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 مقدمه 
 

  174.6شهرداری با وسعتی معادل    12منطقه    4واقع در ناحیه    تهران  کالنشهر  محالت  از  یکی  "هرندی  محله"

رود، دومین محله به لحاظ فرسودگی بافت  این محله که به نوعی هسته تاریخی شهر تهران بشمار می  .است  هکتار

  بخش   این  در   که   ناگواری  هایصحنه   و   وقایع   به   توجه   با  که   است  ی فراوان  اجتماعی  هایآسیب  و دچار باشد  نیز می

  با   محله   این.  کنند می   یاد  شهر  چهره   بر   عمیق  زخمی  عنوان  به  آن   از   مسئوالن  و  مردم   دهد،می   روی   شهر  از

  ساکنان . است مواجه  معابر و  هاکوچه  ها،پارک  در اوباش  و  اراذل  فروشان،  مواد  معتادان،  حضور  همچون  معضالتی

  محله   این   مردم.  اند آمده   ستوه  به   امنیت   نداشتن  بابت  از  دارد،  وجود  هم   شهید   خانواده   150  حدود   میانشان  در   که 

  و   شده  خارج  محله   از  بتدریج  قدیمی  هایخانواده   موجود،  معضالت  اثر  بر.  کنند می   زندگی  گذران  هاناامنی   انواع  با

  پایین   نرخ   دلیل  به   طرفی،  از .    است   گرفته  فرهنگی   های تعارض   را   جایش   و یافته   کاهش محله  در  تعلق  احساس 

  تا  شده  موجب  محله ایـن در  موجود  هایآسیب  و  معضالت انواع . شوند می   ساکن آن در   فقیر  مهاجران ،  بها اجاره

  دیده   محله    گردشگری  ظرفیت  وجود  و  آن  اقتصادی   های  ظرفیت   و  بازار  با   مجاورت  مانند   آن   قوت   نقاط  و   هامزیت

 .نشود

  بطور   دیگر  بار   است،  واقع   پایتخت   قلب   در   که   محله   این  برای   بازآفرینانه   اقدامات  تا  است   ضروری   شرایط   این   در

  اقدام   این   در   موفقیت .  شوند   ارائه   معضالت   این   از   رفت  برون  جهت  راهکارهایی   و   گرفته   قرار   بررسی   مورد   سیستمی

 .باشد  کشور  شهری  دارمسئله  محالت  دیگر  برای الگویی تواند می  خود

و به عنوان مرکز محوری در حوزه    اندیشکده پایا وابسته به دانشگاه جامع امام حسین )ع(در این راستا  

وابسته    با همکاری مشترک با بنیاد برکت طراحی و پیاده سازی الگوهای پیشرفت و سازندگی در مناطق محروم  

به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی)ره( برنامه جامعی را برای رفع چهره فقر و محرومیت از این محله با  

در دستور کار قرار داد که در ادامه در بخش    1398ازی ساکنین محله از سال  محوریت حوزه اشتغال و توانمندس 

 می گردد .   اول خالصه ای از گزارش اقدامات انجام شده و در بخش دوم به صورت تفصیلی گزارش طرح تقدیم  

 

 

 



 خالصه گزارش  بخش اول :

  

 « و تقویت و توسعه کسب و کار  محوریت » تقویت نهادهای مردمی محلی با 

 

 

ایجاد گروه های مرجع اجتماعی که بر پایه دینی بنا شده باشند در برابر گروه های  :    نهادسازی محلی ❑

 مرجع اجتماعی بزه 

نسبت به مسائل و مشکالت پیرامون  باال بردن قدرت کنشگری اجتماعی ساکنان  شبکه سازی مردمی:   ❑

 با ابزارهای اجتماعی و الگوی کارآفرینی اجتماعی

شکل دهی مهندسی اجتماعی به گونه ای که هویت محله در میان مدت دارای یک بافت  :  هویت بخشی   ❑

 زنده و کنشگر و بر اساس یک سری سنن درست و عرف های صحیح بنا نهاده شود 

 با برقراری رابطه عادالنه ای میان شهر)به ویژه بازار( و محالت محروم ادغام عادالنه :  ❑

ایجاد سامانه های اطالعاتی و هماهنگی در زمینه ارائه خدمات در  با    نظام مند کردن ارائه خدمات : ❑

 محله  
 

 
 
 

 : شکل دهی زیست بوم اشتغال محالت محروم شهری به نحوی که 

 اوال متناسب با مزیت های محله و راهبردهای منتخب برای پیشرفت محله باشد. ✓

 ثانیا اشتغال پایدار را برای اهالی تامین نماید.  ✓

 ثالثا مسیر ارتقای شغلی و ارتقای فرصت های شغلی را برای اهالی ترسیم نماید.  ✓

 ست های فرهنگی و اجتماعی برای خانواده ها در بستر اشتغال سرپرست اجرایی شود .  رابعا پیو  ✓

 خامسا چسبندگی اهالی به محله پس از ارتقای وضع مادی و تقویت هویت محله ای را پشتیبانی نماید. ✓

 جهت گیری های کالن

 هدف کالن        



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محله شهید هرندی    گروه مردمی  10در گام نخست  

اما  از   قرار گرفته    به عنوان محور حل مسائل محله

)که اندیشکده پایا ظرفیت نهادهای دانشی و فکری  

و حاکمیتی )که و سازمان های دولتی  معین آن بوده (

  و  بنیاد برکت محور آن بوده (به طرح اضافه گردید

با هم و در کنار هم برای محرومیت    این سه مجموعه

 شروع به فعالیت نمودند. در محله زدایی 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مصادف است بود با چهلمین سالگرد انقالب شکوهمند اسالمی ایران بود، نکته مهم در این سال بیانیه    1397سال  

این بیانیه  بسیار مهمی بود که توسط رهبر معظم انقالب صادر شد و فرمان گام دوم انقالب را اعالم کردند، در  

اقتصاد   یاستهایمشکالت، س   نیحلّ اراه رهبر انقالب با برشمردن معضالت و مسیرهای پیش رو بیان داشتند که »

در درون    ی« اقتصاد  یهامسلّط بر دانسته »و    «مؤمن»و    «دانا»و    «جوان»  یمجموعه   ک ی  گمانی ب».  است  یمقاومت 

ز دید  ا«  باشد.  یامجموعه   ن یچن  ت یّفعّال  دان یم  د یبا  روش  یپ  مقاصد برسند. دوران  ن یدولت خواهند توانست به ا

رهبری انقالب عنصر مرکزی و اجرایی برای پیشروی انقالب جریانهای جهادی در الیه میانی هستند که مخلصانه  

 کمر همت برای حل معضالت جامعه میبندند.

