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در حوزه اشتغال در کشورسه چالش اصلی

جمعیتبهشاغلیننسبتبودنپایین-1

کارنیرویبهرهوریبودنپایین-2

اشتغالبهدسترسیبرایشهریمناطقبهمهاجرت-3



پایین بودن میزان اشتغال نسبت به جمعیت-1
(شاخصبارتکفل)

ILO, 2019

لبار تکف منطقه
2.3 جهان

2.2 واقیانوسیهآسیا

1.96 (درآمدباال)آسیاواقیانوسیه

2.15 (درآمدپایین)آسیاواقیانوسیه

3.39 ایران

جدیدشغل12،000،000حداقلایجادنیازمندجهانیمتوسطبهرسیدنبرای
.هستیمایراندر

هرازایبهجهانیسطحدر
نفریکجمعیتنفر2/3

ازایبهایراندراست؛شاغل
رنفیکجمعیتنفر3/4هر

.میباشدشاغل

جهانی136رتبه



*پایین بودن بهره وری نیروی کار-2

نیروی کار بهره وری
(دالر) نام کشور

25663 میانگینجهانی

91800 (کشورهایبادرآمدباال)میانگینجهانی

25026 ایران

.استسالطولدرشاغلنفریکتولیدارزشمیزانکار،نیرویبهرهوریازمنظور*

جهانی103رتبه



.  ستکه زمینه  ساز مهاجرت به مناطق شهری شده افرصت های شغلی -3

شهریبهروستاییجمعیتنسبت

    
  

  
  

        

 

  

  

  

  

                                    

ساکنینمناطقنسبتسالآتی10تادرصورتعدمایجاداشتغالمولددرسطحروستاهاپیشبینیمیگردد؛
.خواهدرسیددرصد18روستاییبهکلکشوربه



کل جمعیت غیر فعال

مرد

210675

2.1%

2920291

29.5%

1254744

12.7%

2745120

27.7%

زن

20671900

79.45%

2736354
10.52%

712297

2.74%

428882

1.65%

بیمارئ ، ناتواني جسمي 
موقت ، باردارئ

اشتغال به تحصیل يا 
آموزش

مسئولیتهای شخصي 
ياخانوادگي

بي نیازبودن ازانجام کار

:ارعلت غیر فعال بودن افراد در سن ک



تاییمشکل اساسی حوزه اشتغال و رفع بیکاری در مناطق محروم و روس12



مشکل اساسی حوزه اشتغال و رفع بیکاری در مناطق محروم و روستایی12

درآمدمناسبتوزیعواشتغالافزایشباهمراهرشدجایبهاقتصادیرشدرویکردحاکمیت-1

محوراشتغالتولیدرشدبرایمشخصبرنامهوجامعمدلنداشتن-2

به)استشدهشهرهابهروستاییانمهاجرتموجبکهسرمایهگذاریهادرسرزمینآمایشبهتوجهعدم-3

(شغلدستیابیمنظور

مناطقدرحمایتیاشتغالهایایجادازحمایتوراهبریمنظوربهمتولیتوسعهایسازمانهایوجودعدم-4

روستاییومحروم

ویاقتصادتحوالتایجادزمینهدرروستاییومحروممناطقساکنینپاییننفسبهاعتمادوخودباوری-5

اجتماعی



مشکل اساسی حوزه اشتغال و رفع بیکاری در مناطق محروم و روستایی12

اشتغالتوسعهبرایجامعوجانبههمهاقدامجایبهمالیمنابعتخصیصبرتمرکز-6

مناطقاعیاجتم-اقتصادیمعضالتحلوپیشرفتراهبرانبهعنوانتسهیلگرانقالبیوبومیجهادینیروهایکمبود-7

روستاییومحروم

وجبمکه(بازاربهمناسبعرضهوتولیدکیفیفرآیندنهادهها،تامین)ارزشوتولیدزنجیرهبهکافیتوجهعدم-8

.استشدهمحروممناطقشاغلینوروستاییاندرآمدسطحکاهش

،(...وفروشبازاریابی،تجهیزات،ومکاننهادهها،طرحها،اقتصادیتوجیه)کسبوکارهااستانداردسازینظامضعف-9

