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 معرفی جمعیت امام علی )ع(

مردمی امام علی )ع( به  ـ جمعیت مستقل امداد دانشجویی

های »رهیافتی به درون« که دست دانشجویان کالس

نژاد مؤسس و مبتکر آن است، تأسیس  شارمین میمندی 

که به خودباوری ها، پس از آنکالسشد. دانشجویان این 

درزمینۀ امدادرسانی اجتماعی رسیدند و این کار را 

های ای برای خویش دانستند، دست به انجام فعالیت وظیفه 

اجتماعی در خصوص کمک به کودکان و زنان نیازمند در 

های جامعه زدند. آنان غذا رسانی و آموزش را در رأس برنامه 

ترس از خطراتی که ممکن بود پیش    خود قراردادند و بدون

رویشان باشد به محالت معضل خیز و فقیرنشین شهر تهران 

دیده را شناسایی کردند  ها و کودکان آسیبرفتند و خانواده

و به امدادرسانی آنان پرداختند. این جمعیت در سال 

عنوان یک ثبت رسمی در وزارت کشور، به ، پس از1378

شناخته شد و سپس فعالیت خود نهاد مستقل  سازمان مردم

های کشور گسترش داد. اعضای جمعیت را به دیگر دانشگاه

نخستین دفتر رسمی مردمی جمعیت را در   1384در سال 

جنوب شهر تهران و در محله مولوی افتتاح کردند و نام  

»خانه ایرانی« را بر آن نهادند تا نمادی از قدمی بزرگ برای 

 . باشد ویانآبادانی ایران توسط دانشج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اند خانه  داوطلبین جمعیت امام علی در این مدت سعی کرده

ایرانی را به پناهگاهی برای هر انسان دربندِ ستم و فقر  

تبدیل کنند و امید هر انسانی باشند که کمبودهای زندگی  

ای گذران آن را برایش سنگین کرده باشد. این خانه خانه 

آرامش،   است با هویت ایرانی؛ هویتی که در آن سراسر امید،

برادری و مهرورزی است. خانه ایرانی کانون بیشتر  

های مددکارى جمعیت امام علی )ع( است. جایی که  فعالیت 

گیرد تا با ارتباط مستقیم بین مددکار و مددجو صورت می

آموزشی صحیح و ارتباطی عمیق میان یک معضل و  

هایی بزرگ برای بهبود وضعیت  های آن بتوان قدمحلراه

پناه این سرزمین برداشت. هزینۀ اجاره  و بانوان بی  کودکان

های ایرانی جمعیت با همیاری مردم یا خرید تمامی خانه

ها را نیروهای شده است. افراد فعال در این خانهنیکوکار تهیه 

دهند که همگی  داوطلب دانشجویی و مردمی تشکیل می 

الیت  ها فعصورت داوطلبانه و کامالً رایگان در این خانهبه

 . کنندمی 
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 خانه اشتغال خاکسفید

  سرپرست زنان از تیحما ی برا د،یسف خاک اشتغال خانه

.  شد سیتأس تهران، شرق در د،یسف خاک ۀمحل خانوار

  دخت یسپ  کارگاه  در  ورآالتیز  دیتول   شامل  خانه  ن یا  تیفعال

  آشپزخانه در مربا و یترش و ی نیریش و کی ک  غذا، هیته و

  سرپرست و دهیدب یآس زنان  از یجمع که  است طراوت

 بر عالوه و است کرده جمع دورهم را محله نیا خانوار

 خدمات همچون ی گرید خدمات اشتغال سازی نه یزم

 به  ی مددکار  و  ی توانمندساز  ،ی سوادآموز  ،یورزش  ،یآموزش

  سرپرست  زن 10 حدود خانه نیا در. دنماییم ارائه شانیا

 . دارند تیفعال خانوار

 چرا کارآفرینی اجتماعی 

افرادی به    آموزی مهارتهدف اصلی از کارآفرینی اجتماعی،  

ست که در بازار کار موجود با توانایی و شرایطشان امکان 

 اشتغال ندارند. 

  ماندهباقیدر تجربه ما بسیاری از افراد در شرایط سخت خود  

و امیدی به تغییر شرایطشان ندارند. این امر مانع از آن 

که برای بهبود شرایطشان تالش کنند. ترغیب این  شودمی 

در راستای  هاآن آموزی مهارتبزه و  دورازبهافراد به کار، 

برای کار در محیط معمولی از اهداف ما   هاآن سازی آماده

 بوده است. 

 هاآنتک سرپرست بودن ، فرزندان در برخی از موارد تعدد

رسیدگی   منظوربهو تمایل ما برای فراهم آوردن زمان الزم 

خانه در به فرزندان نیز موجب حمایت ما از برخی از افراد 

 شده است.  اشتغال

 جایبهما در راستای اشتغال ارزش اصلی  های فعالیتدر 

و تعریف فضای  الذکرفوقبه افراد  آموزی مهارت سود مادی 

 است.  هاآناسب و متناسب برای کاری من

 محله خاکسفید و علت حضور در خاکسفید 

یکی از کودکان تحت حمایت جمعیت امام   1388در سال 

محله  سوی به علی )ع( به نام مینا زمانی توجه اعضا را 

خاکسفید و لزوم کار در این محله باز کرد. این کودک که 

صدای  کردمیتحت معضالت شدید بود و همواره تالش 

کودکان همدرد خود در این محله باشد، اعضا را به این محله 

معضالتی که اعضا در ابتدا مشاهده کردند    ترینمهم کشاند و  

تحصیل،  اوراق هویتی، ترک نبود اعتیاد، فرهنگ غربت، 

محرومیت کودکان از تحصیل، فقر مالی و فقر فرهنگی و  

تمامی اثراتی که این معضالت بر زندگی و آینده کودکان 

 بود. گذارددر محالت حاشیه برجای می

محله خاکسفید بسیاری از نمادهای حاشیه شهر را دارد 

شهرداری   4در حال حاضر درون شهر و در منطقه    آنکهحال

تنها   79است. تخریب این محله در سال  شدهواقعتهران 

باعث پخش شدن معضالت این محله در سایر محالت شهر 

تهران شد و در این محله این معضالت را به درون فضاهای  

هیچ تغییری در وضعیت   آنکهحال خصوصی منتقل کرد. 

ساکنین محله ایجاد نشد، جز آنکه به زندان رفتند و  

 کودکانشان در محله رها شدند. 

 
مقیاس فعالیت جمعیت امام علی )ع( در این محله مقیاس  

در مقیاس کالن معرفی  خرد است تا الگویی را برای فعالیت  

نماید و جامعه را با معضالت موجود در این محله آشنا نماید 

در راستای بهبود شرایط ساکنین محله   تراساسیتا راهکاری  

 تواندنمی مدتکوتاه مقطعی و  های فعالیت ایجاد شود. 

 برای رفع معضالتی به این وسعت باشد.  ای چاره

 در خانه اشتغال خاکسفید   ها فعالیت تاریخچه  

خاکسفید  خانه ایرانی در حوزه اشتغال در  هافعالیت شروع 

بود که موجب ضعف جسمی  هاخانوادهبه علت فقر مالی 

دستبند  در ابتدا زمینه شروع به فعالیت در  .  شدمی کودکان  

با دختران نوجوان خانه علم    برنامه فوقدر قالب کالس    بافی 

با کمک مادران آغاز شد.   هافعالیت در ادامه  ارزیابی شد.

فرایند فروش محصوالت با تقویت کیفیت محصوالت بهبود  

ایده شروع برند سپیدخت در خانه  مرورزمانبه یافت و 

 برای مادران شکل گرفت. اشتغال و 

 هافعالیت اهدای فضای رایگان بستر مناسبی را برای شروع 

در زمینه اشتغال در خاکسفید فراهم نمود. این اتفاق نقطه  

در این زمینه بود. فضای خانه اشتغال   هافعالیتعطفی در 
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 توجهیقابلبود که مساحت  طبقهسه ساختمانی قدیمی و 

. در همین راستای موضوع  را برای ایجاد کارگاه داشت

مادران   .کارآفرینی خیلی فراتر از کالس خانه علم پیش رفت 

 های زمینه. در ابتدای امر برگرفتو نوجوانان پسر را در 

ایده مختلف و نهایتاً   18متنوع اشتغال بررسی شد، حدود 

خیاطی، معرق، قالی و آشپزی )تولید مواد نیمه آماده( 

 انتخاب شد. 

پسر پیشنهاد کار معرق مطرح شد. یکی از   برای نوجوانان

افراد خبره در این زمینه داوطلب شد تا کارگاه خود را به 

معرق  هابچه فضای خانه اشتغال منتقل کند و در مقابل به 

را آموزش دهد. کار در این کارگاه با روند نسبتاً خوبی پیش  

تولید معرق مانند تولیدات دستی    طورکلیبه   آنکهحال رفت  

ابهش پرهزینه بود و بازار خود را در کنار محصوالت مش

بود. عدم امکان فروش  دادهازدست مشابه و ماشینی 

موجب تعطیلی کارگاه شد. در    مرورزمانبهمحصوالت معرق  

به   آموزی مهارت کارگاه دیگر فرصت  ازاینپس عمل 

پسر در خانه اشتغال فراهم نشد و تنها یکی از  های نوجوان

 فعال شد.  طراوت کوتاه در آشپزخانه ای بازهدر  هانوجوان

کارگاه دوم کارگاه خیاطی بود. در این کارگاه نیز وجود یک 

بود. فرایند تولید با   حرفه داوطلب ماهر علت اصلی انتخاب

 دوزیسری ساده    های سفارشآموزش طراحی الگو و گرفتن  

این نیروی کار    عنوانبهی خانه علم،  هابچهآغاز شد. مادران  

تا این زمان    موردنظر  های خانم کارگاه در نظر گرفته شدند.  

کاری بیرون از خانه انجام نداده بودند و حتی در زمینه  

انجام کارهای درون خانه نیز مهار چندانی نداشتند این امر  

کرد و نبود سواد مانع بزرگی برای آموزش   آورالزامآموزش را  

ن زمان و در راستای در ای  سوادآموزی   های کالسشد. شروع  

فراهم شدن امکان آموزش خیاطی در خانه اشتغال شروع  

متناوبی را در  های شکستاولیه  های مهارتشد. نداشتن 

ایجاد کرد و در آخر به   دوزی سری   های سفارشزمینه تولید  

و سرعت کم پیشرفت در این زمینه کار در   ذکرشدهعلل 

 این حوزه متوقف شد. 