 

 



ریزی یک  معضل محله هرندی از این زاویه در صدد پیاندیشکده پایا با اعتقاد راسخ به این سخنان با ورود به  

الگوی عملیاتی و جهادی از اقتصاد مقاومتی است، در این راستا در طی مدتی کوتاه در این محله سعی داشته تا  

های مشکل تا مرحله آخر که چینش و تدوین راهبردها  ها و ریشهدر مرحله اول مقدمات برنامه ریزی یعنی عارضه

الزم است از دریچه دید نیروهای تقریبا بومی و جهادی محله هرندی به مسئله نگاه کند، این سبک از    و اقدامات

ریزی کمک شایانی را میکند تا در مراحل اجرا و پیگیری حل مشکالت جایگاه صحیح و شایسته این نیروها  برنامه

، در ادامه با بررسی متدلوژی تدوین این  شد  ابتدا نگاهی اجمالی به محله هرندی ارائه در این برنامهشناخته شود،  

، در قسمت بعدی نیز با    شد برنامه گزارشی برخی فعالیت های میدانی جمع آوری و صورت بندی برنامه ارائه  

بررسی مفاهیم کلی این برنامه هم به هویت یابی مسئله این منطقه پرداخته شد و هم به مفاهیم کلی ای که در  

میکنند، در انتها نیز ضمن ارائه نتایج این برنامه ریزی به تفکیک بخشهای تربیت رسمی،  درک بهتر برنامه کمک 

 فرهنگی، کالبدی، اشتغال و اقتصاد و بخش نظام جامع خدمات این محله پرداخته شد.  

بود و در واقع نوآوری    نشست و مصاحبه با گروه های مردمی مستقر در محله  50بیش از  این برنامه ماحصل  

  کز علمی یا مر گروه های مشاوره و  یک    برنامه ریزی مشارکتی به جای تهیه برنامه توسط    که  این برنامه در آن بوده 

 در دستور کار قرار گرفت . 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و تعیین  و مردمی محله  جهادی    های  همانطور که بیان شد پس از برگزاری جلسات هم فکری اندیشکده پایا و گروه

که پس از جلسه    گردد  اهداف و چشم انداز مقرر شد که یک مرکز کسب و کار در محله شهید هرندی تاسیس

پایا مورد پسند قرار  بنیاد  مشترک با مدیرعامل   اندیشکده  بنیاد برکت، مدل اشتغالزایی  احسان و هیئت مدیره 

اوایل سال  بنیاد برکت در    حمایتنمایند. سرانجام این مرکز با    مایتاز راه اندازی مرکز حگرفت و مقرر شد که  

نام برده    تاسیس و تجهیز شد و جهت دستیابی به اهداف  محله  با اجاره یک واحد در کوچه شهید قاصدیان  1398

 مشغول خدمت رسانی شد.در الگوی باال 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
کارگاه پشتیبان تولید متناسب با کسب و کارهای مزیت دار در محله راه    10در گام سوم نیز با مطابق با الگوی طرح،  

اندازی و یا مورد حمایت قرار گرفت و به کانون های اجتماعی محله اعم از مساجد،گروه های جهادی و خیریه ها  

 متصل گردیدند.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از کارگاه های پشتیبان تولید با ارتباطی معنادار با پشتیبان های بازار و   منسجم  چهارم طرح نیز شبکه ای در گام 

معرفی نیروی کار،ارائه خدمات مددکاری  نقش    ایجاد گردید که در آن کانون های اجتماعیکانون های اجتماعی  

و شکل دهی گروه های خودیار را بر  وی کار  به نیروهای کار و خدمات حمایتی اجتماعی و فرهنگی به خانواده نیر 

سازمان اجرایی  و پشتیبان بازار نیز نقش های برشمرده شده در الگوی    عهده داشته و کارگاه های پشتیبان تولید 

   کار که در صفحات قبل برشمرده شد را برعهد گرفتند . 

 

 

 

 

 



 دستاوردهای طرح 

 دستاوردهای کمی 

 سطح محله تا کنون در  اشتغال پایدار 579  ایجاد ( 1

 تولیدی  رسته 6کارگاه تولیدی در  17کارگاه پشتیبان و  6راه اندازی  ( 2

 میلیارد تومان سفارش تولید برای کارگاه های تولیدی فعال در طرح  8.5تامین   ( 3

 میلیون تومان تولیدات محله به کشور عراق 450صادرات  ( 4

 تسهیالت با حمایت بنیاد برکت میلیارد تومان  6حمایت از کسب و کارها با پرداخت  ( 5

   مشاوره تخصصی کسب و کار 225و  مشاوره غربالگری 965انجام  ( 6

 یق کارگاه های پشتیبان تولید کارآموز از طر  89طی دوره کارورزی برای  ( 7

 کارگاه تولیدی از طریق پشتیبانان تولید  54نظارت فنی و مشاوره به   ( 8

موزان با  طرح اشتغال توسط مهارت آ  21  ندازیمهارت آموز و راه ا  70ایجاد اشتغال برای   ( 9

 حمایت مرکز 

 دستاوردهای کیفی 

 ایجاد پیوند بین کسب و کارهای محله با کانون های اجتماعی محله  .1

 پشتیبان )سرشبکه( تولید در محله  6شبکه سازی بین کسب و کارهای سطح محله از طریق استقرار  .2

 کارآفرینان و برندهای مطرح شبکه سازی بین کسب و کارهای خرد و خانگی محله با   .3

 پیاده سازی طرح تامین نیاز محرومین توسط خود محرومین  .4

 های محروم شهریتدوین مدل علمی اشتغالزایی در محله .5

های خدمات برتر در حوزه فناوری  بهبود زیست بوم اشتغال محله از طریق حمایت از استقرار بنگاه .6

 اطالعات و کسب و کارهای نوآورانه در محله

 

 



 1399مهمترین برنامه های سال 

 1399فقره اشتغال پایدار تا پایان سال  1,000ایجاد مجموعا  ❑

 توسعه بازار صادراتی شبکه کسب و کارهای محله ❑

و   ❑ مسکن  ،وزارت  شهرداری  ویژه  به  محله  پیشرفت  های  برنامه  در  نهادها  سایر  دادن  مشارکت 

 شهرسازی ، سازمان فنی و حرفه ای و فرمانداری

خدمات اجتماعی و فرهنگی به خانواده های هدف طرح از طریق کانون های اجتماعی : بورس    ارائه ❑

مهارتی نوجوانان و جوانان ، برنامه ویژه ارتقاء تحصیلی ، خدمات مشاوره آسیب های اجتماعی و  

 ترک اعتیاد ، آموزش های سبک زندگی و تدبیر در منزل  و ... 

