
علیرضا جعفری فشارکی  خالصه مدیریت و اشتغال  

  مشغول   درس  با  همراه  سالگی  12  در  و  کردم  شروع  را  کار  فروشی  دست  با  سالگی  هفت  در  من

 در  لوستر  خرید  عدم  و   باران  موشک  علت  به  1366  سال  ،در  شدم  برادرم  سازی  لوستر  در  کار

 پدرم  عموی  پسر  مغازه  در   ساختمانی  مصالح  و   کاشی  فروش  در  تهران  هاشم  بنی  خیابان

 .شدم کار به مشغول

 برادرم  دفتر  در  بیکاری  مواقع   در  و  بودم  سربازی  خدمت  مشغول  1371  سال  تا1368  سال  از

 .بودم واردات  و صادرات  کار به مشغول طالقانی خیابان در

  من   به  پیروزی  خیابان  شرق  فروشگاه   در  ساختمانی  مصالح  در  کار  درخواست  سربازی  از  بعد

 الکترونیک   مدارات   تولید  کارگاه  در  آمد  نمی  خوشم  گری  واسطه  کار  از  که  آنجایی  از  ولی  شد

 .شدم کار به مشغول برنا

 کردم شروع    لباسشویی  ماشین  آرم  چاپ   با  خانه  در  را  خودم  برای  کار  اولین  1373  سال  در

 .شدم وتامپو سیلک چاپ  کار مشغول کبریتچی آقای با زود وخیلی

 مهد  مجموعه  که  الرضا  خادم   گرامیم  عموی  کارهای  چاپ   کارگاه  بر  عالوه  1373  سالهای  در

 وساخت-دایکات -تراشکاری  کارهای،  چاپ   کنار  ودر  کردم  می  اداره  نیز  داشتند  را  خودرو

  کرد  برداری  کاله من از شخصی ،  انگاری سهل علت به متاسفانه که مددا می انجام هم کارتن

 کشی  مسافر  وحتی  روزنامه  پخش  به  مجبور  سالها  آن  ،در  شدم  متحمل  زیادی  فشارهای  که

 .شدم نیز

 تراشکاری   کار  به  مشغول  جی  صنعتی  منطقه  در  و  کردم  کوچ  اصفهان  به  ناچار   به  1380  سال  در

 .آموختم  را 9000 ایزو وcnc های دوره،  کار با همزمان و  شدمcnc ماشینهای با

  تا  که  شد  پیشنهاد  فشارک  روستای  عمرانی  کارهای  یک فرد خیر  پیشنهاد  به  1383  سال  در

 در.   باشم می نیز اصفهان ارشاد  حسینیه مدیریت همچنین و روستا آبادانی مشغول امروز به

 از  وحمایت  دستی  صنایع  تولید  مشغول  کارها  دیگر  کنار  در  کنون  تا  1395  سال  از  راستا  این



 وشهری  خانگی  دستی  صنایع  کوچک  کنندگان  تولید  و  روستایی  دستی  صنایع  کنندگان  تولید

 هستم.  نیز

  معرفی شرکت دهکده جهانی مارشنان

از آنجایی که تاریخ بخشی از هویت ملی ماست ومحصوالت سنتی بخش جدایی ناپذیر از این  

ضرورتی راتحت عنوان مجموعه فروشگاهی جهت حمایت، ارتقاء و  1395هویت است، از سال 

معرفی محصوالت سنتی احساس کردیم. درنتیجه به فکر افتادیم که برای اولین بار در ایران 

هت فروش محصوالت سنتی ایجاد نماییم. در کنارروستائیان زحمت  فروشگاهی اینترنتی ج 

کش ونیروهای خالق وپرتالش تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی تیم ما متشکل از افراد 

متخصص ومتعهد است که برای تولید وپشتیبانی وعرضه ی محصوالت سنتی با کیفیت باال 

ت بیشتر حرکت میکنیم و تالشمان را می فعالیت میکند و با تالش و پشتکار در جهت موفقی

کنیم که سطح دانش از فرهنگ و تمدن اسالمی را بهبود بخشیم و درصددیم با توسعه 

توانمندی های سازمانی و بهره مندی از مدیران و کارمندانی صدیق و کوشا بهترین کیفیت را 

معتبرترین  در عرضه و فروش محصوالت سنتی ارائه نموده و به عنوان مطمئن ترین و

فروشگاه محصوالت سنتی شناخته شویم. ماموریت ما توسعه صنایع دستی و تولید سایر  

 .محصوالت روستایی و خانگی است و شعار ما پشتیبانی از اقتصاد مقاومتی است

 از این رو چشم انداز توسعه شرکت دهکده ی جهانی مارشنان به شرح ذیل میباشد:

 هااستان سطح در منتخب وکاری کسب رسته در پایدار اشتغال توسعه •

 توسعه اشتغال پایدار در زمینه صنایع دستی وتولیدات خانگی •

 ارتقاءسطح وضعیت درآمدی کارگاه ها وافراد ذیربط •

 ارتقاءسطح تولید کمی وکیفی کارگاه ها وافراد ذیربط •

شعهرها ارایه و توسععه طرح بعد از عملیاتی شعدن و به دسعت آمدن نتایط مطلوه به  •

 واستانهای دیگر

 کارگاه هاوخانواده های ذیربط اثرگذار اقتصععادی رونق بر طرح اجرای رودمی انتظار •

 کار در نیروی معیشعت و بهبود کسعب و کار واحدهای توسععه و ارتقاء باعث و بوده

شععود.  پبش بینی معا بر این اسععت کعه این طرح می توانعد راهکعار خوبی برای   منطقعه

 عرضعه وتقاضعا ی تولیدات نیروها ی مشعغول به کار باشعد و با توانمندسعازیهماهنگی 



تولید و آموزش های الزم جهت باال بردن کیفیت از نظر تولید وبسععته بندی  بخش در

 وپایین آوردن قیمت تمام شده به دست مشتری مفید واقع گردد .

 در وربهره کار نیروی برای جدید شعغلی هایفرصعت ایجاد و کار تقاضعای افزایش •

 محلی جوامع سطح

 استان اشتغال پویایی سازیفعال •

 هااستان سطح در هدف کسب و کارهای ارزش هایزنجیره بهسازی •

کسعب و   هایبنگاه واقعی نیازهای بر مبتنی کار، بازار عرضعه طرف هایظرفیت ارتقاء •

 کار

 و ملی بزرگ هایشععرکت با کسععب و کار واحدهای اتصععال و ارتباط امکان ایجاد •

 المللیبین

 ملی و محلی سطوح در اقتصاد رونق •

 استان سطح در فقرزدایی •

 جوانان و زنان کارآفرینی و اشتغال •

 جسعمی، ناتوان افراد اشعتغال مانند هدف اختصعاصعی هایگروه کارآفرینی و اشعتغال •

 خانوار سرپرست زنان

 دانشگاهی التحصیالنفارغ کارآفرینی و اشتغال •

تمام فعالیت های مارشنان  بر روی توسعه و خدمت رسانی کاالهای به صورت دیجیتال متمرکز 

می باشد.توجه به خواسته ها و نیازهای مشتریان و حمایت و پشتیبانی در ارائه محصوالت دو 

 اصل طالیی مارشنان برای ادای احترام به مشتریان بوده است. 

یا تولیدارائه محصوالت متنوع و تسهی از خدمات صنایع دستی تهیه و  شده   ل بهره مندی 

مارشنان از مهم ترین وظایف و ارزش های ما می باشد، از این روی سعی داریم  با   درشرکت

فراهم آوردن آرامش و رفاه تیم سخت کوش، خالق و متعهد خود، با تمام قدرت برای دستیابی 

 به این هدف تالش کنیم.

 کار هدف ما از احیای این 



توسعه صنایع دستی به عنوان اولویت استان اصفهان در طرح  مارشنان در دستور کار قرار 

برنامه و  است  سال  گرفته  ازفروردین  طرح  این  اجرایی  و   1396های  مطالعاتی  مرحله  وارد 

عملیاتی خود گردیده است. پس از مطالعات انجام شده، دو استراتژی اصلی برای توسعه صنایع  

دستی استان اصفهان تعیین شد که یکی از آنها مربوط به نقش این کسب و کار در زنجیره  

های ماندگار تولید صنایع خلق تجربه  "رت است از  ارزش گردشگری است. این استراتژی عبا

 . "دستی

ای از تولیدکنندگان صنایع دستی در قالب مشاغل خانگی مشغول  از طرف دیگر، بخش عمده

می آنها  توانمندسازی  و  برنامههستند  از  یکی  عنوان  به  دستی تواند  صنایع  توسعه  های 

با   دستاوردهای بسیار زیادی داشته باشد. برای این کار نیاز به آموزش عملی، ایجاد ارتباط 

بازار و مشتری، خلق شرایط ورود به بازار و... برای این دسته از تولیدکنندگان صنایع دستی 

تواند در بلندمدت طی یک برنامه منسجم و هدفمند به مرکز آموزش و  باشد. این مرکز میمی

واقع   در  شود.  تبدیل  خانگی  مشاغل  متقاضیان  میتوانمندسازی  مرکز  افراد  این  در  توانند 

های الزم را ببینند، با مشتریان ارتباط برقرار کنند، بازار را بشناسند، مستقر شده، آموزش

 اصول فروش و بازاریابی را بیاموزند و در نهایت برای مستقل شدن آماده شوند. 

ل مختلف هایی است که به دالیبخش سوم این طرح نیز مربوط به زنده و فعال کردن رشته

ممکن است در حال منسوخ شدن باشند و یا به دلیل اینکه در روستاها و شهرهای کوچک 

های پیشنهادی در این ای از رشته شوند نادیده گرفته شده باشند. لذا بخش عمدهانجام می

دهند. قرارگیری آنها در طرح که در ادامه آمده است را همین گروه از محصوالت تشکیل می 

مرکز   می این  آنها،  دوباره  شدن  فعال  ضمن  گردشگران  به  معرفی  زمینه و  حضور تواند  ساز 

 تولیدکنندگان بیشتری در آن باشد. 

گذاران بخش خصوصی های مختلف دولتی و سرمایهاز آنجا که این طرح نیازمند همکاری بخش

تا برای این  باشد. لذا تصمیم گرفته شد  سازی و رفع نقاط ضعف آن میاست لذا نیازمند نمونه

تر به صورت پایلوت اجرا شود و در صورت موفقیت، طرح کالن آن برای کار در محیطی کوچک

گذاری بخش خصوصی تهیه و به های قدیمی و با سرمایهاجرا در سطح استان و در قالب خانه

 تصویب کارگروه استغال استان برسد. 

ر فعال در نمایشگاهای داخلی وخارجی بدیهی است که حیات افراد این کارگاه ها نیازمند حضو

 است وهمچنین حمایت بخش صدا وسیما وتبلیغات تلویزیونی است .



 در جمع بندی می توان اشاره کرد با شروع کارما موارد زیر می تواند مفید واقع شود: 

ضایعی که نمی توانند حداقل دستمزد اداره کار را بپردازند می توانند به صورت خانگی  •

 الیت دهند. ادامه فع

 با رونق صنایع کوچک صنایع بزرگ نیز راه اندازی می شود. •

 کارگاه های کوچک با پشتبانه بهتری کار خود را ادامه می دهند. •

ها   • واسطه  و حذف  واسطه کاهش دستمزد  به  به طرح فوق قیمت محصوالت  توجه  با 

 پایین خواهد آمد.

 شوند دارای شغل می شوند. افرادی که نمی توانند در صنایع بزرگ مشغول کار  •

 درآمد خانواده ها افزایش می یابد.  •

های قدیمی و با  صععورت موفقیت، طرح کالن آن برای اجرا در سععطح اسععتان و در قالب خانه

 گذاری بخش خصوصی تهیه و به تصویب کارگروه استغال استان برسد.  سرمایه

ال در نمعایشععگعاهعای داخلی ین کعارگعاه هعا نیعازمنعد حضععور فعع افراد ابعدیهی اسععت کعه حیعات ا

 وخارجی است وهمچنین حمایت بخش صدا وسیما وتبلیغات تلویزیونی است .

 توان به شرح زیر بیان کرد:مهمترین دستاوردهای این طرح را می

ای تر و با بودجههای صعنایع دسعتی در یک محیط کوچکاجرای آزمایشعی طرح خانه •

 ترمنطقی

 پیشنهادی به منظور اصالح طرح کالن نهاییشناسایی نقاط قوت و ضعف طرح  •

 گرفتن بازخورد از گردشگران و میزان استقبال آنها از این نوع تجربه گردشگری •

 گذاران بخش خصوصیمعرفی قابلیت درآمدزایی این طرح به منظور جذه سرمایه •

 سازی در بین تولیدکنندگان صنایع دستی به منظور حضور در این طرححساس •

های اجرایی با هدف جلب حمایت از طرح اعتمادسعازی در بین دسعتگاه سعازی وحسعاس •

 اصلی

 های در حال منسوخ شدنسازی مجدد برخی رشتهفعال •

 آموزش و توانمندسازی متقاضیان مشاغل خانگی •

 

کسب و کارشرکت سرزمین جاوید مارشنان آینده   



بدانیم که بازار به محصوالت ما  ابتدا بازار و محصوالت را به طور صریح مشخص کنیم و باید  

چه اندازه نیاز دارد. و همچنین باید هدف اولیه خود رابیابیم تمام جمعیت ساکن روی زمین را 

در نظر بگیریم و باید محصوالت را درکشورهای مختلف بنا به نیاز و درخواست خرید ارائه داد 

کوچ که  نماییم  انتخاه  اول  قدم  در  را  مشتریانی  گروه  باید  شده و  گذاری  هدف  و  کترین 

باشند.مثال: توریست هایی که از کشورهای اروپایی وارد ایران می شوند و همچنین ایرانی 

هایی که مستقیم وارد کشورهایی خارجی می شوند.باید جمعیت ایرانیان مختلف را شناسایی 

ال چه کرد و همچنین آمار تعداد خرید های صنایع دستی از کدام کشورها می باشد.و در س 

تعداد صنایع دستی در ایران به کشورهای دیگر یا استان های دیگر ارسال می شود.همچنین  

 باید در نظر گرفت که باید با رقبایی که شاید در آینده پیدا شوند چگونه برتری پیدا کرد. 

 بررسی مکان های ممکن برای راه اندازی کسب و کار آینده.  •

 ای ایرانی و چه سایتهای خارجیتبلیغات در سایتهای مختلف چه سایته •

 باال بردن امتیاز سایت فروشگاهی  •

 تبلیغات بصورت بورشور و کاتالوگ به دو زبان فارسی و انگلیسی   •

 تبلیغات در سطح شهر و استان ایران از طریق رسانه های تصویری •

 استفاده از مارکت فروش محصوالت به صورت نتورکی  •

 استفاده از تبلیغات تابلوهای بیلبورد   •

 

 چگونگی هدف گزاری مجموعه ها

 انتخاه کارگاه ها 

بعد از معرفی کارگاه ها که از طرف کمیته امداد ، کار گروه، سازمان های حمایتی و یا فرد به 

ت شخصی اعالم آمادگی و همکاری نمو ده اند توسط بازرس و کارشناسان مربوطه رتبه صور

شده و مشغول به همکاری با شرکت می شوند که بستگی به امتیاز آن ها مشاوره های  بندی 

 الزم داده خواهد شد و در صورت نیاز کالس های آموزشی برگزار می شود.

 صالحیت تیم ما در این راه



در مارشنان عالوه بر کسب تجربه در محیطی حرفه ای، با مهم ترین رویدادهای پروژه های 

شور نیز همراه می شویم و ضمن برقراری ارتباط و تعامل  با برتری شرکتها و  صنایع دستی ک

موسسات داخلی و بهره مندی از فرصت همکاری مشترک با شرکتها و موسسات بین المللی، 

 به کسب تجربه های جدید و خلق ایده های نو در محیط دوستانه مارشنان می پردازیم. 

ا ز شوق خواستن و یادگیری هستند و از خالقیت شان همکاران جوان مارشنان، افرادی پر 

برای پیدا کردن بهترین راه حل ها برای مسائل کاری استفاده می کنند و ذهن بازشان هر روز 

و هر لحظه برای بهبود فرآیندها تالش می کند و هرماه عملکرد موفق ترین عضو تیم توسط 

 تقدیر می شود.  همکاران تشویق و از سوی مدیر عامل با اختصاص هدیه

 ارزش های سازمانی •

 سخت کوشی  •

 خالقیت و نوآوری  •

 احترام متقابل  •

 تعیین و تبیین استراتژی •

 اعتقاد به هدف  •

 کارگروهی  •

 شایسته ساالری  •

 یادگیری پیوسته  •

 افراد کلیدی کسب و کار ما

 روند انجام کار -1

 های کاریانتخاه رشته -

بگیرند عبارتند از:توانند در این طرح قرار های منتخب که میرشته  

 منسوجات سنتی ✓

 های داریبافته ✓

 هنرهای وابسته به معماری )مانند مقرنس آینه، گچ بری، معرق کاشی( و یا سفالگری ✓

 صنایع دستی فلزی ✓



 صنایع دستی چوبی  ✓

 

 توصیف کسب و کار ما و استراتژی آن 

 ماموریت کسب و کار ما

 های توانمندسازیدوره -

تصمیم بر آن است شرایط حاکم بر این فضای تولید و فروش متفاوت از با توجه به اینکه 

ها را احراز دی که شرایط حضور در این خانهشرایط فعلی بازار باشد بنابراین الزم است هر فر

های هایی را در صورت نیاز به منظور افزایش سطح توانمندی طی نماید. آموزشنمود آموزش

از: الزامی برای این کار عبارتند  

 های ارتباط کالمی و رفتاری مدیریت ارتباط با مشتری و مهارت  ✓

 فرآیندهای نوین متناسب با هر رشته کارگاه آموزشی معرفی  ✓

 کارگاه آموزشی شناسایی سالیق و مقتضیات زمان در به روزرسانی صنایع دستی  ✓

 کارگاه آموزشی آشنایی با اصول و فنون کسب و کار و مذاکرات تجاری ✓

 مرتبط با هر رشته  زشی کنترل کیفیت و رعایت استانداردهایکارگاه آمو ✓

 صنایع دستی  ای طراحیآموزشی حرفه کارگاه های ✓

 بندی و نگهداریهای بستهکارگاه آموزشی انتقال تجربیات شیوه ✓

هایی که از قبل تهیه شده است و به کمک مدرسانی که در حوزه  ها طبق سرفصلاین دوره

اند برگزار و در انتها مدرک مربوطه اعطا خواهد شد. صنایع دستی تجربه داشته  

 اینظارت و ارزیابی دوره -

به منظور حفظ کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان ، مسئول کنترل کیفی که آموزش های 

الزم را دیده وبا خط مشی شرکت کامال آگاهی دارد به طور منظم وبه صورت اتفاقی کلیه 

کنترل کرده ونکات الزم را تذکر ودر صورت نیاز در هر مرحله به مراحل کار وکارگاه ها را 

 آموزش مدیریت های مربوطه را در جریان گذاشته تا استاد مربوطه اعزام گردد 

هایی است که براساس آن واجد صالحیت برای استقرار شناخته ابزارهای این کار اوالً شاخص

گیرد و کلیه واحدهای ر مخاطبان قرار میهای نظرسنجی است که در اختیاشدند و ثانیاً فرم

 کند مستقر را پایش می

 



 گذشته، حال، آینده شرکت ما 

از آنجایی که شرکت مارشنان تازه تاسیس می باشد و شروع این شرکت انگیزه آن از  

دل روستا و یک جامعه کوچک به وجود آمده و هدف اصلی آن به جوامع روستایی و  

حلول تجربه اندوزی فراز و نشیب های آن را به خوبی  مشاغل خانگی می باشد و در 

درک کرده است قطعاً آینده ای روشن و دورنمای بسیار بزرگی خواهد داشت و با این  

 انگیزه تمام مشکالت را برطرف خواهد نمود. 

 معرفی تیم مدیریت 

محصوالت تیم ما متشکل از افراد متخصص ومتعهد است که برای تولید وپشتیبانی وعرضه ی  

سنتی با کیفیت باال فعالیت میکند وبا تالش وپشتکار درجهت موفقیت بیشتر حرکت میکنیم 

وتالشمان را میکنیم که سطح دانش از فرهنگ وتمدن اسالمی را بهبود ببخشیم و در صددیم 

بهترین   وکوشا  صدیق  وکارمندانی  مدیران  از  مندی  وبهره  سازمانی  توانمندیهای  توسعه  با 

در عرضه وفروش محصوالت سنتی ارائه نموده وبه عنوان مطمئن ترین ومعتبرترین  کیفیت را  

 فروشگاه لوازم سنتی شناخته شویم.

 

 ردیف 

 نوع همکاری  عنوان یا نقش خانوادگی نام و نام 

 دائمی  مدیر عامل علیرضا جعفری 1

 دائمی  هیئت مدیره  الهام جعفری 2

 دائمی  هیئت مدیره  سارا جعفری 3

 دورکاری  مدیر سایت  حمید وداد آقای   4

 دور کاری مدیر محتوی  خانم اسدی 5

 دور کاری شبکه های مجازی سبحان شاهرخ آقای   6

 پروزه ای طراحی وگرافیک  مردانیخانم   7

 پروزه ای عکاس موالئیانخانم   8

 پروزه ای فیلم ومموشین  خرمی آقای   9

 دائمی  مسئول سایت حاج احمدیخانم   10

 دور کاری مسئول سئو  خانم حقیقی 11



 پروزه ای مشاور صنایع دستی  سید حسن موسویآقای   12

 پروزه ای itمشاور سایت و سید حمید صلواتیآقای   13

 پاره وقت  کارشناس کنترل کیفی  سید احمد طباطباییآقای   14

 دائمی  مسئول روابط عمومی خانم پگاه شروانچی  15

 دائمی  حسابدار نوریخانم  16

 دائمی  کار پرداز  خانم رستمی  17

 دائمی  مدیر سئووتبلیغات شبکه ای  اقای پاکاری 18

 

 رابطه با تامین کنندگان

ای از تولیدکنندگان صعنایع دسعتی در قالب مشعاغل خانگی مشعغول هسعتند و  بخش عمده

توسععه صعنایع دسعتی دسعتاوردهای  های تواند به عنوان یکی از برنامهتوانمندسعازی آنها می

 بسیار زیادی داشته باشد. برای این کار ما چند حالت داریم :

در مرحله اول و فاز اول کار ما با بازدید از کارگاه ها و فرسعتادن نیروی آموزشعی ، گروه  

هعا را بعه تولیعدکننعده خوه و ععالی تبعدیعل می کنیم و در مراحعل بععدی و فعاز بععدی کعار بعا 

آوری هر چقدر تولیدکننده در یک مکان آن ها را به صعورت کارگاه و گروهی در  جمع 

 می آوریم.

با آن ها  اریابی آنها ضععیف و یا بازار به نحو بدی تولیدکنندگان عالی که بازاول:   بخش •

برای این کار نیاز به آموزش عملی، ایجاد ارتباط با بازار و مشعتری،  برخورد کرده اسعت.

 باشد.ورود به بازار و... برای این دسته از تولیدکنندگان صنایع دستی میخلق شرایط  

دوم: تولیدکنندگان متوسعط هسعتند که با آموزش و یا تذکر معایب کار آن ها را  بخش  •

 به نوع اول تبدیل کرد.

 سعوم: تازه واردها و آن هایی که مایل به اشعتغال در زمینه صعنایع دسعتی هسعتند.  بخش •

انعد در بلنعدمعدت طی یعک برنعامعه منسععجم و هعدفمنعد بعه مرکز آموزش و  تواین مرکز می

توانند در این  توانمندسعازی متقاضعیان مشعاغل خانگی تبدیل شعود. در واقع افراد می

های الزم را ببینند، با مشعتریان ارتباط برقرار کنند، بازار را  مرکز مسعتقر شعده، آموزش



ند و در نهایت برای مسعتقل شعدن آماده بشعناسعند، اصعول فروش و بازاریابی را بیاموز

 شوند.

هایی اسعت که به دالیل این طرح نیز مربوط به زنده و فعال کردن رشعته  چهارم:خش ب •

مختلف ممکن اسعت در حال منسعوخ شعدن باشعند و یا به دلیل اینکه در روسعتاها و  

ای از  شععوند نادیده گرفته شععده باشععند. لذا بخش عمدهشععهرهای کوچک انجام می

های پیشعنهادی در این طرح که در ادامه آمده اسعت را همین گروه از محصعوالت  شعتهر

دهند. قرارگیری آنها در این مرکز و معرفی به گردشگران ضمن فعال شدن تشکیل می

 ساز حضور تولیدکنندگان بیشتری در آن باشد.تواند زمینهدوباره آنها، می

 

 تیم مدیریت و سازماندهی

 تولیدات واجرای پروژهمحل  -2

هعای اجرای طرح ، این طرح در کعارگعاه هعای کوچعک )منعازل افراد بعا توجعه بعه لزوم کعاهش هزینعه

 (ومکانهای عمومی می باشد انجام میشود. 

 زمان اجرای فعالیت   -1

 این کار آغاز شده است. 1396از فروردین سال  

 تحلیل بازار و رقبا 

گذشته توسط گروه ها و افراد گوناگون توجه خاص به  خوشبختانه در چندین سال 

حوزه صنایع دستی شده است هرچندکه گروهی از آن ها فقط برای به دست آوردن  

شرایط و معافیت های خاص آن ابراز عالقه به این بازار را داشته ولی شرکت ما این  

همچون چونک، افتخار را دارد که با پایین ترین هزینه توانسته با شرکت های بزرگی 

ماه نور، پادیس که هر کدام با سرمایه گذاری های زیاد وارد این بازار شده اند رقابت  

 نماید.

 

 شناسایی بازار مناسب 

 رسانی و تبلیغات اطالع



توانعد بعه موفقیعت این طرح رسععانی و تبلیغعات یکی از مهمترین اقعدامعاتی اسععت کعه میاطالع

بینی شعده برای این کار به شعرح های تبلیغاتی پیشکمک بسعیار زیادی نماید. مهمترین روش

 باشد:زیر می

 تهیه تیزر کوتاه تبلیغاتی و انتشار آن در فضای مجازی -

هعا، محعل  طراحی و چعاپ کعاتعالوگ و برشععور و توزیع آن در مبعادی ورودی شععهر، هتعل -