کارنیرویمهارتوآموزشمقولههایبهتوجهیکموآموزشیاستانداردهاینبود



الوصولسهلوقیمتارزانمالیمنابعبهروستاییومحروممناطقدراشتغالمتقاضیاندسترسیعدم-10

کمبودیلدلبهمحروموروستاییمناطقطبیعیوفیزیکیانسانی،منابعازوسیعیبخشماندنبالاستفاده-11

موجودسرمایههاینمودنفعالجهتمالیمنابعوآموزش

جملهاز)اشتغالایجاددرحمایتیمنابعاختصاصازحاصلنتایجوفرآیندکنترلبراینظارتینهادهاینبود-12

(ملیتوسعهصندوقمحلازشدهاستفادهمنابع

مشکل اساسی حوزه اشتغال و رفع بیکاری در مناطق محروم و روستایی12



راهکار اساسی برای10

توسعه اشتغال در مناطق محروم و روستایی



راهکار اساسی برای توسعه اشتغال در مناطق محروم و روستایی10

عادالنهیعتوزواشتغالافزایشباتوأمتولیدرشدرویکردباروستاییومحروممناطقپیشرفتجامعمدلاستقراروطراحی-1

درآمد

ولیمتوانمندیهایوظرفیتهابامتناسبروستایی،ومحروممناطقپیشرفتجامعمدلچارچوبدراجراییبرنامهتهیه-2

محلیوبومیفیزیکی،طبیعی،مردمی،استعدادهایوظرفیتهاتمامیبکارگیریوجهادینیروهایومردممحلی،

(...وتجهیزاتجایگاه،ها،نهادهاستانداردطرحها،اقتصادیتوجیه)خانگیوخردکارهایوکسباستانداردسازی-3

وایلمسحلجنبشراهبرانعنوانبهبومیوآشنادردمتخصص،جهادی،انقالبی،تسهیلگراناستقراروآموزشتربیت،-4

اشتغالسطحافزایشوروستاییمناطقاقتصادیواجتماعیپیشرفت

ضقرصندوقهایتشکیلومسایلحلمنظوربهآنهادرباوریخودواجتماعیوحدتایجادومردمعمومیبسیجوتهییج-5

اقتصادیواجتماعیپیشرفتبمنظورسرمایهدرشراکتالحسنه



راهکار اساسی برای توسعه اشتغال در مناطق محروم و روستایی10

هادهها،نتامین)خانگیوکوچککارگاههایتولیداتازپشتیبانیبهمنظورتولیدزنجیرهایجادبرایحمایتونهادسازی-6

(بازاریابیومحصوالتفرآوریوبستهبندیتولید،فرآیندبرنظارتوآموزش

اران،دهیبخشداران،فرمانداران،استانداران،)ذینفعانتمامیمشارکتبااجراییسازوکارهایاستقراروطراحی-7

(جماعاتوجمعهامامجملهازاجتماعیذینفوذافرادواجراییدستگاههایمدیران

سرمایههاازبهینهاستفادهوکارنیرویبهرهوریارتقاءبهمنظورمهارتوآموزشامربهجدیتوجه-8

ودایجابرایدیدهآموزششرایطواجدافرادبهسهلالوصولوقرضالحسنهبهصورتاشتغالخردوامهایاعطای-9