 مهارت آموز(   500در محله با ظرفیت ساالنه  نی و خدماتی(  )در حوزه های فایجاد باشگاه مهارت   ❑

با ایجاد سامانه اطالعاتی و هماهنگی در زمینه ارائه خدمات در   ❑  : نظام مند کردن ارائه خدمات 

 محله و راه اندازی شبکه مددکاری متصل به کانون های اجتماعی 

 رد حمایت از مستضعفین مستاجر و رویک( LRنوسازی بافت فرسوده محله با مدل بازتخصیص زمین )   ❑

 75ع( از طریق تبصره فی هنرستان امام صادق ) کمک به ارتقای سطح کی ❑

 ازمند ین  یخانواده ها   یهوشمند برا یتی حما  یبانک یصدور کارتها   ❑

 

 



 

 بخش دوم گزارش تفصیلی طرح 

 معرفی و توصیفی از وضع موجود محله شهید هرندی تهران 



 

 

 نقشه کاربری محله هرندی

 



 

 دروازه غار پیش از تخریب 

 

 وضعیت سواد در محله

درصد جمعیت  22، در حدود  اساس جمع کلبر  .  استاز زنان  بیشتر  بطرز محسوسی  ی مردان  د باسوا  بر طبق جدول زیر، نرخ

 درصد بیش از مردان است.  50سوادی در بین زنان محله نرخ بیسواد هستند و محله بی

 مجموع مرد زن نفر

 20124 11747 8377 با سواد

 5702 2620 3082 سوادبی

 25826 14367 11459 مجموع
 

 مجموع مرد زن درصد 

 78 82 73 با سواد

 22 18 27 سوادبی

1395سال    مأخذ: سند توسعه محله هرندی  



دارای  محله  باـسوادان  درـصد جمعیت 67در نمودار زیر، ـسطوح تحـصیلی افراد باـسواد در محله به تفکیک بیان ـشده اـست.  

تند یلی کمتر از دیللم هـس یلی دیللم می 25  و  مدرک تحـص د دارای مدرک تحـص نددرـص واد  8و تنها    باـش د افراد باـس درـص

 محله دارای تحصیالت دانشگاهی هستند.

 نمودار سطوح تحصیلی باسوادان محله هرندی 

 

 

 ترکیب قومیتی محله هرندی

  کاهش  محله  در  تعلق  احساس  و   شده خارج  محله  از تدریجه ب  قدیمی هایخانواده در محله   موجود  معضالت اثر  بر

  آن  در  فقیر مهاجران ، بها اجاره پایین نرخ دلیل  به طرفی، از.  است گرفته فرهنگی های  تعارض را جایش و  یافته

محله هرندی متشکل شده است از اقوام مختلف سراسر ایران که یکی از دالیل بروز  در حال حاضر  .  شوند می   ساکن

 .ها با یکدیگر استهای فرهنگی آن مشکالت در این محله تفاوت 

کمتر از دیللم

67%

دیللم

25%

کاردانی

3%

کارشناسی

4%
کارشناسی ارشد

1%



 

 

 

 

 

اشتغال، اصول و   طرح   یمعرف

 اهداف 

 

 بررسی جامعه آماری مخاطبین طرح 

گردد اکثر کسانی که در طرح اشتغال پایدار محله هرندی خدمتی دریافت  ( مشاهده می 1همانگونه که در نمودار )

گر  باشند. از سوی دیدرصد آنان سرپرستان خانوار می  87( بیش از 1باشد که بر اساس جدول )اند آقایان می کرده 

پایین درآمد   دلیل آن سطح  باالتر است که مهمترین  زنان سرپرست خانوار  به  زنان غیرسرپرست نسبت  تعداد 

است. یکی دیگر از دالیل که در سطح منطقه بسیار شایع است    زنان به اقتصاد خانوادهخانوارها درمحله و کمک  

که با وجود داشتن همسر، جدا از یکدیگر زندگی  )معتاد، بزهکار، زندانی و ...( است    عداد باالی زنان بدسرپرستت

 کنند و ناچارند مخارج خانواده را تامین کنند. می 

 

 مخاطبین طرح اشتغال به تفکیک جنسیت(: جامعه آماری 1) نمودار

70%

30%

مرد زن



 

 مرد و زن مخاطب طرح اشتغال(: جامعه آماری سرپرستان و غیر سرپرستان 1جدول )

 مجموع  خانوارغیر سرپرست  سرپرستان خانوار 

 389 49 340 تعداد مردان 

 163 106 57 تعداد زنان 

 552 155 397 مجموع 

 

 

 مرد و زن مخاطب طرح اشتغال(: جامعه آماری سرپرستان و غیر سرپرستان 2) نمودار

باشند که عمدتا شامل  ( کمتر از یک دهم مخاطبین طرح اشتغال در محله هرندی مجرد می 2بر اساس نمودار ) 

و کارهای دانش بنیان هستند و عمدتا خارج    ITهای  جوانانی که بیشتر مربوط به حوزه   -1باشد:  دو گروه اصلی می 

گنند و با قصد کمک به  فقیر محله زندگی میهای  جوانانی که در خانواده   -2از محله مشغول به زندگی هستند.  

 اند.خانواده و یادگیری یک مهارت کاربردی به مرکز مراجعه کرده 
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 متاهل و مجرد مخاطب طرح اشتغال (: جامعه آماری 3) نمودار

ر  با توجه به فقیر بودن ساکنین محله هرندی اکثر مخاطبین طرح اشتغال به دنبال استخدام هستند و از سوی دیگ 

های مورد نیاز جهت راه اندازی و یا حتی توسعه یک کسب و کار در تهران بسیار باال است که از جمله این  هزینه 

( مشاهده  4( و نمودار ) 2بها اشاره کرد. به دلیل موارد ذکر شده همانطور که در جدول )توان به اجاره ها میهزینه 

شود و در  اند که از آنان به عنوان کارجویان یاد می وده درصد مخاطبین طرح به دنبال شغل ب   70شود حدود  می 

های آتی مرکز به دنبال آن هستیم که این افراد بتوانند به گروه تولیدکنندگان ارتقا یابند. تولیدکنندگان در  برنامه 

 دهند که خود شامل دو گروه کارفرمایان و خویش فرمایان هستند.درصد جامعه هدف را تشکیل می  30مجموع 

 مخاطبین طرح اشتغال به تفکیک نوع خدمت )نفر( (:  2) جدول

 تعداد )نفر(  نوع خدمت 

 163 تولیدکنندگان 

 389 کارجویان

 552 مجموع 

 

مجرد

9%

متاهل

91%

مجرد متاهل



 

 مخاطبین طرح اشتغال به تفکیک نوع خدمت (: 4) نمودار

 

 

 

 

گردد که میانگین سنی زنان و مردان تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و همچنین ( مشخص می 3)  با توجه به جدول 

اکثر افراد جامعه هدف جزو طبقه میانساالن هستند. جوان ترین و پیرترین مخاطب طرح در بین زنان به ترتیب  

( مشهود است،  5در نمودار ) ساله هستند. همانطور که 66و  20ساله هستند و در بین مردان به ترتیب  55و   22

ساله( است که در   50تا   30اکثر مخاطبین طرح چه در بین زنان و چه در بین مردان متعلق به طبقه میانساالن ) 

 درصد آنان   60مجموع حدود 

 میانگین سنی مخاطبین طرح اشتغال به تفکیک جنسیت(:  3) جدول

 سال  40 میانگین سنی افراد مخاطبین طرح 

 سال  40 میانگین سنی مردان 

 سال  39 میانگین سنی زنان 

 

کارجویان

70%

انتولیدکنندگ

30%



 

 بندی سنی مخاطبین طرح اشتغال به تفکیک جنسیتطبقه (: 5) نمودار

 

 

 

 

 

نفر از بهبود یافتگان از دام اعتیاد به واسطه مرکز کسب و کار هرندی    45تا کنون حدود    ( 4) بر اساس جدول  

توانسته اند وام دریافت کنند و یا به عنوان کارجو مشغول کار شوند اکثر این افراد مرد بوده و در دسته کارجویان  

مرکز و موسسات خیریه )خانه رهایی و  شوند افرادی که به کمک  قرار دارند. بهبود یافتگان به دو دسته تقسیم می 

...( توانسته اند به دامان خانواده هایشان بازگردند و برخی دیگر از این افراد از قبل بهبود یافته بودند و خدمات  

 مورد نظرشان را از مرکز دریافت کردند. 

