 

توسط تعدادي از كارآفرينان و مديران تأسيس شده است. هدف اين  ١٣٨٤در سال 
ريزي و فعاليت براي توسعه فرهنگ كارآفريني زنان وجوانان و تحقق و  برنامهبنياد 

از توسعه كارآفريني فعاليت هاي بنياد است.  تبلور آن در سطوح مختلف جامعه
اجرا برنامه ريزي و ، اي مشاوره ،هاي پژوهشي، ترويجي، آموزشي طريق تعريف طرح

  شود. مي
كمك به ترويج و توسعه فرهنگ خالقيت، نوآوري و كارآفريني در سطح  اين بنياد،

تا با  كند مي. در همين زمينه بنياد تالش داند ميترين ماموريت خود  اصلي را كشور
ها و  كشف و پرورش توانمندي بهترويجي ـ  هاي آموزشي تدوين و اجراي طرح

 كمك كند.زنان و جوانان در عرصه كارآفريني و كسب و كار  استعدادهاي
 طراحي سايت راهنماي عملي راه اندازي كسب و«هايي چون طرحبنياد تا كنون  اين

طرح ترويج و توسعه كارآفريني «هاي  پروژهاجراي و  در فضاي مجازي» كار در ايران
طرح « در سه شهر راور، سيرجان و گلباف و » و توانمندسازي جوانان مستعد كرمان

 .است انجام داده در شيرآباد زاهدان» بومي مناطق محرومسازي جهت صنايع ظرفيت
 

 
  موسسه خيريه نوانديشان كارآفريني ايرانيان

 
موسسه خيريه نوانديشان كارآفريني ايرانيان با همكاري و عضويت بيش از پنجاه نفر 

بيكاري را در جامعه  ،مسئولين و خيرين موسسه. به ثبت رسيد١٣٨٨از افراد خير در 
ناامني و ساير موارد نامطلوب ، ترويج مواد مخدر، عامل اصلي باال رفتن سن ازدواج

ل اين معضالت هستند و درحد بضاعت و توان دنبال راه كار ح هدانند و ب مي
مسائل  كشاورزي، معدن، صنعت،باتوجه به تجاربي كه در زمينه اشتغال،  خود

 در جامعه و ها چنين بزهكاري هم امور حقوقي و قضائي، اجتماعي و آسيب شناسي،
ه در صدد كمك ب هاي زندانيان و نيز ازدواج جوانان دارند خانواده مشكالت زندانيان و

. اين مؤسسه در پذير جامعه برآمدند دستگيري از اقشار آسيب حل مشكالت و
  هاي زير را  در دستور كار خود قرار داده است: راستاي اهداف خود انجام فعاليت

اقشار نيازمند و  هاي زندانيان، خانواده ،ايجاداشتغال براي جوانان عالقمند *
 پذير جامعه آسيب

 آسان و تهيه جهيزيهبرگزاري مراسم ازدواج  *
 فراهم نمودن ابزار كار براي مشاغل خانگي *
 ارزاق و پوشاك به نيازمندان قالبهاي نقدي و غير نقدي در  اعطاي كمك *
 

  اند ها و نهادهايي كه در جريان طرح قرار گرفته معرفي گروه

  
انجام «بازار خريد و فروش آنالين خدمات در ايران است. نخستين» انجام ميدم«سايت  وب

ها و استعدادها را  ها، توانمندي اي از مهارت ها مجموعه ي انسان معتقد است همه» ميدم
ها خدمات يا محصوالتي را ارايه كنند كه افراد ديگري  توانند با استفاده از آن دارند كه مي

مات و محصوالت استفاده كنند. بنابراين اين بخواهند با پرداخت مبلغي پول از اين خد
ها و  ي افراد در هر نقطه از ايران بتوانند مهارت وب سايت بستري فراهم كرده تا همه

اي از خدمات و  ها را در قالب مجموعه هايشان را شناسايي و تقويت كنند و آن توانمندي
ها است.  ي اين بسته يهمحصوالت ارايه كنند. در حقيقت انجام ميدم ويتريني براي ارا

ها  هاي اوليه در مسير كسب و كار را بردارند يا مهارت توانند گام بدين ترتيب افراد هم مي
و رزومه كاري خود را تقويت كنند و هم دسترسي به خدمات يا به همكاران مستعد جديد 