کاروکسبتوسعه

اشتغالزاییطرحهایاستقراروایجادبرکنترلونظارتسامانهایجاد-10





فرماناجراییستادرییسبهخطاب«مدظلهالعالی»رهبریمعظممقامدستوربرکت،بنیادتأسیسبنای

هزارمشکالتمثالا.استبودهمحرومینمشکالتحلذهنمدر»:فرمودندکهمیباشد،(ره)امامحضرت

نایشود،ساختهکشوردرمدرسههزاریاشودآبادنقطههزاراستخوبچهقدر.کنیدحلکامالاراروستا

.«کنیدآمادهکاراینبرایرادستگاه

(ره)امامحضرتفرماناجراییستادتوسط1386سالماهآذر20دررهنمود،همینراستایدربرکتبنیاد

امورانجامواجتماعیواقتصادیتوانمندسازی،محرومیتزداییبرایمجموعهایعنوانبهتاشدتأسیس

«برکت»،(اعرافمبارکهیسورهیاز96آیهی)کریمقرآنبرتفألبانهاداین.نمایدفعالیت،عامالمنفعه

.اشدبکشورتوسعهیافتهیکمترومحروممناطقدرتوسعهوبرکتپیامآورابتداهمانازتاشدنامیده



هایتوانمندیوامکاناتازبهرهمندیباایراناسالمیجمهوریسالهیبیستسندافقدربرکتبنیاد

اسبمنتوزیعدرداردقصدعامالمنفعه،وغیردولتیسازمانهایظرفیتوکارآفرینانبالفعلوبالقوه

وادیاقتصمستمروپرشتابرشدیازبهرهمندوتبعیضوفقرازدوربهبرابر،فرصتهایایجادودرآمد

اقدامات،توسعهیافتهکمترومحروممناطقدرکاملاشتغالبهرسیدنوسرانهدرآمدسطحنسبیارتقای

.برساندانجامبهرامؤثری

کرامتحفظ،اقتصادیواجتماعیعدالتبرتأکید،مردمحقوقواسالمیانقالبارزش هایحفظ

ارزشهایزا،آسیب پذیراقشارضرورینیازهایوحقوقبهخاصتوجهوصیانت،مسئولیت پذیری،انسانی

.میروندشماربهبرکتبنیادتأکیدمورداساسیوبنیادین





5

ارایه الگو و مدل 

اشتغال زایی

ایجاد شبکه مردمی

اهرمی کردن منابع

اولویت دهی و توجه 

به نقاط بحرانی و 

محروم

تحرک بخشی به 

دستگاه اجرایی 

حرکت در مسیر 

حمایت از تولید



رویکردهای

بنیاد برکت

عدالت محوری

اقتصاد مقاومتی

محرومیت

 زدایی

تمرکز منطقه ای
دانش محوری و 

فناور پایه بودن

اقدامچابکی و 

جهادی

اشتغال زایی 

پایدار 



(مکمل توانمندسازی اقتصادی)فعالیت های زیرساختی، عمرانی و سایر خدمات 

توسعه و انجام مطالعات منطقه ایتحقیق و 

تأمین مالی

احیای تولید

و ایجاد

داراشتغال پای

خدمات و 

پشتیبانی

خدمات در بستر فناوری اطالعات

کلینیک کسب و کار
تأمین نهاده، پشتیبانی، 

بازاریابی و فروش

ت 
پیشرف

ع 
جام

یو
طقه ا

پایدار من
شناخت و

تحلیل محیط

تدوین نقشه راهبردی

انتخاب نقاط هدف

تبیین الگوی 

خدمت رسانی

هماهنگی درون سازمانی 

و برون سازمانی

طرح های 
متوسط

طرح های 
کوچک

طرح های
خرد و خانگی

(اجتماع محور)

مشارکت مردمی
بانک ها و 

موسسات مالی
داخلی

(ستاد و بنیاد)

سحابآسمان کارگاهی خرید سهام
(تسهیالتی)

کارگاهی 
(تأمین منابع)

مشارکت مدنی



مشارکت در طرح های کوچک و متوسط

اجرای طرح های کسب و کار خرد و خانگی
(اجتماع محور)

راه اندازی کارگاه های تولیدی
ارتقای طرح های خرد و خانگی و )

(احیای کارگاه های تولیدی

1395تا سال 
1397سال 

1399سال 

اجرای طرح های تسهیالت محور
(با الگوی جدید)

1396سال 

اجرای طرح های تسهیالت محور روستایی

اجرای طرح پشتیبان کسب و کار

1398سال 



رویکرد معیشت پایدار

هاداراییها،یتظرفبهتوجهبواسطهآناهمیتوتوسعهموضوعبریکپارچهنگاهیبرمبتنیاستروشیپایدارمعیشترویکرد

اجتماعی،انسانی،)اصلیهایسرمایهوهاداراییبراتکااصلی،هدفرویکرد،ایندر.بهترزندگییکبرایالزمهایفعالیتو