 دمتمخاطبین طرح اشتغال به تفکیک جنسیت و نوع خ افتهیتعداد معتادان بهبود (:  4) جدول

 مجموع  کارآفرینان  کارجویان جنسیت

 39 7 32 مردان 

 6 0 6 زنان  

 45 7 38 جمع

050100150200250

سال30کمتر از 

سال50تا 30

سال50بیشتر از 

مرد زن



 

 

 مخاطبین طرح اشتغال به تفکیک جنسیت و نوع خدمت افتهیتعداد معتادان بهبود (: 6) نمودار

 

 

 

 

تولیدکنندگان و هم در بخش  شود هم در بخش  ( مالحظه می 5گونه که در جدول )بر اساس سابقه محله و همان

های صنایع  باشند و پس از آن رسته های پوشاک و سراجی می درصد مخاطبین طرح در رسته   75کارجویان بیش از  

ای انجام  ها پشتیبانی ویژه گیرند که جهت شکل گیری این رسته دستی، صنایع غذایی و فنی و خدماتی قرار می 

ارجویان به تولیدکنندگان بسیار باالست که اغلب آنان را زنان تشکیل  گرفته است. در رسته صنایع دستی نسبت ک

 دهند.می 

 مخاطبین طرح اشتغال به تفکیک رسته و نوع خدمت(:  5) جدول

 درصد از کل  تعداد کارجو تعداد تولیدکننده تعداد مخاطبین طرح  رسته شغلی

 53 211 83 294 پوشاک

 28 113 41 154 سراجی 

 10 47 10 57 صنایع دستی 
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 3 5 14 19 صنایع غذایی 

 3 10 5 15 فنی و خدماتی 

 2 3 10 13 سایر

 100 389 163 552 مجموع 

 

 

 مخاطبین طرح اشتغال به تفکیک رسته و نوع خدمت(: 7) نمودار

 در محله هرندی  خدمات صورت گرفتهمهمترین 
 

مرکز توسعه کسب و کار هرندی    1398با توجه به شناخت اولیه نسبت به محله مهمترین اقدامات سال   •

 در این فصل به صورت خالصه آورده شده است.

بانکی  نفر وام    163  به  1398با توجه به رسالت اولیه مرکز که همان اشتغالزایی پایدار است در طول سال   •

و یا    کنند کسب و کار خود را شروع  توانستند  و این تعداد    پرداخت شد نفر وام قرض الحسنه    27  بهو  

پوشاک

53%

سراجی

28%

صنایع دستی

10%

صنایع غذایی

4%

فنی و خدماتی

3%

سایر

2%

پوشاک سراجی صنایع دستی صنایع غذایی فنی و خدماتی سایر



های تولیدی توانستند مشغول  نفر به واسطه ایجاد و یا گسترش کارگاه   389. همچنین  نمایند را تثبیت  آن

 ایجاد شده است. شغل پایدار  579به کار شوند بنابراین در مجموع  

بوده است که باید به    میلیارد تومان   6/ 025مجموع وام بانکی پرداخت شده به متقاضیان  1398در سال   •

  میلیارد تومان   6/ 140وام قرض الحسنه را افزود؛ بنابراین در مجموع    میلیون تومان  115مبلغ  این رقم  

 پرداخت شده است.  نفر 190وام به 

رسته    6کارگاه تولیدی در    17پشتیبان و    6ملک در محله هرندی،    6های انجام شده با اجاره  با حمایت •

 حب کارگاه شوند. صااند مختلف توانسته 

های پشتیبان تامین  به ویژه کارگاه   ی های تولید در کارگاه   میلیارد تومان  8/ 5بالغ بر    1398در سال   •

 آید.های تولیدکنندگان به حساب میدر رگ   ایانجام شده است که خون تازه  سفارش تولید 

لباس   1398در سال   • بازاریابی  و کار هرندی  توسعه کسب  و  مرکز  نماید  انجام  را  بچگانه در عراق  های 

میلیون   450ارزش این سه محموله  در سه پارت را به عراق صادر نمایند. هزار دست 15تولیدکنندگان 

 تومان بوده است.

و سبب    انجام شده است  مشاوره تخصصی کسب و کار  225و    مشاوره غربالگری  965  جاریدر سال   •

 ها شده است.شناخت ریشه مشکالت ساکنین و کمک به رفع آن 

از آنان توانستند    نفر   89های پشتیبان تولید معرفی شدند که  به کارگاه   نفر  124بالغ بر    1398در سال   •

 دروه آموزشی خود را کامل کنند.

 شتند. دا ی نظارت فنیکارگاه تولید 54پشتیبانان بر کار  1398در سال  •

از مهارت آموزان توانستند به عنوان کارگر ماهر مشغول به کار شوند.    نفر  70بیش از    1398در سال   •

از کارجویان توانستند با خرید تجهیزات اولیه و دریافت وام به عنوان خویش فرما و تحت    نفر   21همچنین  

 نظر پشتیبانان مشغول به کار شوند.



 توسعه کسب و کار های مرکز فعالیت  زئیاتج

های فرهنگی، کالبدی،  زایی در محله هرندی ، ذیل یک طرح جامع که به صورت همزمان حوزه مدل اشتغال

های مردمی را پوشش داده، طراحی شده است که به طور  های اجتماعی، اشتغال، خیریه و مشارکت آسیب

 گیرد. خالصه مراحل آن در این فصل مورد بررسی قرار می 

 اندیشی و هم فکریجلسات هم 

مدل علمی تدوین شده در اندیشکده پایا تحت عنوان طرح جامع اشتغال جهت انطباق با محله هرندی  

  50شد به همین جهت به منظور تکمیل مدل در بخش اجرایی طرح بیش از  بایستی بومی سازی می 

نظران  های صاحبه گران و همچنین با گرو هم اندیشی و هم فکری درون هسته مرکزی و تسهیل  جلسه

 و تاثیر گذار در محله برگزار شده است.

  

     های انجام شده  نتیجه همفکری 

 برنامه جامع پیشرفت محله                                                                           

  



 تاسیس مرکز کسب و کار هرندی 

همانطور که گفته شد پس از برگزاری جلسات هم فکری اندیشکده پایا و گروه جهادی شهدای محمدیه و تعیین  

کز کسب و کار در محله شهید هرندی تاسیس نمایند که همزمان شد با  اهداف و چشم انداز مقرر شد که یک مر

ورود ستاد اجرایی فرمان امام به محله شهید هرندی؛ پس از جلسه مشترک با مدیرعامل احسان و هیئت مدیره  

مرکز  اندازی  راه  در  که  شد  مقرر  و  گرفت  قرار  ایشان  پسند  مورد  پایا  اندیشکده  اشتغالزایی  مدل  برکت،    بنیاد 

با اجاره یک واحد در کوچه شهید   1398اوایل سال  همکاری نمایند. سرانجام این مرکز با کمک بنیاد برکت در  

 قاصدیان تاسیس و تجهیز شد و جهت دستیابی به اهداف زیر مشغول خدمت رسانی شد.

 ارزیابی و نیازسنجی کسب و کارهای محله 

مخاطبین   نیازهای  از  اطالعات دقیق  به  دستیابی  با  جهت  مرکز  گران  تسهیل  توسط  کارگاه  دویست  از  بیش 

مراجعه مستقیم مورد بررسی قرا گرفتند و تا حد امکان سعی شد که جامعه حداکثری تولیدکنندگان یک رسته  

از خالل صحبت  تولیدکنندگان،  را پوشش دهد. در این آمایش موارد زیر به صورت ضمنی  با  انجام شده  های 

 است:استخراج شده  

های مختلف به عنوان سرمایه ثابت و نیز سرمایه  ز به نقدینگی جهت ایجاد یا توسعه کسب و کارها در رسته نیا  -1

 در گردش. 

مقدار فروش و درآمد تولیدکنندگان هر رسته و نسبت آن با ظرفیت تولید )اگر کمبود بازار دارند نیازمند    -2

 باشند(. د وام می بازاریابی هستند و اگر کمبود ظرفیت تولید دارند نیازمن

 میزان ریسک پذیری، مهارت و خالقیت تولیدکنندگان در امر تولید  -3

های عمومی نظیر حسابداری، بازاریابی، قدرت مذاکره، آشنایی با فروش اینترنتی  میزان توانمندی در مهارت  -4

 و دنیای مجازی. 

 

 مراجعه حضوری به کارگاه و انجام نیازسنجی 



 گسترش کارگاه های پشتیبان تولید راه اندازی و 
 

  وجود مرکزی در محل جهت آموزش و کاریابی نیروی مددجوی کار جهت فعالیت در رسته های مختلف تولید 

امری ضروری به شمار می رفت. به این جهت محلی    همچنین مرکزی جهت پشتیبانی و ارتباط با کارگاه های محله

پشتیبان   کارگاه های  از  یکی  احداث  دادن  برای  با  نیز  ها  کارگاه  از  تعدادی  و  اجاره شد  برکت  بنیاد  به کمک 

 تسهیالت احیا شد تا به عنوان مراکز اصلی پشتیبانی در امر خدمات رسانی به مددجوی کار شروع به فعالیت کنند. 

که در ازای ارائه این    مددجوی کار ایفا می کنند کارگاه های پشتیبان تولید بیشترین نقش را در آموزش و کاریابی  

 .خدمات از امتیاز تسهیالت و خدمات دفتر اشتغال بهره مند خواهند شد 

 

 

شد    د یملک بازد  24از    شیب   یمراحل راه انداز  یدر ابتدا  :دیتول  یهابان یپشت  یهاکارگاهمکان و استقرار     نیتام

ملک در سطح محله قرارداد اجاره امضا شد و در    6با    د یتول   بانانیپشت  یهاها با در نظر گرفتن خواسته آن   ن یدر ب

 مستقر هستند.  د یتول  بانیپشت 6کننده و    د یتول  17امالک  نیقرار گرفت. در ا  شانیا اریاخت

   

 

تولید پشتیبانهای  با  قرارداد  عقد  و  ارزیابی  از    : شناسایی،  رسته پس  بررسی  شناسایی  و  محله  اصلی  های 

شدن که خوشنام باشند و از نظر توانمندی  هایی که پتانسیل آن وجود دارد بایستی افرادی شناسایی می رسته 

ها به  شناخته شده بوده و بتوانند سایر تولیدکنندگان را تحت پوشش خود قرار دهند؛ این افراد که در مدل از آن 

ها در ارتباط باشند و سفارشات با حجم عمده را  شود وظیفه دارند با سایر سرشبکهاد میعنوان سر شبکه تولید ی

کاندیدای پشتیبان تولید مذاکره    23های متعدد با  بین تولیدکنندگان کوچک تقسیم کنند. طی جلسات و مصاحبه

 دو جانبه منعقد شده است:   پشتیبان تولید در رسته های زیر قرارداد همکاری   6انجام شده است که در این بین با  

✓ IT 
 گل و گیاه  ✓

 پشتیبان تولید 
 کارجو 

 ها ی  کارگاه

 تولید  



 فرآوری مواد غذا ✓

 پوشاک ✓

 سراجی ✓

 صنایع دستی  ✓

 کارگاه خانم کارگزار پشتیبان تولید پوشاک

 خشک  وهیم دی تول بانیدانشفر پشت ی کارگاه آقا

 

 عدد  7 تعداد کارگاه های پشتیبان تولید 
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 : مراحل خدمت رسانی به مددجویان کسب و کار 

 استعداد سنجی و اهلیت سنجی شغلی -1

از مدد جویان کسب و کار پس از مراجعه به مرکز بایستی سه تست مهم شخصیت شناسی، شم کسب و  هر یک  

 کار و تست مهارت سنجی را انجام دهند. 

توسط یکی از اعضای هیئت علمی    MMPI و  MBTIهای معروف با بهره گیری از تست  تست شخصیت شناسی: •

شد. هدف آن شناسایی شخصیت فزار انجام می دانشگاه امام حسین )ع( بومی سازی شده و با یک نرم ا

تواند موفق باشد بود. این تست توسط یک روانشناس به صورت مصاحبه  فرد و کارهایی که در آن می

 شود. حضوری صحت سنجی می 

نیز که با همکاری هیئت علمی دانشگاه امام حسین طراحی شده است با طرح    این تستتست شم کسب و کار:   •

های محیطی کسب و کار، مشتریان بالقوه، فضای نهادی حاکم  سواالتی میزان آشنایی متقاضی با فرصت 

 کند.  بر فرآیند تولید و ... را مشخص می 

های پشتیبان تولید تحت نظر    همچنین توانایی های متقاضیان به صورت عملی در کارگاه  مهارت سنجی: •

متخصصین مورد ارزیابی قرار میگیرد و بر اساس میزان تسلط فرد  در کارگاه های تولید و یا به عنوان  

 نیروی مستقل کار در امر تولید به کار گرفته می شود. 