 آغاز كرده است. ٩٢شود. اين گروه كار خود را از مهرماه  تسهيل مي
 

  
  

تاثيرات هايي كه  دونيت ابزاري است براي تأمين سرمايه از عموم مردم براي پروژه
هاي  نهاد، ارگان هاي مردم تر، مؤسسات خيريه، سازمان اجتماعي دارند. به زبان ساده

هاي مورد نظر خود را با سازوكار مشخصي  دولتي، فعاالن اجتماعي، و اشخاص، پروژه
دهند و ساير اعضا و بازديدكنندگان دونيت نيز، در  سايت دونيت قرار مي بر روي وب

كنند.  ها پرداخت مي به عالقه و دغدغه خود، مبلغي را به پروژه صورت تمايل، با توجه
ي پروژه مبلغ را دريافت  آوري كامل مبلغ مورد نياز پروژه، ايجاد كننده پس از جمع

  نمايد. كند و پروژه را اجرا مي مي
تواند به اندازه خودش در وضعيت اجتماعي ايران  هر فرد مي دونيت اعتقاد دارد كه

اثرگذار باشد. به همين دليل، براي اولين بار در پلتفرم هاي تامين مالي جمعي، اين 
هاي اجتماعيِ مد نظر خود را  امكان ديده شده است كه افراد حقيقي نيز بتوانند پروژه

 تعريف كنند.



  كارآفريني خبرنامه پروژه بسترسازي مشاركتي براي حمايت از ٥  

 
 
  

 
هاي اينترنتي ايراني است كه به شيوه  فروشگاه آنالين دستادست از اولين فروشگاه

توانمندسازي اين گروه هدف اصلي  شود. كسب و كار اجتماعي اداره مي
 شود.  محصوالتي است كه در فروشگاه عرضه ميتوليدكنندگان 

تر براي فروش، معرفي شفاف  اين گروه قصد دارد با فراهم كردن بازاري بزرگ
ها به هدف  واسطه حذف با توليدكنندگان، دادن كنترل به دست توليدكنندگان و

تا بازاري براي فروش توليدات  دارندگردانندگان اين فروشگاه قصد  خود دست يابد. 
 .اند كه پيش از اين امكان فروش كاالهايشان را نداشته ندساز افرادي فراهم كن دست

تا گامي به  شود ميها كمك  به افراد و خانواده ،زايي بر اشتغال  به اين وسيله عالوه
 سوي رهايي از فقر بردارند. 

 هستنداز شهر اروميه و اطراف آن  در قدم اولمحصوالت اين فروشگاه توليدكنندگان 
استان ديگر كشور گسترش  پنجكار را حداقل به  طول پنج سالدر  شود ميو تالش 

   .دهند
 

 علي(ع)مردمي امام  -جمعيت امداد دانشجويي 
ست كه با هدف آموزش و كمك به كودكان و زنان ا (NGO) نهاد سازمان مردميك 

نخستين دفتر رسمي  ١٣٨٤عضاي جمعيت در سال ا .نيازمند تشكيل شده است
خانه «را در جنوب شهر تهران و در محله مولوي افتتاح كردند و نام  خودمردمي 

رساني امدادي به كودكان و  اين خانه ايراني مركز خدمات .را بر آن نهادند» ايراني
بانوان تحت پوشش و همچنين به عنوان دفتر مردمي جمعيت، مركز فعاليت ستادي 

هاي آموزشي، به خصوص در  . در حال حاضر اين خانه ايراني، بر فعاليتاستاعضا 
  هاي فوق برنامه تمركز دارد.  زمينه دروس كودكان و آموزش

هاي  فضاي كاري بهتر در راستاي برنامه با هدف ايجادچنين  همجمعيت امام علي 
» خانه اشتغال ايراني«كارآفريني براي بانوان سرپرست خانوار تحت پوشش، نخستين 

كرده است. در اين خانه فرصت هايي خود را در محله شوش و دروازه غار تهران برپا 
 براي آموزش و توسعه مهارت فردي، توليد و ارايه محصول فراهم شده است تا به

 اندازي كسب و كار كمك كند. هاي محلي در محالت محروم براي راه تقويت پتانسيل

  
و فعاليت خود را با شده تاسيس  ١٣٨٦دست هاي مهربان در سال  بنياد نيكوكاري

تمركز بر حمايت و توانمندسازي زنان و كودكان بي سرپرست و بد سرپرست آغاز 
هاي مهربان، سازماني غيردولتي، غير سياسي، مستقل و مردم نهاد  است. دست كرده

