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  مقدمه و طرح مسئله

ها است. اقتصاد بر هاي سیاسی و عنصر تعیین کننده قدرت آناز ملزومات بقاي نظاماقتصاد پیشرفته یکی 
ها موفقیت یک نظام ها اثرگذار است؛ بنابراین مقیاسی است که تودهتأمین نیازهاي اولیه عامه مردم و رفاه آن

نیز وابسته به عملکرد کنند. کارآمدي نظام اسالمی نزد مردم کنند و با آن همراهی میسیاسی را ارزیابی می
اقتصادي آن است. با توجه به این موضوع و با توجه به افق تمدنی که انقالب اسالمی براي خود ترسیم کرده 

 92اند و در سال عنوان استراتژي نظام در نظر گرفتهاست مقام عظماي والیت اقتصاد مقاومتی را به
هاي بسیاري تاکنون اقتصاد ایران فراز و نشیب 92. از سال اندهاي کلی اقتصاد مقاومتی را ابالغ نمودهسیاست

آفرینی تبع آن انگیزه نقشروز آشکارتر شده است. بهگذاشته است و ضرورت اقتصاد مقاومتی روزبه را پشت سر
ویژه بسیجیان افزایش یافته است. بانوان بسیجی نیز با احساس تکلیف در در این عرصه میان آحاد مردم به

  اند.صه وارد عمل شدهاین عر

گردد. زمانی که پیشینه آن به صدر اسالم برمی اي نیست وفعالیت بانوان در عرصه اقتصادي پدیده تازه
هاي اقتصاد مقاومتی طالب به مسلمانان تحمیل شد و فعالیتها توسط مشرکان در شعب ابینخستین تحریم

ضرت خدیجه نخستین بانوي مسلمان پیشگام این امر مردان و زنان مسلمان براي مقابله با آن آغاز شد. ح
پس از ایشان دختر بزرگوارشان حضرت  شود که تمام دارایی خود را صرف پیشبرد اسالم کرد.محسوب می

هاي اي براي فعالیتزهراي اطهر (س) فعالیت اقتصادي خود را در قالب مجموعه فدك انجام دادند که پشتوانه
فدك به حدي بود که غاصبان خالف مدیریت حضرت زهرا بر آن را تاب  اجتماعی حضرت بود. اهمیت

اي از فعالیت اقتصادي بانوان مسلمان است که نیاوردند و فدك را از تملک ایشان خارج کردند. فدك نمونه
رد تواند براي فعالیت اقتصادي بانوان مورد استفاده قرار گیمحدود به زمان خود نیست. امروز نیز این الگو می

دار ترویج سبک زندگی ها براي ورود به عرصه اقتصاد مقاومتی باشد. بسیج جامعه زنان که پرچمو محرك آن
رو با نظر به کند. ازاینفاطمی است مسئولیت ارائه الگو در بعد اقتصادي نیز را بر دوش خود احساس می

اقتصاد مقاومتی، توانمند در ایجاد تربیت بانوان مسلط به مبانی «انداز خود در حوزه اقتصاد یعنی چشم
به ارائه طرح فدك اقدام کرده » وکار، پرورش دهنده کودکان کارآفرین و الگوي اشتغال بانوان در جهانکسب

 رسان هم به شبکه« اد یکجایهاي اقتصادي بانوان بسیجی و است. این طرح با انسجام بخشی به فعالیت



هاي خانوادگی را دارد. نخست اینکه زنان جایگاه خود در مسئولیتدو دستاورد ارزشمند را در نظر » پویا
  آفرینی کنند.حفظ کنند و سپس با برخورداري از کرامت در رونق تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی نقش

  

  ضرورت و اهمیت مشاغل خانگی در جهش تولید

عنوان هاي مختلف بههستند در عرصهعنوان نیمی از اعضاي جامعه بر نیمه دیگر جامعه اثرگذار بانوان به
ویژه زنان سرپرست خانوار گیرند، در نبرد اقتصادي نیز زنان بهبستري براي تحول اجتماعی موردتوجه قرار می