 

 

 

 

 

 

 نفر 1346 مشاوره  غربالگری 

 نفر  578 مشاو ه تخصصی کسب و کار

 نفر 2870 گان مراجعه کنند تعداد کل 
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 آموزش و مهارت آموزی -2

به پشتیبان به کسب مهارت داشتند  نیاز  معرفی می افرادی که در غربالگری  تولید هر رسته  تا  های  شوند 

تا یک هفته آموزش  روزه  )یک  زمان ممکن  کمترین  در  بتوانند  و  داده شود  آنها  به  به  های الزم  بسته  ای، 

مان زیادی را جهت آموزش  استعداد هر فرد( با فراگیری بخشی از کار شروع به کسب درآمد کنند و مدت ز 

از دست ندهند. بنابراین آموزش در این روش به صورت تدریجی و در حین کار بوده است و افراد در حین  

آموزش درآمد حداقلی داشته باشند. افراد پس از آنکه یادگیری خود را تکمیل کنند و یا از قبل مهارت کافی  

 زمانی را به عنوان کارورز مشغول باشند تا بتوانند به   توانند با نظر پشتیبان مدترا داشته باشند می 

 عنوان یک واحد زیرمجموعه و یا حتی مستقل کسب و کار خود را راه اندازی کنند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کاریابی و کارورزی  -3

موردنظر    ییهاها در رسته آن   شتریشغل بوده و ب  یهمانطور که گفته شد اکثر افراد مراجعه کننده به مرکز متقاض

  ت یکه صالح  یو در صورت  شوند ی م  یمختلف معرف   یهاجهت کار به کارگاه  نیهستند؛ بنابرا  زین  یمهارت نسب  یدارا

را    شان یکارفرما ا  که یو در صورت  شوند ی مشغول به کار م  یه صورت کامال توافق الزم را از نظر کارفرما داشته باشند ب

کار مورد نظر را به    یمهارت  ل ی. اگر فرد کارجو نتواند به دالشودی م  یمعرف   ی گریبه کارگاه د  رد ینلذ   ی لیبه هر دل

 . گرددی م  یهمان رسته معرف د یتول  بانیبه پشت یدست آورد جهت مهارت آموز 

 نفر  342 تعداد مهارت آموزان معرفی شده به پشتیبان 

 نفر  438 تعداد افرادی که دوره آموزشی خود را تکمیل نمودند 
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 مراجعات متقاضیان شغل )کارجویان( به مرکز تعداد 

 

 نفر  817

 

 ها تعداد کارجویان معرفی شده به کارگاه 

 

 نفر  669

 تعداد افراد بکار گرفته شده 

 

 نفر  544

 میانگین حقوق دریافتی 

 

 هزار تومان  2.240

 

 رای مستقل شدن نیروی کار بتامین سرمایه های الزم -4

مراحل آموزش و کسب مهارت به کارگاه های مختلف معرفی شده حال با به دست  نیروی جویای کار پس از طی  

به صورت   تبدیل شده که میتواند  زمینه کاری  نیروی متخصص در همان  به یک  تجربه کافی  و  آوردن مهارت 

 مستقل به ادامه فعالیت خود بلردازد یا به عنوان کار آفرین یک کارگاه مستقل برای خود تاسیس نماید.

این صورت فرد با مراجعه به دفتر اشتغال میتواند از تسهیالتی جهت مستقل شدن یا تاسیس کارگاه بهره مند  در 

 . این تسهیالت به دو صورت ارائه میگردد:  شود

با توجه به آنکه برخی از متقاضیان توان تامین تضامین مورد نظر بانکی را نداشتند به منظور    تسهیالت خرد:

رایزنی با  حبان کسب و کارهای خرد و خانگی جهت تهیه تجهیزات و مواد اولیه خود  امکان حمایت از صا

برای این افراد سعی الزم در برطرف کردن   میلیون تومان  100تخصیص   انجام شد و با مسئولین بنیاد برکت 

هرا  صندوق قرض الحسنه الز  ها انجام شد؛ سلس مرکز توسعه کسب و کار هرندی این مبلغ را نزد نیاز آن 

کردند و با توجه به نیاز هر فرد و شرایطی که داشتند بنا به صالحدید مدیریت مرکز با دوره  ودیعه گذاری  

 گردد. میلیون تومان به ایشان وام قرض الحسنه پرداخت می  5تا سقف    بازپرداخت مشخص

 فقره  40 تعداد وام قرض الحسنه 

 میلیون تومان   215 جمع مبلغ تسهیالت پرداخت شده

 

درصورتی که تسهیالت خرد جوابگوی نیاز متقاضی نباشد، با درخواست متقاضی و با تایید  تسهیالت بانکی:  

 نیاز به توضیح  صالحیت وی، ایشان به بانک جهت دریافت وام معرفی می شوند.

 فقره   398 تعداد وام بانکی 

 میلیون تومان  15176 مجموع مبلغ وام بانکی 
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های متقاضیان در چند مرحله بازدید هایی از  جهت بررسی صحت گفته : دریافت تسهیالت  صحت سنجی متقاضیان 

توسط شخص و همچنین انجام  شود، در مرحله نخست پس از تکمیل فرم تقاضای وام های آنها انجام می کارگاه 

گیرد و در  های استعدادسنجی، تقاضای فرد مورد بررسی کارشناسان مرکز توسعه کسب و کار قرار می تست

گران  صورت انطباق با جامعه هدف و اقتصادی بودن جهت مشاهده امکانات کارگاه بازدید حضوری توسط تسهیل 

به کارگاه از قبیل مساحت، تجهیزات موجود، تعداد ظرفیت  گیرد. در هر بار بازدید مشخصات مربوط انجام می 

گردد که  خالی، تعداد افراد شاغل در کارگاه و ... در فرم مربوطه ثبت و ضبط شده و در پرونده متقاضی درج می 

که  کار بانک اطالعاتی به صورت فیزیکی و الکترونیکی ایجاد شده و قابل ارائه به بنیاد برکت است. همانطور  با این

درصد متقاضیان وام پس از طی مراحل اولیه مورد بازدید قرار گرفته    70شود کارگاه  در نمودار زیر مشاهده می 

است و نیمی از آنها تاکنون موفق به دریافت وام شده اند. تقاضای افرادی که در محدوده طرح نباشند، طرحشان  

نقدی )مانند بازار فروش( را نداشته باشند مورد پذیرش   دارای توجیه اقتصادی نباشد و یا سایر الزامات اولیه غیر

اند تضامین مورد نظر بانک را تامین  هستند و یا هنوز نتوانسته  گیرند. افراد دیگر دارای نواقص پرونده قرا نمی 

 اند.کنند و تعداد اندکی هم انصراف خود را به مرکز اعالم نموده
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 نفر34  تعداد افراد مستقل شده 

 نفر9  تعداد افرادی که کارآفرین شدند



34 
 

 

 

 

 

 

مرکز نمونه فرم تکمیل شده در   

 مشاوره و نظارت:   -5

مواد    نیمنابع تام د، یتول  نهیبه یهاروش  نهیدر زم هابانیپشت:هابان یتوسط پشت ان ی به متقاض یارائه مشاوره شغل

به   ق یو با مهارت از دو طر داریپا دکنندهیتول  کیبه  لیجهت نظارت مستمر تا تبد  یابیو فروش و بازار ه یاول

 :دهند ی مشاوره م  دکنندگان یتول

  م یبا مراجعه مستق بانیکسب و کار پشت ه یاول یدر محل کسب و کار: در هنگام راه انداز  بانیحضور پشت  -1

و    شتریکسب منفعت ب  نهیزم یاتیعمل ینموده و با ارائه راهکارها ی را بررس  شانینمونه کار و نحوه عملکرد ا

 .کنند یتر را فراهم م  تیف یبا ک د یتول

نداشته باشند   ه یاول یدر راه انداز ی که مشکل  یدر صورت انیاز متقاض ی: برخبانیبه پشت ی مراجعه متقاض -2

