
 صندوق اعتبارات خرد زنان روستاییشناسنامه 
 

 مقدمه:

تامین سرمایه در روستاها برای کمک به بهبود فرصت  هتای دردمتدی و ت ترش ببهتی بته امتلتاد م اتی ی تی از 

مهمترین مه الت روستائیان اس . چرا که یا سرمایه نقدی وجود ندارد یا زمانی ه نیاز به سرمایه هس ، در دسترس 

چنتدان متی کنتد،  مقررات و ضوابط سب  و غیر منعطف بانک ها برای پرداخ  تسهیالت نیت  مهت ر را دونیس . 

یا به مسیرهای دریاف  تستهیالت دشتنایی ندارنتد یتا شترایط رزی بترای نیازمند  وه بر دن ه بسیاری از روستائیانعال

و برای راه اندازی فرص  های شغای در روستتا دسترستی بته سترمایه ضترورت  دریاف  دن را نمی توانند فراهم کنند

 دارد.

  یمهارتهتا یارتقتا ،انتدازهای کوچتک پت  مدیری صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی برای ارائه خدمات م لول 

طریق پرداخ  ی، اف ایش دردمد خانوارهای کم دردمد از دموزش یبرنامه ها قیاز طر ی اعضای صندوقو اجتماع یفرد

 وای های کوچک برای انجای فعالی  های دردمدزا و دسترسی روستاییان کم دردمد می باشد.

 این م لول در صورت اجرا بین زنان روستایی دستاورد های زیر را نی  خواهد داش : ،عالوه بر این

 ای جمعیسرمایه اجتماعی زنان و ش ر گیری هارتقا  -

 نایجاد همبستگی اجتماعی بین زنا -

 ش ر گیری یک پاتوق اجتماعی برای زنان -

 تقوی  امتلاد اجتماعی -

 شناسایی بانوان مستعد روستایی و فراهم کردن فرص  توانمندسازی دنها -

 

 مهتریان بالقوه م لول:

سال که ملد مهارک  در تامین معیه  خانوار را دارند  55تا  15رده سنی  طبقه متوسط به پایین در زنان روستایی

 . مهتریان اصای این م لول م سوب می شوند

 

 :مهتریان بالقوهنیازهای 

با مسائر زیر مواجه هستند و این م لول سعی دارد این نیاز ها  مهتریان بالقوهبا توجه به مطالعات اولیه انجای شده 

 را رفع کند: 

 بهرمندی دشوار از حمای  های مادی جه  ارتقا و توسعه کسب و کار در مالب تسهیالت -

 توانمند سازی فعالی  های خدماتی، کهاورزی و دامداری و تولیدی روستایی -

 اف ایش دردمد خانوارهای کم دردمد -

 فردی و اجتماعیفقدان دموزش مهارت  -

 چالش در گسترش کسب و کار  -

 

 

 :مهتریان بالقوهرفع نیاز  راه حر م لول ما  برای



 نیاز های فوق را به صورت زیر بر طرف می کند:  م لول ما

 شناسایی بانوان مستعد روستایی و فراهم کردن فرص  توانمندسازی دنها -

 تقوی  امتلاد خانواده های جامعه زنان روستایی -

 تجهی  پ  انداز خانواده های عضو صندوق -

 دموزش مهارت فردی و اجتماعی -

 سرمایه اجتماعی زنان و ش ر گیری های جمعی ارتقا -

 ایجاد همبستگی اجتماعی بین زنان -

 ش ر گیری یک پاتوق اجتماعی برای زنان -

 تقوی  امتلاد اجتماعی -

 پرداخ  تسهیالت -

 از م لول ما استفاده کنند(  افرادی می توانندشاخص های ما برای انتباب مهتریان: )چه 

 مد نظر ما هس  تا م لول را به دنها عرضه کنیم )بفروشیم(شاخص های زیر افراد برای انتباب 

 احساس نیاز به خدمات این م لول -1

 خانواده ها کم دردمد روستا -2

 روستا  وانانجو  زنان -3

 سال  55و حداکثر 15سن حدامر  -4

 ساکن روستا -5

 در جاسات حضور داشته باشد -6

 مدزا داشته باشددبرای فعالی  در توانایی و تمایر -7

 

 انتباب روستا:شاخص های 

 خانوار باشد   معی  بین      جروستا دارای  -1

 روستایی کم دردمد باشد -2

 مهارک  زنان روستایی بار باشد -3

 مناسب برای توسعه اشتغال و کسب و کار داشته باشد.در روستا زمینه فرهنگی  -4

فعالی  های خدماتی، کهاورزی و دامداری و تولیدی  اد مهاغر خانگی به خلوص در زمینهجام ان ای -5

 د داشته باشدوجو روستایی

 در روستا مرض ال سنه و ....، نبود نهادهای مالی مانند بانک -6

 

 

 

 فردیند اجرای پروژه:



 

 

نظارتمرحاه

بازپرداخ ن وهبرنظارت اعطاییهایوایبرنظارت اعضاعما ردن وهبرنظارت

وایپرداخ 

بازپرداخ  گیرندهوایضمان  وایپرداخ  درخواستیهایوایبررسی اعضاسویازوایتقاضاودرخواس ا

صندوقبهسرمایهت ریق

سپهربنیادطریقازصندوقبهسرمایهت ریق

صندوقاعضاینیازمورددموزش

پایهحسابداریدموزش ایحرفههایدموزش کاردفرینیهایدموزش مهارکتیهایدموزش

صندوقمالیاداریمجموعهتاسی 

ت اتجهی اداریوسایرولوازیتهیه صندوقتاسی م رانتباب

صندوقتاسی مرحاه

گروهته یر مدیرههیاتته یر جاساتمقرراتشدنمهبص اندازپ تجهی  عضوگیری

روستادرصندوقتاسی ام انبررسی

روستادردمدکمخانوارهایازدعوت زنمروجانبرایتوجیهیجاساتبرگ اری زنانبرایتوجیهیجاساتبرگ اری

اجتماعیوامتلادیمطالعات
فرهنگیواجتماعیوضعی شناخ 

روستا
زنانمهارک هایزمینه اروستمالیمنابعورفاهسطحتعیین اطالعاتدوریجمع

هدفگروهومنطقهانتباب
مالینهادهاینبود بارزنانمهارک  خانگیمهاغرایجادام ان دردمدکمروستای روستاییمنطقهجمعی 



 ارزش پیهنهادی:

 ارائه می شود:این م لول مهابه م لورت و سروی  هایی اس  که توسط سازمان های زیر 

 بانک ها و موسسات مالی پرداخ  کننده تسهیالت -

 جهادکهاورزی -

، توانمندسازی جوامع م ای، های خیای خرد و مهاغر خانگی با این تفاوت که این م لول تمرک  روی کسب و کار

لذا به نظر می . دارد تقوی  روحیه مهارکتی و دسترسی دسان به منابع مالی را ارتقا مهارتهای فردی و اجتماعی،

 رسد ارزش پیهنهادی زیر را بتوان برای این م لول در نظر داش :

 ایجاد کاردفرینی توسط زنان روستایی و اعضای صندوق ها -

 های خرد و مهاغر خانگی تاکید روی سروی  دهی به کسب و کار -

 نداز خانواده های عضو صندوقتجهی  پ  ا -

 اییتقوی  امتلاد خانواده های جامعه زنان روست -

  

 بهای تمای شده:

 به شرح زیر اس : صندوق راه اندازی هربرای  بهای تمای شده این م لول

 

 بودجه توضی ات

 )ریال(

 ردیف فعالی  منابع

ساع  100  

(ت 20.000)هر ساع     

  

.000.00002  نفر 2 نیروی انسانی تسهیاگر 

 

1 

سروی  در سال 10  

)ه ینه هر سروی  

(ت 100.000  

.000.00010  2 مد تسهیاگرده ینه رف  و   

 3 تسهیالت هر صندوق  50.000.000 هر صندوق

ساعته  2هر کارگاه 

ت 400.000  
 4 کارگاه های دموزشی مدرس 8.000.000

سی دی دموزشی) میم   5

(ت 40.000هر سی دی   
.000.0002  5 خرید سی دی دموزشی  

000.0004. رف  و برگه  یدبازد سروی    6 

  .000.00094                 جمع کر  


