
نقش صندوق کارآفرینی امید

یدرتوسعه کسب و کارهای روستای

97زمستان 





تاکید بر ضرورت پیاده سازی برنامه های فعال برای
توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار 

در روستاها

:رویکرد صندوق کارآفرینی امید



راهبرد توسعه اشتغالزا دولت دوازدهم  

اتخاذ رویکرد فعال 
در مقابل بحران 

بیکاری

ارتقاء کارکرد نهاد 
عمومی

ه ایفای نقش دولت ب
عنوان مکمل بازار 
کار از طریق برنامه 

های حمایتی

تنظیم سازو کارهای
ر بازار کار با تاکید ب

سمت تقاضای بازار 
کار 

خ کمک به افزایش نر
مشارکت اقتصادی 



ی لزوم تغییر رویکرد در مداخالت توسعه ا

ارتقاء مشارکت پذیری
تقویت توان رقابت 

پذیری

ارتقای مهارت نیروی 
انسانی و مهارت های 

مدیریتی

تمرکز بر بخشهای پیشران
اقتصادی و مزیتهای رقابتی

منطقه ای 

تامین مالی 
هدفمند

اعطای تسهیالت یارانه ای

روش مرسوم

تغییر روش



اییچالش های اصلی در تامین مالی کسب و کارهای روست

عدم آگاهی و 
آمادگی جامعه 
روستایی برای 

استفاده از منابع 

ضعف در اتصال 
کسب و کارهای 
روستایی به بازار

ضعف در هماهنگی 
بین دستگاهی 

برای شبکه سازی 
زنجیره های تامین 

و تولید

ضعف نظام بانکی 
برای پرداخت 
تسهیالت خُرد

عدم اطالع رسانی 
انه فراگیر از طریق رس

های عمومی

عدم ارائه آموزش  و 
مشاوره های مناسب به
افراد خالق و دارای 
ایده های کارآفرینانه

نبود برنامه جامع 
عمل مشترک بین 
دستگاه های اجرایی

ی ضعف توان کارشناس
در ارزیابی طرح های 

خُرد 



عدم تناسب ساختار نظام تامین مالی
برای حمایت از طرح های توسعه

کسب و کار روستایی

نظام تامین مالی واحدهای 

متوسط و بزرگ در اقتصاد 

نظام تامین مالی خدمات محور شهری 
واحدهای خُرد و 

کوچک در 
اقتصاد مولد 

روستا
کوتاه مدت

میان مدت

بلند مدت

خرد
کوچکمتوسطبزرگ



دمحورهای اصلی انواع مداخله برای تامین مالی هدفمن

هماهنگی نهادهای مرتبط✓

محورتامین مالی برای کمک های فنی و اعتباری توسعه✓

ودتامین مالی برای طرح های توسعه کسب و کاری موج✓

دتامین مالی برای سرمایه گذاری های جدی✓



تجربه صندوق کارآفرینی امید



رویکرد و استراتژی صندوق کارآفرینی امید در حمایت از 
توسعه روستایی

رویکرد   اقتصادی

رویکرد اجتماعی

استراتژی واحدهای تولیدی در روستا-1
هر روستا یک (تحلیل مزیت های رقابت منطقه ای. 1-1