 ها و...ها، تاکسیاقامت مسافرین، فرودگاه

 تلگرام و صفحه اختصاصی در اینستاگرام .....اندازی وه سایت و  کانال در راه -

 خبرسازی و انتشار آن از طریق صاحبان جراید

 فهمیدن بازار 

مسلماً یکی از الزامات بهبود مستمر مستندسازی و تولید دانش است لذا تمامی اقدامات، امور 

ناسی اجرایی، فرآیندها و... باید مستند شده و گزارشات مربوطه تدوین و در جلسات کارش 

اقدامات  مهمترین  شود.  انجام  اصالحی  اقدامات  نیاز  صورت  در  تا  گیرد  قرار  بررسی  مورد 

 مستندسازی عبارتند از:

تدوین فرم • و  نرمتهیه  و  پروژهافزارهای گزارشها  از  تهیه گزارشگیری  های ها جهت 

 ادواری از پیشرفت کار 

 دریافت گزارشات تفصیلی از فازهای مختلف  •

های علمی از اقدامات انجام شده در هر مقطع و انتشار  تحلیل و تهیه گزارشتجمیع و   •

 آن 

های کلی تجربیات موفق مستندسازی نتایط حاصل از اقدامات مشترک و انتشار تحلیل •

 و ناموفق

 های توسعه پروژه تدوین استراتژی •

 ه بندی شد های سطحهای صنایع دستی و آموزشهای آموزشی معرفی رشتهتهیه پکیط •

 محصول یا خدمت

محصوالت و خدمات ما در مرحله اول کلید کاالهایی که در دسته صنایع دستی می  

باشد، و بیشترین فعالیت پیرامون صنایع دستی قرار دارد که سعی بر آن است کاالها 

یا نظارت به باالترین کیفیت تولید و بسته بندی شوند و در مراحل بعدی صنایع خانگی  

 اگانه اضافه می گردد.نیز در سایتی جد



 

 بازاریابی فروش

فروش محصوالت در رویه گذشته در کارگاه ها یا منازل به صورت خرده فروش و تکی انجام 

می شده است ، ولی چیزی که مهم است افزایش بهره وری و باال بردن راندمان کاری می باشد  

که هم کیفیت کاال و هم بسته بندی بهتر انجام گیرد که در نتیجه با باال بردن تولید قیمت نیز 

دا کند به گونه ی که کیفیت کاالهای تولیدی باال و قیمت نسبت به بازار و دیگر تولید کاهش پی

برای هزینه های   مقداری  تمام شده  از قیمت  است  البته شایان ذکر   . باشد  پایین  کنندگان 

 شرکت مارشنان که صرف تبلیغات و امور مربوط به آن می باشد اضافه می گردد. 

 اشند که از جمله عبارتند از :که خود شامل  دو گروه می ب

گارگاههای که توسط خود فرد راه اندازی شده و به صورت شخصی سرمایه اولیه را تهیه  -

و شروع به کار نموده اند ، کارگاه ها و یا منازلی که با هزینه ی دریافتی از طرف کمیته  

 امداد امام و یا ارگان های دیگر شروع به فعالیت نموده اند .

ی که از طریق کمیته امداد ، سازمان  بهزیستی و یا ارگان های دیگر معرفی گارگاه ها -

اولیه می   به دریافت هزینه ی  تائید کارآفرینی موفق  و  ارزشیابی  از  میگردند که پس 

 شوند و با مدیریت شرکت مارشنان راه اندازی می گردند. 

نوع کاالی خاص ،  کارگاه های که در طول مسیر راه اندازی طرح ، با توجه به سفارش   -

نیاز به تولید انبوه ،  که با صالح دید کارشناسان شرکت مارشنان احتیاج به راه اندازی  

و تجمع چند کارگاه کوچک را دارد  ؛ شرکت با هزینه خود اقدام به ایجاد و راه اندازی  

 آن کارگاهها  می نماید .

 