اینسازییادهپدر.استروستاییمعاشتأمیناساسیواولیهمنابععنوانبهروستادرموجود(فیزیکیونهادیطبیعی،مالی،

:دارداهمیتزیر،اساسیاصولبهتوجهرویکرد

محوریمردم•

جامعیت•

پویایی•

قوتنقاطبرتکیه•

کالنوخردپیوند•

پایداری•



تبیین سرمایه های معیشت پایدار

شرحبعد

سرمایه انسانی
رامعیشتیمختلفراهبردهاییکدیگر،باتوانندمیمردمآنموجببهکهکافیسالمتازبرخوردارینیزوکردنکارظرفیتوتواناییدانش،ها،مهارت
.نمایندتعقیب

سرمایه اجتماعی
واعتمادگسترشواهگروهدرعضویتها،شبکه:ازعبارتنداجتماعیمنابعجملهاز.شوندمیترغیبمعیشیتیاهدافتعقیببهاجتماعیمنابعاساسبرمردم
.گیرندمیبردرنیزراپذیرآسیبوضعیفبسیارافرادمنابع،این.مبناآنبررابطهایجاد

سرمایه طبیعی
(زیست محیطی)

منابعکیفیتارزیابیها،سرمایهازنوعاینبارابطهدر.آیندمیشماربهمعاشامراربرایسودمندمنبعیدارندجریانبالقوه،صورتبهکهطبیعیمنابع
یذاتمنابعمیانتفاوتبهتوجهرابطه،ایندرهمچنین.داردمعیشتبرایکمیارزشنیستخیزحاصلدیگرکهزمینیمثال،برای.داردفراواناهمیت
.استالزامی(فاضالبازناشیآلودگیمانند)محیطبهشدهواردمنابعبامحیطبهمنتسب

سرمایه فیزیکی
ساختههاییهسرمامنابع،آنبهتوانمیکههستندانسانمعاشامراردراستفادهموردتولیداتوبنیادیهایزیرساختهمانواقعدرفیزیکیهایسرمایه
.کرداطالقنیزانسانتوسطشده

سرمایه اقتصادی و 
مالی

مصرفیمنابعتهدسدرتولیدات،مانندمنابعاین.اعتبارهاوهااندازپسمانند.دارندنیازآنبهخودمعاشامراربرایمردمکهاستمنابعیمبینسرمایه،این
.دارندقرار





اییمدل جامع پیشرفت مناطق محروم و روست

سحا 

آسمان

آفتا 

مهتا 

توسعه اشت ال توسعه و پیشرفت منطقه هدف

زن یره های تأمین و 
شبکه های کس  و کار

منابع

چرخه عمر 
کس  و کار

بازارها

مدل و طرح 
صال یت کس  و کار

فردی و فنی 

زیرساخت ها
نرم و ) 

(س ت

محی 

:بنیاد برکت
راهبر،تسهیلگر و ارتقا دهنده دارایی ها و 

...سرمایه های فنی، انسانی، مالی، اطالعاتی و 

مشارکت کارآفرینان
...)پشتیبانی، تکمی ، توسعه، (



افزایش سرمایه فردی، اجتماعی و مالی-الف

رایشواعضایدهیار،روستا،جماعتامامحضوربامحلیپیشرفتقرارگاههایتشکیل-1

روستامعتمدینونخبگانروستا،

ایجادورمنظبهاجتماعیواقتصادیپیشرفتگروههایتشکیلومحلیجامعهباتعامل-2

مسایلحلبرایعمومیمشارکتجلبوباوریخود

اشتغالتوسعهوپیشرفتبرنامهتنظیمبرایمحلیتوانمندیهایوظرفیتهاشناخت-3

مردمیاشتغالپشتیبانوسرمایهگذاریدرمشارکتقرضالحسنهصندوقایجاد-4

مبانینظریوروشهایموردعملبرایاینتمشکالرفعبهمنظورمردممشارکتبااقتصادیواجتماعیمشترکاقداماتانجام-5

