
خودکفایی و اشتغال معیشت محور طرح 
های قرض الحسنهروستایی با محوریت صندوق

(تأمین و تولید نیازهای اصلی خانوار روستایی)



رهنگای  اقتصاادی، اجتمااعی و سیاسای و     هاای  بخشبه عنوان بخش بزرگی از نظام اجتماعی و جمعیتی، در تمام روستا 
وند و همچنین کشور اهمیت به سزایی داشته و روستائیان یکی از ارکان مهم در حفظ توان اقتصادی کشور محسوب می ش

می کنندیفا پشتوانه استقالل سیاسی و امنیتی کشور بوده و نقش اساسی در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ا
هار  روستاها به عنوان نقاط مولد و پایه در تولید کاالهای اساسی و کشاورزی از ارکاان مهام رشاد و قاوت اقتصاادی در     

.ی دست یا تتوان به اهداف اقتصاد مقاومتهای روستا نمیرسد بدون توجه ظر یتبه نظر میبنابراین کشوری هستند 

ه یک ویژگی ممتاز روساتاها در گششاته ایان باوده کا     
عماادتا روسااتاها بااه عنااوان پایگاااه خودکفااا م اارح    

تاا   قادرت تولیاد مایح  عمدتاًبدین معنا که . می شدند
ند باه  زندگی خود را داشتند و ا زون بر آن می توانسات 

اضار  متأسفانه در حاال ح . زندگی یک ملت کمک کنند
ا به تادری  شااهد هساتیم اتکاای روساتاها باه شاهره       
ی هسااتیم و بحااد خودکفااایی و خوداتکااایی روسااتای  

اها ناه تنهاا روسات   . بتدری  مورد تردید قرار مای گیارد  
دری  باه  دیگر محل تولید و تأمین نسیتند، بلکاه باه تا   
اعاناه از  مکان هایی که بیشتر به دنبال دریا ت کمک و

.اقتصاد ملی هستند تبدیل می شوند



الحسنههای قرضصندوق

.امعهجدر راستای حل مشکالت اجتماعی، فرهنگی، معیشتی و اشتغال زایی در مردم یار و مردم دار تشکیل نهادهای 

:های قرض الحسنههای صندوقفرصت

تسهیلگران آموزش دیده•
تاجلب مشارکت مردمی در راستای حل مشکالت روس•
ای پیوند فکرری و عرای ی در جامعره در راسرت    تقویت •

انقالب اسالمیهای ارزش
اجتماعینهادسازی •
کارهای مردمی پایشناسایی شبکه•
ایجاد پشتوانه مالی جهت اجرای یرح های اشتغال•



ی طرح
منظورها

ایجاد نمایشگاه و  روشگاه عرضه محصوالت اقتصاد 
مقاومتی روستایی س ح استان

کمک به گسترش عدالت اجتماعی و ر ع محرومیت

رونق تولید روستایی

ایجاد اشتغال پایدار برای روستائیان

های اشتغال روستائیانحمایت از کارگاه

تروی   رهنگ کار و تالش در بین مردم روستا

عدم وابستگی روستا به شهر

خودکفایی روستا در تولید محصوالت اصلی 

دار اقتصادی در نمودن زمینه ایجاد واحدهای مزیت راهم
روستا



،جااد  تأمین کاالهای اساسی خانواده توسط خاانوا   سسایا،یخ خوکیاا،ی  سسایا ای  ا،ا  ا     
ه  اایا   ساحدهای تولیدی خانگیخ مز،ت دا  نمودن تولید  سسایا،ی س اتاااش رناننای ان  ا    

