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واژهشناسی

روستاییکارآفرینی
بکارگیریباکهکارآفرینیانواعازیکی

تایراسدرروستاامکاناتومنابعنوآورانه
ایدهکاریوکسبفرصتهایشکار

.میشوداجراییوریزیبرنامهپردازی،

اورزیکشبخشتکمیلیوتبدیلیصنایع
وریفرآوبهکهمیشودگفتهصنایعیبه

ونباتیضایعاتومحصوالتآوریعمل
شاملمحصوالتاین.میپردازدحیوانی
:میشودزیرموارد
oزراعی
oباغی
oشیالتی
oدامی
oماکیان
oجنگلی
oمرتعی
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واندمیتکشاورزیتکمیلیوتبدیلیصنایع
غذایی،امنیتتامیندرمهمینقش

کاهشدرآمد،بهرتتوزیعاشتغالزایی،
روستا،ساکنینرفاهروستایی،مهاجرتهای

توسعهیوعمرانواجتامعیعدالتبرقراری
.کندایفاروستاییمناطقویژهبهمناطق

فرآوری
ی،شیمیایفیزیکی،تغییراتبرگیرندهدر

توزیعوبستهبندینگهداری،ارگانولیپتیکی،
نگهداریفرآوری،کمکبه.میباشدمحصول

ومرصفبرایودادهافزایشرامحصوالت
ازمجموعدرومنودهمناسبترراآنعرضهی
التمحصواقتصادیارزشصنایعنوعاینطریق

1.میدهیمافزایشرا
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اساسیقانوندرکارآفرینیهایقانون

مشوقهایازسالسهمدتبهپیرشوکارآفرینان:۲ماده
بعدبهرهمندیاستمرار.میشودبهرمندنامهتصویبموضوع

.استآنهامجددارزیابیبهمنوطمذکور،مدتاز

مدارکیتوسطپیرشوکارآفرینانکهصورتیدر:۳ماده
رایدریافتحامیتهاییاوگیرندقرارتصمیمحامیتمخالف
یتهاحاماینمنودنناظرکمیتهتصویریازغیرمقاصدبرای
.میدهندانجامراالزماقداممقرراتوضوابطبرابر

دراستموظفاجتامعیرفاهوکارتعاونوزارت:۴ماده
زااستفادهبااجراییدستورالعملونامهتصمیمچارچوب
یسیونکمدلیلرادبیرخانهوناظرکمیتهکارکنانوظرفیت
عدبماهدوظرفودادهتشکیلاجتهادعالیشورایتخصصی

کارهایوسازدستگاههاهمکاریبانامهتصویبابالغاز
.مناینداقداماجراییدستورالعملقالبدررااجرایی
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وانفراخطریقازاستموظفناظرکمیتهدبیرخانه:۵ماده
شافزایبرایومنودهاقداممتقاضیاننامثبتبهعمومی
ریافتدحامیتهایپیرشوکارآفرینانکاملفهرستشفافیت

وارزیابیتخصصیهیئتهایوکمیتهنظراتوآراشده
اطالعمعرضدرفناورانهبسرتطریقازرااطالعاتسایر
.دهندقرارعموم

استموظفناظرکمیتهایدبیرخانه:۱تبرصه
بانامهتصویبابالغتاریخازماهششظرف

آنالینبرخطفناورانهبسرتدستگاههاسایرهمکاری
.منایداندازیراهرا

وزارتتجارتومعدنصنعتوزارت:۲تبرصه
موظفدستگاههاسایروداراییواقتصادیامور

بررسیبرایرانیازمورددادههایارائههمبسرت
اتمقرروقوانینطبقمتقاضیانرشدشاخصهای

2.سازندفراهممربوطه
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روستاییکارآفرینی

شناختهاشتغالزاییونوآوریبهرهوری،اقتصادی،رشدموتورعنوانبهکارآفرینی
جملهاز.میشودمحسوباقتصادیپویاییمهمابعادازیکیواستشده

هبآنانمهاجرتوروستاییانفقروبیکاریاخیر،دههچنددرکشورمشکالت
.شوندسکنهازخالیکشورروستاهایازبسیاریشدهباعثکهبودهشهرها

نقشالتمشکاینحلزمینهدرخود،مثبتاثراتبهتوجهبامیتواندکارآفرینی
ددمجپویاسازیواحیابحثاخیرسالچنددردلیل،همینبه.منایدایفامهمی
جلبخودبهرازیادیتوجهکارآفرینیتوسعهوارتقاطریقازروستایینواحی
عنوانبهکارآفرینیبهروستاییتوسعهکارگزارانازبسیاریواقعدرواستمنوده
.مینگرندروستاییپایدارتوسعهراهربدیک

راآنبایدهاینکجزنداردشهردرکارآفرینیباتفاوتیاساساروستاییکارآفرینی
.منودتصورروستافضایدر



روستاکارآفرینیهایگذاره

میکندبسیجبازاربیپاسختقاضایکبهپاسخگوییبرایرامنابعسایرکهنیرویی-1

هیچازچیزیایجادوخلقتوانایی-2

صتفریکازبهرهگیریراستایدرمنابعازواحدیمجموعهامتزاجوسیلهیبهارزشخلقفرآیند-3

تهايفرصکنندهايجادشاخصهايوموثرعواملشناساييروستاييکارآفرينياجرايبرايگاماولني
.ميباشدکارآفريني

-امعياجتاقتصادي،عواملموضوع،ادبياتوپيشينهدرکاملوجامعبرريسباتحقيقنظريمباين
ارآفرينيکفرصتهايايجادبرموثرشاخصهايمهمترينعنوانبهسيايسوفرديزيرساختي،فرهنگي،
رضوريويتحيابسياراقتصاديپشتوانهوجودکارآفرينيوکاروکسبايجادبراي.میباشندروستايي
دوستانوهخانوادتوسطاقتصاديپشتوانهياوفردمايلاستقاللوکايفمايلرسمايهداشنت.ميباشد
بانکي،ويلماتسهيالتوجودآن،برعالوه.شودواقعموثربسيارکارآفرينيفرآيندترسيعدرميتواند
.باشداثرگذارميتواندمکانيککارآفرينيميزانبرنيزمحيلوخصويصبخشگذارانرسمايهوجود

:ازعبارتندکهباشندبرخوردارمهماصل۵ازبایدموفقیتبرایروستاییکاروکسبمدلهای

(منظورهچندکاروکسبمدل)مختلفخدماتومحصوالتارائه.1

خدماتومحصوالتارائهدرانعطافپذیری.2

محلیتقاضایبرمبتنیاقدام.3

کارکنانمستمرپشتیبانیوآموزش.4

مناسبتکنولوژیکیزیرساختهای.5
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همواستمفیدروستاییمردمبرایهمروستاییمشاغل
کردهاندمهاجرتشهرهابهافرادیکهبرای

وکسباندازیراهبرایکوچک،شهرهایوروستاییمناطق
ویتاولاولین.دارندرازیادیبسیارپتانسیلپرسودکارهای
وروستاهامزیتشناختروستایی،مشاغلتوسعهبرای

.استعشایریمناطق
هیساماندقانوناساسبراجتامعيرفاهوکار،تعاونوزارت

طرحعنوانباراطرحیخانگیمشاغلازحامیتو
قطبکهمیکندپیادهخانگيمشاغلازحامیتوساماندهي

بامتناسبمیتوانندزودبازدهخانگیمشاغلمتقاضیانآن
باوکنندپررانامثبتفرمهایخودنظرموردفعالیتنوع

ستاددبیرخانهکهزودبازدهخانگیمشاغلفهرستبهمراجعه
درواستکردهاعالمخانگيمشاغلازحامیتوساماندهي

برایراالزمپیگیریهایونامثبتمیخوانیدادامه
.دهندانجامقانوناینمزایایازبرخورداری

درآنهاساماندهیمسئولدستگاههایوخانگیمشاغل
2.شدهاندخالصهروبهروجدول
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جمعرشتهها دستگاهاجرایی نوعفعالیت

173 میراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگریسازمان صنایعدستی

10 (مرکزملیفرشایران)وزارتصنعت،معدنوتجارت فرشدستبافورشتههای
مرتبط

27 مرکزتوسعهتجارت)معدنوتجارتوزارتصنعت،
(الکرتونیک

تجارتالکرتونیک

59 وزارتجهادکشاورزی امورتولیداتدامی،شیالت،
صنایعتبدیلیوتکمیلی
کشاورزی،عشایری،امور

تولیداتگیاهی

21 سازمانآموزشفنیحرفهای (صنعتوخدمات)تولیدی

50 وزارتفرهنگوارشاداسالمی فعالیتهایفرهنگیهرنی
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روستاییمشاغل