بافت که    دستبندهای طی کار در زمینه  موازی با کارگاه خیا

 روزروزبهبود ادامه یافت و  آغازشدهاز کالسی در خانه علم 

در این کارگاه رشد و تنوع و کیفیت محصول   هافعالیت 

برند سپیدخت نیز این برهه   گذاری نام بهبود یافت. شروع 

روند رو به رشد در این زمینه    96زمانی شکل گرفت. تا سال  

تا بازار فروش محصوالت بافت با مشکل مواجه ادامه داشت 

افزایش فروش تولید تغییر  منظوربهشد. در ادامه و 

رزین در دستور کار قرار گرفت. مسئول کارگاه  محصوالت 

آموزش داد و در  هاخانم در زمینه رزین آموزش دید و به 

فرایندی رو به رشد فعالیت در این زمینه و مشترک با بافت  

 افت. در حال حاضر نیز این روند ادامه دارد.یادامه 

پس از خیاطی کار در حوزه تهیه مواد نیمه آماده آغاز شد 

در این زمینه کسب مهارت نمودند.   هاخانم  مرورزمانبه و 

کیفیت خوب و فروش   تأمیندر این مرحله نیز مسئله اصلی  

محصوالت بود. در کنار تولید مواد نیمه آماده برگزاری لیگ 

موجب شد تا به    هاهزینه و الزام کاهش    93شین در سال  پر

د غذا در یتول هاخانم کمک نیروی داوطلب و یکی از 

 ترپررنگاین نقش    مرورزمانبهآشپزخانه اشتغال آغاز شود.  

آشپزخانه جمعیت  عنوانبه این آشپزخانه  ای گونه به شد و 

ز اصلی آن نقش ایفا نمود و تولید غذا ا های برنامه برای 

بیرون  های مشتری سال و برای  کلبه خاص  های طرح

جمعیت ادامه یافت و آشپزخانه طراوت شکل گرفت. در  

ابتدا تنها تولید مواد نیمه آماده، ترشی مربا و غذا انجام 

و به علت وجود نیروی داوطلب   مرورزمانبهولی    پذیرفتمی 

قرار  دستور کارو بازار خوب تولید شیرینی و کیک نیز در 

در این  هاگام ن یو اعضا اول هابچهگرفت. تولید کیک تولد 

د شیرینی برای عید یبه سمت تول مرورزمانبهحوزه بود و 

فروش محصوالت از  منظوربه هاجشنوارهرفت. برگزاری 

گام جدیدی در خانه اشتغال و دیده شدن   95سال 

طراوت بود. تمرکز  های کیک خصوصبهمحصوالت 

د مواد نیمه آماده باعث شد این  یر تولآشپزخانه مولوی ب

 تقریباً مرورزمانبهبخش از کار در طراوت کمرنگ شود و 

 متوقف شود. 

عدم امکان ادامه همکاری با مالک بنا باعث الزام   97در سال  

جذب  فرایندهای با کمک شد. در این فرایند و  جاییجابه

برای این منظور در محله خاکسفید و  مالی فضای مجزایی 

 . به خانه مادران اجاره شد ترنزدیک

 دف معرفی گروه ه 

)ع( کودکان  یامام عل تیجمع یکل استیس ی در راستا

خانه   یجامعه هدف اصل  ب یدر معرض آس  ای دیدهآسیب 

 ایویژهتوجه    تبعبهو    دهندیم  لیرا تشک  دی خاک سف  یرانیا
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از کار  ی ر یشگیبه کودکان دارد جهت پ تیجمع نیکه ا

کودکان، زنان    ی در محله برا  ریمعضالت درگ  ریکودک و سا

 .اندشده اضافه هدف  هبه جامع زین

که در خانه   ی کودکان یمشترک تمام یژگیخاص و طوربه

بودن    ریدرگ   رند یگیقرار م  تیتحت حما  دی خاک سف  یرانیا

بودن با بزه و مواد مخدر از  ریاست و درگ ادیخانوار با اعت

از جامعه هدف قرار  ی است که کودک را جزو یمهم لیدال 

ت یلووراستا ا  نیدر ا  زیبودن کودک ن  رایو البته پذ  دهد¬یم

 است. 

هستند   یجامعه هدف خانه اشتغال عمدتاً مادران کودکان

نوجوانان خانه  هاآنکنار  که در خانه علم حضور دارند. در

کسب مهارت و فراهم شدن امکان ورود به  ی برا زیعلم ن

 بازار کار جامعه هدف خانه اشتغال هستند. 

و    ادیاعت  ری نظ  یمعضالت اصل  ر یسرپرست خانوار و درگ  زنان

جامعه هدف خانه   زین  دیدهآسیب دختران فاقد مهارت و  ای

 اشتغال هستند. 

 نوآوری 

نوآوری خانه اشتغال خاکسفید جذب نیروی کار غیر توانمند  

 است. خودباوری و مهارت آموزشی به وی تا 

 
 جشن تولد سپیدخت با حضور خانواده سپیدخت-1شکل 

 

 

 

 

 

 برگی از زندگی:

مهاجرت، ازدواج در سن کم و   باوجود

خوب   زیچهمهدار شدن در سن کودکی  بچه

داشت و   سال   وچهارست یبرسید.  به نظر می 

اش روزگار نسبتاً خوبی  با شوهر و چهار بچه

گذراند تا اینکه شوهرش تصادف کرد را می

و دیگر نتوانست کار کند. ضربه به سرش 

اش را خورده بود و قوای ذهنی و جسمی

گرفته بود. در حالیکه ظاهرش تغییر 

چندانی نکرده بود. زنی که در تمام زندگی  

اولیه را هم  های نشین بود و آموزشخانه

 نکهیباوجوداندیده بود. خواهر و برادرهایش  

رسید و در همین  دستشان به دهانشان می 

چند قدمی بودند رهایش کردند. بدون آنکه 

ها داشته باشد در از آن درخواست مالی 

های زندگی تنهایش گذاشتند. بدون  سختی 

بدون سواد بدون کمک، پسر  نفس اعتمادبه

سال سن داشت   11 بزرگش را که کمتر از

فرستاد. برای ممانعت از این امر  سرکاربه 

در اشتغال مشغول به کار شد. روز اول برای 

گفتیم یاد بگیرد فقط  هر کار که می

رشد کرد. با   مروربه . "توانمنمی "گفت می 

تصادف و بیماری دخترش کنار آمد.  

روابطش را با خانواده خودش و شوهرش  

دش را به مدرسه  تر رفع کرد. فرزنمنطقی 

فرستاد و خودش سرپرستی زندگی را به  

یی  تنهابهعهده گرفت. حاال زنی است که 

کند  ی می کشاسباب  کند ی م خانه اجاره 

چرخاند. وقتی  درآمد دارد و زندگی را می 

اش رفت شرایط بهتر شد به سمت خانواده 

ها نیز رابطه خوبی دارد. البته که هنوز  با آن

ها خیلی  "توانممی ن"مشکالت هست ولی 

 کمتر شده است. 
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 خانه اشتغال خاکسفید  

    

 و نحوه مدیریت هافعالیت ساختار

آن  های فعالیت به  مرورزمانبه است و  گرفتهشکل واحد کارآفرینی خانه ایرانی خاکسفید  عنوانبه خاکسفید  اشتغالخانه 

فعال در خانه  های خانم مربوط به  های فعالیت از  توجهیقابل بخش  آنکهحال. کندمی و مستقل از خانه ایرانی عمل  یافتهتوسعه

شامل، بهداشت و درمان، حقوقی، مددکاری، روانشناسی،   هاتیم. این پذیردمیمشترک بین دو خانه انجام  های تیم اشتغال در 

،  تیم مالی، سرمایه انسانیکند.  یم آموزش و ورزش مستقل در خانه اشتغال شکل گرفته است و مستقالً فعالیت می ت  .شودمیاردو  

 و تبلیغات مجازی نیز مشترکاً پشتیبانی دو خانه را به عهده دارند.  مستندسازی 

های مربوط به آن ها و دستورالعملسازی استانداردتیم بهداشت مربوط به خانه اشتغال به پیگیری بهداشت محیطی خانه و پیاده 

ها و اضافه نمودن نگاه سیستمی به خانه اشتغال شکل  ، با هدف تدوین دستورالعمل98تیم مهندسی صنایع در سال  پردازد.می 

 گرفته است. 

کنند. در بخش تولید این دو  و مستقالً فعالیت می  مستقل هستند  ی هام یتکارگاه طراوت و سپیدخت به صورت مجزا دارای 

واحد عالیت است.  فمشغول به    ی گذارمتیقواحد تولید، واحد ثبت )حسابداری تولید و حسابداری فروش(، واحد طراحی و  کارگاه  

شده است.    . واحد روابط عمومی نیز از دو بخش روابط عمومی و بازاریابی تشکیلشودیمشامل تیم خرید و تیم انبارداری    تأمین
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 خانه اشتغال خاکسفید  

    
. هر  ندینمایم فعالیت  ساالنه ی هابرنامه و همچنین  شدهنیتدو ی هات ی مسئول، شرح شدهانجاماولیه  ی هاصحبت بر اساس  هام یت

 یادورهاز طریق جلسات    هامی ت. مسئول خانه اشتغال با سر  دینمای مآن بخش را پیگیری    ی هاتیفعالتیم دارد که    سر  کیبخش  

 هستند.  طمرتبط نیز با یکدیگر از این طریق در ارتبا ی هامی تمجازی در ارتباط است.  ی هاشبکه ی هاگروهو 