بخشازفعالیتدرآییننامهسرمایهگذاری

هب(آسمان)مردمیواشتغالنیرویانسانی

.تفصیلبیانشدهاست



مالیبهره گیری از امکانات طبیعی، فیزیکی و-ب

محروممناطقوروستاهامحیطیظرفیتهایشناخت-1

محیطیظرفیتهایباتطبیقوانسانیظرفیتهایشناخت-2

طیمحیوفردیظرفیتهایبامتناسبگروهیوفردیکسبوکارهایانتخابوتعریف-3

کاروکسببامتناسبآموزیمهارت-4

الحسنهقرضمنابعتخصیص-5

کاروکسبنهادههایتأمین-6

کسبوکاراستقرارواندازیراه-7

ایهسرماستانداردها،ازبهرهگیریونظارتطریقازکاروکسباستمراروپایدارسازی-8

متخصصکارشناسانواجتماعیهای

مبانینظریوروشهایمورد
درعملبرایاینبخشازفعالیت،

آییننامهسرمایهگذاریحمایتیاشتغال
.تبهتفصیلبیانشدهاس(سحاب)برکت



مراحل اصلی اجرایی طرح سحاب



پشتیبانی از کسب و کار-ج

وکسبهایزنجیرهتکمیلمحصول،فروشوکیفیتارتقایبرایکمک
:طریقازنوینفناوریهایازبهرهگیریوکار

یروینآموزشها،نهادتامینبمنظورکاروکسبپشتیباناستقرار-1
.محصولفروشوبازاریابیوتولیدفرآیندبهبودکار،

ادایجمنظوربهمحلیجامعهمشارکتباتعاونیتشکلهایایجاد-2
وبرندسازیمحصوالت،فرآوریبستهبندی،طریقازافزودهارزش

.بازارتوسعهوبازاریابی

مبانینظریوروشهایموردعمل

برایاینبخشازفعالیت،درآیین

نامهفقرزداییوتوانافزاییبرکت

.تبهتفصیلبیانشدهاس(آفتاب)



استاندارد سازی مدل های کسب و کار-د

خانگیوخردکارهایوکسبمعرفی-1

اقتصادیتوجیهیطرحارائه-2

تولیدنهادههایاستانداردمعرفی-3

وکارکسبپایداریواستقرارنحوه-4

فروشوبازاریابی-5

عنوانکسبوکار10تاکنون

روستاییتدوینومنتشر

شدهاست



تولیدواشتغالبرایجهادینیروهایتوانمندسازی-1

هروحیبااقتصادیواجتماعیتعامالتمتخصصومنطقهبهآشنابومی،افرادازنفر545بکارگیری-2

انقالبیوجهادی

مرتبطتحصیلیرشتههایدردکتراولیسانسفوقلیسانس،مدارکدارای-3

:طریقازتسهیلگرانانتخاب-4

کتبیآزمون

تخصصی-علمیمصاحبه

روانشناسیآزمون

اعتقادیورفتاریصالحیتهایسنجش



تخصصیمباحثبهآگاهوبودنجهادیبودن،انقالبیتعهد،برتأکید-5

تسهیلگردرصد34وآقاتسهیلگردرصد66)مخاطبجمعیتبامتناسبتسهیلگرانجنسیتبهتوجه-6

(خانم

عدموشدهارائهخدماتمحصولونتایجبرمبتیپرداختهرگونهانجاموتالشوکارروحیهبرتأکید-7

برکتبنیادبااستخدامیرابطهوجود

وآنهاهبتسهیلگرانحضوریمراجعهمردم،تکریمطریقازمردمبیناجتماعیسرمایهارتقایبرتأکید-8

اشتغالایجادوروستاپیشرفتاهدافبهدستیابیبرایخدمتهرگونهانجام



خدمت هستند17تسهیلگران عهده دار ارائه 



هدفروستاهایتمامیدرمحلیپیشرفتهایکارگروهتشکیل-1

مردممشارکتباروستاپیشرفتوشناختسندتنظیم-2

اشتغالایجادبرایروستاظرفیتهایشناخت-3

روستاساکنینتمامیباحضوریارتباطبرقراری-4

روستااهالیعضویتبا(نفره20)محلیپیشرفتگروههایتشکیل-5

هدفروستاهایتمامیدرالحسنهقرضصندوقهایتشکیل-6

آنانبالقوهتوانمندیهایوبیکارافرادشناسایی-7

روستاهادربالاستفادهفیزیکیظرفیتهایشناسایی-8

ویفیزیکظرفیتهایوتوانمندیهاومتقاضیانپیشنهادبامتناسبکسبوکارطرحهایانتخاب-9
کشورتولیداتهایپتانسیلبندیمنطقهارزش،زنجیرهتکمیل،موجودطبیعی