زنان و كودكان است كه براي رفع محروميت و كمك به اقشار نيازمند به ويژه 
 .كند نيازمند در سطح كشور فعاليت مي

در زمينه كمك به قشر  ياقداماتتا كنون هاي مهربان  دست بنياد نيكوكاري
اين بنياد بضاعت به ويژه زنان و كودكان بي سرپرست و بدسرپرست انجام دهد.  بي

ا بر عهده خانواده از ايتام و زنان سرپرست خانواده ر ٣١٠٠تاكنون سرپرستي بيش از 
 .اند خانواده از از وضعيت مددجويي خارج شده ٢٠٠داشته كه حدود 

هاي خوداشتغالي  دست هاي مهربان پرداخت وام هاي بنياد نيكوكاري از ديگر فعاليت
 است. هاي اشتغال مددجويان  و فراهم سازي زمينه

شي خود را با دوره هاي آموزكند تا افرادي را كه  اين بنياد تالش مي واحد كارآفريني
  اند، براي خودكفايي وارد بازاركار شوند.  موفقيت گذرانده

 
به نام  NGOكار اجتماعي مستقل است كه توسط يك  و كفشدوزك يك كسب

تالش  است. كفشدوزك گذاري شده پايه” موسسه فرهنگ و توسعه پايدار ايرانيان“
هايي را براي  خواهند روش مياي را همراهي كند، كه  كننده هاي توليد كند گروه مي

  رسد.زيست ب گذران زندگي خود پيش بگيرند تا آسيب كمتري به محيط
 .هاي جديد، نياز به همراهي دارند در راه جايگزين شدن اين روشها  اين گروه

گروه روستايي و  ٥، اين همراهي را با ”تجارت عادالنه“كفشدوزك تحت عنوان 
گروه روستايي و  ٥٨با  اكنونو كرده آغاز  ١٣٩٢عشايري از سه استان از آذر 

 همراه است.استان  ٢٠عشايري از 
  دهد: اقداماتي كه كفشدوزك جهت دستيابي به اين تجارت عادالنه انجام مي

  وليدكننده خرد جهت دسترسي به بازاري عادالنههاي ت آموزش گروه  – 
  ها كمك و حمايت در بهبود محصوالت توليدي و عرضه بهتر آن  – 
  فروش محصوالت از طريق فروشگاه دائمي، بازاريابي محلي و فروش اينترنتي  – 
 آگاه سازي و اطالع رساني به جامعه شهري  – 
 

  
دولتي است كه توسط آن ها و كسب و كارهاي ايراني، اعم از بخش خصوصي و بخش  ها، سازمان پلتفرم اخبار رسمي، يك نرم افزار توليد و توزيع خبر و محتواي آنالين براي شركت

ها و خبرنگاران برسانند. با اخبار رسمي، كسب و كارها ابزار قدرتمندي در دست خواهند داشت تا  دست رسانهه راحتي و به سرعت اخبار و محتواي خود را به توانند ب ها مي شركت
هاي  اخبار رسمي، امكان ايجاد ارتباط با محدوده وسيعي از رسانه. تر مديريت كنند تر و ارزان سريع صورت كارآمدتر،ه بتوانند فرآيندهاي روابط عمومي، برندينگ و بازاريابي خود را ب

آن آورد. مجموعه اطالعات و ديتاي گردآوري شده و راستي آزمايي شده  هاي مختلف خبري در سراسر كشور را فراهم مي ها و همچنين خبرنگاران حوزه ملي، استاني، خبرگزاري
 .ه عنوان يك ابزار كاربردي موثر در خدمت شركت هاي ايراني و مشتركين اخبار رسمي باشدتواند ب مي



 خبرنامه پروژه بسترسازي مشاركتي براي حمايت از كارآفريني ٦ 

  
   

 
 

  مهارت و توان فرديايجاد فرصتي براي عرضه 
 انداختن و محك خوردن كسب  ايجاد فرصت براي راه

 و كارهاي كوچك
 هاي جدي   گيري همكاري ايجاد فرصت براي شكل

  در بين مخاطبان

 اندازي كسب و كارهاي  آموزش و مشاوره براي راه
 پذير كوچك در بين اقشار محروم و آسيب