 اصلی در جداول ذیل ارائه شده است:  ی هابخش ی هات یمسئول شرح 

 طراوت

 اعضای فعال  تعداد شرح مسئولیت عنوان مسئولیت عنوان بخش 

 تولید

 سرپرست مسئولین روز 

 های روزانه از طریق گروه تلگرامی سفارش ماهاطالع از سفارش 

1 

 تکمیل آن بررسی گزارش کار مسئول روز و پیگیری 

 سفارشات روزانه و اطالع آن به مسئول روز  یسازآماده

 هماهنگی مسئول روز جهت حضور 

 هماهنگی پرسنل جهت حضور 

 هفتگی  یهایازمندینارتباط با واحد انبار برای لیست 

 )دو بار در هفته( هایازمند ینارتباط با واحد خرید برای لیست 

 واحد تعمیرات ارتباط با 

 آموزش تولید محصول جدید به پرسنل

 هاناظم  یادوره ای خانه و شرکت در جلسات دوره 

 مسئول روز 

 های موجود ت بر روند تولید مطابق دستور پخت رنظا

9 

 ای مسئولین روز شرکت در جلسات دوره 

 کمک به سرپرست واحد تولید 

 بهداشتی  یهاستیلچک تکمیل  منظوربه همکاری با واحد بهداشت 

 تشویق و تنبیه یهافرم تکمیل  منظوربههمکاری با واحد منابع انسانی 

 ارسال 
 ارسال محصول برای مشتری 

1 
 چک کردن فاکتورهای ارسال و فرستادن فاکتورها به واحد مالی

 حسابداری فروش 

 سرپرست واحد ثبت

4 

 پاسخگویی تلفن و راهنمایی مشتریان 

 اپفتن سفارش از طریق تلگرام و واتسگر

 ثبت سفارش در گروه تلگرامی سفارش ماه

 حسابداری   افزارنرم ثبت سفارش در 

 صدور فاکتور و ارسال برای مشتری 

 و ثبت در درایو  افزارنرمگرفتن خروجی از 

 مطالباتپیگیری وصول 

 ها در گروهثبت پرداختی 

 گوگل درایو   رها دثبت پرداختی 
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 طراوت

عنوان 

 بخش 

عنوان 

 مسئولیت 

عنوان زیر 

 مسئولیت 
 شرح مسئولیت

اعضای   تعداد

 فعال

 تأمین 

 خرید 

سرپرست واحد  

 خرید 

 گرفتن لیست خرید ماهانه از انبار 

1 

 گرفتن لیست خرید از واحد تولید 

 به واحد حسابداری  موردقبولارائه فاکتورهای 

 موردقبول های استخراج لیست فروشگاه 

 هماهنگی با نیروهای خرید 

 های انجام شدهاعتبارسنجی خرید 

 تحلیل و بهبود فرآیند خرید به منظور کاهش هزینه 

 مربوطه های گویی در گروه ای و پاسخ شرکت در جلسات دوره 

 ای با مسئولین خریدبرگزاری جلسات دوره

 مسئول خرید 

 خرید 

4 
 به سرپرست واحد خرید  موردقبولارائه فاکتورهای 

 کارتکمیل گزارش 

 ای واحد خرید شرکت در جلسات دوره 

 انباردار انبار

 جهت تکمیل انبار( )ارائه لیست خرید به واحد خرید   تکمیل انبار از طریق خرید

1 

 تکمیل انبار از طریق انبار خانه علم 

 خروج مواد مورد نیاز برای واحد تولید از انبار به صورت هفتگی

 یا اصالح آن تائیدبررسی لیست ارائه شده از واحد تولید جهت خرید و 

 دهی اقالم ورودیسامان

 هفتگی لیست انبار و ثبت ورود و خروج  ی روزرسانبه

 ها ثبت ماهانه لیست موجودی یخچال 

 ای واحد خرید شرکت در جلسات دوره 

 ایشرکت در جلسات دوره 
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 طراوت

 عنوان بخش 
عنوان 

 مسئولیت 
 شرح مسئولیت عنوان مسئولیتزیر 

اعضای   تعداد

 فعال

  روابط

 عمومی 

تبلیغات و 

 طراحی 

سرپرست واحد  

 تبلیغات
 

 3تا  2

  عکاس

  گرافیست 

  بردار فیلم

  تولید محتوای نوشتاری 

  ای تبلیغات حرفه

صفحه   مسئول

 اینستاگرام
 

  کانال تلگرام مسئول

 ی گذارمتیق

 تأمینپیگیری ثبت قیمت مواد اولیه از واحد 

1 

 فصلی  صورتبه  یگذارمتیق پیگیری برگزاری جلسه 

 فصلی و ابالغ به واحد ثبت و فروش  صورتبهجدید  یهامتیق ثبت 

ثبت قیمت محصوالت بر اساس خرید در زمان تولید برای  

 انبارشده محصوالت  

 تعریف محصول جدید 

 شناسایی محصول جدید مناسب

 محصول جدید  دستور پختدرآوردن  3

 قیمت محصول جدید  درآوردن

 بازاریابی 

سرپرست واحد  

 بازاریابی 
 

 نفر 5

  های مهمانسفارش  

 جشنواره کیک و چای هابازاریابی کافه 

 غذا، شیرینی بازاریابی سمینارها

 غذا، سفارش عمده شیرینی هابازاریابی شرکت 

 غذا کیک، شور، ترشی، مربا،  هابازارچه
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 سپیدخت

عنوان 

 بخش 

عنوان 

 مسئولیت 
 شرح مسئولیت

تعداد اعضای  

 فعال

 تولید

مسئول واحد  

 تولید

 هاخانم هماهنگی با 

1 

 هماهنگی با مسئول روز 

 ه بازخوردسی گزارش مسئول روز و ارائبرر

 جزئی و کلی برای تولیدات   یزیربرنامه

 آموزش و توجیه نیروهای داوطلب جدید 

 پیگیری روند طراحی محصول 

 محصوالت  یبندبستهپیگیری روند طراحی و تائید 

 برای تولید انبوه  یز یربرنامه محصول جدید و  تائیدپیگیری 

 کدگذاری محصوالت 

 به واحد تعمیرات ازیموردنارجاع تعمیرات 

 واحد ثبت شدهثبت یهاداده صحت سنجی 

 تهیه لیست خرید 

 گرفتن تائیدیه لیست خرید و در صورت نیاز گرفتن تنخواه

 هماهنگی ارسال محصول 

و فرستادن اطالعات سفارش و رسید دریافت وجه برای بخش  مجازی  صفحه گرفتن سفارش از

 ثبت

 وصول مطالباتپیگیری  

 هاعکسچک کردن اسم محصوالت در آرشیو  

 ی گذارمت یق برای محصوالت و ارائه آن به واحد  ازیموردنتعیین میزان مواد اولیه 

 یادوره حضور در جلسات 

 ارائه گزارش ورود و خروج انبار محصوالت

 ارائه گزارش ورود و خروج انبار مواد اولیه

 مسئول روز 

 یادگیری تولید محصوالت 

5 

 آموزش هنرجویان جدید

 کیفیت محصوالت تولیدی تائید

 چک کردن نهایی محصوالت آماده ارسال

 ارائه گزارش روزانه کارگاه در گروه تلگرامی سپیدخت 

 طراح محصول 
 به بازار(  یا دورهشناخت مواد اولیه جدید )مراجعه 

2 
 برنامه ساالنه و شناخت بازار  یازسنجینپیشنهاد محصول جدید و تهیه نمونه آن بنا بر 

 1 یبندبسته طراحی  

 2 یف این واحد در وظایف مسئول واحد تولید و مسئول روز آمده است اشرح وظ ثبت

 ی گذارمتیق

 پیگیری ثبت قیمت مواد اولیه از واحد خرید

 فصلی  صورتبه  یگذارمتیق پیگیری برگزاری جلسه  2

 فصلی و ابالغ به واحد ثبت و فروش  صورتبهجدید  یهامتیق ثبت 
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 سپیدخت

عنوان 

 بخش 
 شرح مسئولیت عنوان مسئولیت

تعداد اعضای  

 فعال

 بازاریابی 

 هافروشگاه 

 هافروشگاه پیگیری رابطین 

3 

 محصولهماهنگی واحد تولید برای تولید 

 هماهنگی رابط جهت گرفتن محصوالت

 پیگیری برای دریافت وجه فروش 

 هافروشگاهمشورت با واحد تولید و انتخاب محصول مناسب برای 

 یادوره حضور در جلسات 

 المللنیبفروش 

 الملل ن یبپیگیری سفارش 

 الملل نیبهماهنگی با واحد تولید برای تولید محصوالت  1

 پیگیری دریافت وجه فروش 

 هابازارچه

 هماهنگی با واحد تولید

 هماهنگی نیروی فروش و ارائه توضیحات الزم برای بهبود فروش 1

 هماهنگی ارائه گزارش فروش و مرجوعی

 فروش عمده 

 بازاریابیپیگیری نیروی 

 هماهنگی با واحد تولید 0

 هماهنگی برای دریافت وجه 

حسابداری  

 فروش 

در گروه   شدهارسالپیگیری قرارگیری گزارش فروش بازاریابی محصوالت مرجوعی و محصوالت  

 رابطین

1 

 ثبت فاکتورهای ارسال محصوالت امانی 

 گوگل درایو ثبت گزارش فروش در 

 گوگل درایو در ثبت گزارش محصوالت مرجوعی  

 گوگل درایو در فعال   یهافروشگاه اسامی  ثبت

 گوگل درایو در بازاریابی شده   یهافروشگاه ثبت اسامی 

 الملل نیبثبت 

 هابازارچه ثبت 
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 سپیدخت

 تعداد اعضای فعال  شرح مسئولیت عنوان مسئولیت عنوان بخش 

 تأمین 

 خرید 

 کارگاه ازیموردنخرید مواد اولیه 

 ارائه گزارش خرید در گروه تلگرامی سپیدخت  1

 به واحد مالی  موردقبولارائه فاکتورهای 

 انبار

 ثبت ورود و خروج انبار محصوالت 

0 
 چک ماهیانه انبار محصوالت 

 ثبت ورود و خروج مواد اولیه

 مواد اولیه چک ماهیانه انبار  

 

 سپیدخت

عنوان 

 بخش 
 شرح مسئولیت عنوان مسئولیت

تعداد 

اعضای 

 فعال

 تبلیغات

 مسئول تبلیغات

 هماهنگی با واحد تولید و انبار برای انتخاب محصول برای عکاسی

1 

 هماهنگی برای رسیدن محصول به عکاس

 حضوری و اینترنتی  هایفروشپیگیری تبلیغ 

 در گوگل درایو  تبلیغاتاطالعات پر کردن  

 در تلگرام و گوگل درایو با اسم محصول و عکاس هاعکس آرشیو  

 ها عکاسبرگزاری جلسه با 

  شیرایوعکس   حاًیترجدر زمینه نحوه عکاسی و ارائه نمونه عکس خوب ) هاعکاس توضیح به 

، تعداد عکس تحویل داده شده  باشدشده تحویل بدهند و تمرکز عکس روی بافت محصول 

 و انتخاب شده(  باشد محدود 

  صفحه مسئول

اینستاگرام و کانال  

 تلگرام 

 گذاشتن پست 

1 

 گذاشتن استوری 

 برای محصوالت  ینظرسنج

 تولید محتوای مناسب با محصوالت یا مد

 تولید برای تخفیف گذاشتن ی هابچههماهنگی با 

 معرفی محصول جدید

 های اینستاگرام و چک کردن متن پست  متنهماهنگی با مسئول تولید محتوا برای نوشتن 

 ایرانی خاکسفید یهاخانه انتشار پست در کانال تلگرام سپیدخت و 

 شود. زیاد می  هاپیام پیگیری مسئول واحد تولید وقتی تعداد  

 عکاس

 عکس  شیرای ومناسب و  یهاعکس انتخاب 

2 
 ارائه عکس تائید شده

 مشخص کردن زمان تحویل عکس )نهایتاً یک هفته(

 مشارکت در زمینه دریافت محصول 

 1  ی احرفهتبلیغات 
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 خانه اشتغال خاکسفید  