 سسیا،ی جنت تأمین کاالهای اساسی خانواده

تبدیل روستای مصرف کننده

به روستای مولد

خودکفایی روستائیان

ا زایش روحیه کار و تالش و 

خودباوری

شروع از رسته های معیشتی  

به عنوان مقدمه رسته های مزیتی

خانواده مقاوم

با تکیه بر نقش زنان

اهداف طرح. 2



خود کفایی

خانواده

روستایی

خود کفایی

جامعه

روستایی

خود کفایی

در س ح 

بخش

خود کفایی

در س ح 

شهرستان

خود کفایی

در س ح 

استان

خود کفایی

در س ح 

منطقه

خود کفایی

ملیدر س ح 



های قرض صندوق
الحسنه

احضاء مشکالت و  
های روستاتوانمندی

جلب مشارکت مردمی 
توسط تسهیلگر

اعتماد سازی و نهادسازی  
اجتماعی 

های شناسایی رسته
معیشتی روستا

تشکیل شبکه  
مردمی طرح 
خودکفایی

ایجاد واحدهای معیشتی 
خانوار با استفاده از ظر یت
های موجود هر خانوارده

ایجاد واحدهای معیشتی 
خانوار با استفاده از ظر یت
های موجود هر خانوارده

د  صااو ن نیااای  ااه  
تسااانیان ای م ااا  
ص دسق قا  ال سا ه  

درو سسیا تأمین می

هاا  هپس ای ر اسا،ی  سی
کمک توسط تسنیلگا س  ا

ااد اهالی  سسیاخ ربکه افا 
ح میقاضی راکت د   اا 

.ا،جاد میگادد



توجیه تسنیلگاان د  
خاوص  سند اجاای 

 اح

های مادمی ا،جاد ربکه
 اح

تأمین ما، یاج اساسی 
خانوادهخ توسط  

خانوا های  سسیا،ی

نظا ن س پنییبانی ای 
ا،جاد  اح

ا اتااش ربکه  سسیا  
 ایا های رنای جنت 

فاسش مایاد نیای

:نقش تسهیلگر
تبیین طرح در صندوق قرض الحسنه  

روستا
شناسایی رسته های معیشت محور  

روستا با کمک اهالی
هد مند کدن پرداخت تسهیالت 

صندوق
جلب مشارکت دستگاه ها
ایجاد تعاونی های روستایی

ه  اتصال شبکه معیشت محور روستا ب
بازار



حوزه خودک ایی 
صی ی -سبزی

نعنا-جعفری-ریحان•جات و میوه

بادمجان-خیار-گوجه•

پیاز-سیر- لفل•

نخود لوبیا عدس•

...عناب و -انار-سیب-توت-انگور•

ه دستبافت
ها

خیاطی•

حوله با ی•

...قالی با ی و •

ترشی و 
مرباجات

انواع مربا و ترشی•

انار-رب گوجه  رنگی•

شیره-سرکه•

(کنجد-زیتون-بنه)روغن گیاهی•

حوزه خودک ایی 
نان

تامین گندم و آرد•

تهیه تنور•

آموزش پخت•

شیرینی 
پزی

تهیه  ر و لوازم اولیه•

آموزش پخت شیرینی•

پرورش دام

آموزش شیوه های نگهداری •
و اصول پرورش 

آموزش بهداشت محیط دام•

آشنایی با بیماری های دام•

خودک ایی 
ییور



جدول برآورد هزینه ایجاد یک خانواده مقاوم
هزینه های ثابت-الف

(ریال)هزینه کل(ریال)هزینه واحد تعدادعنوانردیف

15,000,0005,000,000تنور1

519,000,00095,000,000(رأس)گوسفند داشتی 2

30160,0004,800,000(ق عه)مرغ بومی 3

4
ای  تهیه آخور، آبشخور،  ض)ایجاد دامداری 

3,000,000ا1..(دامداری و

107,800,000جمع

(ماهانه)های جاری هزینه-ب

10815,0001,620,000(کیلوگرم)خوراک دام در ماه 4

1020,000200,000(کیلوگرم)خوراک طیور در ماه 5

509,000450,000(کیلوگرم)خرید ماهانه آرد 5

2,270,000جمع



جدول برآورد درآمد یک خانواده مقاوم

حداقل تولید در عنوانردیف
ماه

قیمت واحد 
(ریال)

در آمد کل ماهانه
(ریال)

درآمد کل ساالنه
(ریال)

40020,0008,000,00096,000,000(عدد)نان 1

2530,000750,0009,000,000(لیتر)شیر 2

716,400,0009,566,667114,800,000 روش بره در سال3

25080002,000,00024,000,000(عدد)تخم مرغ 4

20,316,667243,800,000جمع



نفره روستایی4جدول برآورد هزینه کاالهای اساسی خانواده 

هزینه خرید از مصرف ساالنهعنوانردیف
بازار

هزینه تولید  
توسط خانوار

میزان سود ساالنه
(ریال)