زایی پوششی اند. کارآفرینی و اشتغالعنوان هدفی مطلوب براي فعالیت دشمنان نظام اسالمی قرار گرفتهبه
هاي خارجی و نهادهاي ه معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوري، سفارتخانهاست که نهادهاي مختلف ازجمل

هاي جامعه اسالمی مورد استفاده هاي فمینیستی و مغایر با ارزشالمللی براي جلب زنان و ارائه آموزشبین
اي دهند. این تهدید نشان دهنده فرصتی است که بسیج باید به آن توجه کند و اشتغال خانگی برقرار می

زنان را با دو هدف تحقق رونق تولید و ترویج فرهنگ اسالمی در دستور کار خود ببیند. سازمان بسیج با 
عمق نفوذ خود تا دورترین روستاهاي کشور و میان اقشار و متخصصین متعهد این امکان را دارد که با ایجاد 

زنان بکر و فعال نشده  هايظرفیت ،هاي متنوع و متعدد نیروهاي مردمیافزایی میان ظرفیتهماهنگی و هم
را به بهترین صورت ممکن به فعلیت درآورد. از این طریق ضمن کمک به کاهش مشکالت معیشتی موجود 

  شود.هاي فرهنگی معاند سد ایجاد میو تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در مقابل برنامه

در قالب طرح معین به ارائه آموزش خود  درگذشته سازمان بسیج جامعه زنان با استفاده از ظرفیت گسترده
هاي بسیج آموزش دیدند. این تاکنون هزاران نفر در پایگاه 94اي به بانوان اقدام کرد و از سال فنی و حرفه
زدند وکار منتهی نشد چنانچه افراد آموزش دیده دست به تولید میصورت مستقیم به ایجاد کسبآموزش به

براي ایجاد شغل پایدار افراد نیازمند دو نوع مهارت هستند:  شدند.مشکل می عمدتاً در زمینه فروش دچار
دیده در طرح معین بود فقدان وکار. آنچه موجب عدم موفقیت زنان آموزشهاي فنی و مهارت کسبمهارت

خدماتی که سازمان بسیج به این افراد عرضه کرده است محدود به بازارهاي فروش مهارت نوع دوم است. 
عنوان عنصري دیگر بسیج جامعه زنان بهعبارتبه تی و در موارد بسیار معدودي ارائه تسهیالت بوده استموق

صورت خودجوش و بدون زایی توسط بانوان بسیجی بهاقدامات اشتغال فعال و مؤثر فعالیت نداشته و
ریزي ازمند طراحی و برنامهنی که دستیابی به اشتغال پایدار و درآمدزادهی انجام شده است. درحالیسازمان

  دقیق است.

هاي ایجاد اشتغال محور و فارغ از توجه به زمینه ازاین محصولهاي ابالغ شده به سازمان بسیج پیشطرح
هاي جامعه هدف باید مقدمات ایجاد اشتغال را فراهم که در گام نخست با توجه به ویژگیبوده است. درحالی



محصولی براي ایجاد اشتغال پرهیز کرد. طرح فدك در جامعه زنان از نگاه تککرد و با توجه به تنوع مخاطب 
اد جایو  زایی بانوان بسیجی است. با اجراي این طرحهاي اشتغالراهبري و ایجاد انسجام در فعالیت درصدد
 بالقوه را تولیدکنندگان و ماهر و افراد شوندبالفعل تقویت می تولیدکنندگان ،»پویا رسان هم به شبکه« یک
 دست درو صاحب مهارت  دیدهآموزشدست بانوان بسیجی شوند. درنتیجه تشویق می وکارکسب ایجاد به

 تأمین به مهارت، صاحبان توان کارگیريبه ضمن ترتیباینبه و شودگذاشته می کارآفرین بسیجی بانوان
  شود.میبسیجی کمک کارآفرینانه زنان  وکارهايکسب گسترش و درآمدي وضعیت بهبود و معاش

  
  تدابیر و مستندات:

شود، مردم بنیاد است یعنی بر محور دولت نیست و عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح میاین اقتصادي که به«
اما  کند؛اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است، با اراده مردم سرمایه مردم حضور مردم تحقق پیدا می