 هاي پايدار در  ها و ظرفيت كمك به توسعه مهارت
  اندازي كسب و كار پذير براي راه افراد محروم و آسيب

 ها  امكان ايجاد ارتباط كسب و كارها با رسانه 
 شدن كسب و كارهاي  ايجاد فرصت براي معرفي و ديده

 كوچك
 هاي كوچك پركردن خأل روابط عمومي براي سازمان  

اخبار 
 رسمي

بنياد توسعه 
كارآفريني 

 زنان و جوانان

انجام 
 ميدم

خانه اشتغال 
جمعيت امام 

 علي

  هاي مخاطبين طرح ها و پتانسيل مزيت

  هاي  پتانسيلحضور در محالت محروم و تقويت
  محلي براي راه اندازي كسب و كار

  ايجاد بستر محلي براي افراد محرومي كه قصد
  اندازي كسب و كار دارند. راه



 حمايت از كارآفرينيخبرنامه پروژه بسترسازي مشاركتي براي  ٧ 

 
  

 اطي مستقيم بين صاحبان ايده و طرح ايجاد پل ارتب
 توانند از آن حمايت مالي كنند ميبا كساني كه 

شدن و اعتبارسنجي طرح توسط  كمك به ديده
  مخاطبان آن

 ساز و  كمك به بهبود كيفيت محصوالت دست
 سازي كيفيت عرضه آن محلي و مناسب

 كمك به بازاريابي و عرضه محصوالت محلي  

 هاي  حضور در محالت محروم و تقويت پتانسيل
  محلي براي راه اندازي كسب و كار

  ايجاد بستر محلي براي افراد محرومي كه قصد
  اندازي كسب و كار دارند. راه

 پذير  ايجاد فرصتي براي افراد محروم و آسيب
 اندازي كسب و كار راه براي خوداشتغالي/

  حضور در محالت و ارتباط مستقيم با كساني كه
  اندازي كسب و كار دارند. قصد راه

كفشدوزك 
 (هفت نقطه)

هاي  دست
 مهربان

خيريه نوانديشان 
كارآفريني 

 رانياناي

 دونيت

  فراهم كردن فرصتي براي عرضه عمومي و
  ساز به صورت آنالين فراگير محصوالت دست

 

 دستادست



 ٨ خبرنامه پروژه بسترسازي مشاركتي براي حمايت از كارآفريني 

 

 آيا اين كانون بايد ثبت شود؟ 
يا نشود يكي از  اينكه كانون به شكل رسمي و به عنوان يك تشكل ثبت شود

گيري و توافق جمعي قرار گيرد.  تواند مورد تصميم موضوعاتي است كه در جلسات مي
انون ثبت رسمي شود تصميم خواهند گرفت كه كآيند  در واقع جمعي كه دور ميز مي

ها چه  رسمي فعاليت كند و مزايا و معايب هر كدام از اين گزينهيا به شكل غير
 تواند باشد. مي

 گيري كانون چيست؟ نقش تيم شما در شكل 
گيري  تواند منجر به شكل گيرد كه مي مؤسسه ما تسهيلگري فرايندي را به عهده مي

يي كه پتانسيل د يعني شناخت و مذاكره با نهادهافراين كانون شود. تسهيلگري
اداره جلسات و  و حمايت از كارآفريني دارند، كمك به برگزاري جلسات جمعي

كنيم  جمعي گرفته شود. در واقع در اين فرآيند تالش مي ،مراقبت از اينكه تصميمات
زمينه بروز هاي موجود،  بستري فراهم شود تا با به اشتراك گذاشته شدن  ظرفيت

  هاي جديد شكل بگيرد. ها و همكاري ظرفيت
 آيا حضور در اين كانون داوطلبانه است؟  

گيري اين كانون داوطلبانه خواهد  تصور ما اين است كه حضور در فرآيند شكل - بله
اي مشترك  براي دغدغه شوند قرار است مي  هايي كه حول اين موضوع جمع بود و گروه

گيري كانون چه انتظارات متقابلي  . اينكه بعد از شكلكاري مشترك انجام دهند
اعضاي گروه از همديگر خواهند داشت و حضور در اين كانون داوطلبانه خواهد بود يا 

  گيري جمعي قرار گيرد.  تواند محل گفت و گو و تصميم خير موضوعي است كه مي

  متداولسواالت 
ممكن است سواالت يا ابهاماتي درباره جزييات مسيري كه طي خواهد شد، 

هاي آن، نقش هريك از بازيگران و ... وجود داشته باشد. اين سواالت يا در  خروجي
كنيم  اند و يا اينكه فكر مي مان در جلسات مشترك مطرح شده بين گفتگوهاي

هاي  د. در ادامه سواالت و پاسخشدن كار كمك كن تر  تواند به شفاف پرداختن به آن مي
  مربوط به آن آورده شده است. 