غذاییموادفروشگاهوسوپرمارکت
نخستینجزءروستادرموادغذاییفروشگاهوسوپرمارکتیامغازه

ادیآنازکوچکروستاییمشاغلایجادبرایمعموالکهاستایدههایی
عوضدرونداردنیاززیادیتخصصورسمایهبهشغلاین.میشود
ایکارهوکسب.باشدداشتهبهمراهراخوبیدرآمدبرایتانمیتواند
ندارند،چندانیدرآمدکهروستاهاییوکوچکشهرهایدرمختلف
ودسحالعیندروکوچککاروکسبیکاندازیراهبرایایدهبرترین

قدرهرچ.باشدغذاییموادفروشگاهیکیاسوپرمارکتیکمیتواندده
بدمردماقتصادیوضعیتهمهرچقدرباشد،کوچکروستایکهم
راردمممنیتوانهمبازباشند،پرریسکمختلفکارهایوکسبوباشد
مثلموادغذاییکهمحلیایجادترتیببدین.کرددریغخوراکوخورداز

بسیارکندعرضهمناسبقیمتبارا…وحبوباتتنقالت،،نوشیدنیها
زانکشاوربامیتوانیدحتیکوچکروستاهایوشهرهادر.استمناسب
3.کنیداستفادهآنهامحصوالتازخودفروشگاهدروبستهدادقرار
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خواندنیتجربههای

آکومااونیکا
نیجریهبرترکارآفرین10عنوانبه

اوچهکناردر(نیجریه)ونگاردتوسط
ندالیایجفو،آنتونیاوسوا،سونپدرو،
.رفتگقرارتوبوسون-گیوامتیوایکجی
کارآفرینیک1984اکترب21متولد
وحملبخشهایبرمترکزبافناوری
.استرسانههاوامالککشاورزی،نقل،
وآمددنیابهالگوسایالتدراونیکا
بهوالدینشسالگی،2ازقبلدرست
نقلنیجریهغربیشاملسوکوتو،ایالت
سپساوکهجاییکردند؛مکان

تحصیالت

ارخودمتوسطهوابتداییتحصیالت
.گذراند

دانشگاهدرراخودلیسانسمدرکاو
دروگرفتهندوستانمانیپالسیکیم
یکدرجهافتخاراتباAدرجهباآنجا
فارغکاربردیاطالعاتفناوریدر

.شدالتحصیل
واردجوانیبسیارسنیندراونیکا

درهنوزکهزمانیحتیوشدکارآفرینی
اموفقیتهرشدحیندروبوددانشگاه

میکرد،ثبتراشکستهایشو
.کردایجادآپهاییاستارت
حامیان
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یتانیابرشورایباراخودکاریتجربهدانشگاهی،مدرکاولیندریافتازپساو
کنندههامهنگعنوانبه،Deloitteبهپیوسنتازپیشوب،مدیرعنوانبه

او،2010سالدر.کردآغازآفریقامرکزوغربرشق،برایالکرتونیکیبازاریابی
تاکردفعالیتGTBدرمدتیسپسبود،Wakanowآنالینبازاریابیمدیر
SMEمرکز Marketکندراهاندازیرا.
کهنیجریهدیجیتالکشاورزیپلتفرماولین،FarmCrowdyموسساونیکا

رسمایهکاملمزرعهچرخهدرکهحامیانیباراکوچکمقیاسهایکشاورزان
زمینهایامنیتتامینبرایحامیانوجوه.میکندمرتبطمیکنند،گذاری

محصوالتبرداشتتابذرازآنها،محصوالتوکشاورزانبیمهوکشاورزی
ودسمیشوند،فروختهبازاردرمحصوالتکههنگامی.میشودمرصفکشاورزی

حامیان.میشودتقسیمFarmCrowdyومزرعهحامیانکشاورز،بین
ویرتصاومنت،طریقازکشاورزیفرآیندطولدررارسانیهاروزبهمیتوانند
ایاالتنیجریه،رستارسدرحامی1000ازبیشرشکتاین.کننددریافتویدئو
هشتدرکوچکمقیاسدرکشاورز2000ازبیشازکهداردبریتانیاومتحده
.میکنندحامیتنیجریهایالت
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،Farmcrowdyبنیانگذارانازیکیاو
Plentywaka،Crowdyvestو

RentSmallSmallسالدراو.است
Farmcrowdyعاملیمدیراز2021

طوربهحارضحالدروداداستعفا
Plantywakaعاملمدیررسمی

ائئئائاذئابئبذلدلئبائبائائائائائائ.میباشد
دنبالبهاونیکا،2021مارس2در

ازکاروکسبدرصدی100فروش
Crowdyvestعاملیمدیرسمت

Topeدروداداستعفا Omotolani،
عنوانبهرشکت،کلهدایتازپس
.شدمنصوبرشکتاینعاملمدیر
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