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      چکیده

ي صنایع دستی را داراست. هدف از این هاي ایجاد کسب و کار بر پایههاي توریستی بسیار یکی از زمینهجاذبهشهر مشهد با داشتن 

دست آمده از این باشد. اطالعات بهمی 1395هاي دستی جاجیمی در شهر مشهد در سال مطالعه بررسی طرح شبکه تولید و فروش کیف

 خدمات نیتربر کننده ارائهو  شودیم اداره یتعاون و یصورت خصوصهآن ب کار کسب و که مهربانوتحت نام کسب و کار  شبکه

ورت صسب و کار بهعملیات ک قرار گرفته است. یمورد بررس باشد،یم مشهددر شهر مقدس  سوغات دیتول نهیزم در زنان يتوانمندساز

ن ولید کیف با میانگیدف اولیه در این کسب و کار تباشد. هگروه تولید و فروش می اي شامل گروه تحقیق و توسعه وگروهی و شبکه

) Finance Add-inباشد. هزینه و درآمدهاي حاصله از این شبکه کسب و کار با استفاده از افزونه مالی (عدد در ماه می 9000تولید 

 براي توجهی قابل درصد که ستا درصد 3/40 داخلی بازده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که نرخ Excelافزار در نرم

هایی از طریق ایجاد تسهیالت مناسب، ن طرحشود که با کمک به گسترش چنیباشد. لذا پیشنهاد میمی طرح این اقتصادي پذیريتوجیه

گیري میزان چشم هوري حداکثري از نیروي موجود در جامعه فراهم شده و میزان تولید و توسعه اقتصادي بزمینه توسعه اقتصادي و بهره

  در بلند مدت افزایش یابد.

  

  .کار و کسب و کارآفرینی دستی، بازاریابی، توسعه، صنایعکلیدي: هاي واژه
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  مقدمه

 همراه به اجتماعی و اقتصادي عظیم معضالت کاريي هر جامعه است و از آن جا که بیآرویکی از مشکالت فر کارآفرینی

کارشناسان معتقدند براي این که در کشور  .دارد قرار هادولت اقتصادي هايبرنامه رأس در مشکل این رفع به توجه لذا دارد،

 از اعم هاهاي بالقوه تمامی بخشباید از ظرفیت، آفرینی تا حد ممکن محقق شود و نرخ بیکاري کاهش یابد ما اهداف اشتغال

گرفت  بهره اشتغال و کارآفرینی براي دستی عصنای نیز و گردشگري خارجی، تجارت انرژي، نقل، و حمل صنعت، کشاورزي،

)Ghasemi, 2012(. زایی، هاي مبارزه با فقر، اشتغالعنوان یکی از راهامروزه در کشورهاي در حال توسعه صنایع دستی به

صنایع ریزان، اهمیت ). به باور کارشناسان و برنامهShoja Nouri et al, 2016ارزآوري و افزایش صادرات مطرح است (

هنري است -هاي فرهنگیها و خاستگاهها، اصالتدستی نه تنها به دلیل درآمد اقتصادي، بلکه به لحاظ حفظ ارزش

)Malekjani, 1999برداري از منابع صنایع دستی با هدف گسترش توریسم در توسعه پایدار نقش مهمی چنین بهره). هم

 صنایع رو، این ). ازMostafa, 2011شود (هاي شغلی میمد و فرصتدارد زیرا ساخت اشیاي هنري سنتی باعث ایجاد درآ

محلی و کارآفرینی کوچک مقیاس و خصوصی  جوامع اقتصاد در مهمی نقش که است اقتصادي سازوکارهاي از یکی دستی،

. ;Akhoundnejad & Niromand Toumaj,2013 (Nemasetoni & Rogerson,2005; Rogerson & Lisa, 2005(کند می ایفا

اي هاي صنایع دستی جهان به همراه چین و هند داراي سابقه درخشان و پرپیشینهعنوان یکی از قطبصنایع دستی ایران به

اي در اقتصاد ملی نیست اما صنایع دستی در ایران جایگاه ضعیفی دارد و داراي اثرات قابل مالحظه) Yavari, 2013است (

به دلیل برخی ) و Malekjani, 1999تصادي ایران از جایگاه مناسبی برخوردار نیست (هاي اقزیرا این صنعت در بین بخش

موانع و مشکالت، این صنعت از جایگاه واقعی خود فاصله گرفته و از نقش آفرینی در عرصه اقتصادي نیز دور شده 

در افزایش اشتغال و  تیسنثیر و نقش صنایع أ. این عامل سبب شده که ت (Bouzarjomehri & Eslamfard, 2017)است

دهد و از سوي دیگر زایی به مرور کم رنگ شود به طوري که از سویی امکان عرضه در بازارهاي داخلی را از دست میدرآمد

رویه صنایع دستی از چین و واردات بی. (Alipour & Majnon, 2012) سازدرویاي رقابت با بازارهاي خارجی را ناممکن می

 ي،دیتول محصوالت عرضه و فروش بازار ، عدممایت مادي و معنوي از این گونه صنایع در داخل کشورپاکستان، فقدان ح

 نسل به هنرها و فنون نیها از پدران و استادان اچنین انتقال نیافتن دانش و تجربه این قبیل مهارتو هم ریاخ يهامیتحر

 در یسنت عیصنا حوزه در). Sakhdari, 2014د (رویم شمار بهصنعت - هنر نیا يروشیپ يهاچالش نیترعمده از حاضر

 هم از واژه دو سوغات و مسافر يدر بخش گردشگر شگري و سوغات شهر مشهد نیز موانع و مشکالتی وجود دارد.گرد بخش

خود  نییسوغات، فرهنگ و آ قیدارند از طر یسع ایدن ریگردشگرپذ يکه اغلب شهرها و کشورهايطوربه هستند ینشدن جدا

 نیا دهدیم نشان مشهد سوغات بازار تیواقعکنند. اقتصادي خوبی دریافت را به گردشگران عرضه کنند و در قبال آن سود 
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). بنابراین پژوهش حاضر با هدف Sakhdari, 2014( است ینیچ واردات اغلب، و یربومیغ محصوالت قبضه در بازار روزها

محصوالت جاجیمی در شهرستان مشهد در جهت رشد و شکوفایی این صنعت دستی رزیابی اقتصادي طرح کارآفرینانه بافت ا

  و خلق ثروت و ایجاد اشتغال تدوین شده است.