ریزي، دولت در قبال آن مسئولیتی ندارد؛ چرا دولت مسئولیت برنامه دولتی نیست به این معنا نیست که
  )1/1/93(بیانات مقام معظم رهبري در حرم مطهري رضوي،  ».سازي، هدایت و کمک داردظرفیت

تولید تکان خورد حرکت کرد و راه افتاد تا یک حدودي لکن اثري در زندگی مردم از آن  98در سال « 
جایی برسانیم که در زندگی مردم اثر بگذارد. البته مسائل اقتصادي تولید را بهمحسوس نشد. ما بایستی 

همتایی است. اگر ما بتوانیم تولید را راه کشور مسائل متعددي است لکن نقش تولید یک نقش یگانه و بی
دهیم و پیش شاءاهللا حرکت ببیندازیم و با توجه به بازار وسیع خود کشور در داخل... اگر بشود تولید را ان

». اند به نفع ما تمام خواهد شدهایی که کردهببریم، مشکالت اقتصادي قطعاً تمام خواهد شد و این تحریم
  )1399(پیام نوروزي بیانات مقام معظم رهبري، سال 
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  هاي کلی اقتصاد مقاومتیسیاست

انداز ف سند چشمیابی به اهداهاي مقاومت اقتصادي و دستبا هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص
زا، پذیر، فرصت ساز، مولد، درونهاي کلی اقتصاد مقاومتی با رویکرد جهادي، انعطافساله سیاستبیست

  گردد:گرا ابالغ میپیشرو و برون

منظور هاي انسانی و علمی کشور بهسازي کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایهتأمین شرایط و فعال -1 بند
هاي اقتصادي با تسهیل و تشویق و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتتوسعه کارآفرینی 

  درآمد و متوسط.هاي جمعی و تأکید بر ارتقاي درآمد و نقش طبقات کمهمکاري

وري در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازي نیروي کار، تقویت محور قرار دادن رشد بهره - 3 بند
هاي متنوع در کارگیري ظرفیت و قابلیتها و بهقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانپذیري ارقابت

  هاي مناطق کشورجغرافیاي مزیت

ویژه ها در ایجاد ارزش، بهسهم بري عادالنه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آن -5بند 
  وزش، مهارت، خالقیت، کارآفرینی و تجربه.با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاي آم

  هدف:

  »کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی و جهش تولید با استفاده از ظرفیت بانوان بسیجی«

  منظور:

  وکارهاي موجود در میان بانوان بسیجیتقویت کسب

  وکار توسط بانوان ماهر بسیجیاندازي کسببسترسازي جهت راه

  ی سه سالنفر ط 250000ایجاد اشتغال براي 

  کشور در تولید مزیت داراي نقاط و تولیدي هايقطب تقویت

  افزایش کیفیت تولیدات مشاغل خانگی

  هااصالح فرهنگ اقتصادي و الگوي مصرف در خانواده
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  پیامد:

  روانی امنیت حفظ با خانوار سرپرست زنان توانمندسازي

  خانگی مشاغل تولیدات کیفیت ارتقاي

  بسیج سازمان به افراد جذب افزایش و زنان جامعه بسیج سازمان اجتماعی سرمایه ارتقاي

  زنان جامعه بسیج تولیدي محصوالت ایجاد نمانامهاي



  بانوان بسیجی خانگی مشاغل تولیدات اطلس و اطالعات ایجاد بانک

  گراییتجملارتقا روحیه کار و تالش و مصرف تولید ملی و کاهش اسراف، تبذیر و 

  جامعه هدف و برآورد حجم خدمت:

  بسیج با همکاري به مندعالقه بسیجی غیر و بسیجی کننده تولید و کارآفرین 5000

  کشور سراسر در شغل جویاي خانوار سرپرست زنان و بسیجی زنان

  هاي مقاومت بسیج جامعه زنانایجاد اشتغال افزایشی سالیانه متناسب با تعداد حوزه

  شغل ایجاد شده هاي فعالحوزه سال
 به ازاي هر حوزه

 جمع

 40000 100 400 اول

 80000 100 800 دوم

 130000 100 1300 سوم

 250000  1300 جمع

  

  خدمات قابل ارائه:

  کارآفرینی هايمهارت و هدف محصوالت تولید هايمهارت آموزش :آموزش

  وکارتخصصی کسب محصوالت هدف، ارائه مشاورهزمینه تولید  در تخصصی مشاوره ارائهمشاوره: 

  هدف محصوالت استانداردسازي هايمؤلفه آموزش و ارائه تعریف،استاندارسازي محصوالت: 

  ایجاد بسترهاي حقیقی و مجازي براي تبلیغات محصوالتمحصوالت:  معرفی و تبلیغات به کمک

  معرفی بسترهاي فروش محصوالتهاي حقیقی و مجازي و ایجاد بازارچهبازاریابی:  به کمک

  فرآیند اجرا:

زایی بانوان بسیجی و گفتمان سازي اقتصاد هاي اشتغالبخشی به فعالیتمنظور تحقق دو راهبرد انسجامبه
هم رسانی اجزاي زنجیره ارزش  ها، تقویت و بهمقاومتی راهکارهاي تدوین نقشه راه فعالیت اقتصادي استان



هاي مقاومت بسیج در د مقاومتی به بانوان ایجاد مراکزي در سطح استان و حوزههاي اقتصاو انتقال مهارت
  نظر گرفته شد.

کارگیري مشاور یا گروه مشاوره کارآفرینی در سازمان زایی از طریق بههاي اشتغالبخشی فعالیتانسجام
کارگیري بانه بهصورت داوطلبسیج جامعه زنان استان محقق خواهد شد. در هر استان حداقل یک نفر به

- مشاور در کل کشور فعالیت خواهد داشت. مشاور کارآفرینی پس از شناسایی ظرفیت 31خواهد شد بنابراین 

کند و پس از ارائه ها نسبت به نگارش طرح اشتغال ویژه استان اقدام میبندي میان آنهاي استان و اولویت
هاي مشاغل خانگی استان در راستاي کلیه فعالیت کند،مثابه نقشه راه عمل میطرح اشتغال استان که به

دهی خواهد شد. بسیج جامعه زنان در سطح استان و کشور براي ارتقاي تولید محصوالت هدف جهت
کند. در ابتدا دو محصول محصوالت هدف تا سطح نمانام سازي نسبت به رفع موانع و ایجاد تسهیالت اقدام می

شده، محصوالت بعدي س از نمانام سازي و ارتقا کیفیت دو محصول انتخابشود و پعنوان هدف انتخاب میبه
  عنوان هدف انتخاب خواهند شد.داراي مزیت تولیدي در استان به

سازوکار به هم رسانی و تقویت تولیدکنندگان مرتبط با جامعه زنان وجود مراکزي جهت ارائه خدمات 
هاي بسیج خواهران که توسط رابط کارآفرینی رینی در حوزهآموزشی و مشاوره است به این منظور مراکز کارآف

وکار و تولیدکنندگان منزله مرجعی براي فعاالن کسبشود، ایجاد خواهد شد. مرکز کارآفرینی بهمدیریت می
منطقه جهت رفع مشکالت و دریافت خدمات تسهیلگري است که در بستر آن تولیدکنندگان مختلف با 

شود. همچنین میان تولیدکنندگان و گیري زنجیره تولید ایجاد میینه شکلیکدیگر مرتبط شده و زم
شود و معضل تولید متناسب با نیاز و ذائقه بازار مرتفع گردد. مرکز کارآفرینی ذیل خریداران ارتباط برقرار 

و منابع کند اي که سازمان بسیج جامعه زنان براي اشتغال زنان استان طراحی کرده است فعالیت میبرنامه
ها را به سمت ایجاد اشتغال در محصوالت هدف شده در پایگاهالحسنه مردم یار تشکیلهاي قرضصندوق

  کند.منتخب استان هدایت می

شود و مرکز ایجاد می 400هاي منتخب به تعداد مراکز کارآفرینی در مرحله اول در مراکز استان و حوزه
سازي زمان با ایجاد و ارتقاي توانمندي مراکز کارآفرینی، شبکههم یابد.تدریج در طی سه سال افزایش میبه

منظور تبادل تجربیات و اطالع از محصوالت تولیدشده در سایر این مراکز توسط بسیج جامعه زنان کشور به
  گیرد.مراکز صورت می