منظوربهقراردادطرفبانکهایبهاعتباریوفنیصالحیتدارایمتقاضیانهمراهیومعرفی-10
قرضالحسنهتسهیالتدریافت

متقاضیانبهوامپرداختتسهیلبرایبانکینظامبهکمک-11

تعطیلوتعطیلنیمههایکارگاهاحیای-12

منتخبکاروکسبزمینهدرحرفهایتخصصیآموزشهایارائه-13

متقاضیافرادوپشتیبانانمشارکتبااشتغالنهادههایتأمین-14

کسبوکارهااستقرار-15

محصوالتفروشوبازاریابیدرمشارکت-16

آنپایداریوکاروکسباستقراربرنظارت-17





شرایط انتخاب متقاضیان طرح های اشتغالزایی
(مهارتدارایافرادتحصیلکرد،جواناناولویتبا)دارندکردنکارویادگیریتواناییکهافرادیوجوانان.

ندندارکافیگردشدرسرمایهلکندارند؛اشتغالزاییطرحهایاجرایبرایالزمتجهیزاتیاوساختمان،زمیندارایکهیافراد.

مناسبدرآمدبهطرحهاایناجرایباودارندراکارقانوندستمزدحداقلدرصد50ازکمتردرآمدزایینسبیصورتبهکهافرادی
.مییابنددست

دبگیرنبکارجدیدکارنیروینفریکحداقلمیتوانندخودسبوکارکتوسعهواشتغالزاییطرحهایاجرایباکهافرادی.

یاودیدهآسیباقشارگروهدراجتماعی،یاوجسمیهایمحدودیتنظیرمختلفدالیلبهامادارندفعالیتوکارتواناییکهافرادی
.اندگرفتهقرارآسیبمعرضدر

طرحهااجرایبرایالزمویژگیهایوکارپشتعالقهمندی،دارایافرادی

روستاییمناطقبهمعکوسمهاجرتبهعالقمندیاوروستاییمناطقدربودنساکن



نظام آموزش کنشگران طرح های اشتغالزایی

اشتغالهکمیتاعضایشاملاشتغالزاییطرحهایکنشگرانکلیهبرایسرفصلهاودستورالعملهاآییننامهها،تهیه

.صفحه137دراشتغالزاییطرحهایمتقاضیانوتسهیلگرانمجریان،روستا،شهرستان،

یرنظذیربطسازمانهایوفنیوحرفهایسازمانهمکاریبامتقاضیانوتسهیلگرانبرایدورهایآموزشهایاجرای

دستیصنایعوفرهنگیمیراثدامپزشکی،کشاورزی،جهاد

اشتغالزاییطرحهایمتقاضیانبرایآموزشیفیلمهایوبروشورهاجزوات،تهیه









نظام کنترل و نظارت بر طرح های اشتغالزایی

استانداردلیستهایچکوفرمهابههمراهاشتغالزاییطرحهایارزیابیونظارتضوابطوآییننامهاجرایوطراحی

اشتغالزاییطرحهایاجرایفرآیندبرتسهیلگراندورهایومنظمنظارت

تسهیلگرانفعالیتبرمجریاندورهاینظارت

یتهایفعالمجموعهبرروستااشتغالکارگروهوشهرستاناشتغالکمیتههایطریقازدهیارانوبخشدارانفرمانداران،نظارت