    
 

 هامشتریکارمندان، ذینفعان و 

جز به هستند که در خانه علم حضور دارند.  یعمدتاً مادران کودکان گونه که گفته شد کارمندان خانه اشتغال خاکسفیدهمان

خانه اشتغال   ی های مشتر پذیرد.های خانه اشتغال توسط افراد داوطلب انجام می های مربوط به بخش تولید سایر فعالیت فعالیت 

 . اندشده عمدتاً افرادی هستند که از طریق جمعیت امام علی )ع( )اعضای داوطلب( با ما آشنا 

 و نحوه برخورد با آن هاچالش

 صورتبه. این جلسات  شودیم  ی ریگم یتصمخانه اشتغال بررسی و در مورد آن    ی ادورهخانه اشتغال عمدتاً در جلسات    ی هاچالش

های مربوط به خانه اشتغال حضور دارند. موارد مربوط به  . در این جلسات سرتیمشودیمه اشتغال برگزار ماهانه در محل خان

)ماهانه با حضور   و جلسات مددکاری  )عمدتاً فصلی( هاباخانم ، جلسات )ماهانه( هاناظم در جلسات با  هاخانم مددکاری و مسائل 

، بنابر نوع موضوع بررسی و در  (شودی مه علم و اشتغال و مددکارها برگزار ، مسئول خان هاکارگاه سر تیم کمیته زنان، مسئول 

مجازی بررسی  ی هاشبکه  ی هاگروه مسائل درون تیمی نیز در جلسات مربوط به هر تیم و یا در . شودی م ی ریگمیتصممورد آن 

 .شودی م

 . شودی مدر حال تدوین مطرح  ی هادستورالعملدرج در  منظوربه ساختاری در جلسات با تیم صنایع   ی هاچالش

 .شودی مبرای سال آتی انجام  ی زیربرنامه  هاآناصلی خانه اشتغال بررسی و با تحلیل  ی هاچالشانتهایی سال نیز  ی هاماه در 

در کنار خانه اشتغال است و ما را در مسائل راهنمایی  هانهی زم مشاور در بسیاری از عنوانبهکمیته کارآفرینی جمعیت نیز 

 .دینمای م
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 خانه اشتغال خاکسفید  

    

 گیریتصمیمدر  اعضانقش 

 یهاگروهبوط به موضوع در مر ی هاصحبت درون تیمی در جلسه مربوط به هر تیم و یا در  ی هام یتصمکه گفته شد.  طورهمان

تصمیمات مربوط به  و زمان مشخصی ندارد.    شودی ماین جلسات بنا بر نیاز برگزار  .  ردیپذی مبا حضور اعضای تیم انجام  مجازی و  

خانه اشتغال، مسئول خانه و مسئولین    ی هام ی سر تدر حضور    شودی مماهانه برگزار    صورتبه که    ی ادورهتغال در جلسات  خانه اش

 .شودی مگرفته  خانه علم 

برگزار شد. در این جلسات، چرایی و مسئول خانه علم و اشتغال  هام یتسر با حضور  ی زیربرنامهدر انتهای سال نیز جلسات 

تدوین شد. در این جلسات همچنین    99بررسی و برنامه عملکرد سال    هاچالش، محصوالت و  های مشتر، اهداف اصلی،  هات یفعال

مجزا برگزار   صورتبه این جلسات برای کارگاه طراوت و سپیدخت  شد.    ی ریگمی تصممیزان حقوق سال آتی و نحوه افزایش حقوق  

 ساعت برای این فرایند زمان صرف شده است.  20حدود  درمجموعشد و 

 ارزیابیپایش و 

این امر از . در گام دوم  شودی مارزیابی    هاکارگاه در خانه اشتغال در گام اول از طریق محاسبه سود و زیان    شدهانجام  ی هات یفعال

به ارزیابی فروش، نوع  توانیم  مثالعنوانبه. شودیمدر بانک اطالعات و مقایسه این اطالعات ارزیابی  شدهثبت طریق اطالعات 

 و ... اشاره نمود.   برگزارشده ی هاالسک، تعداد پرفروشمحصوالت 

. هر فرد عالوه بر  شودی مخودارزیابی بررسی و پایش  ی هافرمو خودشان از طریق  هاآنتوسط سرتیم  هام یتفعالیت اعضا در 

 .ردیپذی مساالنه انجام  صورتبه . این امر دینمای مارزیابی   هافرماش را نیز در این ارزیابی عملکرد خود، عملکرد تیم

 مربوط به هر بخش فرایندهای ارزیابی را نظم بخشد.  ی هاستیلچکتیم مهندسی صنایع نیز بر آن است تا با تدوین 

 
 نفر فرم پر کردند( 59 درمجموعخانه اشتغال در فرایند ارزیابی ) یهامیتنمودار مشارکت اعضای -1نمودار 

 سرمایه انسانی

مشترک با خانه علم است و تنها    ی هامیتاین تعداد مستقل از اعضای    عضو فعال دارد.  66حال حاضر خانه اشتغال خاکسفید،    در

  نحوه چیدمان این اعضا در ساختار خانه اشتغال به شرح  .شودی م اعضای تیم مالی را که مستقیماً در اشتغال فعال هستند، شامل  

 کمترین تعداد اعضا را دارند. %1با کمتر از صنایع  مهندسی بیشترین و تیم بهداشت و  %26کارگاه طراوت با است.  2نمودار 

کارگاه طراوت

39%

کارگاه سپیدخت

17%

تبلیغات

20%

روابط عمومی و 

بازاریابی

12%

مستندسازی

9% کمیته زنان

3%
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 خانه اشتغال یهامیتاعضا در ساختار  ننحوه چیدما-2نمودار 

  %10التحصیل کارشناسی ارشد هستند.  و یا فارغدانشجو    %32  التحصیل کارشناسی واز اعضای خانه اشتغال دانشجو یا فارغ  46%

از اعضای فعال خانه اشتغال را   %16تنها  از اعضا دانشجو هستند. %36تنها  دانشجوی دکترا هستند.  %5مدرک دیپلم دارند و 

 . ددهنیممردان تشکیل 

 
 نمودار هرم سنی اعضای فعال در خانه اشتغال-3نمودار 

 

 از اعضا هستند.  %61این افراد  سال سن دارند. 39تا  25مشخص است اعضای خانه اشتغال عمدتاً  3نمودار که در  گونههمان

مالی و تدارکات

17%

روابط عمومی و 

بازاریابی

14%

تبلیغات طراوت

تبلیغات 5%

سپیدخت

12%

کمیته زنان

11%

تکارگاه سپیدخ

12%

کارگاه طراوت

26%

مهندسی صنایع
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بهداشت

2%
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 خانه اشتغال خاکسفید 

    

در قالب این   هاخانم به  شدهارائه تمامی خدمات  طورکلی به

 های خانم برای  الزاماًاین خدمات . شودمیبخش تعریف 

ی خانه هابچهفعال در خانه اشتغال نیست و دیگر مادران 

 .شودمی علم را نیز شامل  

نقدی و    هایکمکی مربوط به این بخش از طریق  هاهزینه

 .شودمی  تأمینغیر نقدی خیرین 

این خدمات شامل، ارائه خدمات مددکاری، برگزاری 

درسی و ورزشی، ارائه خدمات درمانی، بهداشتی    های کالس

و تغذیه، ارائه خدمات مشاوره، دادن وام و کیسه آذوقه، 

 .شودمی اردوهاو  هاجشنبرگزاری 

 مددکاری

 ایدوره، شامل بازدید در قالب مددکاری  شده ارائهخدمات 

و  هاخانم از منزل و ارزیابی شرایط زندگی، صحبت با 

و راهنمایی در   آمدهپیش در زمینه مسائل    هاآن همفکری با  

نحوه ارتباط با کودک و حضور   ازجملهزمینه مسائل مختلف  

در این بخش   شده ارائهموارد خدمات  ازجملهدر جامعه 

 صورتبهددکار دارد که است. هر خانواده یک یا دو نفر م 

 .نمایندمی فرایندهای خانواده را پیگیری  ای دوره

 

 وام

تیم مددکاری با مشورت   دیدصالح در شرایط خاص و بنا بر  

. این وام شودمیاشتغال وام داده  های خانم با تیم مالی به 

کم از طریق کسر از حقوق  های قسطفاقد بهره است و در 

 .شودمیبازپرداخت 

نفر از   3است.  نشدهپرداختوام  هاخانم به  98در سال 

دریافت شده خود را   های وامدر این سال بخشی از  هاخانم 

 . باز پرداختند

 خدمات درمانی

شامل غربالگری پزشکی و  هاخانم به  شدهارائهخدمات 

و پیگیری درمان بوده است.   زنان  متخصص، ویزیت چکاب

مرتبه ارجاعات درمانی به مراکز همکار  11در این ماه 

 است.  شدهانجام

مستمر  صورتبه  هاخانم در این بخش همچنین دو نفر از 

 فیزیکی استفاده نمودند.  طب برای مدت چند ماه از خدمات  

 ورزش

  برگزارشدهجلسه کالس ورزش  6، 98در سال  درمجموع

  آغازشده ماهی د 11در این بخش از  هافعالیتاست. شروع 

. در  شودمی یک جلسه برگزار  ای هفته  صورتبه است و 

تا سه   هاکالسصورت وجود مربی داوطلب افزایش این 

 است.  پذیرامکانجلسه در هفته 
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 تحصیل

ساعته در این بخش   4جلسه کالس  81 ، 98در سال 

اشتغال در این   های خانم نفر از    4مجموعاً    است.  برگزارشده

در حال  هاخانمدو نفر از . کنندمی بخش خدمات دریافت 

یادگیری سواد هستند و دو نفر دیگر در زمینه ادامه تحصیل  

 . کنند میتالش 

لش اصلی سوادآموزی روند کند یادگیری و الزام داشتن اچ

با حضور در  هاآناولویت  شودمی درآمد است که موجب 

 س درس باشد. محیط کار تا حضور در کال

 

 اردو

یک اردو در این بخش سه اردو برگزار شد.  98در سال 

سینما و دیگری بازدید از اماکن مذهبی و اردوی سوم 

گذران یک روز در باغی در فشم بود که در آخر فصل 

 اردوهاتابستان و پس از اتمام پروژه لیگ برگزار شد. این 

 است.   برگزارشدهفعال در خانه اشتغال    های خانم صرفاً برای  

 

 کیسه آذوقه

داده  باریکاشتغال و فصلی  های خانم کیسه آذوقه به 

یک    مایحتاج. این کیسه شامل اقالم غذایی است که  شودمی 

. علت پخش کیسه حصول شودمی ماه خانواده را شامل 

اطمینان از مصرف برخی از اقالم در سبد غذایی خانوار  

 است. 

