
 دهد؛ های کارآفرین گزارش میبازار از تشکل

 شوند؟ بانوان روستایی در برابر فقر واکسینه می  |های بانوان کارآفرین در خراسان رضویتشکیل هسته

های بدست آوردن ها یکی از بهترین راهدهند لذا حمایت از آنل میبانوان روستایی یک چهارم جمعیت جهان را تشکی -مشهد

 .دسترسی پایدار به منابع غذایی و مبارزه با فقر اعالم شده است

ها و  بانوان جوان و میانسال، با طرحدر استان خراسان رضوی جمعیتی مشتاق از زنان روستایی به ویژه  : ها؛ گروه استانبازار

اندازی کسب و کاری هستند که  هایی خالقانه در حوزه صنایع دستی، گردشگری، کشاورزی و دامپروری در حال تالش برای راهایده

 .توسط آن به درآمد مستقل برسند

های پژوهشی در این  اند و یافتههم داشتههای اخیر زنان سهای اشتغال روستایی در سالدرصد طرح  ۵۰بنا بر آمار منتشره حدود 

 دهد اشتغال پایدار زنان در روستا در کاهش مهاجرت اثری معنادار دارد. راستا نشان می

درصد است،  ۱۴رضوی بیشتر از زنان در کل کشور است و با اینکه نرخ مشارکت در کشور نرخ مشارکت اقتصادی بانوان در خراسان 

 رسد. درصد می۲۰ این رقم در خراسان رضوی به

دهند و از  درصد جامعه را تشکیل می ۵۰هزار نفر است که عمال ۲۰۰جمعیت بانوان استان خراسان رضوی نزدیک به سه میلیون و 

 درصد هم روستانشین هستند.۲۷درصد ساکن شهر بوده و ۷۳این تعداد، 

در این میان تحوالت کنونی در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستا به رغم پیامدهای مثبتی   بازاربه گزارش خبرنگار 

که جهت بهبود شرایط زیست در روستا داشته، سبب گردیده تا از نقش فعال برخی زنان در عرصه تولید کاسته شود و زنان  

 ده شوند.روستایی تولید کننده سابق، تبدیل به زنان خانه دار مصرف کنن

گذارد، بلکه عمال قشر فعال عظیمی را از فرایند تولید حذف  این امر نه تنها پیامدهای منفی در عرصه اقتصاد روستا به جای می

 کرده و رشد اقتصاد ملی را نیز کند می کند. 

رند لذا سال هاست که برخی از  های قابل توجهی که بانوان روستایی در ایجاد اشتغال و تولید محصوالت متنوع دابا توجه به ظرفیت

نهاد های مردمی و هم چنین دولتی برای تسهیل مسیر تولید و ایجاد اشتغال و کارآفرینی در این استان شکل گرفته است که 

آشنایی با یکی از این تشکل های کارآفرین مردمی با عنوان تشکل »خورشید باران« محور گفت و گوی ما را در این مطلب تشکیل  

 است.داده 

این تشکل مردمی که سال هاست در خراسان رضوی در حوزه ایجاد اشتغال و آموزش فعالیت دارد توانسته حلقه بسیار بزرگی از 

فروش   بازارزنان روستایی در حوزه کارآفرینی را شکل دهد و اشتغال بانوان را از نخستین حلقه شروع تا آخرین حلقه که به 

 محصوالت ختم می شود مدیریت و دنبال کند. 
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ریزی روستایی و مدیرعامل کانون بانوان دارای مدرک کارشناسی برنامه ۱۳۶۴در همین راستا با سمانه سلیمانی نژاد متولد سال 

های حوزه کارآفرینی در روستاهای خراسان در خصوص چگونگی نحوه فعالیتکارآفرین و اشتغال خانوار مردمی »خورشید باران« 

 وگو نشستیم. رضوی به بحث و گفت

 شده است؟نهاد شما از چه سالی تأسیس* تشکل مردم

 مجوز آن ثبت وزارت کشور و استانداری شد.  ۱۳٩٩بوده است و در سال  ۱۳٩۵شروع این کار از سال 

 بال می کنید؟ * در این تشکل چه هدفی را دن

صورت تخصصی تولیدات شود. این سازمان بهدر این تشکل بحث تسهیل گری تولید در مسیر فعالیت بانوان روستایی دنبال می

کند تا در نهایت به اقتصاد خانواده و توانمند سازی بانوان برای اداره زندگی  دهی میبانوان را شناسایی و درواقع نیازسنجی و سازمان

درواقع ما به دنبال تسهیل گری در مسیر تولید و هم توسعه تقاضامحور و توزیع تحکیم بنیان خانواده در این استان   منجر شود.

 هستیم.