اشتغالزایی

تسهیلگرانومجریانفعالیتبربرکتبنیادکارشناسانوبنیادمدیراننظارت

زاییاشتغالنتیجهوفرایندبرجهادینیروهاینظارت



نظام کنترل و نظارت بر طرح های اشتغالزایی

بصورتکارشناسانومدیرانطریقازاشتغالزاییطرحهایدرصد10حداقلازنظارتیبازدید

تصادفی

عملموردهایفرآیندمجموعهبربنیادتوسعهوتحقیقکمیتهناظرانمحتوایینظارت

(ره)امامحضرتفرماناجراییستادعالیهنظارت



بازدید و نظارت بر طرح های اشتغالزایی



یاستقرار سامانه رصد طرح های اشتغالزای



ویژگی های سامانه رصد طرح های اشتغالزایی

اشتغالزاییهایفرایندسازیالکترونیکیوبروکراسیحذف-1

:زیرمشخصاتباآفتابوسحابآسمان،سهگانهطرحهایاجرایفرایندلحظهایرصد-2

(کاروکسبپایداریواستقرارتاتعریفابتدایاز)اشتغالزاییطرحهایفرایندثبت

زاییاشتغالطرحهایتولیداتتنوعومیزانثبت

هاطرحتحققمیزانوهاطرحعملکردثبت

مجریانوتسهیلگرانفعالیتهایکلیهثبت

کلیهدریشغلرستههایتنوعسرمایهگذاری،سرانهتأهل،تحصیلی،سنی،جنسیتی،هویتی،مشخصاتثبت

اشتغالزاییطرحهای



آنهااقساطپرداختبازنحوهوطرحهاجاریمصارفثبتاشتغالزایی،طرحهایجغرافیاییتوزیع

اشتغالزاییهایطرحکارآفرینانمشخصاتثبت

غالاشتپشتیبانالحسنهقرضهایصندوقاشتغال،هایکارگروهوهاکمیتهفعالیترصدوثبت

اهدافتحققراستایدرهاطرحاجرایازحاصلنتایجوفرآیندکنترلونظارتامکانشدنفراهم-3

شدهتعیین

روستا8،000وشهرستان350آمایشیاطالعاتجامعبانکایجادامکانشدنفراهم-4

(ادامه)ویژگی های سامانه رصد طرح های اشتغالزایی 



97عملکرد طرح های اشتغالزایی از شهریور ماه سال 



97عملکرد طرح های اشتغالزایی از شهریور ماه سال 

:حضور در
8000روستا
280شهرستان
31استان



97عملکرد طرح های اشتغالزایی از شهریور ماه سال 

هدفمناطقکلیهدرروستاییوشهرستانیاشتغالکمیتههایتشکیل

اشتغالزاییطرح125،000برایاشتغالفرآینداجرای

اشتغالزاییطرح110،000پایدارسازیواستقرار

شغلیفرصت330،000ایجاد



97عملکرد طرح های اشتغالزایی از شهریور ماه سال 

روستاییپیشرفتکارگروه4،150تشکیل

اییروستپیشرفتوتوسعهمردمیتخصصیگروه3،120تشکیل

روستاییقرضالحسنهصندوق1،592تشکیل



تولیدات اصلی حاصل از اجرای طرح های اشتغالزایی 



و کارسهم طرح های اشتغالزایی در رشته های مختلف کسب

(درصد)سهم  نوع کسب و کار (درصد)سهم  نوع کسب و کار

3/2 تولیدفرش 40 پرورشدامسبک

2 پرورشزنبورعسل 21 مشاغلفنیوخدماتی

2 گلخانه 16 پرورشدامسنگین
0.6 تولیدقارچ 6 تولیدپوشاک
0.7 آبزیانپرورش 4 پرورشطیور
0.5 مشاغلدانشبنیان 4 صنایعدستی



دهسهم استان ها در طرح های اشتغالزایی اجرا ش

درصداستاندرصداستان
%2کرمان%13سیستان و بلوچستان

%2گیالن%10خوزستان
%2یزد%8لرستان

%1/5آذربایجان شرقی%6ایالم
%1/4خراسان شمالی%6چهار محال و بختیاری

%1/1مرکزی%5خراسان رضوی
%1/1هرمزگان%5کردستان
%0/9همدان%5کرمانشاه

%0/7قم%5خراسان جنوبی
%0/6اردبیل%5فارس

%0/6بوشهر%3آذربایجان غربی
%0/5قزوین%3مازندران
%0/4سمنان%3اصفهان
%0/4زنجان%3گلستان
%0/1البرز%2تهران

%2کهگیلویه و بویراحمد



.استشدهانجامسرمایهگذاریریالمیلیارد105،660کنونتا

72،906ادهبالاستفسرمایههایوامکاناتازبهرهبرداری)متقاضیانآوردهمحلازریالمیلیارد
(درصد69)ثابتسرمایهعنوانبه(روستاهاومحروممناطقدرموجود

19،547(درصد18/5)بانکآوردهریالمیلیارد

13،207(درصد12/5)اجراییستادآوردهریالمیلیادر

قرضالحسنهصورتبهوریالمیلیون500پرداختیتسهیالتسقف

ریالمیلیون340طرحهربرایتسهیالتپرداختمتوسط

هزار طرح اشتغالزایی مستقر شده110،000منابع اختصاص یافته برای ایجاد 











چند نمونه ازنتایج منطقه ای به دست آمده 
از اجرای طرح های اشتغالزایی



اجرای طرح گوساله پرواری در سیستان

آنهذابذه،جایگزینیوارداتگوسالهبهجایگاوبالغوواگذذاری(باسرمایهشخصی)بااستفادهازپشتیبانبخشخصوصی
خانوارهایروستاییازطریقاعطایتسهیالتقرضالحسنهبهآنان؛

تضمینی؛بصورتبازارقیمتبامحصوالتفروش

دامپزشکی؛گروهتوسطدائمینظارت

منطقه؛دردامپروریرستهاحیای

سنتی؛-مدرندامپروریتلفیق

ها؛داموریبهرهبهبود

بازار؛قیمتزیرنهادهاتامین



اجرای طرح فرش راور

فرشصنعتاحیایبرایخصوصیبخشپشتیبان13بکارگیری

قالیبافیطرح500ایجاد

محصوالتنمودنپسندبازارومدرنسازی

بازارقیمتزیرشرایطبانهادههاتامین

بازارقیمتبامحصوالتتضمینیخرید

قالیبافاندرآمدبرابری6افزایش

درصدی تولید فرش منطقه60افزایش : نتیجه



اجرای طرح توسعه جزیره هرمز

هرمزجزیرهزیرساختیاجتماعی،اقتصادی،توسعهعملیاتی-راهبردیسندتهیه

گردشگریوآبیدریایی،جادهای،زیرساختهایایجاد

جزیرهتوسعههماهنگویکپارچهمدیریتایجاد

راییاجدستگاههایمشارکتباجزیرهجزیرهمردماجتماعیتوانمندسازیواجتماعیسرمایهافزایش

احیای روح زندگی در جزیره: نتیجه

نفربهجزیره1000مهاجرتمعکوس-

درصدیگردشگریجزیره300افزایش-

طرحاشتغالزایی500ایجادحداقل-



سایر نمونه کارهای ویژه

:ازطریقعقدقراردادباپشتیبانهایبخشخصوصیبرای

طرحپرورشبوقلموندرغربکشوراجرای

اجرایطرحتولیدمیوهخشکدرشمالکشور

اجرایطرحتولیدعسلدرشمالغربکشور

ازطرحهایدانشبنیانباهماهنگیپارکهایعلموفناوریحمایت
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نمونه فعالیت های اشتغال زایی بنیاد برکت



1400برنامه اشتغالزایی در سال 

:درحضور
12،000روستا
800بخش
350شهرستان
31استان

طرحاشتغالزایی83،000اجرای
فرصتشغلی250،000باپیشبینیایجاد



مقدمات الزم جهت تحقق برنامه های آتی

:زمینههایدراداریومقرراتیحمایتهای-1

کاروکسبمجوزهایصدوردرتسریع

طرحهایچارچوبدر)داخلیتولیداتمشابهمحصوالتوارداتبرایاداریموانعایجاد
(محوراجتماع

محصوالتبرایصادراتمجوزهایصدورتسهیل

طرحهایشرایطواجدمتقاضیانبهتسهیالتاعطایبراینیازموردمالیمنابعتامین-2
کشوربانکهایالحسنهقرضمنابعواجراییستادظرفیتهایازاسفادهبااشتغالزایی



31