هزار تومان  500میانگین حدوداً  طوربههزینه هر کیسه 

 تأمینغیر نقدی  صورتبهاست که توسط خیرین و عمدتًا 

میلیون تومان در این  15،530،000 درمجموع. شودمی 

 بخش هزینه شده است. 

 
 

 



  

 

 

 
 

24 

 خانه اشتغال خاکسفید 

    
 هامراسمو  هاجشن

در ماه مبارک رمضان مراسم افطار در خانه علم با حضور  

 مادران برگزار شد. 

اشتغال نگارش نام خود را  های خانمدر فصل پاییز یکی از 

و  هامعلمو به این مناسبت جشنی با حضور  یاد گرفت

 برگزار شد.  هاخانم اشتغال و  های ناظم 

 
در جمعیت، در   مشترکبه مناسبت روز مادر نیز جشنی 

سالن پذیرایی برگزار شد. هدف از این جشن تغییر روحیه 

خاکسفید   های خانمنفر از  20بود. در این جشن  هاخانم 

 حضور داشتند. 

 تغذیه

در روزهایی که در اشتغال مشغول به کار هستند.   هاخانم 

که   خورندی محضور دارند غذای گرم  بنابر ساعاتی که 

آشپزخانه طراوت است و از طریق  های سفارشمستقل از 

 . شودمی  تأمینخیرین 

 

 :برگی از زندگی

ازدواج کرد. به علت   ی سالگست یبدر 

 ازدواج. خشونت خانگی شدید طالق گرفت

.  بود ثروتمند ی اخانواده از ی پسر با دومش

 شوهرش. بودند  مخدر مواد فعال در تجارت

 از ی ااراده چ یه  و نوشتن و خواندن سواد

  و  شد داربچه  فضا  نیا در. نداشت خود

  وی  به ی زندگ تمام در که  یخشونت

  منتقل  هم دخترش به را بود شدهلیتحم

  ی بامحبت  و درست ارتباط نکهیا بدون کرد

 .دهد آموزش را آن همراه

  یوقت  هم  ز ین  شوهرش  افتاد،  زندان  به  یمدت

  تا خانهصاحب از که ی اخانه در شد آزاد

 یبرا  را  یاتاق  بودند  معتاد  ساکن  افراد  یتمام

  پارک  در  غذا  و  آش  فروش  با   و  گرفت   اقامت

  شوهرش  مواد  پول  هرروز  و  گذراند   را  ی زندگ

. ختیری م زندان در حسابش به  هم را

 و دهد رییتغ را طشیشرا که گرفت میتصم

 تا هرروز بود ریگیپ. نرود خالف سمت گرید

 تا کرد اصرار. شد آزاد هم شوهرش

  شوهرش  ار یاخت در را ی نیماش  پدرشوهرش

 و خودش تا کند یم تالش هرروز. گذاشت

  نشوند  خالف کار وارد دوباره شوهرش

 . است سخت  یلیخ طیشرا که هرچند
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 آشپزخانه طراوت

26 

  زنان توسط  دشدهیتول غذایی طراوت برند محصوالت

است. این    خاکسفیددر خانه اشتغال    شاغل  سرپرست خانوار

سرپرست خانوار تحت   زنانمجموعه باهدف کارآفرینی برای  

و در پی رویکرد حمایت از  )ع( حمایت جمعیت امام علی

شامل،   طراوت آشپزخانهمحصوالت . دارد تیفعالایشان 

شور و و کیک و شیرینی انواع غذا،  ،آماده مهینمواد غذایی 

 .شودمی ترشی 

 
 طراوت یهایترش -4شکل 

 کارمندان

د.  نخانم در آشپزخانه طراوت فعال هست 6در حال حاضر 

دو نفر از کارمندان طراوت با ما قطع همکاری  98در سال 

به آشپزخانه اضافه کارآموز  عنوانبه دو نفر نیز داشتند. 

یک نفر از  شدند ولی در عمل نتوانستند با ما همراه شوند. 

پیشین طراوت نیز از تابستان مجدداً در آشپزخانه    های خانم 

 طراوت فعال شدند. 

دو نفر  ر آشپزخانه فعال هستند. سرآشپز د عنوانبه دو نفر 

کمک سرآشپز، یک نفر نیز متخصص در زمینه   عنوانبه

در  تواندی مکه البته در زمینه آشپزی نیز  کیک و شیرینی 

یکی   ی زودبه نقش سرآشپز را ایفا نماید.    هابخش بسیاری از  

 
 روز کاری داشته است.   289، 98سال  1

کمکی اضافه   عنوانبه از کمک سرآشپزها نیز در این بخش 

 .شودمی 

 یریگشکلابتدایی  ی هاسالطراوت از  های نم خادو نفر از 

و یک نفر  94نفر در سال  یکآشپزخانه با ما همراه بودند. 

. یکی از کمک اندشده اضافهبه آشپزخانه  95در سال 

در آشپزخانه   97سال  پایانی ی هاماه سرآشپزها نیز در 

 طراوت شروع به فعالیت نمود.

 حقوق 

میلیون تومان حقوق   68 ، 98در سال  درمجموع

روز آشپزخانه   78تنها  98سال در است.  شدهپرداخت

روز آن به علت شیوع کرونا    25طراوت تعطیل بوده است که  

 هاخانم  98از سال  1روز 288در بوده است.  اسفندماه و در 

الزم به ذکر است که   .فعالیت داشتنده طراوت آشپزخاندر 

از تمام ظرفیت خود  روزهاآشپزخانه طراوت در همه 

 .شودمی تقسیم  هاخانم استفاده ننموده و کار میان 

 هامشتری

نیز مشخص است بخش   4نمودار که در  طورهمان

آشپزخانه طراوت  های سفارشاز  (درصد 51) توجهیقابل 

این بخش   98در سال است.  2ن جمعیتیدرو های سفارش

کمیته ورزش  های فعالیت به علت تقویت  هاسفارشاز 

 درصدی داشته است.  17افزایش 

 
 جشنواره کیک و چای طراوت -5 شکل

الزم به ذکر است که دو سفارش عمده درون جمعیتی شامل سفارش   2

ی کوچه گردان در این آمار در نظر گرفته نشده افطارلیگ پرشین و 

 است. 
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عدم برگزاری جشنواره بوی عیدی در این سال به علت  

 هایفعالیت شیوع کرونا مانع از آن شد که آشپزخانه طراوت  

 هابازارچهو  هاجشنوارهچشمگیری را در زمینه فروش در 

 داشته باشد. 

نیز در این سال نسبت به   غیرثابت فروش مشتریان ثابت و 

 هایمشتری  را نداشته است. ذکری شایانسال قبل تغییر 

، شرکت سام افروز ملل، 98ابت آشپزخانه طراوت در سال  ث

 .اندبوده شرکت پدیدآورندگان جم و کافه کوخ  

 
 سالاز کل  درصد خرید مشتری بر اساسفروش  سالهسهمقایسه -4نمودار 

  13ثابت تنها    های مشتری   باوجودآنکهالزم به ذکر است که  

داشته است    98درصد از فروش آشپزخانه طراوت را در سال  

را در تعداد روز بازگشایی کارگاه   ذکری شایان تأثیرولی 

مستقیمی   تأثیر هاخانمکه این امر در حقوق  اندداشته

تناوب سفارش بیش از حجم آن بر   طورکلیبه داشته است. 

 است.  اثرگذار هاخانم حقوق 

مشتری   141در این سال آشپزخانه طراوت  درمجموع

نفر از  28تنها  مشتری ثابت داشته است. 4و  3غیرثابت 

 35درصد از  21آشپزخانه بیش از  غیرثابت های مشتری 

را به خود اختصاص   هامشتری درصد فروش ساالنه این 

 .اندداده

 تصویر آینده

برای آشپزخانه طراوت  شدهانجام های ریزی برنامهدر 

زمینه تولید  آشپزخانه در  فعالیت است که  شدهبینی پیش 

 هاخانم  زاییاشتغالدر  تواندمی  هابخشغذا بیش از دیگر 

در این زمینه   کهدرصورتی خصوصبه باشد.  تأثیرگذار

غذا برای  20روزانه، حداقل  صورتبه ثابت  های سفارش

 
مداوم و در فاصله زمانی   صورتبه که  شود ی میی گفته های مشتربه  3

 .اندداشته نسبتاً مشخص )روزانه و یا هفتگی( از آشپزخانه طراوت خرید  

 هافعالیت   جزبه شود. الزم به ذکر است که    تأمینآشپزخانه  

 صورتبهآشپزخانه طراوت    های فعالیتدر زمینه تولید سایر  

 های فعالیت و اولویت ما در  پذیردمی داوطلبانه انجام 

است تا سودآوری  هاخانم کار برای  تأمینآشپزخانه با 

 برجذبرفتن این موارد تمرکز با در نظر گ درنتیجه

بیش از سایر    رسدمی ثابت در حوزه غذا به نظر    های مشتری 

مناسب    فعال در آشپزخانه طراوت  های خانم برای    هامشتری 

 باشد. 

 نحوه استفاده از سود کارگاه

آورده مالی و سود در آشپزخانه    عنوانبه هرآنچه    طورکلیبه

و   شودمیهزینه . در خود آشپزخانه شودمیطراوت تعریف 

افراد حقیقی و حقوقی سهمی از سود ریالی آشپزخانه  

 ندارند. 

