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شبکه نیب المللی کارآفرینی  دهکده مهر

اهداف جهانی 
برای توسعه پایدار

دست رد دست هم دهیم هب مهر

 استقرار مدرییت رد جوامع بومیمیهن خویش را کنیم آباد

دفتر توسعه کارآفرینی دهکده مهر
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ــی اســت.  ــا یکــی از شــاخص های اصل ــت حتم ــردم بایدمحــور توســعه باشــند. عدال ــره بخــورد، م ــردم گ ــا م ــد ب 1- توســعه بای
ــم انداز  ــد چش ــرد، نمی توان ــده بگی ــه ندی ــروت را در جامع ــه ث ــع عادالن ــت و توزی ــه عدال ــت گذاری هایی ک ــزی و سیاس برنامه ری

موردنظــر مــا را تامیــن کنــد و برنامــه مطلــوب مانیســت.
2- کارآفرینــی و ایجــاد بنگاه هــای اشــتغال و کارآفرینــی بازوســت. وجــود نیــروی کار یــک بــازوی دیگــر اســت. اینهــا بایــد هــر 

دو  باشــند و همــکاری کننــد. نقــش دولــت ایجــاد یــک خــط عادالنــه میانــه بــرای ایــن همــکاری اســت.
ــن دو نقطــه متمرکــز بشــویم و کارهــا  ــا توانســتیم روی ای ــان از نقــاط کلیــدی اســت. اگــر م ــا اشــتغال جوان 3- اشــتغال و عمدت
ــت و  ــد رف ــو خواه ــادی جل ــزان زی ــه می ــه کار ب ــت ک ــن اس ــور ای ــم، تص ــته بندی کنی ــزی و دس ــاس برنامه ری ــن اس ــر ای را ب

موفقیت هــای چشــمگیر و محسوســی پیش خواهــد آمــد.
4- بخــش تعــاون و فعالیــت تعاونی هــا از جملــه مســائلی اســت کــه می توانــد جلــوی بی عدالتــی را بــه شــکل اصولــی و منطقــی 
ســد کنــد. تعــاون از آن جهــت مــورد تاییــد اســت کــه در وضــع کنونــی کشــور می توانــد،  انگشــت گره گشــایی باشــد و کشــور را 

از لحــاظ اقتصــادی نجــات دهــد.

ــد و  ــاالن دلســوز احســاس مســئوليت مضاعــف كنن ــگان و فع ــي كشــور موجــب شــده اســت نخب شــرايط كنون
ــت را  ــن فرص ــدر اي ــن ق ــد، بنابراي ــه كنن ــئوالن عرض ــه مس ــود را ب ــي خ ــي و تجرب ــته هاي علم ــا و داش ظرفيت ه

ــد. ــل كني ــاالن دانشــگاهي و اقتصــادي اســتفاده كام ــد و از پيشــنهادهاي فع بداني

#گره_گشايی_پايدار

#توسعه_پايدار
#پيشرفت

#استقرار_مديريت_در_جوامع_بومی
#حمايت_از_توليد_ملی

#اقتصاد_مقاومتی

بيانات رهبر معظم  انقالب در رابطه با توسعه كارآفرينی، عدالت و روستاها

بیانات رهبر معظم انقالب
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   دفتر توسعه کارآفرینی دهکده مهر
آباداني و رشد پایدار کشــور، همواره اولویت مردان و زناني بوده اســت که دل در گرو مهر مردمان و آب و خاک این سرزمین دارند. 
هزاران ســال تالش و همت، میراثي را براي ما باقي گذاشته که مسؤولیتي ســنگین را بر دوش هر ایراني مي گذارد. منابع طبیعی و 

خدادادی موجود بستری شگرف براي اشتغال، توسعه و آباداني در کشور به وجود آورده است.
امنیتي که مدیون و مرهون خون شــهیدان اســت، نیروي عظیم انســاني، دانش، تخصص، تجربه، ســرمایه و انگیزه نیز هنوز در 
رگ های مردم این کشور می دود. اما مشکل کجاست که در اشتغال در کشــور دچار مشکل هستیم؟ چرا فقر در سرزمین ما هنوز راه 
تنفس عده ای را بسته است؟ علت عدم توزیع منطقی و عادالنه ثروت در کشور چیست؟ چرا عده اي از هم وطنان، از کم ترین داشته ها 
محرومند؟ چرا فرهنگ هاي اصیل و منحصر به فرد، هنرهاي ممتاز، طبیعت متنوع و شــکوهمند کشورمان دچار آسیب هاي جدي 

شده است؟ راه حل این همه بحران چیست؟ 
تطابق شعار، آرمان و عمل می تواند عالوه بر افزایش سطح اعتماد ملّی و تصحیح وضعیت ســرمایه های اجتماعی به بهبود فضای 
کسب وکار، افزایش اشتغال و نهایتًا افزایش سرانه تولید ناخالص ملّی می گردد. بهره گیری کارا و اثربخش به معنای واقعی آن و نه در 

سطوح شعاری، می تواند منابع را در راستای صحیح خویش هدایت و به بهبود سطح رفاه اجتماعی کمک شایانی نماید. 
ما مي توانیم با اراده فوالدین خود، با عشق و عالقه به میهن و ســرزمینمان ، با برنامه اي علمي و عملي و با همراهي عالقه مندان و 

دلسوزان و عاشقان ، در قالب دفتر توسعه کارآفریني دهکده مهر آرمان هاي خود را جامه عمل بپوشانیم.

