
 
 بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر 

 ( 1400)سال    تعاونی تولید چرم مژگانگزارش پروژه  

 

 تعاونی تولید چرم مژگان 
 تسهیلگر پروژه: محبوبه پارسایی 

 ریال 73.454.594هزینه پروژه:  

 حامی مالی: خانم دکتر فریبا فنایی 

  و   فرهنگی  توسعه  بنیاد  تسهیلگری  و  حمایت  با  بانوان روستاهای حاشیه شهرتعدادی از    تولید چرم مژگان توسط  تعاونی

است.اکنون اعضای این تعاونی کسب و کار کوچکی راه اندازی کرده اند و    شده   اندازی   راه  99سپهر در سال    توانمندسازی 

ولید می شود و دوخت آنها  تولید کننده انواع محصوالت چرمی دست دوز هستند. تمام محصوالت از چرم طبیعی بز و گاو ت

 با دست می باشد.

در قالب پروژه مرکز خدمات مشاوره و  بنیاد سپهر،  اعضای این تعاونی سه نفر هستند که در این تعاونی فعالیت دارند.   

آزاده  تفاهم نامه همکاری با خانم آزاده عطایی در قالب پرداخت تسهیالت منعقد کرد. قرار شد خانم    99کارآفرینی در سال  

عطایی در قبال دریافت تسهیالت به تعدادی از بانوان روستاهای جعفرآباد و مهمویی آموزش های الزم  را بدهد همچنین  

چرم و مواد اولیه را در اختیار آنها قرار دهد و حق الزحمه عادالنه به کارآموزان پرداخت کند. هدف ما از این آموزش ها  

به گونه ای که امکان راه اندازی کسب و کار مستقل توسط تعدادی از کارآموزان فراهم  تاکید بر توانمندسازی کارآموزان  

 شود.

تعاونی قرار گرفت که در خانه کار کنند و محصوالت تولیدی  اعضای  مواد اولیه چرم خام و ابزار در اختیار    1400در سال  

د بود را به بنیاد تحویل دهند. همچنین قرار شد  که شامل کیف پول زنانه، کیف جیبی مردانه، جاکارتی، جاکلیدی و کمربن

 بنیاد در زمینه بازاریابی، فروش محصوالت و ارائه مشاوره برای رفع چالش ها به آنها کمک کند.

 : 1400اقدامات انجام شده برای تعاونی چرم مژگان در سال  

 دوره آموزش غرفه داری در باسالم •

 محصول لعابی  5طراحی و تولید   •

 محصول 15ه ای از عکاسی حرف   •

 فراهم کردن بازار فروش برای محصوالت با راه اندازی غرفه در سایت باسالم و فروشگاه بنیاد  •

 بازاریابی محصوالت  •

 فراهم کردن چرم خام و ابزار •

 شرکت در نمایشگاه نوروزی  •

 تبلیغات برای فروش محصوالت نوروزی   •

 



 

 1400  – 1399مقایسه فروش محصوالت تعاونی در سال   

 
   1400- 1399: مقایسه فروش محصوالت تعاونی در سال  44جدول شماره    

 

 

 دستاوردهای تعاونی تولید چرم مژگان: 

 روستاهای حاشیه شهرستان قاین نفر از بانوان  3آموزش  -

 فراهم کردن بازار پایدار برای فروش محصوالت  -

فروش محصوالت   - برای  از غرفه ها  باسالم مهارت پیدا کرده است و اکنون  از سایت  نفر در زمینه استفاده  یک 

 استفاده می کنند.

 ارتباط با سایت باسالم برای فروش اینترنتی محصوالت  -

 هزینه های زندگی سهیم بودن زنان در  -

 تعاونی توانسته تا حدودی مشکالت اقتصادی اعضا را کم کند. -

 :آموزش تولید محصوالت تعاونی تولید چرم مژگان   46تصاویر شماره  

 : نمونه محصوالت تعاونی تولید چرم مژگان   47تصاویر شماره   

 

 1400سال   1399سال   عنوان 

 90.000.000 100.000.000 مبلغ محصوالت فروخته شده )ریال(