 عضويت در اين كانون در دراز مدت چه نفعي براي ما دارد؟ 
ها گرد هم آمده و فعاليت مشتركي تعريف كنند انتظار  اگر بنا باشد كه اين گروه

رد. بنابراين اي از اين ماجرا بب رود كه هر كدام از آنها در راستاي ماموريت خود بهره مي
ها تمايل دارند دريافت كند نيز  بهتر است انتظار يا منفعتي كه از هر كدام از اين گروه

اي كه كسي احساس ضرر نكند درباره آن توافق جمعي  گونه در جمع طرح شود تا به
تواند به  هاي موجود مي حاصل شود. عالوه بر اين بواسطه در ميان گذاشتن ظرفيت

  ها كمك كند. چنين توسعه روابط آن ها و هم ك از اين گروهتوسعه ظرفيت هر ي
 /اندازي يا ادامه  دفتر توسعه كارآفريني چه نقشي در راه وزارت كار

 كار اين كانون دارد؟
كند، در اين  وزارت كار به عنوان يكي از بازيگراني كه در حوزه كارآفريني نقش ايفا مي

خواهد بود از ديگر  ما اينكه اين نقش چهتواند نقشي داشته باشد. ا فرآيند نيز مي
مواردي است كه در جلسات جمعي مشخص خواهد شد و با نمايندگان آنها در ميان 
گذاشته خواهد شد. شايد مواردي مربوط به خألهاي قانوني يا اموري از اين دست 

   باشد كه پرداختن به آن نياز به همراهي يك ارگان دولتي مرتبط باشد.
 

  رساني پروژه بسترسازي مشاركتي براي حمايت از كارآفريني خبرنامه اطالع
 babrgir@gmail.comپست الكترونيك: /   ٤٤٥٣٢٩١٣ -٠٩١٧١١٠٠٨٣٦شماره تماس: 

اندازي  راهيا  كانوني براي حمايت از كارآفرينيگيري چنين  اينكه اساسا شكل
طول اين گفتگوها در تواند چه مزايايي داشته باشد، سؤالي است كه  كسب و كار مي
گيري چنين كانوني  مزاياي شكلبه صورت كلي ايم. شايد بتوان گفت  با آن مواجه شده

  باشد:جنس دو تواند از  مي
  از جنس هماهنگي  )الف

ها و تجارب هر يك از  هم قرار گرفتن ظرفيت با در كنار حاضردر حال يعني 
 اي كه باعث: . به گونهآيد وجود ميه بتواند  ميها  اين نهادها/گروه

  برقراي تعامل و ارتباط بين كساني كه تجربه يا دانشي در حوزه حمايت از
 .شودكارآفريني 

 يت از هاي موجود حما ها و پتانسيل جا از ظرفيت امكان دسترسي يك
  مندان و مخاطبان فراهم شود. فريني براي بهرهكارآ

  

  گيري كانون هاي شكل مزيت
  همكاي ب) از جنس

تواند  هاي جديد و ايجاد فضاي همكاري مي ها و پتانسيل برخي ديگر را با بروز فرصت 
  اي كه باعث:  به گونه انتظار داشت.

 اطالعات و دانش موجود در بين  ي و خلق ايده جديد به واسطه اشتراكافزاي هم
  شود. بازيگران مختلف طرح

 ويژه مخاطباني كه ه هاي كارآفرينان بالقوه ب شناسايي ابعاد جديدي از واقعيت
  اند. مندان قرار نگرفته شان در زمره بهره به هر دليلي در تجارب گذشته

 ه؛ واسطه كنند ب ها و نهادهايي كه در طرح مشاركت مي گروه  توسعه ظرفيت 
  استفاده از تنوع حمايتي و ظرفيتي كه در بين بازيگران مختلف وجود دارد، .١
 اي نو،  سنجي شكل گيري تجربه آزمودن و امكان .٢
  ايجاد شبكه حمايت از كارآفريني.  .٣