متی به کار گرفته منظور گفتمان سازي اقتصاد مقاومتی در سطح جامعه زنان استان، استاد اقتصاد مقاوبه
شود که در این هاي بسیج در کنار مراکز کارآفرینی، مرکز اقتصاد مقاومتی ایجاد میشود و درسته حوزهمی



تعین مشاور 
کارآفرینی و استاد 
اقتصاد مقاومتی  

استان

فعال شدن مرکز 
 ینکارآفرینی و رابط

کارآفرینی در حوزه 
هاي بسیج 

فعال شدن مراکز 
اقتصاد مقاومتی 
در حوزه هاي 
مقاومت

تشکیل هیأت 
اندیشه ورز رصد 

طرح 

شبکه سازي مراکز 
کارآفرینی استانها 

هاي ترویجی و آموزشی اقتصاد مقاومتی را درزمینه مبانی نظري و مرکز رابط اقتصاد مقاومتی فعالیت
  دهد.هاي عملی انجام میشیوه

وکار خانگی توسط هاي کسبارآفرینی و تولیدکنندگان جشنواره ملی طرحمنظور تشویق رابطین کبه
گیرد وکار برتر شناسایی و موردتقدیر قرار میهاي کسبشود و طرحسازمان بسیج جامعه زنان کشور برگزار می

ورز شود. همچنین در راستاي بررسی پیشرفت طرح هیأت اندیشهها اقدام میو در راستاي حمایت از آن
  گردد.تصاد مقاومتی در جامعه زنان کشور تشکیل میاق

  

  

  

  

  

  

  

 هاي اجرایی سطح حوزهگام

 4گام  3 گام 2 گام  1گام 

مرکز  تشکیل
و اقتصاد  کارآفرینی
 مقاومتی

 شناسایی تولیدکنندگان محدوده استحفاظی

 کمک به ارتقاي( تقویت تولیدکنندگان
 محصول، بازاریابی و ...)

 جویاي کار به افراد معرفی

 تولیدکنندگان 

رابط  تعیین
 شناسایی افراد جویاي کار کارآفرینی حوزه

هاي دهی منابع صندوقجهت مهارت افزایی افراد جویاي کار
الحسنه مردم یار به سمت قرض

 ایجاد اشتغال

رابط اقتصاد  تعیین
 هاي آموزشیبرگزاري کارگاه مقاومتی

روند تغییر رفتار  بررسی
 در کارگاه کنندگانشرکت

 



  

  

  نوع و قالب شغل

مورد هدف از نوع مشاغل هاي خانوادگی زنان مشاغل منظور رعایت خانواده محوري و توجه به مسئولیتبه
شود. محیط فعالیت بانوان فضایی خانگی خواهد بود که در سه قالب فردي، تعاونی و کارفرمایی انجام می

  درون منزل یا بسیار نزدیک به منزل است که امکان حضور فرزند در آن وجود دارد.

 

  

  

  

 هاي اجرایی سطح استانگام

گام 
1 

 3 گام 2 گام
 4گام 

 6 گام 5 گام

تعیین مشاور 
 کارآفرینی

محصوالت داراي مزیت  شناسایی
 نسبی استان

نگارش طرح  انتخاب دو محصول هدف
 اشتغال استان

 ارائه طرح اشتغال به مراکز
 کارآفرینی

نظارت بر 
مراکز  هايفعالیت

 کارآفرینی
 تعیین استاد
فرهنگ اقتصادي  هايشناسایی آسیب اقتصاد مقاومتی

 در استان

بومی براي  ارائه راهکارهاي
 هايآسیب

بسترسازي جهت نمانام سازي 
 محصوالت هدف

 کونیمس فضاي در خانواده اعضاي یا عضو توسط که فعالیتهاي از دسته آن•
 آرامش در اخالل ایجاد و مزاحمت بدون کار و کسب طرح یک قالب در

 یا خدمت تولید به منجر و گیرد می شکل همجوار مسکونی واحدهاي
.گردد می بازار به عرضه قابل کاالي