مقدمه
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اهداف جهانی 
برای توسعه پایدار

اهداف شبکه توسعه کارآفرینی دهکده مهر مطابق با اهداف جهانی توسعه پایدار

5- عدالت جنسیتی1- از بین بردن فقر

9- نوآوری و 
زیرساخت

13- اقدام 
مناسب اقلیمی

14- حفاظت
 از منابع آبی

15- حفاظت از زمین

17- مشارکت برای 
دستیابی به اهداف

16-  صلح ،عدالت و 
نهادهای توانمند

10- کاهش نابرابری

11- جوامع و 
شهرهای پایدار

12- الگوی تولید
 و مصرف مناسب

6- آب تمیز و 
فاضالب

7- انرژی پاک 
و مقرون به صرفه

8- رشد اقتصادی
 پایدار و فراگیر

2- به صفر رساندن 
گرسنگی

4- آموزش عالی3- سالمت و رفاه

دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه پایان دادن به همه اشکال فقر در همه جا
زنان و دختران

برپایی زیرساخت انعطاف پذیر، پیشبرد صنعتی 
شدن فراگیر و پایدار و تحکیم نوآوری

دام فوری برای مقابله با تغییرات آب و هوا 
و تاثیرات آن

حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس ها، دریاها 
و منابع دریایی برای توسعه پایدار

حفاظت، بازسازی و ترویج استفاده پایدار از 
اکوسیستم های )زیست بوم های(خاکی، 

مدیریت پایدار جنگل ها، مقابله با بیابان زایی و 
متوقف نمودن و معکوس کردن جریان نشست 
زمین و متوقف نمودن از دست رفتن تنوع زیستی

کاهش نابرابری داخل کشورها و میان آن ها

ضمین الگوهای مصرف و تولید پایدار

تقویت ابزار الزم برای اجرا و احیای همکاری 
جهانی جهت توسعه پایدار ترویج جوامع صلح آمیز و فراگیر برای توسعه 

پایدار، در اختیار قرار دادن عدالت برای همه و 
ساخت نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر در 

همه سطوح

امن و پایدار نمودن شهرها و مکان های 
اسکان بشری و مقاوم نمودن آن ها در برابر 

حوادث بصورت فراگیر

اطمینان از دسترسی به آب و بهداشت
 برای همه

تضمین دسترسی به انرژی پایدار و مدرن با 
صرفه و قابل اتکاء برای همه

ترویج رشد اقتصادی پایدار و فراگیر، اشتغال 
کامل و بهره ور و مناسب برای همه

پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی 
و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار

تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه
 در تمام سنین

ترویج فرصت های یادگیری مادام العمر
طرح ملی توســعه کارآفرینی دهکده مهر ،اندیشــه ای برای فردای بهتر 
است.فردایی که با مشارکت ذینفعان طرح،ســاخته خواهد شد.گستره ی 
اجرایی طرح از روستایی کوچک در دوردست ترین ارتفاعات دیلمان آغاز و 

در تمام سرزمین ایران فرهنگی گسترش پیدا خواهد کرد.
 این طرح توســط افــراد بومی ، بــا مالکیت افــراد بومی بــا همکاری 
متخصصان ملی و بین المللی و ســرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی 
 اجرا می گردد تا آرمان توســعه پایــدار را در جامعه بومی تحقق بخشــد.

اشتغال پایدار ،ســاماندهی پدیده مهاجرت ،صیانت از محیط زیست،احیاء 
فرهنگ های اصیل ایرانی و اســالمی ،صیانت از داشــته های طبیعی و 
اقلیمی ،اقتصاد درون زاو مقتومتی، نــگاه جهانی،عدالت در وزیع دانش و 
سرمایه و مشارکت در مدیریت جامعه توسط مردم از دستاوردهای این طرح 
نمی باشد. گسترش تعاونی و اقتصاد اســالمی ففرهنگ مهربانی،وحدت 
کلمه ،اتحاد و همدلی با اجــرای این طرح در جوامع بــه وجود خواهد آمد 
و مقابله با نظام ســرمایه داری، فقر و بی عدالتی صــورت خواهد پذیرفت و 

جامعه را برای همیشه نفوذ ناپذیر خواهد کرد.
 اســتقرار مدیریت در جوامع بومی و اتصال آن به شــبکه جهانی مصرف و 
بازارهای تخصصی توسط زنجیره پشــتیبان،ارزش افزوده و تولید ثروت را 
عالوه بر درآمدزایی چشمگیر برای مردم به ارمغان می آورد و حاصل همه 

ی این ها ،رفاه و عدالت حقیقی است.
دست در دســت هم می دهیم برای ایران هم صدا شــویم و از همه ی آن 
هایی که مفیدند دعوت مــی کنیم تا ما را همراهــی کنند.رمز موفیت این 
طرح مشارکت عمومی می باشــد و امید ما و مردم و فردای این سرزمین به 
همت این سرزمین و به همت و تالش امروز ماست.فردای بهتری خواهیم 

ساخت... 
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مجریتوضيحاتخروجی های موردنظرمدت زمانعنوانفاز

فاز 1
مطالعات و 
تحقیق و 
پژوهش

مشکالت کشور در حوزه روستایی مورد بررسی قرار 1384-1397
عامل اولفعالیت های پژوهشی-رسانه ای و مطالعاتی انجام شدهگرفته است.

راهکارهای متنوع جهت حل مشکالت پیش بینی 1384-1397
شده است.

طرح های  پایلوت صورت پذیرفته و مشاوران متعدد طرح ها را بررسی 
عامل اولکرده اند.

عامل اولطرح های زیرمجموعه و پروژه ها مورد بررسی قرار گرفته است.مطالعات تکمیلی صورت پذیرفته است.1391-1397
عامل اولبا همکاری UNIDO و وزارت کار -طرح مسیرهای گردشگری ایرانطرح ملی تدوین و تکمیل شده است.1396-1397

بسترسازی فاز 2
اجرای طرح

عامل اولوزرات تعاون،کار و رفاه اجتماعی به عنوان حامی اصلیحمایت های ملی از طرح اخذ شده است.1396-1397
عامل اولسازمان توسعه صنعتی ملل متحد UNIDO به عنوان حامی بین المللیحمایت های بین المللی به عمل آمده است.1396-1397

عامل اول-عامل پنجمصندوق کارآفرینی امید به عنوان تامین کننده سرمایهمنابع مالی جهت اجرای طرح تامین شده است.1397

زنجیره پشتیبانی با حضور برندهای حامی تشکیل 1397-1398
عامل دومجذب برندهای شاخص ملی و بین المللی جهت ارائه استانداردهاشده است.