  یشینه تحقیقپ

 Amanian Bidokhti شود.در ادامه به تعدادي از مطالعات انجام شده در زمینه صنایع دستی اشاره می   

گذاري در هاي روستایی در میزان درآمدزایی و افزایش سرمایهبا عنوان نقش تعاونی ايدر مطالعه) Sadeghinia )2015و

بر اعتباربخشی به فرهنگ و هویت کشور، در کنار مشاغل دیگر دریافتند که انواع صنایع دستی، عالوه، حوزه صنایع دستی

عث کم شدن وابستگی به اقتصاد تک گذاري در این بخش از تولیدات باسرمایهکه طوريه، ببراي توسعه مطرح هستند

 دستی صنایع هنرمندان مشکالت يدبنرتبه و شناساییبه ) Abotalebi chaleshtari et al )2014  گردد.محصولی می

پرداختند. نتایج حاکی از آن است که در بین مشکالت شناسایی  موردي معرق چوب) نمونهش (فرو بازار بر تأکید با چوبی

مناسب در اولویت اول و تهیه مواد اولیه، واردت کاالهاي مشابه، عدم نظارت بر تولید محصوالت، عدم شده بازاریابی نا

ترتیب در سازي و آگاهی مصرف کننده از کاالهاي تولیدي و عدم وجود یک پایگاه یا انجمن براي تبادل نظر بهفرهنگ

اي به بررسی نقش صنایع دستی اصفهان در در مطالعه )Mehrabi )2012 و  Khorasanizadeهاي بعدي قرار دارند. اولویت

صادرات  ،ترین صادرات در ایرانگردشگري ایران پرداختند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بیش وتوسعه اقتصادي 

شد. ریزي و توجه مدیران باعث افزایش درآمد و افزایش توریست به شهر اصفهان توان با برنامهصنایع دستی است و می

Parishan   به بررسی صنایع دستی و نقش آن در فرآیند توسعه ملی با تأکید بر توسعه اقتصادي 2012(و همکاران (

توسعه صادرات، توسعه و  ،زایی، ارزآورياست که صنایع دستی در ابعاد اقتصادي همچون اشتغال آننتایج حاکی از  ند.پرداخت

. کندنقش و اهمیت مهمی در فرآیند توسعه ملی بازي می، تعادل بخش اجتماعیچون ابعاد اجتماعی هم در رونق توریسم و

Kalantari   هاي صنایع دستییابی بازارچهمنظور مکانریزي فضایی بهدر مقاله خود با عنوان برنامه) 2012(و همکاران، 

که با توجه به دو نتایج نشان داد دند. هاي صنایع دستی را در استان خراسان جنوبی مورد بررسی قرار دایابی بازارچهمکان

تر و امکان رشد و ها از نظر اقتصادي مقرون به صرفهمراکز شهرستان هایی درایجاد چنین بازارچه ،مقوله کارایی و اثربخشی

بخش در چنین امکانات و تسهیالت مورد نیاز این هاي گردشگري و همدلیل این امر را وجود جاذبه که تري دارندپایایی بیش

 تعاونی هايشرکت موفقیت بر مؤثر عوامل بررسی در )Samadian )2009 و Yazdanpanah. مرکز شهرستان عنوان کردند

 همکاري، و تعاونمواردي چون رعایت اصول  و هستند موفق کامالً هاتعاونیدرصد  70ند که داد نشان استان دستی صنایع

 هاتعاونی موفقیت در اعضاء،ه ب پاداش دادن و خام مواد موقع به تهیه کارآموزي،هاي برگزاري دوره مختلف، نهادهاي حمایت
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) در بررسی اثرات اعتبارات خرد بر اشتغال زنان روستایی استان زنجان دریافت Yaghoubi )2005آمد هستند. کار بسیار

کوچک  و عاملی براي حمایت از واحدهايتواند سرمایه الزم براي زنان را ایجاد کند اعتبارات خرد به عنوان یک گزینه می

جلوگیري از مهاجرت روستاییان و جهت هاي شغلی براي نیروي عظیم کار موجود در روستاها، برداري در ایجاد فرصتبهره

هاي مهم اقتصادي کشور و که صنایع دستی از قطب دادمطالعات انجام شده نشان  مرورباشد. م عدالت اجتماعی نهایتاً تعمی

گذاري درست در این ریزي و سیاستلذا برنامه است.از راهکارهاي اساسی در زمینه تولید ملی و رفع مشکالت اقتصادي 

 پذیر است که شناخت درستی از وضعیت جاري این صنعتصنعت از اهمیت باالیی برخوردار است و این امر در صورتی امکان

رزیابی اقتصادي طرح کارآفرینانه بافت محصوالت ا . لذا در راستاي نیل به این مهم در تحقیق حاضروجود داشته باشد

 شود.جاجیمی در شهرستان مشهد تحلیل می

  معرفی منطقه مورد مطالعه

ن رضوي بر شهري در شمال شرقی ایران و مرکز استان خراسان رضوي است. جمعیت کل استان خراسامشهد کالن     

نفر بوده است که بر این اساس با در  6434501، 1395اساس آخرین سرشماري انجام شده توسط مرکز آمار ایران در سال 

شود که در حال حاضر این جمعیت باالي هفت میلیون نفر باشد. نظر گرفتن رشد جمعیت و مهاجر پذیري استان برآورد می

 Statistical Center ofباشد (نفر می 1321725ر ایران تعداد کل شاغلین در استان بر طبق آمار ارائه شده توسط مرکز آما

Iran, 2016واسطه قرار داشتن حرم علی بن موسی الرضا در این شهر، هترین مکان مذهبی ایران است که ب). شهر مشهد مهم

هاي طبیعی، مذهبی، مشهد با دارا بودن جاذبهمیلیون زائر داخلی و دو میلیون زائر خارجی است.  27ساالنه پذیراي بیش از 

تاریخی و در کنار آن وجود مراکز تجاري بزرگ و امکانات پزشکی قابل توجه، موجب رونق گردشگري تفریحی و گردشگري 

صنایع که طوريرایج بوده است به یسنتتولید کاالهاي صنایع  گذشتهاز  در شهرستان مشهد سالمت در این شهر شده است.

از  .کرده است ایفا منطقه این مردم خودکفایی در مهمی نقش وقدمت تاریخی بسیار طوالنی در منطقه داشته  یسنت

و محصوالت  یباف میجاج وبه کرباس بافی، احرامی بافی، برك بافی، حوله بافی و ابریشم بافی  توانیماین صنایع  نیترمهم

 نیدر ا ربازیکه از داست  يارزشمند یسنتعنوان هنر به میجاجذکر شده،  یسنت عیصنا انیم از وابسته به آن اشاره نمود.

 رانیباف ادست يها پارچه نیتریمیقد از یکی می. جاجاست افتهیمختلف اوج و فرود  يهادر زمان و داشته رواج نیسرزم

 بعضاً و شمیو ابر ياپنبه ای یپشم يها نخ از که است نیرنگ و راه راه صورت به میگل هیشب ياهبافته دست قتیحق در و است

از جمله  .شودیم بافته یصنعت و یدست صورت به یسنتصنایع  يهابافی به عنوان یکی از گونهجاجیم شود.یکرك بافته م

  اشاره کرد.  یو فرش مسافرت سجاده ف،یکفش، ک دیبه تول توانیم دنشویم دیتول میبا استفاده از جاج که یمحصوالت
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  هاروشمواد و 

  هاي اقتصاديارزیابی طرح

هاي مورد انتظار (پیش بینی شده) بین گزیدارها و یا هاي اقتصادي عبارت است از تحلیل اقتصادي تفاوتارزیابی طرح

گیري و هاي مقایسه و تصمیمعبارتی تحلیل اقتصادي طرح شامل تکنیکهایی که از نظر فنی قابل توجیه هستند. بهطرح

 ,Ghasemi & Mahmoudzade)هاي موجود بر اساس شرایط مطلوب اقتصادي است حلحل از میان راهراه انتخاب بهترین

2010).  

  مورد مطالعه و مفروضات فنی و اقتصاديکارگاه  مشخصات

 اداره ینتعاو و یصورت خصوصبه است که جامعهو مورد اعتماد  نینوآور، کارآفر يکسب و کار مهربانو، کسب وکار شبکه

 نیدر ا که باشد،یم مشهددر شهر مقدس  سوغات دیتول نهیزم در زنان يتوانمندساز خدمات نیبرتر کننده ارائهو  شودیم

حقیق و روه تکسب و کار به صورت گروهی و تحت شبکه کسب و کار شامل گ عملیات قرار گرفته است. یپژوهش مورد بررس

د در ماه عد 9000باشد. هدف اولیه در این کسب و کار تولید کیف با میانگین تولید توسعه و گروه تولید و فروش می

اي به صورت ار توسعهساخت باشد. با توجه به اینکهاي میاي این کسب و کار به صورت مجموعهساختار توسعه باشد.می

ه جمل از .دنرسروش میواحدهاي مجزا تولید و به فکسب و کار محصوالت مختلف توسط  ندهیدر افق آ باشداي میمجموعه

  :اي شامل موارد ذیل استهاي ساختار مجموعهویژگی

رت کنترل و نظاشناسان خاص خود کار توسط خاص تیفعال هر، شودعه چندین نوع محصول خاص تولید میمجمو در

د ارند شدن لیتبد ارآوري یف، محصوالتی که نیاز به گرددآوري میاال یا محصول توسط واحد خاصی جمعک نوع هر، گرددمی

 .دنشوه طور مستقیم وارد بازار مصرف میب ای دنگردبه صنایع تبدیلی ارسال می

  :شامل اول مرحله در داتیتول نیا و است يدیتول کار و کسب نوع

 میجاج يهااز پارچه با استفاده مختلف يهایو طراح زهایبا سا فیک انواع دیتولی، صنعت مهین صورت به میجاج پارچه دیتول

در تولید  نوعت مانند دیمحصوالت جد دیتول کار و کسب نیا ندهیآ سال 5 افق در نیهمچنو  یصنعت مهین صورت به و

 شود.نتی مرتبط را شامل میهاي سنتی و سایر محصوالت صنایع سکیف

  :باشدیم لیذ يهاشبکه ریز شامل که است يامدل این کسب و کار به صورت شبکه 

 سطح يهاکارگاه در محصوالت متمرکز مراکز در. دهدیم انجام را دیتول کار متمرکز ریغ و متمرکز صورتبهکه  ید:تول مرکز

 قاتیتحق به توجه با. دنشویم دیتول زنان توسط و یخانگ يواحدها در محصوالت متمرکز ریغ مراکز در. شوندیم دیتول شهر
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 شودیم یطراح ياشبکه به گونه نی. ارسندیم فروش به و دیتول ياشبکه ندیفرآ یط و منتخب تعیین شده محصوالت بازار

 جادیا به نسبت دیجد هدف يبازارها ییشناسا با و داده قرار شیپا مورد را یسنت عیصنا کار و کسب طیمح مستمر طوربه که

   .کرداقدام خواهد  دیمحصوالت جد دیتول جهیو در نت دیجد يهاشبکه ریز

ماهه آموزش در صورت  2و افراد بعد از دوره  شودیم انجام شهر سطح در متمرکز يهاکارگاه در هیاول آموزش: آموزش مرکز

 ینیکارآفر ،یشناسروان ،یشناخت روان يهاآموزش شامل هاآموزش نیا. کنندیم دیتول یشخص منازل در را محصولتقاضا، 

   .باشدیو... م

نوع  نیدر ا ی کهگریمو فروش، شوندیم جادیا يتوسط شهردارکه  فروش يهابازارچه مراکز عبارتند از نیفروش: ا مراکز

 رتصو به و دافرا توسط محصوالت شودیمانجام  یابیو بعد از دوره آموزش بازار طیفروش که توسط اشخاص واجد الشرا

سازمان و کارخانجات به محصول یکل فروش که بانانیپشت قیطر از فروش، رسندیدر سطح شهر به فروش م یفروش خرده

  است. نیآنال صورت به و ینترنتیا تیسا جادیا یقطر از ی کهنترنتیا فروشست و  ها

 کنندهعرضه و کننده دیتول بنگاه صاحب ارزش رهیزنج تیریمد کیتفک عدم توانیم را حوزه نیا در مشکالت نیترمهم

 بازار رد شده دیتول محصوالت فروش به مربوط يبعد مشکل نیچنهم. دانست مشکل و ضعف نیترمهم عنوان به محصول

 يهادغدغه ارزش، رهیجزن تیریمد با بانانیپشت. باشدیم حل قابل بانانیپشت تیحما و يزیربرنامه با موضوعات نیا باشدیم

ر این د .پردازندیم آن تیریدم به یتخصص صورتبه و رندیگیم کننده دیتول از را یرسان بازار و غاتیتبل بازار، ه،یاول مواد هیته

 هسال هر شده يزیربرنامه افق در چنینهم کسب و کار هر سه ماه یک کارگاه جدید در سطح شهر ایجاد و تجهیز می شود.

 یسنت يهارحط داتیتول يبرا که است باال به سال 12 از معموال انیمشتر یسن محدوده .شودیم دیتول دیمحصول جد کی

-کارگاه کار، و کسب نیا میمستق يرقبا. دارد وجود تقاضا یاجتماع و ياقتصاد ي مختلفهاهیال در و جامعه اقشار یتمام در

 عیصنا در يدیولت يهافیک وکار، کسب نیا میمستق ریغ يرقبا نیچنهم. باشندیم استان خارج و داخل در فیک دیتول يها

کار در  کسب و نیا یفعل تدایتول نیگزیجا يعنوان کاالبه ندتوانمیکه  .. استچون چرم، پارچه و هم ییهانهاده با یدست

 کرده دایپ کاهش دیتول يهانهیهز است شده باعث انبوه دیتول و کار و کسب نیا ياشبکه ساختار به توجه بانظر گرفته شوند. 

زیع تو يهانالکا از استفاده با محصول عیتوزاستراتژي  .برسد کننده مصرف دست به ترنییپا يهامتیق با محصوالت و

. باشد اعضا ریسا ای انفروش خرده فروشان، عمده بردارنده در تواندیم میمستق ریغ کانال کی .باشدمستقیم و غیر مستقیم می

خدمت و یا  محصول تیکمال هم توانندیم کانال ياعضا و بوده میمستق يهاکانال از تردهیچیپ اریبس میمستق ریغ يهاکانال

   ).Sakhdari, 2014( ندینما اعمال را خود يهاکنترل ،عیتوز و فروش يعملکردها بر هم و باشند داشته عهده بر را

 مدنظر يگذارمتیق با ارتباط دری رقابت يگذارمتیق و شده تمام نهیهز يمبنا بر يگذارمتیق یاصل راهبرد دو طرح نیا در
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 يبرامثال  بطور. کنندیم يگذارمتیق ،آن به ینرخ افزودن و محصول دیتول يهانهیهز محاسبه از بعد اول روش در :باشدیم

 درصد 30 شیافزا با که شد برآورد نهیهز تومان 7500 زانیم به یصنعت مهین صورت به میجاج پارچه با فیک عدد کی دیتول

با توجه به  ،يبعد روش در. باشدیتومان م 10000مقدار  فیهرک يمصرف کننده به ازا يتمام شده برا متیق سود، عنوان به

 يگذارمتیکسب و کار ق نیداشته باشد. در ا يترشیب تیجذاب يمشتر يکه برايطورهب دشویم يگذار متیرقبا، ق متیق

هاي و کار با شرکت در نمایشگاه کسب). این Sakhdari, 2014( ردگییمرقبا انجام  متیتمام شده و ق نهیهز يبر مبنا

تخصصی جهت ارتباط با کلیه  گاهوبچنین استفاده از کند. همصنایع سنتی نسبت به معرفی محصوالت خود اقدام می

 به مرتبط عیصنا با ارتباط جادیا با نیبر اعالوهنیز در دستور کار مدیریت بازاریابی کسب و کار قرار دارد.  کنندگانمصرف

 و مستمر ارتباطات جهت در تالش و یالملل نیب و یمل يهاشیهما در شرکت .شودیم پرداخته آن يایمزا و محصول یمعرف

 تجارب و نظرات از استفاده نیچنهم و یالملل نیب و یمل سطح در یصنعت و یسنت منسوجات کنندگان دیتول ریسا با جامع

بندي آورده در جدول ذیل فرآیندهاي اجرایی پروژه به انضمام جدول زمان .بود خواهد کار و کسب يهاتیفعال گریاز د هاآن

  شده است:

  يبندزمان جدول انضمام به پروژه ییاجرا يندهایفرآ: 1جدول

  اتیعمل از يمختصر شرح  اجرا مدت  ندیفرآ شرح

  ماه 3  سازي مقدماتآماده -1

  اخذ مجوزهاي الزم از شهرداري

  ها سازمان ریسا از الزم يمجوزها اخذ

  کارگاه زیتجه

  ماه 1  موزش پرسنلآفرآیند شناسایی و  -2
  انیمتقاض ییشناسا

  پرسنل آموزش

  ماه 1  اندازي شغلفرآیند راه -3

  محدود اسیمق در پارچه دیتول

  محدود اسیمق در فیک دیتول

  فروش و یابیبازار میت لیتشک

  ماه  6  مایت، نظارت و مشاوره براي تثبیت کسب و کارح -4
 شغل تیتثب يبرا مشاوره و یتیحما يکارها مرحله نیا در

  .شود یم انجام نظر مورد

  پروژه ارزیابی اقتصادي معیارهاي

  هزینه تمام شده براي تولید هرواحد محصول

ی مشرکت  یکتوسط  شده تولید کاالهاي تولیدمربوط به  مستقیم هايهزینهاز  تمام شده هر واحد محصول عبارت بهاي

رد کار مو نیروي مستقیم  هايهزینهکاال و  تولیددر  مصرفیمواد  هزینهمقدار شامل  . این)Ghaderzade et al, 2017(باشد 

تنها  اینبنابر رساند.یمشرکت به فروش  یکاست که  محصوالتی ایجاد هزینه. در واقع باشدمیآن محصول  تولیداستفاده در 

  محصوالت مربوط هستند. تولیدبه  مستقیمکه به صورت  شوندمیلحاظ  هاییهزینه
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  :1رابطه 

  

  نقطه سر به سر

ه تمام شد يبها فروشد.یتمام شده م يبرابر با بها یمتیکننده محصول خود را با ق تولیداست که  ییسر جانقطه سر به 

قطه نن ییتع يرابست. د شده ایتول يم بر تعداد واحدهاینه ثابت تقسیهر واحد به عالوه کل هز يم به ازاینه مستقیمعادل هز

  :شودمیر استفاده یسر به سر از فرمول ز

:                                                                                   2رابطه 

vp

c
n


  

 )nتعداد فروش در نقطه سر به سر :(  

)c( مانند اجاره، حقوق کارمن شوندید، متحمل میکه بدون توجه به تول هایینهیثابت: هز هاينهیهز)(..دان و  

)p( مت فروش هر واحد از محصولیک واحد: قی يمت فروش برایق  

)v( شوندید کردن هر واحد اضافه، متحمل میکه فقط در صورت تول هاییینهر واحد: هزینه متغیهز.  

و در تعداد  باشدیمسر به سر nد شد. در نقطه ید، متضرر خواهید و عرضه نمای، تولnکمتر از  ين اگر شرکت تعدادیبنابرا

  سود خواهد کرد. nباالتر از 

 هزینه ثابت
 سر به سر نقطه در دیتول= 

 فروش متیق -دیهزینه متغیر هر واحد تول

  )IRRمعیار نرخ بازده داخلی (

IRR  بودن  تربزرگ را پروژه رشیپذ شرط اریمع نیا. است هاپروژه ياقتصاد یابیارز در يمشهور اریمعIRR  ازMARR 

 باشد، مثبت ياپروژه NPV. اگر شودیپروژه برابر صفر م یاست که براساس آن، ارزش خالص فعل لینرخ تنز IRR. داندیم

IRR  است. در محاسبه  ترگذاري به کار برده شده، بیشنرخ بازدهی که براي سرمایهپروژه از  آنNPV است که  نیفرض بر ا

 لیپروژه معادل صفر قرار گرفته و نرخ تنز IRR، NPV. در محاسبه گرددیم نییپروژه تع NPV مشخص است و لینرخ تنز

  ).Taki & Mardani Najafabadi, 2019; MahdaviAdeli et al, 2014ود (شیم نییتع است، پروژهIRR که همان 

  )PP( هیخالص سرما معیار دوره بازگشت

 ياست که در آن مجموع درآمدها يادوره يجستجو در)، PPمعیار دوره خالص بازگشت سرمایه (با استفاده از  گرلیتحل     

 که است ییهاپروژه نفع به و بوده سکیر با مقابله يبرا ياو ساده یبیروش تقر PPبرابر شود.  يگذارهیسرما نهیبا هز انهیسال

 ها در سالهزینه کل
 فیک عددتمام شده هر  هزینه= 

  در سال تولید میزان
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 ينقد اناتیجر جبران ترشیب سرعت انگریب باشد ترکوچک شاخص نیا هرچه. دارند يریشتب داتیعا هیاول يهاسال در

  گذاري برخوردار است.براي سرمایه يترشیب تیجذاب از پروژه لذا و باشدیم يورود ينقد اناتیجر لهیوس به یخروج

 خالص گشتباز دوره مفهوم. باشدیم متحرك و يعاد هیسرما خالص بازگشت دوره شامل هیسرما خالص بازگشت دوره   

 هیت خالص سرماو منظور از دوره بازگش يبرداربهره مدت در طرح یتجمع ينقد اناتیجر خالص از عبارتست يعاد هیسرما

 صورت شده لیتنز يهامدنظر قرار گرفته و محاسبات براساس داده PPپول در محاسبه  یاست که ارزش زمان نیمتحرك ا

  ).Taki & Mardani Najafabadi, 2019; Mahdavi Adeli et al, 2014( ردیگیم

  

 يگذارهیسرما کل 
  دوره برگشت سرمایه= 

 ساالنه يورود ينقد انیجر 

  

  وبحث نتایج

 که شد گرفته ظرن در مربع متر 1000 حدود یکارگاه پایلوت، پروژه اجراي جهت گرفته، صورت هايکارشناسی از پس

 در که است ذکر به الزم( باشدمی بهداشتی سرویس و آبدارخانه پرسنل، اتاق محصول، انبار تولید، سالن هايبخش شامل

 شوند کار به شغولم نفر 34 تعداد که شودیم ینیب شیپ طرح نیا دره است). دیگرد رعایت الزم استانداردهاي کلیه کارگاه

 نفر 3 با پارچه دیتول بخش و نفر 4 با يگلدوز بخش کار، يروین نفر 20 با دوخت بخش به مربوط کاربر بخش نیتریاصل که

ریال  730،000،000سال هاي اجاره براي یکجمع کل هزینه شود.نیروي کار را شامل مینفر  1ها و سایر بخش کار يروین

حصوالت و  ریال بابت فروشگاه جهت فروش م 230،000،000متر مربع کارگاه،  1000ریال بابت  300،000،000است که 

 اندازيراه  برايز ها و تجهیزات مورد نیامشخصات و فهرست دستگاه ریال براي وبگاه یا فروش آنالین است. 200،000،000

برنامه کسب و کار، آموزش  ینشامل تدو برداريبهرهقبل از  هايهزینه است. گزارش شده) 2( در جدول کیف تولیدکارگاه 

شوند. گروه اول هاي ساالنه به دو گروه ثابت و متغیر تقسیم میهزینه ) بیان شده است.3( باشد که در جدولپرسنل و... می

 مواد باشند.ولید میوابسته به میزان تکنند و گروه دوم زان تولید تغییر چندانی پیدا نمیهایی هستند که با افزایش میهزینه

رح نیروي انسانی مورد ش .است گزارش شده 4جدول  در مشخصات سایر همراه به مربوطه هايهزینه و ساالنه نیاز مورد ولیها

 الیانه و نیز بیمه سهمماه حقوق به عنوان مزایاي س 3هاي تولیدي و غیر تولیدي به تفکیک و با در نظر گرفتن نیاز در بخش

باشند. مقادیر هاي مصرفی میمصرفی شامل آب، برق، گاز و سوخت هايانرژي آمده است. 6 و 5) در جدول%23کارفرما (

  زیر خالصه شده است. 7هاي مربوطه در جدولها و هزینهمورد نیاز این انرژي



  22                                                                   رزیابی اقتصادي طرح کارآفرینانه بافت محصوالت جاجیمی در شهرستان مشهدا 

  (ریال)تجهیزات  و هادستگاه هزینه فهرست: 2جدول

  )ریال(کل قیمت  )ریال(واحد قیمت  تعداد  نام تجهیزات  ردیف

000،000،500  دستگاه 1  دستگاه بافندگی  1  500،000،000  

000،000،10  دستگاه 20  دوز)چرخ خیاطی (راسته  2  200،000،000  

000،000،25  دستگاه 5  دوز)چرخ خیاطی (میان  3  125،000،000  

000،000،13  دستگاه 5  چرخ خیاطی(زیگزاگ)  4  65،000،000  

000،000،20  -  ادوات خیاطی  5  20،000،000  

  میز و صندلی  6

000،000،3  میز 3  9،000،000  

000،000،1  صندلی 40  40،000،000  

000،000،30  -  تجهیز کارگاه  7  30،000،000  

000،000،25  دستگاه 2  کامپیوتر و لوازم وابسته  8  50،000،000  

000،000،250  دستگاه 1  خودرو  9  250،000،000  

  2،750،000 550,000  عدد 5  یم کشیس - امتیاز تلفن  10

000،100،1  عدد 7  سیستم اطفاء حریق  11  7،700،000  

000،000،20  دستگاه 7  گرمایش و سرمایش  12  140،000،000  

000،000،25  دستگاه 1  پکیج  13  25,000,000  

000،000،25  دستگاه 1  گاز  14  25،000،000  

000،000،12  دستگاه 1  یخچال  15  20،000،000  

  1،509،450،000  جمع  16

  مأخذ: محاسبات تحقیق

  (ریال)برداري بهره از قبل هايهزینه: 3جدول

  ردیف شرح (ریال)قیمت 

  1 )، مطالعات و مشاوره جهت تجهیز کارگاهBPهزینه تدوین برنامه کسب و کار( 70،000،000

  2 هزینه آموزش پرسنل 30،000،000

  3 سایر هزینه هاي قبل از بهره برداري 5،000،000

  4 جمع کل 105،000،000

  مأخذ: محاسبات تحقیق

  (ریال)کاال  بندي بسته و تولید جهت نیاز مورد مواد ارزش میزان: 4جدول

 ردیف بندي بسته و اولیه مواد )متر(ساالنه  مصرف (ریال) واحد قیمت )ریال( کل قیمت

1،320،000،000 55،000 - 
 با پارچه مربع متر 24400 تولید براي نخ

 مترسانتی 150 عرض
1 

  2  پارچه کردن لیمینت 24400 25،000 600،000،000

  3  یراق - 550،000،000 550،000،000

  4  بندي بسته - 400،000،000 400،000،000

2،870،000،000 
  

 5 کل جمع

 مأخذ: محاسبات تحقیق
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  (ریال)ساالنه  مزایاي و حقوق میزان و تولیدي پرسنل فهرست: 5جدول