از   توجهیقابل نیز گفته شد. بخش    نیازاشی پ که    گونههمان

 طراوتفعال در آشپزخانه  های خانم به  شده ارائهخدمات 

. تجهیز کارگاه و هزینه شودمی  تأمینتوسط کمک خیرین 

 است.  شدهن ی تأمتوسط خیرین  98مکان نیز در سال 

سودآور بوده است که این امر  98کارگاه طراوت در سال 

فضای رقابتی  شروع بسیار خوبی برای حضور در 

است و امید است که در آینده نزدیک سایر  وکارهاکسب 

  تأمینخدمات آشپزخانه نیز توسط سود فروش محصوالت 

 ود.ش

 محصوالت

  98و  97، 96مقایسه قیمت فروش محصوالت در سه سال 

فروش کیک و  توجهقابل از رشد فروش غذا و کاهش 

بر اساس   5نمودار  در    شدهارائهشیرینی حکایت دارد. اعداد 

درصد قیمت فروش هر محصول از کل فروش سال است. تا  

 در تحلیل فروش شود. هامت یقتغییر  تأثیرمانع از 

درصد از فروش آشپزخانه طراوت   80، تولید غذا  98در سال  

 حذف فروش قابلرا به خود اختصاص داده است. با توجه به  

که عمدتاً در زمینه   توجه آشپزخانه طراوت در بوی عیدی 

است. تولید محصوالت   هکیک و شیرینی و ترشی و مربا بود

در بخش کیک و شیرینی و ترشی و مربا در این سال کاهش  
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تولید نیز    ی های استراتژداشته است. البته تغییر    توجهیقابل 

از  توجهیقابل بخش  نبوده است. ریتأثیب در این زمینه 

 یهاپکمربوط به تهیه  شدهفروختهمحصوالت متفرقه 

 افطار است. 

 
 از کل فروش سال قیمت فروش محصولدرصد  سالهسه مقایسه -5نمودار 

 ها پرفروش 

 است.  شدهارائه  1جدول    در  پرفروشآمار فروش محصوالت  
 فروش کل از قیمت فروش محصول درصد -1جدول 

 قیمت از کل نام کاال

 %13.25 با مرغ  پلو زرشک 

 %9.85 گوساله شوید باقاال پلو با گوشت 

 %7.50 کبابجوجه چلو 

 %5.76 اپلو یلوب

 %5.74 یسبزقورمه  چلوخورشت 

 %4.69 ماکارونی

 %2.92 ینیزمب یسخورشت قیمه 

 %2.82 کوبیده چلوکباب

 %2.48 ساندویچ ساالد الویه 

 %1.71 آش رشته 

 %1.29 کاپ کیک همایش )کاکائویی(

 %1.12 قلمکار شله آش 

 %1.08 ازداغ یپ

 %1.02 ساندویچ کوکو سبزی

 %0.99 پک افطار 

 %0.98 پلو ی استانبول

 %0.97 عفری کرفسنعنا ج  چلوخورشت 

 %0.90 با سبزیجات  کبابجوجه خوراک  

 %0.88 ینیزمبیس قیمه  چلوخورشت 

 %0.87 بادمجانمه یق خورشت 

 %0.86 ساالد فصل با سس 

 %0.81 برشتوک نخودچی شکالتی

 %31.51 سایر 

محصول ماست در حال  ترینپرفروشبا مرغ  پلوزرشک

 قرارگیری است. علت  صدرنشینحاضر چند سال است که 

شوید باقاال پلو با گوشت در رده دوم عالوه بر طعم خوب 

های عمده بوده است. این این غذا قرارگیری آن در سفارش

باال   ی هاردهرا بر دیگر غذاهایی که در    ذکری شایان  تأثیرامر  

 نیز داشته است.  اندقرارگرفته

به علت وجود مشتری ثابت   1جدول حضور آش رشته در 

 بوده است.  98ابتدایی سال  های ماه برای این محصول در 

درصد فروش پیازداغ، کاپ کیک، پک افطار و برشتوک 

بر   تواندمیاست. این امر  توجهقابل شکالتی بسیار 

زیرا این محصوالت ؛ باشد تأثیرگذارسال آتی  ریزی برنامه 

که   اندداشته از رضایت مشتری را با خود به همراه  ای نشانه 

در حجم فروش آشپزخانه طراوت جزو  اندتوانسته

 قرار بگیرند.  هاپرفروش

 
با مرغ طراوت پلوزرشک-6شکل 

 

 طراوت لوبیاپلو-7شکل 

 
 طراوت دهیکوبکباب چلو -8شکل 

3
%

8
0
%

7
%

3
% 8
%

4
%

5
3
%

2
7
%

7
%

8
%

3
%

6
6
%

2
2
%

6
%

4
%

ه  م ی ن د  ا و م

ه د ا م ا

ا ذ غ و  ک  ی ک

ی ن ی ر ی ش

و  ی  ش ر ت

ا ب ر م

ه ق ر ف ت م

98 97 96



 

 
 

 خانه اشتغال خاکسفید 

 آشپزخانه طراوت

29 

 
 برشتوک نخودچی شکالتی طراوت-9شکل 

 
، ، کره، مربا، نانبگیت وان،یلپک افطار آشپزخانه طراوت شامل -10شکل 

 زردشله ،ی، شامنفرهتکشکر  ،یخوریچا ، چاقو، قاشق، خرماهیبام

 تبلیغات

تیم تبلیغات آشپزخانه طراوت در دو شبکه مجازی تلگرام 

 و اینستاگرام فعالیت دارند. 

 

در حال   Taravat.iasاینستاگرام طراوت به آدرس    صفحه

هر های تعداد الیک. دنفر دنبال کننده دار 2292حاضر 

  150حدود  میانگین    طوربه  98سال  اینستاگرام در  پست در  

 . بوده است  عدد

 ایدوره صورتبه ی در فروش اثرگذار منظوربه تیم تبلیغات 

عمدتاً با   که  ؛دینمای مخرید ارائه    ی هامشوقی را با  هایطرح

 پیشنهاد تبلیغ و یا ارسال رایگان همراه است.

اینستاگرام مستقیماً در تلگرام نیز گذاشته   ی هاپست

 Taravat_ias. آدرس تلگرام آشپزخانه طراوت شوندی م

 نفر است.  253است. این کانال در حال حاضر 

 

 بزرگ یهاپروژه

گذشته تهیه   ی هاسال آشپزخانه طراوت مانند  98در سال 

طرح بزرگ جمعیت امام علی )ع(، مراسم   غذای دو

 گردان عاشق و لیگ پرشین را بر عهده داشته است. کوچه

با توجه به حجم  هاسفارشالزم به ذکر است که این 

مستقل از فرایندهای مالی   صورتبه سفارش  توجهقابل 

ا تنخواهی مجزا که تنها هزینه مواد  آشپزخانه طراوت و ب

، شودمی و حقوق را شامل  ی باالسری هاهزینهاولیه، 

 .گرددی ممحاسبه  

 تهیه غذای لیگ پرشین 

  9تا  مردادماه 29سفارش غذای لیگ پرشین در روزهای 

لیگ  های سفارششرح بوده است.  98سال  ورماهیشهر

میانگین    طوربه است.    شدهارائه  2جدول  3جدول  پرشین در  

  است. شدهارسال پرس غذا تهیه و  390در هر وعده 

)شامل   ییغذاوعده  8385در لیگ پرشین  درمجموع

 تهیه شده است.  صبحانه، نهار، میان وعده و شام(

در انتخاب غذاها تالش شده است غذاهای با پروتئین و  

 هرروزکربوهیدرات باال، انتخاب شود و سبزیجات و میوه در  

 هایخانم ساعت  2115 درمجموعدر نظر گرفته شود. 

دختران نوجوان خانه اشتند. طراوت در این پروژه فعالیت د

این پروژه ما را یاری  های فعالیت ایرانی نیز در انجام 

 ساعت فعالیت داشتند.  543 هاآن درمجموع. ندندرسا
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 لیگ پرشین هایسفارشتعداد  -2جدول 

 تعداد وعده غذایی 

 4,106 صبحانه

 5,353 نهار

 1,603 ساالد کنار نهار 

 3,032 شام 

 2,945 ساالد کنار شام 

 4,043 میان وعده 

 21,082 جمع کل 

 برای لیگ پرشین شامل موارد ذیل است:   شده هیتهغذاهای  

 های لیگ پرشینشرح سفارش-3جدول 

 صبحانه:

 یرو کره و پن نان، مرغتخم  و ریو پن نان ، و کره و مربا نان

 نهار:

با  کرفس چلوخورشت، با ساالد فصل یا ساالد شیرازی یماکارون

،  با ماست ی گید چلوکبابی، کوکو سبز چیساندو، ماست

  چلو،  با ماست   یسبزقورمه  چلوخورشت،  با ماست  جیهو  چلوخورشت

 لوبیاپلو ، ساالد فصل کبابجوجه

 شام:

با  ینیزمب یس مه یق  چلوخورشتبا ساالد فصل،  کبابجوجه چلو 

  چلوخورشت ، با ساالد شیرازی با مرغ پلو زرشک ، ماست

با ساالد   مرغ و آلو چلوخورشت، با ساالد فصل بادمجانمهیق 

با ماست،   یبا گوشت خورشت دیپلو شو یبلبلچشم  ایلوب، شیرازی

 ینیزمبیس  کوکو، پلوعدس ، با ساالد فصل لوبیاپلو

 میان وعده: 

،  (وهیو سه عدد م  وهیآبم  ک،یک)  هیافتتاح  پک ،  و هندوانه  ریو پن  نان

و   ریو پن نان، ینیزمبادام و  بیس، ک یو ک ریش، ینیزمبادام و  موز 

 ( وهیو سه عدد م وهیآبم ک،یک) هیاختتام پک ی، طالب

داوطلبانه در   صورتبه نفر هم در این پروژه  66 درمجموع

این افراد حدود  های فعالیت بخش تولید فعالیت داشتند. 

عالوه بر این در بخش تبلیغات،  ساعت بوده است.  1300

داوطلبانه انجام  های فعالیتو ... نیز  یانباردارخرید، 

در حال حاضر   هافعالیت پذیرفته است که تخمین زمان این  

 نیست. پذیرامکان

 تهیه پک افطار کوچه گردان 

در برج  ام ماه مبارک رمضان 21شب  کوچه گردان مراسم

  این مراسم،  طارفا پکعدد  2000. تهیه شدبرگزار  میالد

، سبزی، خرما، حلوای تارتی، پنیرآش رشته، نان، شامل 

و قاشق، به آشپزخانه   ی اسه یکچای لیوان،  یمعدنآبقند، 

 طراوت سپرده شد. 