ایجاد و معرفی فاز 3
طرح

عامل اول-دوم-سوم-چهارم-ایجاد شرکت عامل جهت اجرای کامل طرحشرکت های عامل ایجاد شده است.1397-1398
پنجم-ششم

عامل چهارمارائه 440 نمایندگی به 440 شهرستاننمایندگی های شهرستان ها ارائه شده است.1398-1399

عامل دوم-چهارم-پنجم-اجرای پروژه های مکمل در هر شهرستان توسط نماینده ها و مردمپروژه های طراحی شده اجرا می گردند....-1398
هفتم-هشتم

عامل ششمفروش محصوالت و خدمات تولیدی توسط عامل 6 و 2محصوالت و خدمات به فروش می رسد....-1398

فاز4
توسعه بین المللی 

طرح در 
کشورهای هدف

عامل اولاقتصاد و جامعه کشورهای هدف مورد بررسی قرار گرفته استطرح جهت توسعه بین المللی تدوین شده است.1399-1400

زنجیره ارزش جهت فعالیت بین المللی تکمیل شده 1398-1400
عامل دومایجاد عامل هفتم جهت توسعه طرح در حوزه بین المللیاست.

عامل هفتمارائه نمایندگی در کشورهای هدفنمایندگی های منطقه ای خارجی ارائه می گردد....-1400
عامل ششم و دومفروش محصوالت در ایران و خارج توسط عامل 6 و 2محصوالت و خدمات نمایندگی ها به فروش می رسد....-1400

برنامه بیست ساله شبکه توسعه کارآفرینی دهکده مهر
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دست رد دست هم دهیم هب مهر

میهن خویش را کنیم آباد

تشکل سیاست گذار و مدیریت زنجیره

دفاتر توسعه کارآفرینی دهکده مهر
 در هر شهرستان یک شعبه

تشکل تامین سرمایه و 
سرمایه گذاری

تشکل مجری پروژه های بزرگ 
عمرانی و ساختمانی

تشکل تخصصی توزیع، 
فروش و بازاریابی

تشکل تخصصی آموزش، 
استانداردسازی و طراحی 

طرح های اقتصادی

تشکل جذب مشارکت دفاتر 
و نظارت بر کیفیت و کمیت 

دفاتر توسعه کارآفرینی

تشکل جذب مشارکت های 
ملی و بین المللی

5
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7

4
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عامل

عامل

عامل

عامل

عامل

عامل

عامل

عامل

تشکل های پشتیبان شبکه توسعه کارآفرینی دهکده مهر
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نوع در آمدزايیتوضيحات/ شرح وظايفساختار اجرايیعنوانعامل رديف

شرکت توسعه گردشگریکارفرماعامل اول1
دهکده مهر آریانا 

ایجاد زنجیره های ارزش و سیاست گذاری و مدیریت مکان 
طرح ملی توسعه کارآفرینی و اشتغال روستایی )دهکده مهر(

 ارائه خدمات
کارمزد

 ارزش افزوده

 شرکت توسعه کارآفرینی و همکاری هایمشاوران و برندهای مادر عامل دوم2
 دهکده مهر

 استاندارد سازی مشاغل در مقیاس خانگی و کوچک جهت اجرا
 در سطح روستا ها با پشتیبانی برندهای مادر، حمایت از تولیدات و

خدمات و انتقال دانش و تکنولوژی

 ارائه خدمات
کارمزد

 توسعه بازار

 اجرای کلیه امور طراحی شده شامل مشاغل و خدمات دردفاتر توسعه کارآفرینی دهکده مهرپشتیبان مدیریت شعب عامل سوم3
سطح شهرستان

 ارائه خدمات
کارمزد

 ارزش افزوده
 مالکیت

واگذاری شعب، امور حقوقی ، امور پشتیبانی QC، شرکت عاملیت چهارم دهکده مهرنظارت بر استانداردهاعامل چهارم4
استانداردسازی، نظارت بر اجرای استانداردها

 ارائه خدمات
کارمزد

تعاونی توسعه کارآفرینی دهکده مهرسرمایه گذاری و جذب سرمایهعامل پنجم5
 جذب سرما یه  گذاران ملی و بین المللی و تدوین راهکارهای
 مربوط، سرمایه گذاری در استارت آپ ها و پروژه های متوسط

و بزرگ

 ارزش افزوده
 مالکیت

 فروش، بازاریابی تبلیغات وعامل ششم6
 ارائه خدماتفروش، بازاریابی، بازرگانی، تبلیغات، برگزاری رویدادها و ...شرکت آریانا گردشگر مهر کیشبازرگانی

کارمزد

 شرکت تحقیق، پژوهش و برنامه ریزیتوسعه، تحقیق و پژوهشعامل هفتم7
 ارائه خدماتتحقیق، پژوهش و برنامه ریزی با هدف توسعه پایداردهکده مهر

کارمزد

 ارائه خدماتمهندسی و اجرای پروژه های بزرگشرکت مدیریت پروژه های دهکده مهرپیمانکار پروژه های بزرگعامل هشتم8
مالکیت

معرفی عوامل پشتیبان در شبکه بین المللی توسعه کارآفرینی دهکده مهر
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  معرفی دفتر توسعه کارآفریین دهکده مهر

دفتر توسعه کارآفریني دهکده مهر، مجموعه اي است که برمبناي نیازهاي توسعه و کارآفریني با روش هاي علمي مدیریتي جهاني 
در عرصه کارآفریني و با هدف جامه عمل پوشــاندن به آرمان هاي مجموعه که آباداني، رشــد پایدار و صیانت از میراث فرهنگي، 
طبیعي و تاریخي سرزمینمان است با مشــارکت تمامي ذینفعان که شــامل افراد بومي، متخصصین، دولت و ... بستر کارآفریني و 

