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کارگروه کارآفرینی:
در محالت تحت پوشش ناحیه  1منطقه  11توسعه و ترویج کارآفرینی در بخش مشاغل خانگی از نیازهای جدی محالت
میباشد .طبق ارزیابی دفتر توسعه محله ای بیشتر زنان سرپرست خانوار یا بدسرپرست در این بخش فعالیت میکنند .از طرفی
شناسایی عوامل موثر بر توسعه این نوع از کارآفرینی و نحوه تعامل آنها با یکدیگر از ضروریات است .در این محالت زنانی
وجود دارند که به صورت مجزا اقدام به فرآوری و تولید محصوالت خانگی از قبیل محصوالت خوراکی مینمایند ،بازار فروش این
دسته از افراد بسیار محدود و منبعث از شرایط است و به دلیل شیوع کرونا محدودتر گردیده است و این امر سبب تنگ شدن
دامنه فروش و معیشت این افراد گردیده است .این گروه تولید کننده به دلیل ناتوانی در بازاریابی و تبلیغ محصوالت خود دارای
بازار فروش محدود و در نتیجه درآمدی ناپایدار هستند .از طرفی دیگر در این محدوده بازار شهرستانی و واحدهای اقتصادی
فعالی( رستورانها ،تهیه غذاها ،شیرینی فروشیها و )...وجود دارند که پتانسیل تبدیل به بازاری جهت فروش محصوالت خانگی
گروه مذکور را دارا می باشند ،اما به دالیلی این دو گروه( مشغولین به مشاغل خانگی و کسبه بازار شهرستانی و واحدهای اقتصادی
موجود در سطح محالت و فرا محلی ) از همپوشانی فعالیت یکدیگر بی بهره ماندهاند .هدف از این طرح ارائه راهکاری مدیریتی
و بهینه جهت شناسایی پتانسیل های موجود در بخش تولید به عنوان عرضه کننده تولیدات خانگی و شناسایی زنجیره ارزش
بازار شهرستانی و واحدهای اقتصادی دیگر به مثابه تقاضا کننده و بازار فروش این محصوالت است و ارائه پیشنهادهایی جهت
ارتباط بین این دو گروه فعال در سطح محله است.
لذا مهم ترین مساله این طرح  ،تدوین برنامه هایی است که در آن زنان سرپرست و بد سرپرست محله در وهله اول با
یادگیری ،عالوه بر رفع نیازهای ر وزمره شان بتوانند توانایی هایی جهت پیشگیری از بروز انواع آسیب ها کسب کنند و سپس با
استفاده از ظرفیت و پتانسیل های محلی بازار فروش مناسبی برای ایشان فراهم شود .از سوی دیگر دفتر توسعه محلی به عنوان
دارایی اجتماعی این محله  ،به شکلی هدفمند در راستای حمایت از آنان تالش در پرورش و حمایت از استعدادهای آموخته را
خواهد داشت .

مهم ترین مسائل و مشکالت این محالت عبارتند از :
فقدان مهارت های اقتصادی و کارآفرینی ساکنین محله  :پایین بودن سطح سواد و فقر اقتصادی سبب شده که اکثر ساکنین
محله مهارت های الزم برای عبور از مسائل و مشکالت خود را نداشته و نتوانند از پتانسیل های خود و محیط در راستای توانمند
کردن خود استفاده کنند .
فقدان انسجام و هماهنگی بین نهادهای محلی تولید و عرضه محصوالت تولیدی خانگی  :در این محله ها گروهها و واحدهای
اقتصادی مختلف همچون زنان فعال در مشاغل خانگی (تولید کننده و عرضه کننده محصوالت تولیدی خانگی)  ،کسبه بازار
شهرستانی و واحدهای اقتصادی دیگر( تقاضا کننده محصوالت تولیدی در خانه و بازار فروش) در جزیره هایی جداگانه و بنا به
اقتضائات خود نقشی در روند توسعه اقتصادی و اجتماعی محله ایفا میکنند.
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زمینههای همکاری با سمنها
 .1آموزش های مهارت های کسب و کار شامل طرح کسب و کار  ،بازاریابی دیجیتال
 .2مهارت آموزی در حوزه های (خیاطی  ،آشپزی و)...
 .1تولید محتوا
 .4حسابداری
 .5مشاوره شغلی
 -6فضای کار
 .7ارتباط با کار آفرینان ( شبکه ارتباطی)
 .8انتقال تجارب موفق به اعضای کارگروه
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کارگروه امنیت محلی
در محالت صفا و شهید اسدی به دلیل وجود منازل کارگر نشین و همچنین زباله گردها این محالت همواره میزبان جمعیت
زیادی از غریبهها میباشد .این افراد در طی روز در گوشه و کنار محالت مشغول جمعآوری مواد دورریختنی و ضایعات هستند و در
طول شب در یکی از منازل گروهی محالت و یا در پاتوقها ،پارکها ،کنار خیابان و یا کوچههای تاریک استراحت میکنند .لذا با وجود
حضور غریبهها و افراد نابهنجار در سطح محالت امنیت ساکنین قدیمی این محالت و به خصوص زنان ،کودکان و نوجوانان در معرض
خطر می باشد .دفتر توسعه در طرحی تحت عنواون تشکیل کارگروهی در خصوص امنیت با همکاری و همیاری ساکنین محالت مذکور
سعی در ایجاد امنیت از دست رفته در این محالت را دارد.

مهم ترین مسائل و مشکالت این محالت عبارتند از :
منازل گروهی نشین :این منازل در بیشتر موارد با تجمع چندین نفر در یک اتاق موجبات ایجاد فضای ناامن در سطح محالت
میشوند.
زبالهگردها :در سطح محالت افرادی وجود دارند که در طی روز به سطل آشغالگردی و جمعآوری زباله امورات زندگی خود را
میگذرانند این افراد عموما به مواد مخدر اعتیاد دارند .از طرفی گسترش مغازه های خریداری ضایعات در سطح محله در سالیان
اخیر ،خطر گسترش روز افزون این فعالیت را در سطح محله ایجاد نموده است.
بازار خرید و فروش مواد مخدر :به دلیل وجود تعداد زیادی مصرف کننده مواد مخدر در سطح محالت ،بازار خرید و
فروش مواد مخدر در طی شبانه رو ز در سطج محالت قابل مشاهده میباشد.

زمینههای همکاری با سمنها
.1امنیت شخصی برای گروه های مختلف ( کودکان و زنان) آموزش
.2آموزش مراقبت از خود
 .1امنیت در خانه و مدرسه آموزش
 .4آموزش روشهای دفاع شخصی
 .5انتقال تجارب موفق به اعضای کارگروه

4

کارگروه زیست محیطی:
در محالت صفففا و اسففدی به دلیل وجود بازار شففهرسففتانی تولید زباله تر و خشففک از میزان باالیی برخوردار اسففت و این زباله ها به
صورت غیر بهدا شتی جمعآوری می شوند .از طرفی در بخشهای داخلی این محالت به دلیل وجود کوچههای با عرض کم ما شین
حمل زباله شهرداری قادر نخواهد بود به این کوچهها د ستر سی پیدا کند و در اکثر اوقات شبانه روز شاهد تجمع زبالهها و شیرابه
حاصل از تخمیر این زباله ها در سطج محالت هستیم.بوی بد و تعفن و جمع شدن جانوران و حشرات در اطراف این زبالهها از دیگر

معضالت زیست محیطی محالت است.
مهم ترین مسائل و مشکالت این محالت عبارتند از :
دفع نامناسب زبالههای تر :زباله های تر که بیشتر شامل باقی مانده میوه و سبزیجات هستند در بازار شهرستانی بیشتر در
جوی آب ریخته میشوند و موجب ایجاد تصویر نامطبوع از بازار میشود.
عدم تفکیک زباله :در این محالت هیچ گونه تفکیک زبالهای در مبدا صورت نمیگرد و ساکنین زبالههای تر و خشک خود را
در سطل زباله میریزند و با این کار موجب جذب هر چه بیشتر زبالهگردها به محالت میشوند.

زمینههای همکاری با سمنها
 .1آموزش مدیریت پسماند
 .2آموزش بازیافت
 .1ارتباط با اپلیکیش های حوزه محیط زیست به عنوان مثال زیست اپ ،تیک نیک
 .4آموزش ساخت دورریختی ها
.5کسب و کارهای محیط زیست
 .6انتقال تجارب موفق به اعضای کارگروه
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