  سالیانه پرداخت کل

 )ریال)(ماه 15 معادل(

نفر  هر ماهانه حقوق متوسط

 )ریال(
 ردیف شرح تعداد

  1 پارچه تولید 3  1،000،000  450،000،000

  2 برش  1  1،000،000  150،000،000

  3 گلدوزي  4 1،000،000 600،000،000

  4 دوخت  20 1،000،000 3،000،000،000

4،200،000،000    
 

  جمع  

 سهم کارفرما) %23(بیمه  966،000،000

5،166،000،000  
 

 بیمه و حقوق کل جمع

  مأخذ: محاسبات تحقیق

  ساالنه (ریال) مزایاي و حقوق میزان و) اداري کادر(: فهرست پرسنل غیر تولیدي6جدول

  تعداد  شرح  ردیف
نفر  هر ماهانه حقوق متوسط

  )ریال(

سالیانه  پرداخت کل

  )ریال ( )ماه15معادل(

  120،000،000  8،000،000  1  کارپرداز و خرید مسئول  1

  120،000،000  8،000،000  1  چی و خدماتنظافت  2

  120،000،000  8،000،000  1  نگهبان  3

  300،000،000  20،000،000  1  فروش و تولید مدیر  4

  300،000،000  20،000،000  1  مالی و اداري مدیر  5

  225،000،000  15،000،000  1  بازرگانی و حسابداري کارشناس  6

  1،185،000،000      جمع  

  272،550،000      )کارفرما سهم %23( بیمه  

  1،457،550،000      جمع کل حقوق و بیمه  

  مأخذ: محاسبات تحقیق

  )ریال(سالیانه  مصرفی انرژي انواع هزینه): 7(جدول

 )ریال(کل هزینه
 غیر بخش ماهیانه هزینه

 تولید

 بخش ماهیانه هزینه

 تولید
 شرح

 )مکعب(متر آب   2،000،000  0  24،000،000

 وات ساعت) یلو(کبرق  8،000،000  0  96،000،000

 متر مکعب) (گاز 1،000،000  500،000  18،000،000

 کل  جمع  138،000،000

  مأخذ: محاسبات تحقیق

بینی برآورد شده و براي هر سرفصل به تفکیک در هاي نگهداري و تعمیرات و استهالك با توجه به درصد پیشهزینه
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  آمده است. 9 و 8جدول 

  (ریال)ي نگهدار و ریتعم نهی: هز8جدول

  شرح
  يو نگهدار یرتعم  ییارزش دارا

  مبلغ(ریال)  درصد  

  150،945،000  10  1،509،450،000  تجهیزاتها و دستگاه

  150،945،000  جمع کل

  مأخذ: محاسبات تحقیق

 (ریال) استهالك نهی: هز9جدول

  ییارزش دارا  شرح
  استهالك

  (ریال) مبلغ  درصد

  150،945،000  10  1،509،450،000  تجهیزاتها و دستگاه

  150،945،000  جمع کل

  مأخذ: محاسبات تحقیق

  (ریال)ثابت  سرمایه اجزاي): 10جدول(

  )ریال(هزینه   ثابت هايسرمایه شرح ردیف

  730،000،000  گاهکارگاه، فروشگاه و وب 1

  1،509،450،000  وتجهیزات تاسیسات  2

  105،000،000  برداريهاي قبل از بهرههزینه  3

 
  2،344،450،000  جمع کل

  مأخذ: محاسبات تحقیق

  با:براساس جدول فوق جمع کل سرمایه ثابت به ریال برابر خواهد بود 

 2،344،450،000=میزان کل سرمایه ثابت به ریال

  (ریال)ماه  3براي گردش در سرمایه اجزاي: 11جدول

 )ریال(هزینه  گردش در سرمایه شرح ردیف

 377،362،500 هزینه مواد اولیه و بسته بندي 1

 1،655،887،500 هزینه حقوق و بیمه کارکنان 2

 34،500،000 هزینه تامین انواع انرژي 4

 100،000،000 هاي فروش و بازاریابیهزینه 6

 108،387،500  هاي پیش بینی نشدههزینه  7

 
 2،276،137،500 جمع

  مأخذ: محاسبات تحقیق

  بنابراین با توجه به جدول فوق جمع کل سرمایه در گردش به ریال برابر خواهد بود با:
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 2،276،137،500=میزان کل سرمایه در گردش به ریال

  گذاري خواهد بود:میزان سرمایه ثابت و سرمایه در گردش بیانگر میزان کل سرمایهمجموع 

  کل سرمایه ثابت (ریال)+ کل سرمایه در گردش (ریال) =(ریال) گذاريکل سرمایه

 4،620،587،500 =(ریال) گذاريکل سرمایه

  (ریال) ثابت يهانهیهز: 12جدول

  )ریال(کل هزینه  ثابت هايهزینه شرح  ردیف

  1،457،550،000  حقوق و دستمزد  1

  18،000،000  مصرف انرژي  2

  150،945،000  تعمیر و نگهداري  3

  150،945،000  استهالك  4

  177،744،000  هاي فوق)جمع هزینه %10بینی (هاي ثابت غیر قابل پیشهزینه  5

  1،955،184،000  جمع  6

  مأخذ: محاسبات تحقیق

  برابر خواهد بود با: هاي ثابت به ریالهزینهبنابراین بر اساس جدول فوق جمع کل 

  1،955،184،000=)ریال( میزان کل هزینه ثابت

  (ریال) ریمتغ يهانهیهز: 13جدول

  )یالکل(ر ینههز  یرمتغ هايینهشرح هز  ردیف

  300،000،000  هاتبلیغات و شرکت در نمایشگاه  1

  5،166،000،000  حقوق و دستمزد  2

  120،000،000  مصرف انرژي  3

  558،600،000  )فوق هايجمع هزینه %10بینی (ل پیشهاي متغییر غیر قابهزینه  4

  6،144،600،000  جمع

  مأخذ: محاسبات تحقیق

  واهد بود با:خهاي متغیر به ریال برابر بر اساس جدول فوق جمع کل هزینه

  6،144،600،000=میزان کل هزینه متغیر( ریال) 

  (ریال) هانهیهز کل زانیم: 14جدول

  شرح
  مبلغ (ریال)

    

  1،955،184،000    ثابت هايهزینه

  6،144،600،000    متغیر هايهزینه

     8،099،784،000                     جمع کل

  مأخذ: محاسبات تحقیق
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  هاي کار در سال خواهد بود:هاي متغیر بیانگر میزان کل هزینههاي ثابت و هزینهمجموع میزان هزینه

 8،099،784،000 =هاي سالیانه (ریال)هزینهکل 

با  يبعد هايلو سپس در سا کیف 110000با توجه به ماهیت نیمه صنعتی طرح، ظرفیت تولید سالیانه در سال اول      

ل ریا 100،000 برابر با قیمت فروش براساس قیمت متوسط محصوالت مشابه بینی شده است.درصد در سال پیش 10نرخ 

 ی اقتصادي پروژه از هزینهتحلیل و ارزیاب منظور به زند.ریال را رقم می 11،000،000،000پیش بینی فروش سالیانهبوده که 

 سري به سر ت. نقطهاس شده گرفته بهره سرمایه بازگشت دوره و داخلی بازده نرخ سر، به سر نقطه تمام شده هر واحد کاال،

 44،295 کاال احدو هر تولید سر سربه عملکرد نقطه طرح در این است هاپروژه اقتصادي ارزیابی در مهم عوامل از یکی که

 سر به سر هنقط است. ریال 4،429،500،000 سر به سر قیمتی عملکرد همان یا سر به سر نقطه در فروش میزان و ریال

 ( در برسد سود به تواندمی یزمان چه گذارسرمایه یک که دهدمی نشان برابرند و هاهزینه و درآمدها آن در که است اينقطه

 از میزان چه که گرفت هنتیج توانمی توضیح این از استفاده با. زیانی) نه و دارد وجود سودي نه سرسر به  نقطه در واقع

 همان یا االک شده تمام بهاي نقطه آن در که دهی سود مرز به کار و کسب تا شود فروخته باید مشخص قیمت در محصول

 کسب کند. سود تا نماید تولید کیف واحد 44،295 از بیش باید یعنی باشد کل درآمد مساوي شده مصرف هايهزینه کل

  .رددگ حاصل تعاونی براي سود تا باشدریال  4،429،500،000 از تربیش سال یک در فروش میزان باید چنینهم

 =73،634عدد کیف (ریال):    هزینه تمام شده هر 
8،099،784،000  

110،000  
  100،000 (ریال): قیمت فروش براساس قیمت متوسط محصوالت مشابه برابراست با

  11،000،000،000 (ریال): پیش بینی فروش سالیانه

  =44295تولید در نقطه سر به سر (عدد کیف)     
1،955،184،000    

55،860-100،000    

  4،429،500،000: (ریال) میزان فروش در نقطه سربه سر

    .  

 براي ساالنه تورم نرخ بینی پیش پیچیدگی به نظرسال پیش بینی گردیده است.  5میزان سود و زیان براي 15در جدول    

 .گیرندمی نظر در هاسال دیگر براي را اول سال هايقیمت و هانرخ همان گرانتحلیل ها،هزینه میزان و فروش درآمد برآورد

 ساده فرض. گذاردمیثیر أها و درآمدها تها به طور یکسان روي هزینهکه سطح عمومی قیمت کنندمی فرض دیگر عبارتبه 

تواند نزدیک به واقعیت باشد. همچنین با توجه به موارد گفته شده در این طرح مقدار تولید بر اساس افزایش بهروري می فوق
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 عوامل از یکی این و است صعودي سیري داراي آینده سال 5 براي ولیدمیزان تدر صد سالیانه رشد داشته است.  10به میزان 

   دارد. اقتصادي صرفه طرح این نمایانگر آن است که باشد کهمی طرح انتخاب و اجرا بر تأثیرگذار

  (میلیون ریال) سال 5 يبرا انیز و سود جدول: 15جدول

  مأخذ: محاسبات تحقیق

ال سیک  بر شودبرا يگذارهیسرما نهیبا هز انهیسال يکه در آن مجموع درآمدها يادورهسرمایه یا به عبارتی دوره برگشت     

 و شش ماه برآورد گردید.

 =1،6دوره برگشت سرمایه :        
4،620،587،500 

2،900،216،000 

 و وردآ دست به تجاري طرح یک در گذاريسرمایه با تواندمی گذارسرمایه نرخ بازده داخلی معادل نرخ سودي است که     

 شده انجام محاسبات اساس که بر باشدمی تجاري طرح چندین مقایسه و مالی پذیري توجیه براي مالی شاخص پرکاربردترین

  باشد.می طرح این اقتصادي پذیري توجیه دلیل که است درصد 3/40 آن در نرم افزار اکسل مقدار

 

  گیريبحث و نتیجه

 براي است. مشهد شهر در بافیجاجیم سنتی محصوالت تولیدي کارگاه یک اقتصادي و فنی ارزیابی تحقیق این هدف   

 اولیه سرمایه با کار نیروي نفر 34 و مربع متر هزار حداقل مساحت با کارگاهی ابتدا شود که درفرض می منظور این

 معقول و اقتصادي نشانگر اقتصادي پارامترهاي محاسبه و ارزیابی از حاصل کنند. نتایجمی کار به شروع 4،620،587،500

 هزار73،634 معادل محصول واحد هر تولید براي شده تمام هزینه اینکه به توجه با باشدمی طرحی چنین اندازي راه بودن

 واحد هر روي بر پولی واحد 26،366 بر بالغ مبلغی یعنی است ریال 100،000 محصول واحد هر فروش قیمت و است ریال

 سر نقطه در فروش میزان و بوده 11،000،000،000 سالیانه محصوالت فروش براي بینی پیش کندمی سود کسب محصول

 بر بالغ مبلغی باشد داشته فروش سال در شده بینی پیش میزان به اگر یعنی باشدمی 4،429،500،000 معادله نیز سر به

سرمایه  بازگشت دوره خواهد بود یعنی 6/1 پروژه این براي سرمایه بازگشت دوره و کندمی کسب سود  6،570،500،000

  لمحصو نوع  سال
 میزان

  (عدد )تولید

  واحد متیق

  )الی(ر

  کل ارزش

  )الیر ونیلی(م

  ساالنه دیتول کل نهیهز

  )الیر ونیلی(م

  ساالنه سود

  )الیر ونیلی(م

  2900  8،099  11000  100،000  110000  فیک  1395

  4000  8،099  12100  100،000  121000  فیک  1396

  5210  8،099  13310  100،000  133100  فیک  1397

  6541  8،099  14641  100،000  146410  فیک  1398

  8005  8،099  16105  100،000  161051  فیک  1399
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 22 با نرخ داخلی بازده نرخ و شودمی بینیپیش سرمایه بازگشت براي مناسب زمانی که است ماه شش و سال یک با برابر

 مطلوب و مناسب بسیار رقمی که آمده دستهدرصد ب 3/40پروژه  براي که دارد فاحشی تفاوت ساله بانکیدرصدي یک

هایی، زمینه توسعه اقتصادي و شود که با کمک به گسترش چنین طرحدست آمده پیشنهاد میهباشد. لذا با نظر به نتایج بمی

میزان تولید و توسعه اقتصادي به میزان چشمگیري در بلند مدت  وري حداکثري از نیروي موجود در جامعه فراهم شده وبهره

 شود.هاي سنتی و صنایع دستی توسط مسؤلین پیشنهاد میاندرکاران حرفهچنین حمایت ویژه از دستافزایش یابد. هم

  منابع:

Abotalebi chaleshtari, H., Atari, Kh.A., & Bidaram, R. (2014).  Identifying and ranking 

problems of wooden handicrafts by emphase on the sales market (Case study: woods). 1st 

International Conference on Islamic art and artifacts in Iranian culture and civilization, 

Isfahan, Iran. (In Farsi) 

Akhoundnejad, A., & Niroumand Toumaj, A. (2013). The role of crafts in the tourism 

industry. 2nd National Conference on Tourism, National Capital and Future Perspective, 

Isfahan, Iran. (In Farsi) 

Alipour, H., & Majnon, K. (2012). Economic analysis of handicrafts and its role in 

economic development of Guilan province. Our Guilan, 12, 3(47), 126. (In Farsi) 

Amanian Bidokhti, P., & Sadeghinia, S. (2015). The role of rural cooperatives in 

increasing income and investment in handicrafts domains (case study: hand-woven carpet 

cooperatives, of Khorasan Razavi Province). Journal of research and rural planning, 4(3), 

pp. 101_113. (In Farsi) 

 Bouzarjomehri, Kh., & Eslamfard, F. (2017). Reviewing the Barriers and problems of 

rural indigenous development; The study of carpet and gabben in Zarin Dasht county. Rural 

Research, 8(2), pp.194-207. (In Farsi) 

Ghaderzade, H., Ganji, S., & Ganji, A. (2017). Determine the cost and share of cost 

factors in the production of potatoes (Case study: Gorveh and Dehgolan plain), 1st 

International Conference on Economic Planning, Sustainable and Balanced Regional 

Development; Approaches and Applications. Kurdistan, Iran. 

Ghasemi, S.A. (2012). Cluster of  Handicrafts business (South Khorasan province), 

Research Project. (In Farsi) 

Ghasemi, A., & Mahmoudzade, S. (2010). Assesment of economic project in uncertain 

conditions (fuzzy approach). Journal of Economic Research, 45(4), 1-255. (In Farsi)   

Kalantari, Kh., Choobchian, Sh., & Karami, M. (2012). Site selection for handy craft 

marker in South Khorasan province using analytical hierarchy process (AHP), 4(15), pp.21-

36. (In Farsi) 



 29                       1397زمستان ، 4شماره  علوم و منابع طبیعی خوزستان،دانشگاه  پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزي،رویکردهاي فصلنامه علمی 

Khorasanizade, F., & Mehrabi, Z. (2012). The role of handicrafts of Isfahan in the 

development of the tourism economy of Iran, The first national tourism and nature gathering 

conference in Iran, Hamedan. (In Farsi) 

Mahdavi Adeli, M.H., Salimifar, M., Ghezelbash, A. (2014).  Economics evaluation of 

the solar power and fossil energy in a three-unit complex: a case study in Mashhad. the 

journal of economic policy, 6(11), 123-147. (In Farsi) 

Malekjani, S. (2008). Place and importance of handicrafts in Iran economy. master's 

thesis, Alzahra University, Tehran, Iran. (In Farsi) 

Mostafa, M. (2011). Potential of sustaining handicrafts as a tourism product in Jordan. 

International Journal of Business and Social Science, 2(2), pp.145-152. 

Nemasetoni, I., Rogerson, C. M. (2005). Developing small firms in township tourism: 

emerging tour operators in Gauteng, South Africa. Urban Forum, 16, pp. 196-213. 

Parishan, M., Amirazodi, T., & Mahdavi, D. (2012). Handicrafts and its role in the 

process of national development with an emphasis on economic development,1st Iranian 

Conference on Economic Activities Development, Payame-Noor university of Tabriz, Iran. 

(In Farsi) 

Rogerson, C. M., Lisa, Z., (2005). Sho’t Left': Changing Domestic Tourism in South 

Africa. Urban Forum, 16, pp. 88-111. 

Sakhdari, H. (2014). Traditional Bags product and sales network (Mehrbanoo) 

(Phase I: Production of bag with Jajim fabric). Academic Jihad of Razavi Khorasan. (In 

Farsi) 

Shoja Nouri, F., Jamali, M., Shoja Nouri, N., Honarbakhsh, F., & Akbari, M. (2016). 

Effective factors in developing handicrafts (Case study: kelash, kurdestan, giveh), Journal of 

Research and Rural Planning, 5(2), pp.79-94. (In Farsi)  

Statistical Center of Iran, Population and Housing Census of Iran. (2016). 

from https://www.amar.org.ir 

Taki, M., & Mardani Najafabadi, M. (2019). Technical and Economics evaluation of 

construction of the solar power plant (photovoltaic) Connected to the network (Case Study: 

One Megawatt Power Plant, Ahvaz City). Journal of Renewable and innovative energies, 

6(1), pp.1-146. (In Farsi) 

Yaghoubi, J. (2005). Assessing the effects of micro credits funds on rural women 

employment in Zanjan province. Women in Development & Politics, 3(1), pp.125-146. (In 

Farsi) 



  30                                                                   رزیابی اقتصادي طرح کارآفرینانه بافت محصوالت جاجیمی در شهرستان مشهدا 

Yavari, H. (2013). A knowledgement of handicrafts of Iran, (5th ed.). Tehran: Mahkameh 

publication. (In Farsi) 

Yazdanpanah, L., & Samadiyan, F. (2009). The elements contributing to the achievement 

of cooperative companies: A Case Study of handicrafts in Kerman province. Journal 

co_operation and agriculture, 20(202): pp.19-34. (In Farsi)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31                       1397زمستان ، 4شماره  علوم و منابع طبیعی خوزستان،دانشگاه  پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزي،رویکردهاي فصلنامه علمی 

Economic assessment of the entrepreneurial project of woven woolen 

(Jajimi) products in Mashhad  

  

M. M. Najafabadi*1, N. Ohadi2, H. Sakhdari3, E. Karimi4 

1) Assistance professor of agricultural economics, Agriculture Sciences and Natural Resources 

University of Khuzestan 

2) Ph.D student of agricultural economics, University of Sistan and Baluchestan 

3) Researcher of Tourism Economics Department,Jehad-daneshgahi of Khorasan Razavi 

4) Undergraduate student in agricultural economics, Agriculture Sciences and Natural Resources 

University of Khuzestan  

 

*Correspondence author: m.mardani@asnrukh.ac.ir 

 

Received Date: 2018/10/10                                                        Accepted Date: 2019/01/13 

Abstract 

Mashhad, with many tourist attractions, has one of the fields of acquiring business based on crafts 

The purpose of this study is to investigate the pattern of production network and sale of woven woolen 

(Jajim)  hand bags in Mashhad in 2016.The information obtained from this business network under the 

name of Mehrbano, whose is operated in privately and cooperatively and it is the provider of the highest 

women's empowerment services in the field of souvenir production in the holy Mashhad, is investigated. 

Business operations are in the form of groups and networks including Research and Development (R & 

D) Group and Production and Sales Group. The primary goal in this business is to produce bag with an 

average of about 9,000 per month. Costs and incomes of this business network were analyzed using the 

finance add-in in excel software. The results showed that the internal rate of return (IRR) is 40.3 %, 

which is a significant percentage for the economic feasibility of the project. Therefore, it is suggested 

that, with the help to developing such plans through the establishment of appropriate facilities the field 

of economic development and maximum productivity of available force in society was providec and 

increase the rate of production and economic development significantly in the long term. 
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