مشاغل 
خانگی



  
  ساختار و وظایف فعاالن در طرح

استان، رابطین اقتصاد  دارد که مشاوره اقتصاد مقاومتی و کارآفرینیدر طرح فدك سه دسته فعال وجود 
گروه مشاوره اقتصاد مقاومتی زایی حوزه و تولیدکنندگان و فراگیران را در بر دارد که در مقاومتی و اشتغال

 کنند.فعالیت می زایی استان، مرکز کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی حوزه و واحد تولیديو اشتغال

فردي
ط انجام فعالیت مستقل اعم از تأمین مواد اولیه تا عرضه محصول به خارج از محی•

مسکونی 

تعاونی
انجام فعالیت به صورت تعاونی و مشارکت افراد در سرمایه و کار •

کارفرمایی
انجام فعالیت به صورت کارمزدي براي کارفرماي خارج از محیط مسکونی•



  
  

  مشاور کارآفرینی:

ریزي هاي کارآفرینی، مدیریت بازرگانی، اقتصاد توسعه و برنامهفرد داراي تحصیالت دکتري در یکی از رشته 
  که توانایی پایش وضعیت تولیدات استان و مشارکت در تدوین طرح اشتغال استان را داشته باشد.

  ر در مباحث اقتصاد مقاومتینظاستاد اقتصاد مقاومتی: استاد برجسته دانشگاه یا صاحب

  رابط کارآفرینی:

گروه مشاوره اقتصاد 
مقاومتی و اشتغالزایی 

استان

مرکز کارآفرینی و 
اقتصاد مقاومتی

واحد تولیدي

مشاور کارآفرینی، 
استاد کارآفرینی 

رابط کارآفرینی و 
رابط اقتصاد مقاومتی

تولیدکننده، 
فراگیران 

شناسایی عرصه 
هاي داراي مزیت 
نسبی و نگارش 

طرح اشتغال 

ارائه مشاوره 

تولید 

شناسایی 
مسائل فرهنگی

ارائه آموزش

ترویج اقتصاد 
مقاومتی



  وکار که توانایی شناسایی و هدایت تولیدکنندگان را داشته باشد.اندازي کسبفردي داراي تجربه راه

  مرکز کارآفرینی:

مکانی است جهت فعالیت رابط کارآفرینی، ارائه مشاوره به تولیدکنندگان، نمایش محصوالت تولیدکنندگان، 
  انحضور خریدار

  

  طرح اشتغال:

ها و تهدیدهاي تولید و شود فرصتعنوان محصول هدف انتخاب میطرحی که در آن یک یا دو محصول به
  گیرد.تأمین مواد اولیه و بازار فروش موردتوجه قرار می

  وظایف مشاور کارآفرینی

  ...و ها در زمینه محصوالت صنایع دستی، صنایع تبدیلی، پوشاك شناسایی مزیت نسبی استان

  وظایف استاد اقتصاد مقاومتی:

  شناسایی مسائل فرهنگ اقتصادي استان

  ارائه راهکار براي حل مسائل فرهنگ اقتصادي استان

  ارائه آموزش به رابطین اقتصاد مقاومتی

  وظایف رابط کارآفرینی:

  شناسایی تولیدکنندگان بالفعل (کسانی که مشغول تولید محصول هستند)

  تولیدکنندگاناحصا مشکالت 

  شناسایی افراد ماهر و تولیدکنندگان بالقوه

  رسان داخلیسازي افراد ماهر و تولیدکنندگان بالقوه از طریق کانال کارآفرینی حوزه در پیامشبکه

  وظایف رابط اقتصاد مقاومتی:

  هاي اقتصاد مقاومتیبرگزاري کارگاه

 -اصالح الگوي مصرف و سبک زندگی اسالمی هاي ارائه شده از سوي اساتید پیرامونعملی کردن ایده
  ایرانی



  ایرانی -تبلیغ عملی الگوي مصرف اسالمی

  ترویج مباحث اقتصاد اسالمی در سطح عمومی

  تولید کننده:

  وکاراندازي کسبوکار یا مستعد راهافراد داراي کسب

  فراگیران:

  هاي آموزشی اقتصاد مقاومتیکننده در برنامهزنان شرکت

  :هانیازمندي و الزامات

هایی دارد که فعالیت مراکز کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی را اجراي طرح فدك نیاز به الزامات و نیازمندي
توسط سازمان بسیج جامعه زنان کشور اجرا خواهد شد. بسیج  4-1پذیر کند. موارد ها امکاندر سطح حوزه

  بر عهده سپاه استان است. 5مورد  جرايمشارکت خواهد داشت و ا 4و  3جامعه زنان استان در مورد 

 هاي کارآفرینی (برنامه مصوب مرکزي)برگزاري دوره آموزشی مهارت  

 برگزاري دوره تربیت مربی اقتصاد مقاومتی  

 محصوالت استاندارد ارائه متولی هايسازمان با هماهنگی  

 مجازي فضاي در بانوان تولیدکننده سازيشبکه 

 خواهر مقاومت هايحوزه در کارآفرینی مرکز تجهیز و مکان تأمین  

  همکاران:

هاي متولی مشاغل خانگی و همچنین گیري از توان و ظرفیت سازماندر اجراي طرح فدك به بهره
زدایی فعال هستند توجه شده است. همچنین تالش شده است با هایی که در زمینه محرومیتسازمان
  افزایی صورت گیرد.هم اقشاري بسیج هايزایی سازمانهاي اشتغالطرح

  سازمان بسیج مهندسین کشاورزي در زمینه تولید محصوالت کشاورزي در شهر (کشاورزي شهري) و
  تعیین محصوالت کشاورزي داراي مزیت در مناطق مختلف

 سازمان بسیج اصناف در آموزش، ارائه استاندارد و نظارت بر تولید محصوالت صنایع دستی  



  از طریق سامانه راسته بازار و شرکت یاس  راستاي تسهیل فروش محصوالتبنیاد تعاون بسیج در
  نوین پارسه

 بسیج سازندگی در حمایت از تولید کنندگان  

 اعطایی به ایجاد اشتغال براي  ها و تسهیالتکمیته امداد و بهزیستی در زمینه استفاده از حمایت
 مددجویان

  اعطاي مجوز و حمایت از مشاغل خانگیوزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در زمینه 

 دستی در زمینه اعطاي مجوز و حمایت از صنایع دستیوزارت میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع  

  دستورات اجرایی:

سازمان بسیج جامعه زنان استان نسبت به شناسایی استاد کارآفرین و استاد اقتصاد مقاومتی و تشکیل -
  زایی استان اقدام کند.تغالگروه مشاوره اقتصاد مقاومتی و اش

هاي تولید، انتخاب محصول هدف، بازار فروش و تأمین مواد اولیه جامعه زنان استان جهت شناسایی مزیت-
  ورز با محوریت استاد کارآفرین اقدام کند.به برگزاري هیأت اندیشه

رکز کارآفرینی اقدام اندازي مهاي مقاومت مستعد راهناحیه مقاومت خواهران نسبت به شناسایی حوزه-
  کنند.

  هاي مقاومت خواهران نسبت به شناسایی رابط کارآفرینی حوزه اقدام کنند.حوزه-

  هاي مقاومت خواهران نسبت به شناسایی رابط اقتصاد مقاومتی حوزه اقدام کنند.حوزه-

  هاي مقاومت نسبت به شناسایی مکان مرکز کارآفرینی حوزه اقدام کنند.حوزه-

  ان استان نسبت به نظارت بر عملکرد و هدایت مراکز کارآفرینی اقدام کند.جامعه زن-

هاي متولی اعطاي مجوز و استاندارد به محصوالت هدف جامعه زنان کشور نسبت به تعامل با سازمان-
  ها اقدام کند.استان

خلی جهت تبادل رسان داجامعه زنان کشور از طریق کانال کارآفرینی سازمان بسیج جامعه زنان در پیام-
  ها را شبکه کند.ها، مراکز کارآفرینی استانها، تبادل محصوالت میان استانها، معرفی محصوالت استانایده

هاي مقاومت خواهران اقدام هاي استانی نسبت به جهت تأمین مکان و تجهیز مرکز کارآفرینی حوزهسپاه -
  کنند.



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