خود را   داتیتول یارتقا ی الزم برا یهایی راهنما بان،یبا ارائه نمونه کار به پشت ی در هنگام مراجعات بعد   ایو 

 .کنند ی م  افتیدر

و    ی ابیتوسط مرکز مورد ارز  یابا نظارت مداوم و گزارشات دوره   ره یزنج  نیا  نظارت بر عملکرد پشتیبانان تولید:

 شود عبارتند از:ها پیگیری می مواردی که در این جلسات از پشتیبان  .ردیگی کنکاش قرار م

 وضعیت افراد شاغل ✓

 تعداد افراد آموزش دیده  ✓

 های انجام شده تعداد نظارت  ✓

 مقدار تامین سفارشات ✓
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فرما، مقدار درآمد افزایش یافته در تولیدکنندگان  شامل: تبدیل کارگران به خویش ارتقای نیروی کار  ✓

 های شغلیتحت پوشش، مهارت

 

 بازدید و نظارت بر دریافت کنندگان تسهیالت 

پس از دریافت مرحله اول وام به منظور نظارت بر نحوه پیشرفت و عمل به تعهدات توافق شده بازدید از کارگاها  

ای تجهیزات خریداری شده و افرادی که جدیدا به کار مشغول شده اند مورد  های توسعه شود. برای طرح می انجام  

هایی  های ایجادی مکان کارگاه و تجهیزات خریداری شده و تعداد شغل گیرند همچنین برای طرح بررسی قرار می 

د، پس از تایید ناظر مرکز و اعالم به  شوشود و در پرونده ایشان ثبت و ضبط می که ایجاد شده است بازدید می

 پذیرد.بانک، تخصیص مرحله دوم بانکی انجام می 

 361 تعداد بازدیدهای مرحله دوم 

 

 کننده تسهیالت های دریافت بازدید از کارگاه 
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 توسعه بازار: -6

تضمینی محصوالت، تامین مواد  به منظور تامین سفارش تولید، خرید   به هم رسانی پشتیبان بازار و پشتیبان تولید: 

شود تا به  ها و بازاریان انجام می ها، سازماناولیه و تامین تجهیزات با شرایط مناسب جلسات متعددی با شرکت 

ای مانند شکل زیر به وجود آید و پشتیبانان به شکل مستقیم با یکدیگر  کمک مرکز توسعه کسب و کار، زنجیره 

ر را تامین کنند. همچنین با افزایش سفارشات و کاهش هزینه مواد اولیه و تجهیزات  در ارتباط باشند و منافع یکدیگ 

 ها را افزایش دهند. برای تولیدکنندگان سودآوری آن 

 

 

 

 

 

 

 جلسه با پشتیبان بازار و تجهیزات میوه خشک     جلسه با شرکت دو گل              

 

این مدل از سمت بازار بوده و بر تامین سفارش تولید برای کسب  از آنجا که نقطه شروع  جذب سرمایه کارآفرینان:

و کارهای خرد و خانگی تاکید دارد، جذب افرادی که بتوانند بازار تولیدات محله را پوشش دهند اهمیت فراوانی  

دارد. لذا با دعوت از کارفرینان برجسته، برندهای معتبر، صادرکنندگان برتر، بازاریان خوشنام و همچنین  

   های مختلف به مرکز، مدل برای ایشان تشریح گردید و اکثریت صحت و اجرایی بودن آن را تایید کردند.سازمان
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 جلسه با پشتیبانان بازار   

 اطالع رسانی و معرفی طرح در سطح محله: 

جهت تکمیل هرچه بیشتر و معرفی    :در سطح کانون های اجتماعی و گروه های مردمی محله  معرفی طرح 

جلسه معرفی متعدد با فعالین    40های اجتماعی محله بالغ بر  ها و کانون طرح جامع اشتغال و جلب مشارکت گروه 

های جهادی، اعضای شورایاری محله، اعضای  گروه ها،  تن از ائمه جماعات مساجد محله، سمن  20محله از جمله  

سرای محله و معتمدین محله توسط تسهیل گران با مراجعه حضوری برگزار شد و مقرر شد که افراد واجد شرایط  

 را به مرکز کسب و کار هرندی معرفی نمایند.

 مساجد  تاجماع با ائمه  جلسه

 

 

 

 به منظور تامین پشتیبانان بازارو کارآفرینان تعداد جلسات برگزار شده با بازاریان 

58 
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  گروه های مردمی  جلسه با   

های اولیه اجرایی طرح اشتغال معرفی  یکی از گام :محلهو اهالی ر سطح کسب و کارها معرفی مرکز د 

باشد که در این راستا اقدامات متعددی همچون اطالع رسانی از طریق  صحیح آن به مردم و کسبه محل می 

بانک اطالعات  خانوار ساکن محله که در  600هزار خط تلفن همراه، تماس تلفنی با  16سامانه پیامکی به 

بروشور و تراکت در بین کسبه و   2000های مختلف )کمیته امداد، بهزیستی و ...( وجود داشتند پخش سازمان

های اجتماعی انجام شده است که  اهالی مردم، اطالع رسانی از طریق ائمه جماعت مساجد و تبلیغات در رسانه 

 عات بیشتر و دریافت خدمات بوده است.نفر جهت کسب اطال 1750نتیجه آن مراجعه حضوری بیش از 

 

 معرفی طرح به اهالی و کسبه محل 
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 ) بنیاد برکت(  جهت ورود و حمایت از پیاده سازی طرح جلسات مستمر با نهاد حمایتگر

و گزارش پیشرفت کار در مراحل مختلف،    ارائه و تصویب مدل و منابع مورد نیاز در هیئت مدیره برکتجهت  

به صورت منظم و    برکت اد یو بن  ی مربوطه در محله هرند   ن یمسئول متعددی با مدیرعامل، هیئت مدیره وجلسات  

 موردی برگزار شد که حاصل این جلسات عبارتنداز:

 میلیون تومان  5تخصیص اعتبار تسهیالت خرد به صورت قرض الحسنه با سقف  ✓

 میلیون تومان 40با سقف تخصیص اعتبار جهت اهدای تسهیالت بانکی برای تولیدکنندگان  ✓

 های تولید و برخی تولیدکنندگان تامین هزینه ودیعه و اجاره ملک برای سرشبکه  ✓

 تامین هزینه تسهیل گران  ✓

 

 

 جلسات با مدیر عامل برکت 

جهت بحث و تبادل نظر با مسئولین بنیاد برکت به صورت منظم جلساتی    ارائه گزارشات مستمر از روند کار:

شود و راهکارهای  شود که در آن روند کار و مسائل پیش آمده مطرح می هرندی و یا بنیاد برکت برگزار می در محله  

جلسه در مراحل مختلف اجرایی با مدیرعامل،    25گیرد. تا کنون بیش از  پیشنهادی مورد نقد و بررسی قرار می 

ر مراحله بعدی نیز به طور مشروح بیان  معاونان و مسئولین بنیاد برکت انجام شده است و ضمن ارائه گزارش کا

 شده است

 

 

 

 تعداد جلسات برگزار شده 

 

45 
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 برکت ادیجلسات مشترک با بن

 

 

 : تسهیل فرآیند دریافت تسهیالت
 

ای طراحی شده است که کمترین نیاز به حضور  روند به گونه   : تشکیل پرونده بانکی برای افراد متقاضی تسهیالت

مورد نظر باشد و تقریبا تمامی مراحل اخذ وام در مرکز کسب و کار و در خود محله انجام پذیرد.  متقاضی در شعبه  

پس از تایید شرایط متقاضی طی تماس تلفنی تاریخ حضور نماینده بانک )به صورت هفتگی( در مرکز به ایشان  

می  یابند اعالم  حضور  مرکز  در  خود  پرونده  تکمیل  جهت  ضامنین  همراه  به  تا  مدرک  گردد  نقص  صورت  در   .

 ها را رفع نمایند.شود که در مراجعه آن ها داده می توضیحات الزم به آن 

 



41 
 

  

 تکمیل فرم های تسهیالت  مراجعه کننده ها در حال 

 

طی جلسات و پیگیری مستمر با رئیس و مسئولین    :ده شعبه بانکی در مرکز کسب و کار استقرار نماین  وهماهنگی  

است و با کمترین  بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه مرکزی تا حد امکان روند اهدای وام به متقاضیان تسهیل شده 

گردد. جهت انجام این امر نماینده بانک به صورت  مراجعه به شعبه و در کمتر از دو ماه روند واریز وام تکمیل می 

  1399یافتند. در مجموع در سال  ت تکمیل پرونده متقاضیان در مرکز توسعه کسب و کار حضور می هفتگی جه

 کارگاه اقتصادی در محله هرندی اهدا شده است.  398میلیارد تومان وام بانکی به   15بیش از 
   

 

 

 

 

 

 حضور نماینده بانک در مرکز و مراجعات مردمی 

 های مردمی به نهادهای دولتی و گروه   پیاده شده  معرفی الگو

باشد که به ترتیب  مردمی می -دانشگاهی و جهادی-مدل توسعه کسب و کار برای موفق شدن دارای دو بعد علمی

های زیادی جهت اجرایی نمودن آن وقت صرف شده است؛ بنابراین بیش  در اندیشکده پایا و محله هرندی ساعت
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اقتباس از آن، کسب تجربه و الگو برداری از مدل کسب و کار با مرکز ارتباط    مختلف جهت  و گروه   سازمان   20از  

 اند که در زیر به برخی اسامی اشاره شده است: اند و بعضی از آنها به صورت حضوری به مرکز مراجعه داشته گرفته 

 فرمانده دانشگاه جامع امام حسین )ع(  ✓

 زایی کمیته امداد امام خمینی )ره(  معاون اشتغال  ✓

 هیت مدیره بنیاد علوی  عضو ✓

 استانداری خوزستان عمرانی  معاون ✓

 رئیس بسیج سازندگی کل کشور ✓

 مسئول نهضت اجتماعی جوانان ✓

 های مردمی ، موسسات خیریه و گروه های جهادیاز گروه  کثیری تعداد  ✓

 بازدید مسئولین بنیاد علوی                                   امام حسین )ع(دانشگاه جامع بازدید فرمانده    
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l 

 

 

 

 

 

 بازدید معاون عمرانی استانداری خوزستان                                  بازدید گروه های مردمی      
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 پیگیری مداوم وضعیت کارجویان و خانواده آنان 

 

های در محالت نظیر هرندی با آن دست به گریبان هستند ریشه در مسائل  بسیاری از مسائل اقتصادی که خانواده 

اجتماعی، فرهنگی و روحی روانی دارد بنابراین گاهی از اوقات حل این مشکالت نسبت به مسائل اقتصادی اولویت  

های توان ارتباط دوطرفه بین حوزه اشتغال و حوزه . در مجموع نمی باشند و ریشه تمام مشکالت فرد می   باالتری دارد

توان به اهداف  است که بدون توجه به یک بعد آن نمی   اجتماعی را انکار کرد چرا که این دو چنان در هم تنیده 

توسط   دولتی و صرفا  نهادهای  از  بدون پشتیبانی هیچ یک  این مهم  به  یافت. جهت دستیابی  نظر دست  مورد 

آموزشی، مشاوره،    های جهادی و کانون شهدای محمدیه برای خانواده مراجعین در بخش اشتغال در حوزه گروه 

آسیب های اجتماعی و ... تشکیل پرونده انجام شده است و تالشی مستمر و خستگی  گی،  فرهندرمانی، خیریه،  

 شود.ناپذیر جهت حل مسائل و مشکالت آنها انجام می 

 

 

 برگزاری نماز جماعت در کانون محمدیه 
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 به همراه خانواده  کارجو  مشاوره اولیه به

 شود که عبارتند از: ارائه می خدمات گوناگونی به مراجعین در این مراکز اجتماعی 

 ... و    ای شامل معاینه و خدمات درمانی رایگان یا ارزان قیمت، توزیع ارزاق رایگان بین نیازمندانخدمات خیریه   -1

  -3روانکاوی    - 2ترغیب به ترک    -1( شامل چهار گام اساسی:  های اجتماعی )ترک اعتیادکمک به ترک آسیب   -2

 بازگشت به جامعه و خانواده کمک به  - 4سم زدایی 

 خدمات فرهنگی و اردوهای زیارتی  -3

های  کالس   مشاوره تحصیلی، ،  درسی   های کمک آموزشی خدمات آموزشی و تربیتی برای فرزندان؛ مانند کالس   -4

 های مهارتی، اردوهای تربیتی فرهنگی و ... ورزشی، کالس 

  های مهارت زندگی، مشاور خانواده، های فرهنگی، آموزش برنامه : ؛ شاملخدمات آموزشی و مهارتی برای بانوان -5
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 محه شهید هرندی توسعه کسب و کار   الگوی چشم انداز 
 

کیفیت و کمیت انواع  با تنوع بخشی خدمات دهندگان موجب افزایش  به منظور تقویت شبکه کسب و کارها    -1

 کنندگان خدمات برقرار شود. خدمات را به وجود آورد به نحوی که حالتی رقابتی را بین عرضه  

به نحوی که    -2 زیرمجموعه  تولیدکنندگان  و  پشتیبانان  بین  رابطه  کردن  تبدیل  به هم سطح  از حالت هرمی 

به افراد زیرمجموعه واگذار شود و برای اینکار    شود در آینده کارهایی که هم اکنون تماما توسط پشتیبان انجام می 

 ه آن ها داده شود. بایستی آموزش الزم و فرصت کافی ب

به یکدیگر  با ارزش بخشیدن به بعد اجتماعی خانوارها، ابعاد زندگی اقتصادی و اجتماعی  ایشان را در بعد خانوار    -3

به نحوی که تمام ابعاد زندگی    نمود؛ط به پذیرش خدمات اجتماعی  ونموده و دریافت خدمات اقتصادی را من  متصل

یک خانوار  اعتیاد، بزهکاری و ...  هایی نظیر بدرفتاری،  ابد و مشکالت و آسیبیک خانوار به صورت همزمان ارتقا ی

 فقر، بیکاری، درآمد پایین و ...  مرتفع شود.  به همراه مشکالتی چون

 