(  محصول
ف استقرار تولید در روستا با تحلیل بازار مصر. 1-2

(  زشصنایع پشتیبان با تاکید بر زنجیره ار)محصول 

استراتژی رفع نیازهای اساسی-2
د و حمایت از شکل گیری تعاونی های تامین، تولی. 2-1

مصرف
اده ها  و کمک به استقرار شبکه توزیع مواد اولیه، نه. 2-2

....(بذر، نهال، کود،  )کاال 

استراتژی توسعه اجتماعی -1
صندوق های خُرد محلی. 1-1

استراتژی تقویت مشارکت عمومی: 1-2
طرح مشارکت روستایی. 2-1



مید  فرایند ظرفیت سازی در صندوق کارآفرینی ا

ارتقاء 

مشارکت

رفیت یکپارچه نگری در تحلیل ظ

و مزیت های منطقه ای  

توانمندسازی

جامعه هدف

توسعه 

ظرفیت



خود اشتغالی

کارفرمایی

پشتیبان

هر روستا یک محصول، هر خانه یک کارخانه

روستای بدون بیکار

صندوقهای خُرد محلی

طرح های مشارکتی

خیریه های اشتغالزا

مدلهای حمایتی 
صندوق بر اساس 
استراتژی های 

اخیر



های مشـارکتـیطـرح

ادی روستا در طرح های مشارکتی صندوق از اتحاد روستاییان برای بهبود وضعیت اقتص•

.حمایت می کند 

لی در در این طرح صندوق با استفاده از مشاوران توانمندساز، زمینه های انسجام داخ•

.روستا را تقویت می کند 

اشرتاا  سپس با پرداخت تسهیالت یک کسب و کار تاثیر گذار در منطقه بررای ایجراد•

پایدار  را مورد حمایت قرار می دهد

دوق طرح های مشارکتی یکی از نمونه های موفق همکاری بین دستگاهی اسرت و صرن•

.پس از ارزیابی فنی اقتصادی طرح ها، تسهیالت الزم را پرداخت می کند



مراحل تشکیل 

های توسعه طرح

مشارکت اقتصادی

در روستاها

آموزش مبانی توانمندی فردی: 1مرحله 

آموزش مبانی تولید ثروت و ارزش افزوده: 2مرحله

عه آموزش نحوه تشکیل گروه های توس: 3مرحله

پایدار روستایی

آموزش نحوه تشکیل شبکه های : 4مرحله

همکاری  و  زنجیره های اقتصادی و تولیدی

ی آموزش نحوه تشکیل شرکت های تعاون: 5مرحله
توسعه و سرمایه گذاری  روستایی

پایش و ارزیابی : 6مرحله



ظرفیت سازی 

ه مبتنی بر توسع

کسب و کار و 

اشتغال پایدار

یتوانمندساز

مشارکت 

پذیری

مکانیزم های کلیدی در الگوهای توسعه روستایی
صندوق کارآفرینی امید





















پشتیبان

ندوق پشتیبانان مشاغل خانگی و کارگاهی طی چهار سا  اخیر به طور ویژه مورد حمایرت صر

مکان تامین در طرح پشتیبان ، صندوق از افراد توانمندی که ا. کارآفرینی امید قرار داشته اند

ن مواد اولیه مواد اولیه و فروش محصو  را داشته باشند حمایت می کند، تا از کسانیکه در تامی

در طرح پشتیبان ، صرندوق هرب بره فررد .و بازار با مشکل مواجه هستند  حمایت کرده باشد

پشتیبان، هب به افراد زیر مجموعه تسهیالت پرداخت می کند



ههر روستا یک محصو  ، هر خانه یک کارخان

ر حرا  در طرح هرروستا یک محصو  صندوق تالش می کند یکی از محصوالت موجود یا محصوالتی که د

ه اقتصراد حاضر تولید نمی شود  ولی پتانسیل تولیدآن در روستا وجود دارد را به شکلی حمایت کند کر

در این طرح . دروستا با این حمایت اثر پذیر شود و تعداد هر چه بیشتری از افراد درگیر تولید آن کاال شون

. می کندصندوق از پشتیبانان مشاغل خانگی و کارگاهی برای حمایت از محصوالت محوری روستا حمایت

ی کند، تا صندوق از افراد توانمندی که امکان تامین مواد اولیه و فروش محصو  را داشته باشند حمایت م

.از کسانیکه در تامین مواد اولیه و بازار با مشکل مواجه هستند حمایت کرده باشد



صندوقهای خُرد محلی

کره ورود صندوق کارآفرینی امید به موضوع صندوقهای خرد محلی ، درست در برهه ای اتفراق افتراد

ین حرکرت بره الگوی جلب مشارکت روستاییان به شدت به تزریق یک اندیشه نو نیاز داشت و بحمداهلل ا

در طرح  .دقدری موثر بود که پس از آن طرحهای  مختلفی با مبنای جلب مشارکت روستاییان آغاز گردی

وضعیت صندوقهای خُرد ، قدم نخست اقناع بانوان روستایی به کار جمعی  و پس از آن د  در گرو بهبود

ع اشتاا   دادن ، سپس یاد گرفتن پس انداز و در نهایت ایجاد یک نهاد محلی برای گره گشایی در موضو

ردمری صندوق امید در این مرحله به هر صندوق تسهیالتی می پردازد که عالوه بر اندوخته های م .است

بتوانند برای رونق کسب و کارهای خُرد وام های خُرد پرداخت نمایند

600صندوق کارآفرینی امید در این طرح به دنبا  توسعه جامعه محلی است و ترا کنرون عرال وه برر 

صندوق جدید برنامه ریزی شده است3000صندوقی که راه افتاده ، برای راه اندازی بیش از 



روستای بدون بیکار

1404ان صندوق کار آفرینی امید در طرح روستای بدون بیکار  به روستای الگو در  طراز  ایرر

و شاخص هایی که توسط رهبر معظرب انقرال  1404به اعتقاد ما رسیدن به ایران . می اندیشد 

ستای بدون صندوق در طرح رو. ترسیب شده است با ساختن الگوهای بهب پیوسته ممکن می گردد

اده می کنرد بیکار، از همه فرصت ها و امکانات روستا به خصوص نیروی توانمند انسانی آن استف

.تا به نقطه ای برسیب که درصد بیکاری به صفر میل کند