نفر عضو    20طراوت    های خانم در تهیه این سفارش عالوه بر  

 ردند. کخانه ایرانی ما را همراهی  های نوجوانداوطلب و 

 

 

 پک افطار مراسم کوچه گردان -11شکل 
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 هاچالش

ی آشپزخانه طراوت مربوط به  هاچالشبخشی از  •

ست  ای هایفعالیت بودن نیروها در زمینه  یرمتخصصغ

است که این امر فرایند  شده سپرده هاآنکه به 

 .نمایدی م برزمانرا تا حدی  یادگیری 

زمان محدود افراد برای انجام کار داوطلبانه موجب  •

  ؛ که این زمان خرد شود تناسببه  هافعالیت گرددی م

برای پیگیری کارها   هایمسر تاین امر توان زیادی را از  

 .گیردی م

  بینیپیش یرقابل غو  هاسفارشعدم وجود ثبات در  •

  ؛ که ی آشپزخانه طراوت استهاچالش  ازجملهبودن آن  

برای حل آن نیاز است نیروهای داوطلب با توان 

یفا نمایند بیشتری در حوزه بازاریابی و فروش نقش ا

این عدم . شودمی که عمدتاً فعالیت دشواری محسوب 

قرار   الشعاعتحت را نیز    تأمینو  ثبات، فرایندهای تولید  

 .دهدی م

آشپزخانه طراوت از روز اول فعالیت خود کیفیت امروز  •

پیشین طراوت  های مشتری را نداشته است، برخی از 

به علت آن تجربه دیگر محصوالت ما را امتحان نکردند 

که این خود یک چالش بزرگ برای آشپزخانه طراوت 

 هست. 

افراد از خرید  شودمیدر برخی موارد اسم محله باعث  •

ناظرهای   وقتتمامما را بر نظارت    یدتأکمنصرف شود و  

 داوطلب بر تولید نادیده بگیرند. 

خود چالشی  هابخشنیروی داوطلب در برخی  تأمین •

 پیش روی آشپزخانه طراوت است. 

 
 مربای هویج طراوت-12شکل 

 برگی از زندگی:

در   بودند مخدر مواد سرکار که ی اخانواده  در

  درس   مدرسه  در  سوم  کالس   تا.  آمد  ایدن  به  خاکسفید

 عدم و وآمدرفت ی هانهیهز علت به یول خواند

. کرد رها را مدرسه نشیوالد ی برا سواد تیاهم

 لیتحص  ادامه  ی برا  آمد  خانه علم  به  سال   دو  ازآنپس

 کرده  آغاز  را  دیخاکسف  محله  در  تیفعال  تازه  زمان  آن

 .میبود

  مواد  دیخر ی برا معتادها وآمدرفت محل شانخانه

 آن از او و داشت نظر او به انیم آن در ی پسر بود

 پسر همان به یمدت از بعد. آمدیم بدش پسر

. کرد  ازدواج  و  فرار  او  با  یسالگپانزده  در.  شد  مندعالقه

  ترک شوهرش آمد ایدن به فرزندش بعد سال  کی

. نداشت ی درآمد و بود کاریب و ماریب یول بود کرده

  مادر   به  اول   مراحل  را   بچه  شد  کار  به  مشغول   خودش

  دل به یچنگ هاآن  خانه طیشرا. سپردیم خواهر  و

  مشکالت باوجودشد.  هم بدتر مروربه  و زدینم

 تا. زدیم موج هاآن نیب عالقه و گذشتیم روزگار

  دفعه ن یا. رفت ادیاعت سمت به  دوباره شوهر نکهیا

 گرید.  داشت  فرق  گرید  بار   نیا  آن  ی هاتوهم  و  شهیش

 خواستیم یول میبود رشیگیپ آمدینم سرکار

 نندینب و  شود حفظ شیآبرو گرید ی هاخانم ی جلو

 یبرا  شوهرش  که  یزمان  بارکی.  است  کبود  و  اهیس  که

 با و کرد آزاد را خودش بود، رفته رونیب مواد دیخر

  دنبالش  به  شوهرش.  کرد  فرار  ی پدر  خانه  به  دخترش

 به. گردمیبرنم ینکن ترک تا گفت و ستادیا. رفت

  را  کرد  بهانه  درد  از  آنچه  هر  نشد،  یراض  قول   و  حرف

 شوهر  کار  ی برا  شوهر  خانواده.  کرد  ترک  تا.  نکرد  باور

 مارستانیب معالجه ی برا را شوهرش کردند ی همکار

 هم خودش. کردیم کمکشان دوطرفه عشق بردند

. کرد دای پ نفساعتمادبه  کرد دای پ ارتقا کار در
 به اشتغال  خانه در او کار با اشخانواده تمام نکهیباا

  خالف، کار با سهیمقا در)  نییپا دستمزد علت

  داد  ادامه  کار  نی ا  به  بودند،  مخالف(  ...  و  یفروشدست

 جدا  اشیاصل  هدف  خواهدیم  چه  دانستیم  او  چون

  میقد یزندگ ط یشرا از فرزندش و شوهر کردن

 است. خودش
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زنان   شده توسطزیورآالت ساخته برند نام سپیدخت 

این مجموعه   است.  خاکسفیدسرپرست خانوار خانه اشتغال  

سرپرست خانوار تحت حمایت  زنانباهدف کارآفرینی برای 

و در پی رویکرد حمایت از ایشان  )ع( جمعیت امام علی

شامل محصوالت بافت و   یدختمحصوالت سپ  .فعالیت دارد

مجزا و یا ترکیبی   صورتبه رزین است که  ی هاپالک

 . اندشدهیطراح

 
 دستبند سنگی، تابان و گیسو-13شکل 

 
 انگشتر مثلث سبز-14شکل 

 

 کارمندان

، چهار نفر فعالیت  98در کارگاه سپیدخت در انتهای سال 

قدیمی از کارگاه جدا شدند    ی های رویندارند. امسال یکی از  

خود را ادامه دادند. از پاییز  های فعالیت مستقل  صورتبهو 

امسال نیروهای جدید به کارگاه اضافه شدند. دو نفر اول از 

بود.  مدتکوتاه  تشانیفعالخانه علم بودند که  های نوجوان

در خانه   درگذشتهیکی از مادران خاکسفید که    هاآناز  پس  

تجربه   به کارگاه سپیدخت اضافه شد. خواندیمعلم درس 

  داشتیم.  ه مای دفه شدن یک نفر دیگر را نیز در اناموفق اض

دو نفر دیگر به کارگاه اضافه شدند که هر دو  ماهی د در

این دو نفر تا انتهای سال در کارگاه  سرپرست خانوار هستند.  

 فعالیت داشتند. 

میلیون   17در کارگاه سپیدخت  98در سال  درمجموع

از  یبا توجه به آنکه بخش است.  شدهپرداختتومان حقوق 

تعداد   ،پذیردمیکاری سپیدخت در منزل انجام    های فعالیت 

در این   هاخانمروز باز بودن کارگاه معادل تعداد روز فعالیت  

روز کارگاه سپیدخت در سال   187  درمجموع  کارگاه نیست.

 باز بوده است. 98

در حال حاضر کارگاه سپیدخت از بخش محدودی از توان 

ن نیازمند آن  و برای افزایش آ کند ی متولید خود استفاده 

است که بخش فروش و بازاریابی که داوطلبانه انجام  

 تقویت شود. پذیردمی 

 هامشتری

فروش محصوالت سپیدخت به دو روش مجازی و حضوری 

درصد از فروش   63،  98در سال    درمجموع.  پذیردمی انجام  

مجازی انجام  صورتبهدرصد آن  37حضوری و  صورتبه

 پذیرفته است. 

، "پیدایش"خانه هنر جمعیت امام علی )ع(، خانه کتاب 

 ی هافروشگاه  "گل گل استایل"و فروشگاه  "خانه فرهنگ"

 اصلی محصوالت سپیدخت هستند. 

شامل ایونت روی سکه،    98در سال    برگزارشده  ی هابازارچه

است که   کتاببازارچه وزارت امور خارجه و بازارچه باغ 

سپیدخت با همکاری تیم فروش جمعیت امام علی )ع( در 

 صورتبهآن حضور داشته است. جشن تولید سپیدخت نیز 

 است.  برگزارشدهمستقل در خانه کتاب پیدایش  
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 اخیر سالهسهفروش محصوالت سپیدخت در نحوه مقایسه -6نمودار 

 
 فروش محصوالت سپیدخت در خانه کتاب پیدایش-15شکل 

نفر    3مجازی و توسط    صورتبهدرصد از فروش کل    15.85

  11 ییتنها به خانه هنر خریدار عمده انجام پذیرفته است. 

پیدخت را به عهده داشته  سدرصد از فروش محصوالت 

ست ا  ی ابازارچهدرصد از فروش نیز مربوط به سه    24  است.

 در آن شرکت داشته است.  98که سپیدخت در سال 

 
 بازارچه باغ کتاب-16شکل 

 
 از کل رقم فروش 98سپیدخت در سال  هایمشتریدرصد خرید -7نمودار 

از فروش سال  درصد از کل فروش( 55) توجهیقابل بخش 

بوده است. در   یالمللن یبسپیدخت مربوط به فروش  97

میلیون تومان محصول به خارج از کشور   9.76نیز    98سال  

ارسال شده است که با توجه به عدم بازگشت مبلغ فروش 

لحاظ   99وش آن در سال آمار فر 98آن تا انتهای سال 

 خواهد شد. 

میلیون تومان محصول سپیدخت در داخل  21 درمجموع

 امانی در حال فروش است.  صورتبه کشور 

و تعطیلی تمامی   99ماه سال  کرونا در اسفند  وعیش

را در کاهش    ذکری شایان  تأثیری حضوری این ماه  هابازارچه

 داشته است.  98فروش محصوالت سپیدخت در سال 

 محصوالت

شروع فعالیت در زمینه محصوالت رزین و کیفیت   باوجود

 توجهقابل خوب محصوالت این بخش با توجه به فروش 

عمده سهم فروش این محصوالت   صورتبهبافت  محصوالت  

 بوده است.  توجهقابل  98در سال 

مربوط به    98درصد از قیمت فروش محصوالت در سال    41

درصد از  15. دستبندهای رزین شودمی دستبندهای بافت 

درصد از فروش   8. انگشترهای رزین  شودمیفروش را شامل  

 است. 

 درمجموعاگر بر اساس نوع محصوالت مجزا نشود 

درصد از محصوالت فروش رفته   75محصوالت رزین 

 تصاص داده است. سپیدخت را به خود اخ
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 98محصوالت از کل فروش سال  یبنددستهفروش میزان -8نمودار 

 ها پرفروش 

قیمت اندک آن در مقایسه با   باوجود کمانن یرنگ دستبند 

کل داشته   فروش دررا  توجهیقابل دیگر محصوالت، سهم 

 است. 