اشتغال را براي گروه هاي ویژه ای از جامعه که به لحاظ تعداد نیز قابل توجه هستند، فراهم مي آورد.
این دفاتر در هر شهرستان کشور تأسیس و اقدام به ارایه انواع خدمات پشتیباني علمي، فني و عملي شامل آموزش، تسهیل در فرآیند 
اخذ مصوبه ها و مجوزها از مراجع قانونی ذیربط، طراحي زنجیره هاي ارزش و ... از کارآفرینان و مردم بومي در منطقه اســتحفاظیه 
خود خواهد نمود و با طراحي و ایجاد پروژه هاي گوناگون جهت ارایه خدمات یا تولیدات محصوالتي که در منطقه امکان فعالیت دارد، 
جذب حمایت هاي ملي و بین المللي و ایجاد مشــارکت هاي گوناگون و ایجاد تقاضا براي محصوالت و خدمات تولیدشده، به صورت 

عملي بر مبناي برنامه علمي استاندارد را سرلوحه کار خود قرار خواهد داد.

معرفی دفتر توسعه کارآفرینی دهکده مهر

برخي از خدمات دفاتر توسعه كارآفريني دهکده مهر

 ایجاد راهکارهاي تأمین منابع مالی موردنیاز براي پروژه ها و 
 طرح هاي طراحي شده توسط دفتر

 بازاریابی محصوالت و خدمات تولیدي طرح ها و پروژه ها در 
 زنجیره ارزش افزوده

 دریافت انواع حمایت هاي ملي و بین المللي وامتیازات براي 
پروژه ها و طرح هاي دفتر توسعه کارآفریني

 انتقال دانش روز جهاني از طریق برنامه هاي عملي به افراد 
بومي

 آموزش و ارتقای مهارت افراد بومي، همکاران و مخاطبان
 دفاتر توسعه کارآفریني دهکده مهر، مأمني براي کارآفرینان، 

سرمایه گذاران، متخصصان، افراد بومي و مجموعه اي 
قابل اعتماد براي دولت خواهد بود.
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تقویت اقلیم

گره گشایی از 
زندگی مردم

نشاط و 
رفاه اجتماعی

مشارکت مردمی

همراهی ملی و 
بین المللی

مشارکت 
برندهای داخلی 

و خارجی

استقرار  مدیریت  
در جوامع بومی

IT
تفريحات و 

سرگرمی

خدمات و 
حمل ونقل

صنايع دستی

گردشگری

دامپروری

كشاورزی
توسعه

 زيرساخت  و 
توليد 

دستاوردهای استقرار مدیریت در جوامع بومی
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سیاست های کالن

كار 
ب و

ی كس
ود فضا

1- بهب

ل و 
شتغا

اد ا
ی ايج

ستا
ر را

د

ه داخلی
سران

توليد 
ش 

فزاي
ا

2- احيای صنعت 

مغفول گردشگری و 

بزرگتر كردن كيک 

اقتصاد از اين طريق

3-طراحي برنامه هاي 

اجرايي آسان و جذب 

حداكثري نيروهاي نخبه 

بومي جهت كارگزاري 

حوزه هاي تخصصي

4-مشاركت با فعالين 
اقتصادي بومي به هدف 

افزايش درآمد كسب وكار هر 
يک از آن ها

جاد 
و اي

شاركت 
5- م

ستای 
ر را

ی د
ي نسب

ت ها
مزي

ّي و 
ن مل

ب متخصصا
جذ

لمللي
بين ا

6-جذب حمايت هاي 
دولتي و رواج طرح هاي 

كارآفريني و اشتغال 
كالن دولت در سطح 

منطقه اي

7-حمايت از افراد 

مستعد بومي در ايجاد 

كسب وكارهاي نوين

سیاست اهی کالن

 دافرت توسعه کارآفرینی
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Entrepreneurship Development Office

نخســتین شــعبه دفتر توســعه کارآفریني دهکــده مهر در شهرســتان  
سیاهکل)اســتان گیالن( می باشــد.  این شــعبه هم چون شــعب دیگر 
توسط  جامعه ذینفعان طرح، با اساسنامه ای اســتاندارد که توسط شرکت 
www. توســعه گردشــگري دهکده مهر آریانا بــه نشــاني اینترنتي

dehkadehmehr.ir  اراِئــه مي گــردد  به ثبت میرســد و مجری و  
نماینده طرح در منطقــه می گردد و  عامل اجراي برنامه اجرایی پیوســت 

مي باشد . 
دفتر توســعه کارآفرینی ، اصلی ترین فعالیت تشــکل های ایجادی در هر 

شهرستان میباشد.

نخستین شعبه دفتر توسعه کارآفرینی

نشــانی دفتر: اســتان گیالن، شهرستان 
سیاهکل، خیابان قدیم دیلمان، پالک 258

تلفن: 0911-5450567

Instagram:@Deilaman
website:
www.dehkadehmehr.ir

دفتر توسعه کارآفرینی دهکده مهر)شعبه سیاهکل(
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خدمات دفتر توسعه کارآفرینی دهکده مهر

خدمات دفتر توسعه کارآفرینی دهکده مهر شعبه سیاهکل

1-آموزش دوره هاي كاربردي 

ويژه كارآفرينان و كارگزاران 

با همکاري مؤسسه آموزش 

عالي آزاد بهار

2-طراحي زنجيره هاي توليد 

محصول و خدمات و ايجاد 

زنجيره از طريق كارگزاران 

حوزه هاي تخصصي

3-خدمات حقوقي، اداري، 

مالي، بيمه، ماليات، مجوزها، 

مصوبه ها و مشاوره اقتصادي، 

تبليغات و بازاريابي در سطح 

منطقه اي، مّلي و بين المللي به 

كارآفرينان و سرمايه گذاران 

)يک شتاب دهنده در حوزه 

كشاورزی، دامپروری و 
گردشگری( 

4-صدورگواهي هاي تخصصي 

استاندارد به نمايندگي از 

مراكز طرف قرارداد

5-بازاريابی محصوالت 

توليدي و خدمات زنجيره ها

6-معرفي فرصت هاي 

سرمايه گذاري در طرح ها و 

پروژه ها، امالک ومستغالت 

و توليدات منطقه به 

سرمايه گذاران
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    حوزه های فعالیت دفتر توسعه کارآفریین دهکده مهر شعبه سیاهکل