128012,800,0004,306,5428,493,458(عدد)نان سنتی 1

4034,400,00019,380,00015,020,000(کیلوگرم)گوشت قرمز 2

10413,520,0005,600,0007,920,000(کیلوگرم)گوشت سفید3

1804,500,0002,700,0001,800,000(لیتر)شیر 4

7925,940,0001,584,0004,356,000(عدد)تخم مرغ 5

71,160,00033,570,54237,589,458جمع



و خود کفاییدر طرح اشتغال معیشتیجدول برآورد درآمد یک خانواده 

در آمد کل ماهانه(ریال)قیمت واحد حداقل تولید در ماهعنوانردیف
(ریال)

درآمد کل ساالنه
(ریال)

30010,0003,000,00036,000,000(عدد)نان 1

2030,000600,0007,200,000(لیتر)شیر 2

511,400,0004,750,00057,000,000 روش بره در سال3

25070001,750,00021,000,000(عدد)تخم مرغ 4

10,100,000121,200,000جمع





نور گلیتامین نان خانواده با نان سالم سبوس دار محلی پخته شده با ت

مین
ه ز

خان
گل

ی  

 و 
فه

لو
ر ع

نبا
ا

...



(متر120)روستایی نقشه واحد الگویی ایجادی اشتغال معیشت محور نمونه 





ف طرح
اهدا

توزیع جوجه بومی معیشتی

حمایت از کارگاه های پرورش مرغ بومی

شناسایی تولیدکنندگان اصلی

ایجاد شبکه تخصصی عرصه مرغ بومی

کمک به معیشت مردم روستا

های  حمایت و پشتیبانی از صندوق
الحسنهقرض

ایجاد اشتغال در صندوق های قرض الحسنه

تثبیت جمعیت روستا و جلوگیری از مهاجرت  
روستائیان

مزیت محور نمودن طرح و تکمیل زنجیره  
ارزش مرغ بومی در استان



حمایتشدهاییشناسسرشبکهازتسهیالتپرداختباوشدشناساییبومیمرغپرورشعرصهتخصصیتیماولگامدر-1

.آمدعملبه

شکیدامپزسازمانباگر تهصورتتعاملطبقونمود عالیتبهآغازق عه20000ظر یتبابومیمرغپرورشکارگاه-2

.گر تانجامموجودظوابطم ابقودامپزشکینظرزیرپرورشکشور،

انجاملیهاونیازسنجیوگردیدتشریحطرحاستانتسهیلگرانهمکاریباالحسنهقرضهایصندوقهدفروستاهایدر-3

.شد

توزیعستاهاروس حدرمربوطهکارشناسانحضورباواکسیناسیونکاملبرنامهدریا تازپسیا تهپرورشهایجوجه-4

صندوقهدفروستاهایمردمبیندربومیمرغترویجیبروشورآموزشی،هایکارگاهبرگزاریبرعالوهوشده

.گردیدتوزیعالحسنهقرض

.شدحلیممرغتخمبندیبستهکارگاهاندازیراهومجوزاخشبهاقدامبومیمرغعرصهارزشزنجیرهتکمیلراستایدر-5



:شرح
تمعیشطرحقالبدربومیجوجهتوزیع•

طرحهدفروستاهایس حدرمحور
استان،الحسنهقرضهایصندوق
آموزشی،کارگاهبرگزاریهمچنین

برنامهوترویجیبروشورتوزیع
.مردمعمومبرایواکسیناسیون

:مشخصات
انگلپایگشدهنژاداصالحبومیجوجه•

نظرزیرواکسیناسیونکاملبرنامه•
وآنزا،آنفلنیوکاسل،)دامپزشکیسازمان

(گامبرووبرونشیت

روزه45تا42:هاجوجهسن•

:آمار
ق عه جوجه بومی 175000توزیع •

خانوار 4510اصالح نژاد شده در بین 
در س ح استان



تعین سرشبکه عرصه مرغ  
بومی

3تحت پوشش قراردادن 
کارگاه پرورش مرغ بومی

پرورش جوجه و تضمین 
فروش از طریق طرح  

معیشتی

توزیع جوجه در صندوق  
های قرض الحسنه سطح  

استان

اخذ مجوز ایجاد کارگاه  
بسته بندی تخم مرغ محلی 

با نام روستا

طرح جمع آوری تخم مرغ 
محلی و فروش در داخل و  

خارج استان

الحسنههای قرض پرورش مرغ بومی از طریق صندوقتکمیل زنجیره ارزش



الحسنههای قرض پرورش مرغ بومی از طریق صندوقتکمیل زنجیره ارزش

گزا ش تاو،ای

ی روستاهادر طیور کارشناساجرای واکسیناسیون توسط 
الحسنههای قرضهدف صندوق

ید برنامه واکسیناسیون مرغ بومی با تأی
سازمان دامپزشکی استان



الحسنههای قرض پرورش مرغ بومی از طریق صندوقتکمیل زنجیره ارزش

تایی75مرغ،تخمتایی126:دستگاهظر یت•
12کبک،وبلدرچینتایی192بوقلمون،تخم
شترمرغتایی

دهمدودقتبادستگاهدمای:دستگاهدقت•
استتنظیمقابلدرجه

لیدکسن ،رطوبتدماسن ،نمایشگربهمجهز•
موتورچرخشوهچرستر،وضعیتیسه

راکصفحاتاتوماتحرکت•
محفظهدراکسیژنتزریقوهوامداومچرخش•

دستگاه
42مرغتخمشانهسهوهچرسبدسهدارای•

تایی
کهباشدمیتومانهزار600دستگاهقیمت•

معادلقیمتیمشابهعملکردباهادستگاهسایر
به.دارندتومانهزاردویستومیلیون2

هایدستگاهقیمتدرصد27بادیگرعبارت
میعرضهوساختقابلبازاردرموجودمشابه
.باشد

:گزا ش تاو،ای



الحسنههای قرض پرورش مرغ بومی از طریق صندوقتکمیل زنجیره ارزش

بندی و بسته
فروش با برند 

روستا

ارسال به کارگاه 
بسته بندی  

جمع آوری تخم 
مرغ مازاد نصرف 

روستا توسط 
شبکه صندوق

اخذ مجوز کارگاه 
بسته بندی تخم 

مرغ محلی

توزیع جوجه بومی 
نژاد گلپایگان در

نقاط هدف 
هاصندوق

تشکیل شبکه در 
های صندوق

الحسنهقرض



اقدامات 
اتمام 
یا ته

اقدامات
در حال 

اجرا

اهداف 
آینده

های پرورش مرغ بومیتجهیز کارگاه•
تکمیل شبکه تخصصی اشتغال عرصه مرغ بومی•
اجرای طرح معیشت محور•
م مرغ  الحسنه در تأمین تخهای قرضخودکفایی خانوارهای روستایی صندوق•

محلی و تروی  روحیه تالش در بین مردم

اخش مجوز کارگاه بسته بندی و برنامه ریزی برندسازی محصول •
روشتکمیل زنجیره جمع آوری تخم مرغ محلی از روستاها، بسته بندی و  •
ن دائمی طیور هماهنگی با دامپزشکی استان جهت تشکیل شبکه واکسیناسیو•

الحسنهبومی روستاهای هدف صندوق قرض
الحسنهایجاد شبکه تخصصی مرغ بومی در هر صندوق قرض•
(برای توزیع در خانوار روستایی)ساخت دستگاه جوجی کشی •

اولین استان کشور در بحد تکمیل زنجیره ارزش مرغ بومی•
راه اندازی اولین برند بسته بندی تخم مرغ محلی در کشور•
زنجیر توزیع دستگاه جوجه کشی در بین روستاها جهت خودکفایی مردم در•

تولید
ایجاد شبکه تخصصی در هر صندوق به منظور تثبیت اشتغال •



، ایرانی بسازید کره هررکا از هرجرای دنیرا بره ایرن کشرور نگراه کررد         

. یندی اسالم را در سازندگی یک کشور و ملت به چشم خود ببمعجزه

(:دمظله العالی)مقام معظم رهبری