های  های خانواده ورود پیدا کرده و سپس در کنار آن با تقویت فعالیتهای فردی و مهارتدر همین راستا ابتدا به بحث مهارت

اقتصادی مانند تولیدات و فراهم آوردن زمینه فروش و بازار در بین بانوان خراسان رضوی می  های فرهنگی و اجتماعی سپس بحث

 پردازیم که مجموعه این فعالیت ها در نهایت به تقویت اقتصاد خانوده و تحکیم آن ختم می شود.

 های دیگر هم همکاری دارید؟ * آیا با تشکل

دارم که  اران همچنین در بازار ارغوان نیز مدیریت شورای راهبردی را به عهدهنهاد خورشید بمن عالوه بر مدیرعاملی تشکل مردم

 ۱۱چنین ها و همچنین بحث تسهیل گری تولیدکنندگان استان خراسان رضوی است.همریزی و مدیریت سرگروهام برنامهوظیفه 

 سال نیز با سازمان مردم نهاد باشگاه کشاورزان جوان مشغول به همکاری هستم. 

های تولیدکنندگان از سطح استان خراسان رضوی هستند لذا هر عضو  ها نمایندهعضو است که آن  ۵۰۰کانون دارای حداقل این 

 نفر را هم تحت پوشش خود قرار دهد.  ۲۰۰تا  ۱۰۰ممکن است تعداد 

 کنید؟ * به شکلی برای بانوان اشتغال ایجاد می

روستایی توانمندی و ظرفیت های بسیار باالیی در حوزه تولید محصوالت متنوع   در ابتدا اولویت ما زنان روستایی بودند زیرا زنان

 کنیم و بر اساس داشته ها و مهارت هایشان برای آنها تصمیم سازی می کنیم. ها را شناسایی میدارند لذا آن



است لذا در قالب این هسته و به این  های زنان کارآفرین بوده نهاد ما تشکیل هسته که یکی از مجوزهای اصلی سازمان مردمازآنجایی

آن ها چه محصوالتی را دارد و یا چه   که منطقه نفره را تشکیل داده و در آن گروه، راجع به این ۷یا  ۵منظور یک زیرمجموعه 

 رد. هایی هستند برای این زنان برنامه ریزی الزم در دستور کا قرار می گیهای را آموزش دیده و یا فاقد چه مهارتمهارت

 

کند و از تصویری از  عنوان نماینده از روستا یا شهرستان به شهر یا دهیار مراجعه میروال کاری ما به این شکل است که یک فرد به

ها  شده است، ارتباط برقرار کرده و به آنای که انتخابتوانمندی و ظرفیت منطقه خود ارائه می دهد سپس ما با آن خانم نماینده

 های بانوان روستایی را در قالب یک نمایشگاه برای ما ارسال کند. گوییم در یک روز و ساعت مشخص تمام تولیدات و ظرفیتمی

ها را برای بندی کرده و آنبندی و سطحروزه ما و تیم همراه، عالوه بر مشاهده ،محصوالت را ردهپس از برگزاری آن نمایشگاه یک

شوند سپس در هر  کنیم که در انجام این کار، بانوان با واقعیت توانایی خود بیشتر آشنا میآماده می تشکیل هسته زنان کارآفرین

 کنیم . زمینه یک سرگروه یا نماینده انتخاب می

البته فعالیت ما تنها به بحث ایجاد اشتغال و یا فروش محصوالت اختصاص ندارد و در این خصوص به رشد و توسعه همه جانبه  

کتابخانه هم ورود پیدا می کنیم و مثال خانمی که عالقه دارد و کتاب می خواند   ٔ  ابعاد زندگی این بانوان می اندیشیم لذا در زمینه

 به آن مسئولیت فروش و امانت دادن کتاب در نمایشگاه را می دهیم تا بحث کتابخوانی در روستا کلید بخورد.

 تولید و ساماندهی شده است؟ * در حال حاضر چه محصوالتی در روستاها  

توانند، فعالیت  کنیم و عضوهای این سازمان در همه مشاغل میهای جدید اشتغال را برای بانوان فراهم میدرواقع ما ایجاد فرصت

رد،  توان به بافت گلیم ،جاجیم، فرت بافی ، روبان دوزی اشاره کگونه محدودیتی وجود ندارد از مشاغل این عضوها میکنند و هیچ

 درواقع در این نهاد مشاغل قدیم روستایی که به شیوه جدید احیاشده است.



توان به برخی محصوالت باغی بسیار عالی در مناطق مختلف اشاره کرد که نیاز به دستگاه دارند. مانند دستگاه  از موارد دیگر می

ای محصوالت باغی به سود بیشتری دست یابند و  کن، دستگاه اسانس گیری ودستگاه عرق گیری تا با فروش فرآورده همیوه خشک 

های  ها فرآوردهصورت خام در شهر به فروش نرسانند که به ضررشان باشد و با استفاده از آن دستگاهبانوان روستایی محصوالت را به

 آن محصوالت باغی را تهیه کنند . 