 سپیدخت پرفروشمحصوالت -4جدول 

 
 دستبند پیانو-17شکل 

 
 گوشواره، گل سینه و انگشتر فیروزه-18شکل 

 
 کماننیرنگدستبند -19شکل 

 
 یرنگگلو دستبند  دارمهرهدستبند برگ -20شکل 

 
 نیکا نکیبند ع-21شکل 

دستبند 

بافت

41%

دستبند رزین

15%
انگشتر

8%

گوشواره
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گل سینه
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2%

متفرقه
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ست

3%

هندزفری

2%

ساعت

1%

پابند
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 درصد فروش از کل فروش  نام محصول 

 %8 کمانن یرنگدستبند 

 %8 ی رنگگلدستنبد 

 %5 دستبند برگ 

 %5 دستبند تابان

 %5 دستبند آالله 

 %4 بند عینک 

 %4 دستبند فیروزه

 %3 انگشتر فیروزه 

 %2 دستبند گیسو

 %2 گردنبند فیروزه

 %2 دستبند پیانو 

 %2 گوشواره فیروزه 

 %2 هندزفری

 %2 دستبند عمده 

 %2 گوشواره یلدا خاتم 

 %2 تومنی  ودوی سست 

 %2 گل سینه فیروزه
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 تبلیغات

در دو شبکه مجازی تلگرام و   کارگاه سپیدختتیم تبلیغات  

 اینستاگرام فعالیت دارند. 

 
در   Sepiidokhtبه آدرس  سپیدختاینستاگرام  صفحه

تعداد نفر دنبال کننده دارد.  هزار 14.9ر حال حاض

 طوربه  98سال اینستاگرام در هر پست در های الیک

 . بوده است عدد 170حدود میانگین 

  اصلی این صفحهفعالیت ، مجازی  ی بازارهاجمعهبرگزاری 

 در زمینه ارائه تخفیف و افزایش فروش بوده است. 

اینستاگرام مستقیماً در تلگرام نیز گذاشته   ی هاپست

  Sepiidokht کارگاه سپیدخت . آدرس تلگرامشوندی م

 .عضو داردنفر  218است. این کانال در حال حاضر 

 بزرگ یهاپروژه

کارگاه سپیدخت دو سفارش با حجم باال داشته   98در سال  

 است.  شدهی م محصول را شامل  194و   208است که 

 تصویر آینده

  هامغازهتصمیم بر آن شد که فروش حضوری در    98در سال  

شد.  ترکمرنگکمی  هابازارچهپیگیری شود و شرکت در 

بودن این تغییرات   برزمانبه علت تغییر فرایند و    درمجموع

کاهش یافت.    شدتبهحضوری    صورتبه فروش در این سال  

 درمجموعبخشی از آن در نیمه دوم سال جبران شد ولی 

 در این بخش کارگاه سپیدخت با کاهش فروش مواجه بود.

امر بهتر است در سال آینده و با توجه به افزوده  نیباوجودا

  هامغازهحضوری در  وی جدید به کارگاه، فروششدن نیر

پیگیری شود این امر ممکن است در این    هابازارچهدر کنار  

 باشد.  تأثیرگذارحوزه 

تیم بازاریابی  های فعالیت تصمیم بر آن است که  درمجموع

و ...   هاشرکتعمده، مدارس،  های سفارشبه سمت گرفتن 

 ه شود.دسوق دا

 گاهنحوه استفاده از سود کار

  طورکلیبه از فروش محصوالت سپیدخت    آمده دستبه سود  

. ردیگی مقرار  مورداستفادهتجهیز آن  منظوربه در کارگاه و 

کارگاه سپیدخت    98در سال    متأسفانهالزم به ذکر است که  

 سودآور نبوده است. 

 هاچالش

چالش اصلی سپیدخت رقابت زیاد در بازار تولید  •

حضور  این بازار است.زیورآالت و سرعت تغییر در 

  فعال در این بازار رقابتی بسیار دشوار است. 

این    هاخانمکم یادگیری    سرعتبهبا توجه    خصوصبه

 .شودمیامر تشدید 

نیرو برای این بخش    تأمینچالش بازاریابی و فروش و   •

 همیشه مطرح بوده است. 

 ازجملهنیز  هاآناضافه شدن نیروی جدید و آموزش  •

 این کارگاه است. ی هاچالش

آن نیز در  یزانمچالش افزایش مواد اولیه و کاهش  •

 ی سپیدخت است. هاچالش ازجملهحال حاضر 

 
پدیده دستبند-22شکل 
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 داوطلب عنوانبهحضور 

از خانواده  ی عضو دیتوانی مشما 

جمعیت امام علی )ع( باشید و ما را  

ی مختلف خانه  هابخش  های فعالیت در  

ناب    هادهیااشتغال همراهی کنید. ما پذیرای  

شما برای بهبود فرایندهای کاری هستیم و امیدواریم که  

مان را در خانه اشتغال خاکسفید  هایفعالیت  هرروزبتوانیم 

 یرحضوریغحضوری و    های فعالیت توسعه دهیم. این شامل  

 .شودمی 

فعالیتی   ی ها حوزهبخصوص در  وکارکسبدر زمینه گر ا

بهترین   تواندمیخانه اشتغال خبره هستید مشاوره شما 

 کمک برای ما باشد. 

کمیته زنان نیز   های فعالیت در  هاخانم حضور شما در کنار 

بر حال خوب مادران داشته را  ذکری شایان تأثیر تواندمی 

و ... عمده   ههنری، درسی، مشاور ی هاکالسباشد. تشکیل 

 ما در این حوزه است.  های فعالیت 

با ما   حتماً دیآی ماگر اسم خاکسفید به نظر دور و سخت 

بهترین مسیر برای کنیم.  تانییراهنماتماس بگیرید. تا 

مترو فرهنگسرا در خط   دستیابی به خانه اشتغال خاکسفید

 مترو تهران است.  2

ایرانی خاکسفید:   ی هاخانهشماره تماس روابط عمومی 

09335152194 

 مشتری عنوانبهحضور 

حمایت شما از محصوالت خانه  

عالوه بر دریافت   اشتغال خاکسفید

رضایت   تأمینو  تی ف یباکمحصوالت 

مستقیمی را بر  تأثیر تواندمی شما 

؛  شته باشدزنان سرپرست خانوار این محله دا زاییاشتغال 

بر کیفیت زندگی کودکان  می رمستقیغ صورتبهاین امر  که

  است.  اثرگذاراز چرخه کار کودک  هاآنج خاکسفید و خرو

از اهداف اصلی خانه اشتغال خاکسفید   ماکسب رضایت ش 

 است. 

  د یکنی مشما در شرکت، مدرسه و ... فعالیت  کهدرصورتی

به کارمندان، دانش آموزان خود هدیه  ای دوره صورتبه که 

به کارمندان، دانش آموزان خود غذا  هرروزو یا  دهدی م

با ما تماس بگیرید تا عالوه بر دستیابی به خدمات    ،دهدی م

، مسئولیت اجتماعی خود را نسبت به جامعه انجام موردنظر

 دهید. 

 : هاسفارششماره دریافت 

 09355469928 سپیدخت

 09360959885 طراوت

 

 



 

 
 خانه اشتغال خاکسفید  

 

39 

 حامی مالی عنوانبهحضور 

در زمینه  ما  ی هاتالش باوجود

خانه اشتغال   استقالل مالی 

خاکسفید، ارائه خدمات در حوزه 

کمیته زنان و توسعه آن همواره نیازمند  

ی را در هایفعالیت . تالش ما این است که شماستحمایت 

بهبود حال مادران خانه اشتغال انجام دهیم زیرا حال خوب 

مستقیمی را بر حال خوب کل اعضای  تأثیرمادر خانواده 

فرزند  در حوزه  هاآن آموزی مهارت واده دارد. در ادامه با خان

مثبتی را   تأثیرتا  میینماو حضور در اجتماع تالش  ی پرور

 هافعالیت ل بعد داشته باشند. حمایت شما از این سبر ن

را بر توسعه در این حوزه داشته   ذکری شایان تأثیر تواندمی 

 یهاتیحماشما در این حوزه عالوه بر  ی هاتیحماباشد. 

تجهیزاتی و علمی را نیز شامل   ی هاتیحما تواندمی مالی 

 شود.

خانه اشتغال و    های فعالیت عالوه بر این امر توسعه و تجهیز  

شما در این بخش   گذاری سرمایهو یا افزایش توان اجرایی 

این  های فعالیت ملموسی را در کیفیت  تأثیر تواندمی 

 حوزه داشته باشد. 

 از شبکه تبلیغات عضوی عنوانبهحضور 

معرفی ما  ما را دنبال کنید و به دوستانتان معرفی کنید.  

به گسترش حامیان خانه  تواندمی به دوستان و آشنایانتان 

مستقیمی را بر  تأثیراشتغال خاکسفید بیانجامد. این امر 

 بهبود کیفیت زندگی کودکان خاکسفید دارد.

به تبلیغ   مربوط  ی هاپست ی گذاراشتراکبه ما با ش

حمایتی جمعیت امام علی )ع( در  های فعالیت محصوالت و 

در بهبود شرایط زندگی   د یتوانی مشخصی خود  ی هاصفحه 

 باشید.  اثرگذاردر محالت حاشیه شهر 

اگر تمایل دارید عضوی از شبکه درختی تبلیغات ما باشید  

 به ما اطالع دهید.

 

 

 

 

 

 

 برگی از زندگی:

  داندیم  را  تولدش  سال  نه  داندی نم  را  سنش 

 یادیز تعداد با یاخانواده در ،را روزش نه و

 را دخترش 4 کهیحال در. آمد  ایدن  به فرزند

  با . گذاشت سر پشت بودند کرده ازدواج که

 رانیا  در.  شد  رانیا  یراه  شوهرش  و  پسر  سه

 تنگدل هنوز یول آورد ایدن به دختر سه

  قند، ی ماریب سن،. است  جاماندهبه دختران

 تالشش و کار مانع دیمروارآب و فشارخون

 عالقه یول ست ین راحت اشی زندگ. ست ین

 دارد  وجود  شوهرش  و  خودش  ن یب  که  ی ادیز

 ترراحت را مشکالت تمام که  شودی م باعث 

 . کند تحمل

 