1-گردشگری

1-1- بسترسازی و ایجاد زیرساخت های الزم در راستای برگزاری انواع تورهاي گردشگري و متنوع به منطقه
1-2- ایجاد بوم کلبه ها، کمپ ها و اماکن اقامتي با مشارکت برند ها و سرمایه گذاران

1-3- راه اندازی کافه ها و مجموعه هاي پذیرایي
1-4- ایجاد زیرساخت هاي تفریحي شامل امکانات ورزشي، رفاهي، سرگرمي و ... با مشارکت برندها و سرمایه گذاران

2-كشاورزی

UNIDO 2-1  ارتقای سطح برداشت و تولید عسل در منطقه با مشارکت
FAO 2-2  افزایش برداشت برنج از یک چین به دوچین در سال با مشارکت

2-3  تولید چاي و دم نوش هاي گیاهي ارگانیک
2-4  زراعت چوب و ایجاد زنجیره کاشت ، داشت و برداشت درخت پائولونیا

2-5  ایجاد زنجیره ارتقای بهره وري و تولید محصوالت فرآوري شــده در حوزه غالت و داروهاي گیاهي با مشــارکت برند )چي وي( و سرکار خانم دکتر سونیا هاشمي )رییس بخش ســالمت زنان و کودکان سازمان ملل در سان 
فرانسیسکو آمریکا و از افتخارات علمي و فرهنگي کشورمان در عرصه بین المللي( 

2-6  تولید، فرآوري و فروش انواع بري ها و تمشک ها
2-7  ایجاد زنجیره تولید و فروش گیاهان تزییني و آپارتماني

2-8  زنجیره تولید قارچ
2-9  زنجیره تولید سبزیجات و صیفي جات خاص

2-10 زنجیره تولید علوفه و خوراک دام و طیور

حوزه های  فعالیت  دفتر توسعه کارآفرینی دهکده مهر )شعبه سیاهکل(
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3-دامپروری

3-1  تکثیر بهینه دام و ایجاد زنجیره بهره وري در تولید و فرآوري گوشت قرمز
3-2  زنجیره تولید مرغ بومي و تخم مرغ بومي

3-3  زنجیره تولید و فرآوري ماهي هاي گرم آبي و سردآبي و مشتقات آن
3-4  زنجیره تولید فرآوري پرندگان خوراکي مانند غاز، اردک، کبک، بلدرچین، بوقلمون، قرقاول و ...

3-5  زنجیره تولید و پرورش اسب و گوزن در منطقه
3-6- ایجاد زنجیره پرورش پرندگان شکاری با هدف صادرات به کشورهای حوزه خلیج

4-خدمات و بازرگانی

4-1  توزیع محصوالت تولیدي و محصوالت دفاتر نمایندگی شرکت های منطقه در سطح منطقه سیاهکل، دیلمان و رستم آباد
4-2  خرید محصوالت تولیدي کشاورزي، دامپروري و ... افراد بومي براي بازرگانان و تّجار ملي و بین المللي

4-3  بیمه عمر، حوادث، بیکاري و ...
4-4  دریافت نمایندگي برندها و ایجاد شعبه در سطح منطقه

5 - امالک و مستغالت

4-6  فایل بندي، پهنه بندي ، شناســایي مالک یا مالکان، اســتعالمات و گردآوری کلیه اطالعات مربوط به امالک و مســتغالت منطقه با هدف افزایش بهره وري از طریق طراحي  پروژه ها و طرح هاي خدماتي، عمراني، تولیدي یا 
فروش به عالقه مندان با همکاري آژانس هاي امالک در سطح ملي

4-7 ارایه خدمات پشتیباني فني ، مهندسي و عمراني و جذب مشارکت در بهره وري امالک و مستغالت در سطح منطقه از طریق ایجاد همکاري میان ذي نفعان هر پروژه

6- صنايع دستی و هنر

6-1-بازنگری بازطراحي تخصصي صنایع دستي کاربردي برمبناي فرهنگ و هنر منطقه و نیاز بازارهای ملي و بین المللي از طریق همکاري با تعاوني حامیان میراث فرهنگي ، صنایع دستي و گردشگري ایران
6-2- ایجاد زنجیره فروش و بازارهاي صنایع دستي و آثار هنري تولیدي هنرمندان منطقه

6-3- ایجاد ارزش افزوده برمبنای آثار قدیمي موجود در منطقه از طریق اجراي کارهنري اجراي کار هنري و تلفیق اثر با تجهیزات جدید بر مبناي طرح کاربردي

حوزه های  فعالیت  دفتر توسعه کارآفرینی دهکده مهر )شعبه سیاهکل(
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مبادی درآمدی دفترتوضيحاتحوزه فعاليترديف
معرفی برندفروش تابلوواسطه گری ملیتورهای گردشگریخرید محصولتأمین مواد اولیهخدمات مشاوره

خرید تضمینی محصوالت/ تأمین مواد اولیه کشاورزی1
باکیفیت/ خدمات مشاوره در باب تولید

دامپروری2

تأمین مواد اولیه مناسب و مشاوره در حوزه 
نحوه پرورش دام/ معرفی برندهای مطرح و 
درخور در راستای  خرید مواد اولیه مناسب، 
فروش محصوالت تولیدی و حضور در منطقه

گردشگری3

برگزاری تورهای گردشگری/ خدمات 
مشاوره در راستای بهبود شرایط توریسم 
منطقه/ آوردن برندهای مطرح به منطقه/ 
همکاری و توسعه ارتباط برندهای مطرح 
گردشگری ملی و بین المللی در راستای 
حضور در منطقه در راستای بهره گیری 

صحیح از مواهب موجود

امالک و 4
مستغالت

جمع آوری اطالعات امالک منطقه و ارایه 
خدمات مشاوره ای جهت خرید و فروش یا 
اجاره/ مشاوره در حوزه تخصیص کاربری 

صحیح به امالک و مستغالت منطقه با تأمین 
موارد موردنیاز برای بقای کسب وکار پیشنهادی

خدمات و 5
بازرگانی

مشاوره در حوزه تجارت و بازرگانی صحیح 
داخلی و خارجی/ معرفی برندهای مطرح 
داخلی و خارجی در راستای خرید و ارایه 

محصوالت در مبادی اساسی/ واسطه گری 
محصوالت دامی و کشاورزی تولیدی

اقالم درآمدزایی دفتر توسعه کارآفرینی دهکده مهر
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چارت دفتر به صورت پیشنهادی و مصوب دفتر مرکزی می باشد که عنداللزوم و با پیشنهاد مدیرعامل منطقه قابل تغییر و بهبود می باشد؛ مدیران عامل مناطق موظفند بر اساس این چارت نسبت به جذب نیرو به صورت 
سلسله مراتبی و با اولویت های اعالم شده از سوی دفتر مرکزی اقدام به جذب نیرو و عقد قرارداد با ایشان و نظارت بر حسن انجام کار وفق شرح وظایف اعالمی طبق این برنامه اجرایی می باشند.

نیازمندی های هر رسته شغلی در این برنامه اجرایی به همراه شرح شغل آورده شده است؛ عالوه بر لزوم احراز این موارد دفاتر موظف به ارسال رزومه افراد و اخذ تأیید دفتر مرکزی در رسته معاونین می باشند.

روش فعالیت  دفتر توسعه کارآفرینی دهکده مهر

مديران تخصصی از ميان افــراد عالقه مند، 
مجرب و توانمند بومی كــه توانايی مديريت 
و توســعه و ايجاد زنجيره هــای تخصصی و 
فعاليت های دفتر توسعه كارآفرينی را دارا می 

باشند برای اين موضوع انتخاب می گردند.

مديران تخصصی

كارگزاران تخصصی منطقه ای

سرمايه انسانی/ اداری پژوهشکده و مركز مطالعات ميدانی

پشتيبانی روابط عمومی و اطالع رسانی

حسابداری مركز آموزش

دبيرخانه مركز نظارت و پيگيری

مشاوران منطقه ای نماينده منطقه/ مديرعامل

كارگزاران  خدمات و بازرگانی كارگزاران   امالک و مستغالت كارگزاران  دامپروری كارگزاران  كشاورزی كارگزاران  گردشگری و 
صنايع دستی

مشاوران ملی

كادر اداری و اجرايی دفتر كادر آموزشی و پژوهشی دفتر
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6- عقد قرارداد با کارگزاران تخصصي1- طراحی برنامه عمل در هر حوزه تخصصی توسط شرکت مرکزی

7.عقد قرارداد با افراد بومي و اعضاي زنجیره 

8. ایجاد و اجراي پروژه ها با مشارکت ذي نفعان 

9. نظارت بر روند اجراي پروژه ها و برنامه اجرایی 

10. تبلیغ و بازاریابي محصول یا خدمات تولیدي در سطح ملي یا 
بین المللي

2- جذب حمایت هاي ملي از متخصصین، دستگاه هاي دولتي و برندها 
جهت اجراي برنامه عمل

3- ارایه طرح اجرایي به دفتر توسعه کارافریني دهکده مهر 
سیاهکل

4- بسترسازي اداري و پشتیباني و آموزشي و طرح در منطقه توسعه 
دفتر

5- عقد قرارداد با مدیران منطقه اي تخصصي در حوزه هاي گوناگون 
فعالیت 

هــر پــروژه یــا طــرح کــه توســط دفتــر توســعه کارآفرینــي در منطقــه ایجــاد یــا حمایــت مي گــردد ، کلیــه ایــن مراحــل یــا چنــد مرحلــه را جهــت رســیدن بــه مرحلــه بهره بــرداري و بهــره وري طــي خواهــد نمــود، 
ایــن مراحــل هــر کــدام داراي شــرکا و مجریــان خــاص خــود هســتند کــه در روش طراحي شــده و اســتانداردهاي تدوین شــده در شــرکت دهکــده مهــر، هــر ذي نفــع از مشــارکت در پروژه هــا و طرح هــا موفــق 

بــه کســب مزیت هــاي اجتماعــي و تخصصــي، شــامل ارزش افــزوده و کســب منابــع درآمــدي کوتــاه مــدت، میــان مــدت، بلنــد مــدت خواهــد شــد.

دفاتــر توســعه کارآفرینــي،  پیــرو اســتانداردهاي تدوین شــده از ســوي شــرکت توســعه گردشــگري دهکــده مهــر آریانــا اقــدام بــه اجــراي فعالیت هــاي خــود خواهنــد نمــود. نحــوه اجــراي پروژه هــا و طرح هــا و 
فعالیــت در حوزه هــاي گوناگــون توســط دفتــر و مطابــق بــا اســتانداردهای برندهــا و مدیریتــی در منطقــه صــورت می پذیــرد کــه در ادامــه بــه آن اشــاره شــده اســت.

   روش فعالیت دفتر توسعه کارآفریني دهکده مهر 
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فعالیت اهی اجرایی  دفتر توسعه کارآفرینی رد ره شهرستان

هر پروژه یا طرح که توسط دفتر توســعه کارآفریني در منطقه ایجاد یا حمایت 
مي گردد ، کلیه این مراحل یا چند مرحله را جهت رسیدن به مرحله بهره برداري 
و بهره وري طي خواهد نمود، این مراحل هر کدام داراي شرکا و مجریان خاص 
خود هستند که در روش طراحي شده و اســتانداردهاي تدوین شده در شرکت 
دهکده مهر، هر ذي نفع از مشــارکت در پروژه ها و طرح ها موفق به کســب 
مزیت هاي اجتماعي و تخصصي، شامل ارزش افزوده و کسب منابع درآمدي 

کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت خواهد شد.

فعالیت های اجرایی  دفتر توسعه کارآفرینی در هر شهرستان

1- طراحي برنامه اجرايی در هر حوزه 
6- عقد قرارداد با كارگزاران تخصصيتخصصي توسط شركت مركزي

3- ارايه طرح اجرايي به دفتر توسعه 
كارافريني دهکده مهر سياهکل

8. ايجاد و اجراي پروژه ها 
با مشاركت ذي نفعان 

4- بسترسازي اداري و پشتيباني و آموزشي 
و طرح در منطقه توسعه دفتر

9. نظارت بر روند اجراي پروژه ها 
و برنامه اجرايی 

5- عقد قرارداد با مديران منطقه اي تخصصي 
در حوزه هاي گوناگون فعاليت 

10. تبليغ و بازاريابي محصول يا خدمات 
توليدي در سطح ملي يا بين المللي

2- جذب حمايت هاي ملي از متخصصين، دستگاه هاي 
دولتي و برندها جهت اجراي برنامه عمل

7.عقد قرارداد با افراد بومي و اعضاي زنجيره 
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سرمايه در گردش موردنيازهزينه راه اندازی دفتر نمايندگیهزينه های واگذاری نمايندگی

مبلغ تابلو:  یک  الی سه میلیارد ریال
* با توجه به توسعه یافتگی شهرستان

حداقل: 25 میلیارد ریالحداقل: یک میلیارد ریال
حداکثر:  نامحدودحداکثر: 2 میلیارد ریال

وام و تسهیالت تا 80 درصد مبلغ سرمایه گذاریمجموع هزینه های واگذاری و راه اندازی: 30 میلیارد ریال

نحوه واگذاری شعب دفتر توسعه کارآفرینی دهکده مهر و اسناد اجرایی:

اساسناهم شرکت 
 توسعه کارآفرینی دهکده مهر البرز مرکزی )سهامی خاص(

شرکت توسعه کارآفرینی دهکده مهر البرز مرکزی
www.dehkadehmehr.comشرکت سهامی خاص رد شرف اتسیس

چارت پیشنهادی 
دبیرخانه مرکزی توسعه

مسیرهای گردشگری ایران

چارت پیشنهادی 
دبیرخانه مسیر گردشگری

 البــــرز مرکزی

آنیی انهم معامالت

شرکت توسعه کارآفرینی دهکده مهر البرز مرکزی
www.dehkadehmehr.comشرکت سهامی خاص رد شرف اتسیس

آنیی انهم انضباطی

شرکت توسعه کارآفرینی دهکده مهر البرز مرکزی
www.dehkadehmehr.comشرکت سهامی خاص رد شرف اتسیس

آنیی انهم مأموریت

شرکت توسعه کارآفرینی دهکده مهر البرز مرکزی
www.dehkadehmehr.comشرکت سهامی خاص رد شرف اتسیس

شرح وظایف                  کارکنان 

  دفتر توسعه کارآفرینی دهکده مهر

Entrepreneurship Development Office
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برنامه عمل راه اندازی و فعالیت دفتر توسعه کارآفرینی دهکده مهر

مسئول اجرادستگاه اجراییتوضیحــــاتفعالیت
 ماه

1

ماه

 2

 ماه

3

ماه

 4

 ماه

5

 ماه

6

ماه

 7

ماه

 8

 ماه

9

 ماه

10 

ماه

 11

ماه

 12

 ماه

13

ماه

 14

 ماه

15

ماه

 16

 ماه

17

 ماه

18

ماه

 19

ماه

 20

 ماه

21

 ماه

22 

عقد تفاهم نامه با متقاضیان دفرتخروجی 1

 فعالیت

1-1
ارسال نامه تقاضا توسط متقاضیان

 فعالیت

1-2
ارسال مدارک مورد نیاز در صورت توافق اولیه

 فعالیت

1-3
تایید مدارک و رزومه متقاضی توسط دفرت مرکزی

 فعالیت

1-4

عقد تفاهم نامه با متقاضی و دریافت 30 درصد از قیمت اعطای 

منایندگی

 فعالیت

1-5
آمادگی برای اعطای تابلو

 فعالیت

1-6
عقد قرارداد نهایی و دریافت 70 درصد مابقی

تهیه،تدوین و ابالغ برنامه اجراییخروجی 2

 فعالیت

2-1
تدوین برنامه اجرایی

 فعالیت

2-2
تصحیح،تدقیق و تهیه آخرین نسخه برنامه اجرایی

 فعالیت

2-3
هامهنگی برنامه نرم افزاری با برنامه دفاتر

 فعالیت

2-4
ابالغ برنامه اجرایی

شناسایی و اخذ مشارکت ذی نفعان طرحخروجی 3

 فعالیت

3-1 
اخذ مشارکت ذی نفعان در سطح ملی

 فعالیت

3-2 
شناسایی حامیت های دولتی و نحوه اعامل آن

 فعالیت

3-2
برگزاری نشست های تخصصی با متخصصان و عاملین

 فعالیت

3-3 
نشست شامره 1با موضوع....
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برنامه عمل راه اندازی و فعالیت دفتر توسعه کارآفرینی دهکده مهر

 فعالیت

3-4 
نشست شامره 2 با موضوع....

 فعالیت

3-5
نشست شامره 3 با موضوع....

آماده سازی زیرساخت ها و بسرتهای مورد نیاز در منطقه خروجی 3

 فعالیت

3-1
انتخاب مدیر منطقه در راستای عمل به برنامه اجرایی ابالغی

 فعالیت

3-2
عقد قرارداد با مدیران منتخب

 فعالیت

3-3
انتخاب کارگزاران تخصصی در راستای عمل به برنامه اجرایی ابالغی

 فعالیت

3-4
عقد قرارداد با کارگزاران منتخب

 فعالیت

3-5
ایجاد زیرساخت های اداری و پشتیبانی در منطقه

 فعالیت

3-6

برگزاری دوره های آموزشی ویژه برای آشنایی مدیران با برنامه 

اجرایی

 فعالیت

3-7
دوره شامره 1 با موضوع.....

 فعالیت

3-8
دوره شامره 2 با موضوع.....

 فعالیت

3-9
دوره شامره 3 با موضوع.....

ایجاد ظرفیت های مورد نظر در ذینفعانخروجی 4

 فعالیت

4-1
انعقادقرارداهای مورد نظر با افراد بومی

 فعالیت

4-2
انعقادقرارداد با دستگاه دولتی منطقه

 فعالیت

4-3
عقد قرارداد با برندهای ملی و بین املللی وفق برنامه دفرت مرکزی

 فعالیت

4-4
شناسایی ملک مورد نیاز

مسئول اجرادستگاه اجراییتوضیحــــاتفعالیت
 ماه

1

ماه

 2

 ماه

3

ماه

 4

 ماه

5

 ماه

6

ماه

 7

ماه

 8

 ماه

9

 ماه

10 

ماه

 11

ماه

 12

 ماه

13

ماه

 14

 ماه

15

ماه

 16

 ماه

17

 ماه

18

ماه

 19

ماه

 20

 ماه

21

 ماه

22 

برنامه عمل راه اندازی و فعالیت دفتر توسعه کارآفرینی دهکده مهر
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 فعالیت

4-5
انتخاب و خرید دفرت

 فعالیت

4-6
طراحی دفرت

 فعالیت

4-7
عقد قرارداد با نیروی انسانی وفق برنامه اجرایی

 فعالیت

4-8
اخذ مجوزهای منطقه ای مورد نیاز

 فعالیت

تجهیز دفرت وفق طراحی صورت گرفته4-9

 فعالیت

ایجاد زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز4-10

 فعالیت

4-11

اتصال و هامهنگی بین زیر ساخت های دفرت منطقه و دفرت 

مرکزی تهران

 فعالیت

بهره برداری از دفرت4-12

 فعالیت

عقد قرارداد با پرسنل اداری و مالی وفق برنامه اجرایی4-13

 فعالیت

4-14

آموزش پرسنل بر اساس نیازسنجی های صورت پذیرفته 

در برنامه اجرایی

عملیات برندینگ و فروش تابلوخروجی 5

 فعالیت

5-1
تهیه تابلو و اوراق هویتی دفرت

 فعالیت

5-2
آماده سازی لباس پرسنل

 فعالیت

5-3
بهره برداری سامانه اینرتنتی دفرت

 فعالیت

5-4
عقد قرارداد با گروه آموزشی و پژوهشی

 فعالیت

5-5
برنامه ریزی در راستای اجرای برنامه افتتاحیه

 فعالیت

5-6
اجرای برنامه افتتاحیه

مسئول اجرادستگاه اجراییتوضیحــــاتفعالیت
 ماه

1

ماه

 2

 ماه

3

ماه

 4

 ماه

5

 ماه

6

ماه

 7

ماه

 8

 ماه

9

 ماه

10 

ماه

 11

ماه

 12

 ماه

13

ماه

 14

 ماه

15

ماه

 16

 ماه

17

 ماه

18

ماه

 19

ماه

 20

 ماه

21

 ماه

22 

برنامه عمل راه اندازی و فعالیت دفتر توسعه کارآفرینی دهکده مهر
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رشوع به کار کارگزاران و مدیران در منطقهخروجی 6

 فعالیت

6-1
مذاکره باافراد بومی منطقه در راستای توافق بر اجرای طرح ها

 فعالیت

6-2
انعقاد قرارداد با ذی نفعان طرح

 فعالیت

6-3
تدوین طرح توجیه فنی،مالی و اقتصادی برای طرح های کارآفرینی

 فعالیت

6-4
اخذ مجوز اجرای طرح های کارآفرینی از دستگاه های ذی ربط

 فعالیت

6-5
اخذ مصوبه های مالی موردنیاز بر اساس طرح توجیهی تهیه شده

 فعالیت

6-6
برنامه ریزی اجرا یا واگذاری طرح هایمورد نظر

 فعالیت

6-7

تخصیص اعتبار مورد نیاز وفق طبقه بندی صورت گرفته در راستای 

اجرای طرح به یکی از صورت های اجرا،واگذاری یا مشارکت

قرارگیری پروژه های ایجادی در زنجیره حامیت و پشتیبانی خروجی 7

دفرت توسعه کارآفرینی

 فعالیت

7-1
تدوین برنامه بازاریابی و فروش محصوالت تولیدی

 فعالیت

7-2
بسته بندی محصوالت تولیدی وفق طراحی برند صورت پذیرفته

 فعالیت

7-3
فروش و بازاریابی محصوالت

 فعالیت

7-4
ارزیابی محصوالت ارایه شده

مسئول اجرادستگاه اجراییتوضیحــــاتفعالیت
 ماه

1

ماه

 2

 ماه

3

ماه

 4

 ماه

5

 ماه

6

ماه

 7

ماه

 8

 ماه

9

 ماه

10 

ماه

 11

ماه

 12

 ماه

13

ماه

 14

 ماه

15

ماه

 16

 ماه

17

 ماه

18

ماه

 19

ماه

 20

 ماه

21

 ماه

22 

برنامه عمل راه اندازی و فعالیت دفتر توسعه کارآفرینی دهکده مهر