 * آیا برای فروش این محصوالت تولیدشده فکری کردید؟ 

های شایانی را به بانوان روستایی در سراسر استان داشتیم و از چنین آموزش در این حوزه نیز کمک ر فروش و همما در بحث بازا

 های موجود در روستاها برای ایجاد اشتغال و درآمد بهره گرفتیم. ترین ظرفیتابتدایی

ها  کند را به آنشده است را که به اشتغال کمک می روزهایی که در جامعه ما بهها و برنامهها، نوآوری در این رابطه یکسری خالقیت 

 کنیم. معرفی می

های الزم را و هم در بحث آموزش و هم در بحث بازاریابی با  ها و روستاهای خراسان رضوی همکاری همچنین ما با تمامی شهرستان

 کنیم.شته و خدمات ارائه میها همکاری داها مانند بجستان، تربت، قوچان، نیشابور و دیگر شهرستانسایر شهرستان 

اندازی شده است این کار گسترش بیشتری پیداکرده است و حمایت بانوان خوشبختانه از زمانی که بازار مجازی ارغوان نیز راه

 استانداری نیز در این مسیر بسیار مطلوب بوده است.

اندازی شد تا  مجازی »ارغوان« در فضای اینستاگرامی راه در این راستا به منظور حمایت از بانوان تولیدکننده در این استان، بازار

قلم از محصوالت تولید شده   ۵۰۰محصوالتی که مناسب با نیاز روز هستند در این فضا عرضه شوند از همین رو در این بازار مجازی 

سر، عرقیات و خشکبار و  نفر از بانوان سرپرست خانوار و بدسرپرست این استان نظیر صنایع دستی، کیک و د  ۱۵۰توسط حدود 

توانند در صورت تمایل محصوالت شود و بازدیدکنندگان از این صفحه میانواع پوشاک با ارایه مشخصات محصول و قیمت ارایه می

 .را خریداری کنند

 ها برای اشتغال در روستاها به چه معنایی است؟ ترین ظرفیت* استفاده از ابتدایی

شد یا  باشد که متأسفانه یا دور ریخته میه من چندین سال پیگیر آن بودم بحث پشم گوسفندان میطور مثال یکی از مباحثی کبه

 شد. درنهایت تبدیل به تشک و بالش می

 



توانند از پشم گوسفند  هایی با نام دستگاه اشتغال خانوار میدر همین راستا به زنان روستایی پیشنهاد داده شد که باوجود دستگاه

 ای انجام دهند. نهاستفاده بهی

باشد که کاربرد آن تبدیل پشم به نخ است.از طرفی با استفاده از این دستگاه دیگر نیازی به  خیاطی میاین دستگاه همانند چرخ

 توانند نخ موردنیاز برای بافت گلیم ، جاجیم و حتی فرش را تامین کنند. طی مسافت آمدن به شهر برای تهیه نخ وجود ندارد و می

 چه مشکالتی در زمینه بازاریابی و یا فروش محصوالت روبرو هستید؟ * با  

گونه نیست، مشکالت اصلی ضعف در تولیدات است که باعث  از مشکالتی که وجود دارد، شاید در ظاهر بازار فروش باشد اما این

 شود بازار فروش برای آن محصول کاهش پیدا کند. می

های فردی است. از مشکالت دیگری که درگذشته وجود  گیری و مهارتضعف در ارتباطتوان اشاره کرد ،به مشکل دیگری که می

ها  دادند اما بازار فروش و مشتری برای محصوالت خود نداشتند .اکنون به آن داشت این بود که روستاییان تولیدات انبوه انجام می

 س دست به تولید انبوه بزنند. شده است که در ابتدا مشتری برای محصوالت پیدا کنید و سپآموزش داده

 * به طور میانگین چقدر این بانوان از محل این فعالیت ها درآمد دارند؟

خوشبختانه ما با ارتباطاتی که در شهر داریم موفق شدیم تا این بانوان را از طریق یک نامه به کارخانه و یا موسسه ای که دستگاه  

 تا با قیمت خیلی مناسب تر در اختیار بانوان روستایی قرار بگیرد.مشاغل خانگی را تولید می کنند، معرفی کنیم 

در خصوص درآمد هم باید عرض کنم بسته به فعالیت و توانی که این بانوان برای فعالیت و تولید صرف می کنند درآمد آن ها از  

هزار تومان تا دو میلیون تومان متغیر است البته سعی ما بر این است که به آن ها کمک کنیم تا کسب و کارشان    ۵۰۰ماهی 

 توسعه پیدا کند. 

