
 
 بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر 

 ( 1400)سال    توان افزایی صندوق های اعتبارات خرد جهاد کشاورزیگزارش پروژه  

 

 جهاد کشاورزی   پروژه توان افزایی صندوق های اعتبارات خرد 

 شوکت مداح تسهیلگر پروژه:  

 ریال   184.801.953هزینه پروژه:  

 1400سازمان جهاد کشاورزی، آقای سید جعفر مهدوی الحسینی و سود سپرده بانکی    حامی مالی:

 

و نیاز به    هایی مواجه بودند که با چالش  صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی دارد   23در شهرستان قاین  جهادکشاورزی  

 آموزش داشتند. 

در شهرهای خضری، آرین شهر و روستای تیغدر برگزار    بعد از انعقاد قرارداد بین جهاد کشاورزی و بنیاد، سه جلسه توجیهی

شد، که در این جلسات در مورد مدیریت صندوق ها صحبت و در مورد عملکرد صندوق از حاضرین سواالتی پرسیده شد.  

  در  آموزشی  کارگاه   دو   تعداد  مجموع  در  کردند،  استفاده  بنیاد  خدمات  از   و  معرفی  بنیاد   به  صندوق   20  تعداد   پروژه  این  در

 فراگرفتند.  را  الزم آموزش های نفر 42و  برگزار صندوق مدیریت و حسابداری  زمینه

  دهشک،   آفریز،  قومنجان، چند روستا برای حسابداران، از جمله    هایی در  ها، کارگاه   ی مدیریت صندوقاز جلسات توجیه  بعد

 . شهرستان قاین برگزار شد وگریمنج  نوغاب حاجی آباد،  فیض آباد،  بسکاباد، بیناباج،

 

 

 



 

 د جها   های صندوق   اعضای   و   روستا   تعداد   : 58شماره    جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد اعضا  سال تاسیس  مدیرعامل  نام روستا  ردیف 

  48 94 فاطمه یعقوبی  دهشک 1

  30 97 هاجر نوروزیان دهشک 2

  23 91 سکینه بخشیان  فیض آباد  3

  51 92 زکیه بسکابادی  بسکاباد  4

  50 90 زهرا مددی نوغاب حاجی آباد  5

  30 98 زهره گلی  گریمنج 6

   26 97 سکینه مرادی  بیناباج  7

  50 88 معصومه حسینی  آفریز 8

  30 97 زهرا جاللی قیصار 9

  43 98 فاطمه قومنجانی  اسالم آباد  10

  31 98 زهره قومنجانی  اسماعیل آباد  11

  34 89 جاللی فرد  کوهمیران  12

  34 97 معصومه تندرست  تیغدر 13

   61 98 معصومه نگاشته رمشتیک  14

  53 86 زهرا مرادی  برکوک 15

  32 94 فاطمه آهنی  موسویه  16

  48 97 کلثوم اندیشی  چاه یوسف 17

  31 98 عذرا فضلی نیا  گوراب  18

  30 97 زینب شمسی  قومنجان 19

 48 91 زکیه محمدآبادی محمدآباد پسکوه 20



 : برگزاری کارگاه های آموزشی صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی 62تصاویرشماره  

 

 دستاورد پروژه از نظر برخی از اعضا 

 دستاورد  نام روستا  ردیف 

1 
 قومنجان

بعداز برگزاری کارگاه ها هرکدام از اعضا هیات مدیره کارشان را انجام می دهند، حسابدار نه تنها  

 حسابداری صندوق خود بلکه برای آموزش به روستای مجاور هم رفته است.

 هیات مدیره بر کارشان مسلط تر شده اند  چاه اسالم آباد  2

 حسابدار بر کارهای حسابداری مسلط شده است  موسویه  3

 خودش را انجام می دهد. حسابدار به رروش حسابداری مسلط شده و مدیرعامل هم کارهای مربوط به  نوغاب حاجی آباد  4

 کارگاه ها خیلی مفید بوده و به حسابداری صندوق خیلی کمک کرده است اسماعیل آباد  5

 تغییری بعد از کارگاه انجام نشده است و حسابداری هر دو صندوق را آقای میامی انجام می دهند  دهشک 6

 حسابداری صندوق نسبت به گذشته خیلی بهتر شده فیض آباد  7

 حسابدار و مدیرعامل خیلی خوب کارشان را انجام می دهند  تیغدر 8

 حسابداری را انجام می دهد  حسابدار طبق روال گذشته کار آفریز 9

 