 ولتی حمایتی از این موضوع دارند؟* آیا نهاد های د

بله خوشبختانه و تاکنون امور بانوان استانداری همکاری بسیار خوبی با ما داشته است و در این راستا فرمانداری ها نیز با برپایی  

شتری وجود دوره های آموزشی به صورت رایگان کمک حال توانمندسازی بانوان روستایی بودند که به اعتقاد من هنوز جای کار بی

 دارد.

ما برای توانمندسازی و آموزش بانوان روستایی با سازمان های متعدد و مختلفی از جمله امور جوانان آستان قدس، شهرداری، نهاد  

 ها، امور بانوان استانداری و قرارگاه نهضت اجتماعی همکاری داشته و در ارتباط هستیم. کتابخانه

 دت چه بوده است؟* دستاورد فعالیت های شما در این م 

آموزی و  به طور کلی دستاورد و برکات فعالیت ما در این تشکل مردمی توانمند سازی بانوان جامعه روستایی بوده که با مهارت

حمایت توانسته آن را به یک کارآفرین موفق در حوزه تولید تبدیل کند لذا این کارآفرین و ایجاد اشتغال موجب شده تا بسیاری از 

 ا در روستا ها در برابر فقر و مشکالت اقتصادی واکسینه شده و به اقتصاد خانواده کمک کنند. بانوان م

کنند و آمار دختران مجرد در روستاها افزایش پیدا  اینک بسیاری از پسران از روستاها برای کسب شغل به شهرها مهاجرت میهم

وکار خرد در  های کسبتوان با ایجاد اشتغال و ایجاد فرصتاست که میاست و لذا افزایش دختران مجرد در روستاها آسیبی کرده

 های کوچک در این مناطق از آن جلوگیری کرد روستاها و جذب سرمایه



در قالب فعالیت های انجام پذیرفته و درک و آشنایی که این بانوان در جامعه و در خصوص اشتغال و هم چنین ارتباط با بازار پیدا  

 توانند به خانواده خود تحکیم ببخشند.دیده و میتر در برابر فشارهای اقتصادی آسیبکردند لذا کم

کنند و آمار دختران مجرد در روستاها افزایش پیدا  اینک بسیاری از پسران از روستاها برای کسب شغل به شهرها مهاجرت میهم

وکار خرد در  های کسبان با ایجاد اشتغال و ایجاد فرصتتواست و لذا افزایش دختران مجرد در روستاها آسیبی است که میکرده

 های کوچک در این مناطق از آن جلوگیری کرد. روستاها و جذب سرمایه

 کنید؟ زایی و کارآفرینی در این تشکل دنبال میجز اشتغال* آیا اهدف دیگری را هم به

خورشید باران تنها تشکیالت مردمی است که به طور طبیعی   دهیم و درواقع ما یک کار فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی را انجام می

توسط زنان روستایی و شهری مبتنی بر تعهداتی اجتماعی،اقتصادی با محوریت خانواده و رعایت شأن و منزلت زن مسلمان  

 ایجادشده است. 

ست پیدا کنیم که مبتنی بر آن تمامی  خواهیم به یک قاعده و قانونمندی در حوزه توانمندسازی و کارآفرینی زنان روستایی دما می

 زا و مولد و متناسب با شرایط زندگی و اجتماعی، اقتصادی زنان روستایی تنظیم و سازمان پیدا کند . های اشتغالظرفیت

شده  یریزگرایی با اتکا به مداخله جدی و برنامهزایی و برونبرخورداری از یک روش منطقی و علمی با رویکرد مردم بنیانی، درون

کننده حرکت کنیم لذا  دهی و اقشار دریافتهای خدماتویژه زنان روستایی با الگویی نو و جدید بین نظامها بهمخاطبین طرح 

 وچراغ و ابزار مسئولین دولتی و از سویی گفتمان و مطالبات مردم باشد. ها چشمامیدواریم این برنامه

   ۰۰:۰۱  - ۱۴۰۰بهمن  ۵

 ۱۳۰٬۷۶۳ :کد خبر

 کارآفرینی# •
 کسب و کار # •
 اشتغال زنان # •
 زنان روستایی # •
 زنان روستایی و عشایری # •
 زنان کارآفرین # •
 زنان سرپرست خانوار # •
 سمانه سلیمانی نژاد# •

 

https://www.tahlilbazaar.com/tag/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://www.tahlilbazaar.com/tag/%DA%A9%D8%B3%D8%A8+%D9%88+%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://www.tahlilbazaar.com/tag/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84+%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.tahlilbazaar.com/tag/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.tahlilbazaar.com/tag/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D9%88+%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://www.tahlilbazaar.com/tag/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://www.tahlilbazaar.com/tag/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://www.tahlilbazaar.com/tag/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF

