
 
 بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر 

 ( 1400)سال    صندوق اعتبارات خرد زنان روستاییگزارش پروژه  

 

 پروژه صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی 

 شوکت مداح پروژه:    تسهیلگر 

 224.717.407  هزینه پروژه: 

 جهادکشاورزی خراسان جنوبی آقایان احمدی مهدوی، سید محسن ناصری و  مالی:    ان حامی 

 

صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی یک گروه خودیار برای حمایت مالی از فعالیت های تولیدی و کسب و کار های خرد  

  جعفرآباد،   روم،   شیرمرغ،  قومنجان،، نوغاب پسکوه،  صندوق(دو  )  روستایی است. بنیاد سپهر در روستاهای محمدآباد علم

که در سال    بهره مند شدند.حمایت بنیاد    صندوق از  10در مجموع  وق ایجاد کرده است که  زول صند  نیگ و  شاهیک،

، نیگ و زول راه اندازی شده است. اعضای  باد علم، شاهیک، جعفرآبادهای اعتبارات خرد روستاهای محمدآصندوق  1400

ماه بر اساس موجودی صندوق    بانوان روستایی هستند که حق عضویت خود را ماهیانه پرداخت می کنند و هرصندوق  

قرعه کشی انجام و وام پرداخت می شود. در این صندوق ها کلیه فرایندها شامل مبلغ حق عضویت، مبلغ پرداخت ماهیانه،  

 . میزان وام، اعضای هیات مدیره و... با رای اعضای صندوق مشخص می شود

تبارات خرد زنان روستایی مورد حمایت بنیاد سپهر  صندوق اع  10  توضیح داده شده است   16همانطور که در جدول شماره  

  یشترین میزان پس انداز و صندوق بریال    13.000.000  مبلغ    عضو دارند و صندوق حضرت رقیه قومنجان با   437  تعداد 

الزم به ذکر است که   داشته است. 1400پس انداز را تا پایان سال  کمترین میزان ریال   1.600.000 پس انداز  آالله زول با 

 .افتتاح شده است 1400صندوق آالله روستای زول در بهمن ماه 

 1400: وضعیت پس انداز هر کدام از اعضای صندوق ها در سال  16جدول شماره  

 اعضا   تعداد  نام صندوق  ردیف   
پس انداز هر عضو  تا پایان سال  

 )ریال( 1400

 7.900.000 50 کوثر روستای محمد آباد علم  1

 7.700.000 48 بوستان روستای شیرمرغ  2

 8.500.000 50 قائم روستای روم  3



  4.700.000  48 ام ابیها روستای نوغاب پسکوه  4

 6.000.000 30 یاس نبی روستای شاهیک  5

 13.000.000 39 حضرت رقیه )س( روستای قومنجان  6

 3.100.000 51 فاطمه الزهرا )س( روستای جعفرآباد  7

 4.800.000 49 نرگس روستای محمدآباد علم  8

 3.000.000 37 بهار روستای نیگ 9

 1.600.000 35 آالله روستای زول  10

 60.300.000 437 جمع 

 

 

بیشترین میزان وام   )س( روستای جعفر آباد  فاطمه الزهرا توضیح داده شده است صندوق  17همانطور که در جدول شماره  

تعداد   به  پرداختی  به مبلغ    19های  وام  بیشترین مبلغ  نبی روستای شاهیک  و   600.000.000وام، صندوق یاس  ریال 

ترین میزان وام پرداختی در  ریال کم  300.000.000وام به مبلغ    10صندوق ام ابیها روستای نوغاب پسکوه با پرداخت  

 را داشته است.   1400سال 

 1400صندوق ها در سال توسط    : وضعیت تسهیالت پرداخت شده  17  جدول شماره 

 نام صندوق  ردیف 
 تعداد 

 اعضا 

 تعداد 

 وام های  پرداختی 

 مبلغ کل وام های پرداختی 

 )ریال( 

 480.000.000 16 50 کوثر روستای محمد آباد علم  1

 590.000.000 12 48 بوستان روستای شیرمرغ  2

 310.000.000 11 50 قائم روستای روم  3

 300.000.000 10 48 ام ابیها روستای نوغاب پسکوه 4

 520.000.000 13 39 حضرت رقیه )س( روستای قومنجان 5

 570.000.000 19 51 روستای جعفرآباد  فاطمه الزهرا )س( 6

 600.000.000 15 30 شاهیک یاس نبی روستای  7



 390.000.000 13 49 نرگس روستای محمد آبادعلم  8

 360.000.000 12 37 بهار روستای نیگ 9

 0 0 35 آالله روستای زول  10

 4.120.000.000 121 437 جمع  

 

یال به  ر  4.120.000.000  تسهیالت به مبلغ   فقره  121  توضیح داده شده است تعداد  18اره  همانطور که در جدول شم 

یاس نبی  صندوق  تسهیالت مربوط به    ستایی پرداخت شده است که بیشتریناعضای صندوق های اعتبارات خرد زنان رو

 . استبوده شاهیک روستای  
 صندوق به تفکیک نوع کسب و کار و مبلغ   9: تسهیالت پرداختی در  18جدول شماره  

تعداد تسهیالت   نوع کسب کار  ردیف 

 پرداختی 

 مبلغ تسهیالت)ریال( 

 380.000.000 12 خیاطی 1

 490.000.000 13 پروار بندی 2

 1.170.000.000 34 علوفه دام  خرید 3

 100.000.000 3 آرایشگری  4

 300.000.000 9 توسعه مغازه 5

 470.000.000 12 نهال کاری 6

 50.000.000 1 خرید زعفران  7

 110.000.000 3 حوله بافی  8

 120.000.000 3 قنادی  9

 60.000.000 2 چرخ کره گیری 10

 100.000.000 3 گلیم بافی  11

 110.000.000 3 قالی بافی  12



 30.000.000 1 پرورش طیور  13

 210.000.000 8 وام ضروری  14

 30.000.000 1 فرش  تابلو 15

 120.000.000 4 پوشاک 16

 30.000.000 1 معرق 17

 90.000.000 3 پخت نان  18

 30.000.000 1 بافتنی  19

 30.000.000 1 جاجیم 20

 30.000.000 1 بسته بندی 21

 60.000.000 2 تاالر زرشک 22

 4.120.000.000 121 جمع کل  

 

1400- 1399: مقایسه تعداد تسهیالت پرداخت شده در سال  19جدول شماره    

 ردیف  نام صندوق  1399 1400

   مبلغ تسهیالت 

 )ریال( 

  تعداد 

 تسهیالت 

مبلغ  

)ریال( تسهیالت   

  تعداد 

 تسهیالت 

 

 

 

 

 1 کوثر روستای محمد آباد علم  16 460.000.000 16 480.000.000

 2 بوستان روستای شیرمرغ  20 600.000.000 12 590.000.000

 3 قائم روستای روم  25 600.000.000 11 310.000.000

 4 ام ابیها روستای نوغاب پسکوه 17 470.000.000 10 300.000.000

 5 قومنجان )س( روستای حضرت رقیه 12 480.000.000 13 520.000.000



 6 جعفرآبادروستای  )س(فاطمه الزهرا 0 0 19 570.000.000

 7 شاهیک روستای یاس نبی  0 0 15 600.000.000

 8 محمد آبادعلم روستای نرگس  0 0 13 390.000.000

 9 نیگروستای  بهار 0 0 12 360.000.000

 10 زول آالله روستای  0 0 0 0

 جمع  90 2.610.000.000 121 4.120.000.000

 

 

 : تسهیالت پرداختی در صندوق کوثر روستای محمد آباد علم 20جدول شماره  

 مبلغ وام 

 )ریال( 

 تعداد 

 وام پرداختی 
 ردیف  نوع کسب و کار 

 1 تاالرزرشک  1 30.000.000

 2 خرید علوفه 5 150.000.000

 3 خیاطی   2 60.000.000

 4 گلیم بافی  1 30.000.000

 5 لوازم آرایشگاه زنانه  1 30.000.000

 6 قالی بافی  1 30.000.000

 7 وام ضروری  4 120.000.000

 8 قنادی  1 30.000.000

 جمع کل  16 480.000.000



 

 )کوثر( روستای محمد آبادعلم صندوق خرد زنان  جلسه مجمع    : 13ثصویر شماره  

 

 : تسهیالت پرداختی در صندوق بوستان روستای شیرمرغ 21جدول شماره  

 مبلغ وام 

 )ریال( 

 تعداد 

 وام پرداختی 

 ردیف  نوع کسب و کار 

 1 کاشت نهال  3 150.000.000

 2 پرواربندی 2 100.000.000

 3 علوفه دام 4 190.000.000

 4 شیرینی پزی 1 50.000.000

 5 خرید زعفران  1 50.000.000

 6 قالی بافی  1 50.000.000

 جمع کل  12 590.000.000



 خرد زنان روستای شیر مرغ اعتبارات  : جلسه مجمع صندوق  14تصویر شماره  

 

 :تسهیالت پرداختی در صندوق ام ابیها روستای نوغاب پسکوه 22جدول شماره  

 مبلغ وام 

 )ریال( 

 تعداد 

 وام پرداختی 

 ردیف  نوع کسب و کار 

 1 خرید علوفه 5 150.000.000

 2 پروار بندی دام سبک 2 60.000.000

 3 وام ضروری  1 30.000.000

 4 پخت نان  1 30.000.000

 5 گلیم بافی  1 30.000.000

 جمع  10 300.000.000

 

 خرد زنان روستای نوغاب پسکوه اعتبارات  : جلسه مجمع صندوق  15تصویر شماره  



 

 : تسهیالت پرداختی در صندوق قائم روستای روم 23جدول شماره  

 مبلغ وام 

 )ریال( 

 تعداد 

 وام پرداختی 
 ردیف  نوع کسب و کار 

 1 توسعه سوپر مارکت 2 60.000.000

 2 خرید علوفه دام  6 180.00.0000

 3 بافتنی  1 30.000.000

 4 چرخ کره گیری  1 30.000.000

 5 خیاطی جاجیم   1 10.000.000

 جمع کل  11 310.000.000

 

 خرد زنان روستای روم اعتبارات    :جلسه مجمع صندوق 16تصویر شماره  

 

 جعفر آباد روستای    :  تسهیالت پرداختی در صندوق فاطمه الزهرا )س( 24جدول شماره  

 تعداد  کسب وکار نوع  ردیف 

 وام پرداختی 

 مبلغ وام  

 )ریال( 

 120.000.000 4 خیاطی 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خرد زنان روستای جعفر آباد اعتبارات  جلسه مجمع صندوق    : 17تصویر شماره  

 

 : تسهیالت پرداختی در صندوق نرگس محمد آباد 25جدول شماره 

 تعداد وام   نوع کسب وکار  ردیف 

 پرداختی 

 مبلغ وام  

 )ریال( 

 30.000.000 1 زرشکتاالر  1

 120.000.000 4 خرید علوفه 2

 90.000.000 3 کاشت نهال  2

 60.000.000 2 پرواربندی 3

 60.000.000 2 علوفه دام 4

 30.000.000 1 آرایشگری  5

 90.000.000 3 پخت نان  6

 60.000.000 2 پوشاک 7

 30.000.000 1 قالی بافی  8

 30.000.000 1 هزینه مغازه کمک  9

 570.000.000 19 جمع کل 



 30.000.000 1 سوپر مارکت 3

 30.000.000 1 تابلوفرش 4

 60.000.000 2 پوشاک 5

 30.000.000 1 پرواربندی 6

 30.000.000 1 معرق 7

 60.000.000 2 وام ضروری  8

 390.000.000 13 جمع کل 

 

 خرد زنان روستای محمد آباد علم )نرگس( اعتبارات  : جلسه مجمع صندوق  18تصویر شماره  

 
 

 نیگ روستای  : تسهیالت پرداختی صندوق بهار    26جدول شماره 

تعداد وام   نوع کسب وکار  ردیف 

 پرداختی 

 مبلغ وام 

 )ریال(  

 30.000.000 1 خیاطی 1

 30.000.000 1 پرواربندی 2

 60.000.000 2 خرید علوفه 3



 60.000.000 2 توسعه مغازه 4

 30.000.000 1 نهال کاری 5

 30.000.000 1 چرخ کره گیری 6

 30.000.000 1 پرورش طیور  7

 30.000.000 1 جاجیم بافی  8

 30.000.000 1 بسته بندی محصوالت زراعی 9

 3.000.000 1 حوله بافی  10

 360.000.000 12 جمع کل 

 

 خرد زنان روستای نیگ اعتبارات    : جلسه مجمع صندوق 19تصویر شماره  

 

 شاهیک   روستای   : تسهیالت پرداختی صندوق یاس نبی 27جدول شماره 

 تعداد وام   نوع کسب وکار  ردیف 

 پرداختی 

 مبلغ وام  

 )ریال( 

 160.000.000 4 علوفه خرید 1

 120.000.000 3 خیاطی 2

 40.000.000 1 کاشت نهال پسته 3



 200.000.000 5 بندیپروار  4

 40.000.000 1 شیرینی پزی 5

 40.000.000 1 کمک هزینه مغازه  6

 600.000.000 15 جمع کل 

 خرد زنان روستای شاهیک اعتبارات    جلسه مجمع صندوق   : 20تصویر شماره  

 

 قومنجان روستای    : تسهیالت پرداختی صندوق حضرت رقیه )س(   28جدول شماره 

 مبلغ وام   تعداد وام پرداختی  نوع کسب وکار  ردیف 

 )ریال( 

 160.000.000 4 کاشت نهال  1

 40.000.000 1 خرید علوفه 2

 40.000.000 1 خیاطی 3

 40.000.000 1 گلیم بافی  4

 80.000.000 2 توسعه مغازه 5

 80.000.000 2 حوله بافی  6

 40.000.000 1 آرایشگری  7



 40.000.000 1 پروار بندی 8

 520.000.000 13 جمع کل 

 

 خرد زنان روستای قومنجان اعتبارات  : جلسه مجمع صندوق  21تصویر شماره  

 

 

 روستای زول اعتبارات خرد زنان  : جلسه عمومی برای ایجاد صندوق  22تصویر شماره  

اعضای هیات    اسامی  اعضای هیات مدیره صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی آورده شده است.   29در جدول شماره  

 مدیره داوطلبانه کارهای مربوط به صندوق را انجام می دهند.

 : اعضای هیات مدیره صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی 29جدول شماره  

 ردیف  نام صندوق  مدیرعامل  حسابدار  منشی 

 1 کوثر روستای محمد آباد علم   نسرین کامرانی  سکینه طاهری  عالیه حسن پور

 2 نرگس روستای محمد آباد علم  صدیقه رمضانی مقدم  صدیقه رحمتی نژاد  سمیه علیپور 



 3 بوستان روستای شیرمرغ  فاطمه برزگر مقدم  زهرا محمدی پور زهره برزگرمقدم

 4 قائم روستای روم  کلثوم شجاعی نسب نور فاطمه زراعتی سکینه افروزی 

 5 ام ابیها  روستای نوغاب پسکوه  زهرا عرب زاده راضیه علیزاده نوغابی  معصومه عرب

 6 حضرت رقیه)س( روستای قومنجان طیبه پرهیزگار زهرا کیانی  نرگس سعادتی 

 7 یاس نبی روستای شاهیک   فاطمه مالیی  عاطفه مالیی خاش  راضیه نوروزی 

 8 فاطمه الزهرا )س( روستای جعفرآباد  طاهره غالمی نژاد  کبری نجف پور  زهرا شبان 

 9 بهار روستای نیگ شهربانو قومنجانی  زهرا جوانمرد  زهرا آزاد 

 10 آالله روستای زول  رقیه صحراگرد معصومه پور براتی نرگس پوررضایی 

ای هیات مدیره صندوق ها  بر   کارگاه شیرینی پزی ها و    مدیریت صندوقهای آموزش حسابداری،    کارگاه   1400درسال  

 برگزارشد.

 1400برگزار شده در سال    : کارگاه های آموزشی صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی 30جدول شماره  

 ردیف  کارگاه  مدرس  تعداد شرکت کننده  مدت زمان 

ساعت 6 نوربخش سید ناصر  30   1 مدیریت صندوق ها  

ساعت  5   2 حسابداری  سید محمود ناصری 14 

ساعت  2  3 حسابداری  سید جعفر مهدوی  4 

ساعت  2  4 حسابداری  سید جعفر مهدوی  4 

ساعت  3  5 حسابداری  سید محمود ناصری 2 

ساعت  2  6 مدیریت صندوق ها  سید ناصر نوربخش  4 

ساعت  48 شیرینی پزی کارگاه  مریم شرعی  17   7 



  : کارگاه آموزش حسابداری 23تصویر شماره  

 : کارگاه آموزش شیرینی پزی 24تصویر شماره  

 کارگاه مدیریت صندوق ها 

ناصر    رد  1400مهر ماه  ها در    کارگاه مدیریت صندوق این کارگاه آقای سید  برگزار شد مدرس  محل هیات جواداالئمه 

و   بودند  اعضا    30نوربخش  از  فرایند عضویت در صندوق  شرکت کردند  صندوق   هیات مدیرهنفر  این کارگاه  فرایند  ،  در 

  رکت نکردن درفرایند جریمه ش، فرایند جریمه تسهیالت، صندوق  از  عضوت، فرایند استعفا  فرایند تسهیال ،  جلسات صندوق

 . آموزش داده شد مدیریت و دستاورد برگزاری کارگاه منشی  حسابدار و، وظایف مدیرعامل جلسات صندوق

 دستاورد دوره های آموزشی از نظر اعضای هیات مدیره: 

 نظرات اعضا 

 چه وظایفی دارند با شرکت در کارگاه آموختیم که هر کدام از اعضا هیات مدیره  -1

 بین گروه ها قرعه کشی شود.    هرصندوق باید اعضا گروه بندی شوند و در -2

 هیات مدیره فرم را امضاکنند(  اعضاءگروه و  فرم تسهیالت باید کامل شود )نوع کسب وکار مشخص شود، -3



 اولویت وام دهی با عضوی است که ایده و طرح دارد. -4

 جلسات به موقع برگزار شود. -5

 صویب شود.مصوبات با رای اعضا ت  -6

 این کارگاه باعث شد که هرصندوق با عملکرد صندوق های دیگر آشنا شود و با کمک یکدیگر کاستی ها را  برطرف کنند.   -7

 

حسابداری   کارگاه آموزش    

نفر از    14  حضور  ناصری در محل دانشکده پرستاری باسید محمود  حسابداری توسط آقای  کارگاه    1400بهمن ماه  در  

 برگزار شد.  مدیرعامالن صندوق ها حسابداران و 

 سر فصل های کارگاه عبارت بودند از: 

 نحوه تکمیل دفتر معین  -1

 نحوه تکمیل دفترکل  -2

 نحوه تکمیل دفترچه پس انداز هر عضو -3

 نامه نحوه تکمیل دفتر روز -4

 

 کارگاه شیرینی پزی  

یک نفر از صندوق    شیرمرغ و  های آفریز،   صندوق نفر از اعضا    17برای آموزش  کارگاه شیرینی پزی    1400شهریور ماه    در

نفر از   10این کارگاه باعث شد که  .بوده است ساعت(48روز )12تعداد روزهای برگزاری کارگاه برگزار شد. قومنجان جهاد  

 ه صورت خانگی ایجاد کنند و صاحب کسب و کار شوند. روستا کارگاه تولید شیرینی ب 5شرکت کنندگان در 

 

1400راه اندازی پنج صندوق در سال    

                      خرد زنان روستایی بوده است شامل:  اعتبارات صندوق  5 اسیس ت 1400سال از دستاوردهای دیگر بنیاد سپهر در

  صندوق)  شاهیک   روستای  -3(  )س( فاطمه الزهرا  صندوق)  جعفرآبادروستای    -2نرگس(  صندوق  )  محمدآبادعلمروستای    -1

 آالله(  صندوق زول ) روستای  -5بهار(  صندوق)  نیگروستای  -4یاس نبی( 

 

   محمد آبادعلمروستای    صندوق نرگس  

با توجه به    و   نفر است  50  (کوثراول )زنان دارد که تعداد اعضای صندوق   خرداعتبارات  صندوق  دو علم   محمد آبادروستای  

تقاضای عضویت   یی که عضو صندوق نبودند،راه اندازی شده است، خانم ها 1396عملکرد صندوق کوثر روستا که در سال 

در صندوق را داشتند و با توجه به محدودیت تعداد اعضا در هر صندوق تصمیم گرفته شد صندوق دیگری راه اندازی شود.  

راه اندازی    گس راصندوق نر  و ثبت نام  نفر    50،  حضور متقاضیان برگزار شد  ای در روستا با   جلسه  1399اواخر سال    در



  29/02/1400 تاریخ ماه در  3از  آورده ماهانه مشخص شد. بعد  هیات مدیره، آورده اولیه و  کردند که با رای گیری، اعضای

زمینه   قرعه کشی گروهی به عضوی که در   یالت با ریال تسه 30.000.000ماهیانه مبلغ  و را انجام دادند اولین قرعه کشی 

 شود.  کار طرحی دارد پرداخت می کسب و 

 خرد زنان روستای محمد آباد علم )نرگس( اعتبارات  جلسه افتتاح صندوق    : 25تصویر شماره  

 

 جعفرآباد روستای    )س(  صندوق فاطمه الزهرا 

طرح توانمندسازی روستاهای حاشیه شهر را بر عهده داشت و یکی از نیازهای    1399و    1398های  بنیاد سپهر در سال  

)س( روستای  شناسایی شده در این روستاها، راه اندازی صندوق اعتبارات خرد تشخیص داده شد. صندوق فاطمه الزهرا  

این صندوق    .شروع کرده است  را  ت خودبه طور رسمی فعالی  08/03/1400  در تاریخ  افتتاح و  1399جعفرآباد در اواخر سال  

  هیات مدیره و اعضای    باشد.  ریال می  200.000آورده ماهانه    ریال و  500.000  حق عضویت هرعضو  ،دارد  نفر عضو  50

باد به صندوق کارآفرینی امید  صندوق روستای جعفرآ  1400سال    درصندوق مشخص شده اند.  رای گیری اعضا    مبالغ با 

      ریال تسهیالت دریافت کرد. 500.000.000 معرفی و 

 خرد زنان روستای جعفرآباد   اعتبارات   : جلسه افتتاح صندوق 26تصویر شماره  

 



 روستای شاهیک  صندوق یاس نبی 

  شروع به کار کرد صندوق یاس نبی   15/06/1400  تاریخ  در  افتتاح و   1400هایی که در اردیبهشت    یکی دیگر از صندوق 

آورده    ریال،  2.000.000   نفرحق عضویت هر    ، رای گیری اعضا  که با   عضو دارد  30این صندوق    .روستای شاهیک است

آفرینی  د، توسط بنیاد به صندوق کارریال تسهیالت پرداخت می کنن   40.000.000ماهیانه مبلغ    ریال و  500.000ماهانه  

 پرداخت می کنند.  وام کارهای خرد  زمینه کسب و در ودریافت کردند ریال تسهیالت  500.000.000مبلغ  امید معرفی و 

 خرد زنان روستای شاهیک   اعتبارات   :جلسه افتتاح صندوق 27تصویر شماره  

 

 صندوق بهار روستای نیگ 

جوان فعال روستا آقایان مهدی شخمکار و حسین سالخورده افتتاح شد   پیگیری دو با 1400صندوق بهار نیگ در شهریور 

به فعالیت کرد  25/11/1400تاریخ    در  و آورده ماهانه    ریال و  1.000.000  عضو  حق عضویت هر.  به طور رسمی شروع 

صندوق  صندوق به    . دارد  نفر عضو  37  این صندوق   .رای گیری اعضا مشخص شده است  ریال می باشد که با   300.000

ر به اعضا تسهیالت  کا  برای ایجاد کسب و  رده وریال تسهیالت دریافت ک  500.000.000مبلغ    کارآفرینی امید معرفی و

 پرداخت می کند. 

خرد زنان روستای نیگ اعتبارات  : جلسه افتتاح صندوق  28تصویر شماره    



 

 صندوق آالله زول 

ابتدا در جلسه ای که باحضور تعدادی از زنان روستا درحسینیه    زول تاسیس شد، روستای  صندوق آالله    1400در بهمن ماه  

حق عضویت    ،خاب هیات مدیرهدر مورد عملکرد صندوق صحبت کردیم سپس در جلسه دوم رای گیری برای انت  شد  برگزار

 1401. این صندوق از تیر ماه  ها افتتاح کنند  ک ن حساب در یکی از باقرار شد هیات مدیره،   اعضا وآورده ماهانه انجام شد و 

 وام دهی را آغاز خواهد کرد.  

 

 1400در سال    ی اعتبارات خرد زنان روستاییه صندوق ها دستاوردهای پروژ 

در این صندوق ها از مجموع کسب و کارهای راه اندازی شده،    نفر عضو تاسیس شد.  202، پنج صندوق با  1400در سال  

 است:   آورده شده  38تا  31شماره به شرح جدول  1400کسب و کار شاخص هر صندوق در سال 4توضیحات 

 

1400سال   در   :کسب وکارهای شاخص راه اندازی شده درصندوق روم   31جدول شماره     

قربانپور حوله بافی خانم  :  29ویر شماره  تص   

 

شخص نام   توضیحات   ردیف  نام کسب و کار  

لبنیات  تنها گاوداری سنتی روستا هست و نیاز روستا به

 را تامین می کند. 

فاطمه زراعتی نور پرورش گاو شیری و فروش   

 لبنیات محلی

1 

بافند و در روستای خودشان و دیگر مناطق به   حوله می

 فروش می رسانند. 

 2 حوله بافی  سکینه قربانپور 

طرح های مختلف تولید می کند و در   شمع در رنگ ها و 

 فضای مجازی به فروش می رساند. 

 3 شمع سازی  عصمت یاری

 4 تولید رشته  معصومه جاللی رشته آش و پلویی تولید می کند. 



شمع سازی خانم یاری :  30تصویر شماره    

خانم جاللی   تولید رشته آش :  31تصویر شماره    

 

1400: کسب وکارهای شاخص راه اندازی شده درصندوق روستای قومنجان سال  32جدول شماره    

 ردیف  نوع کسب وکار  نام شخص  توضیحات 

مجهزتر کرده  با تسهیالتی که از صندوق گرفته اند مغازه خود را 

 است 

 1 سوپر مارکت فائزه خسروی

با تسهیالت صندوق و معرفی به بنیاد برکت مغازه مس فروشی راه  

 اندازی کرده است

 2 مس فروشی  زهرا قومنجانی 

مغازه ای راه اندازی کرده اند و در کنارفروش لبنیات دیگر مایحتاج  

 روستا را تامین می کنند 

سکینه کاووسی  

کاووسی  معصومه 

 خیرالنسا خسروی 

 3 سوپرمارکت و لبنیاتی 

تسهیالتی از صندوق گرفته تسهیالتی از بنیاد برکت گرفته و  

تعدادی چرخ خریده اند خیاطی می کنند قرار است با تولیدی در  

 قاین کارکنند و برای تعدادی از زنان روستا اشتغال ایجاد کنند 

 4 خیاطی سعیده خسروی



شیرینی پزی که توسط بنیاد سپهر برگزار شد شرکت در کارگاه 

کرده وهم اکنون در روستا کارگاه شیرینی پزی راه اندازی کرده  

 است 

 5 قنادی  وجیهه شمسی 

خسروی   و   : سوپر مارکت خانم ها کاووسی   32تصویر شماره   

: خیاطی خانم خسروی   33تصویر شماره    

: قنادی خانم شمسی   34تصویر شماره    



1400: کسب وکارهای شاخص  راه اندازی شده در صندوق روستای جعفرآباد سال  33جدول شماره    

 

: لوازم خانگی خانم نجف پور 35تصویر شماره    

: کارگاه قنادی خانم عبداهلل زاده 36تصویر شماره    

 ردیف  نوع کسب وکار  نام شخص  توضیحات 

با تسهیالتی که از صندوق دریافت کرده لوازم خانگی خریده است.  

کار خود را راه ابتدا در منزل سپس مغازه ای اجاره کرده و کسب و

 اندازی کرده است.

 1 مغازه لوازم خانگی  کبری نجف پور 

دو خواهر هستند که با تسهیالت صندوق پوشاک خریداری و در  

 پنجشنبه بازار و خانه می فروشد. 

 زهرا حدادی

 فاطمه حدادی

 2 فروش پوشاک 

 3 خیاطی شهین قنبری  با تسهیالت صندوق وسایل خریده و خیاطی می کند. 

پزد.  و نان می  اری کردهخریدبا تسهیالت صندوق تنور گازی و آرد   4 نانوایی خانگی  مبارکه عاقلی  

 5 آرایشگاه طاهره غالمی نژاد  با تسهیالتی که از صندوق گرفته آرایشگاه خود را تجهیز کرده است.



 

1400: کسب وکارهای شاخص ایجاد شده درصندوق روستای شاهیک سال  34جدول شماره    

 ردیف  نوع کسب وکار  نام شخص  توضیحات 

درکارگاه شیرینی پزی که توسط بنیاد سپهر برگزار شده شرکت 

ریال تسهیالت  500.000.000کرده، به بنیاد برکت معرفی و 

ود  دریافت کرده است تسهیالتی هم از صندوق گرفته و قنادی خ

 را راه اندازی کرده است. 

 1 قنادی  نرگس عبداهلل نژاد 

با تسهیالتی که از صندوق دریافت کرده است خشکبار خریداری و 

 در پنجشنبه بازار و روستا به فروش می رساند. 

خشکبار فروش  نسرین دروگر  2 

با تسهیالتی که از صندوق دریافت کرده است چرخ خیاطی خریده  

کند. و خیاطی می    

خیاطی کارگاه  اعظم ابراهیمی  3 

 

: کسب وکارهای شاخص راه اندازی شده درصندوق  محمد آباد علم )کوثر( 35جدول شماره    

: پوشاک خانگی خانم عربی 37تصویر شماره    

 ردیف  نوع کسب وکار  نام شخص  توضیحات 

در زمینه معرق و سوخت نگاری آموزش دیده و با تسهیالتی که از 

 صندوق دریافت کرده کسب و کاری ایجاد کرده است.

 1 معرق و سوخت نگاری مریم رستمی

تسهیالتی از صندوق دریافت کرده و سوپر مارکت خود را گسترش 

 داده است.

 2 توسعه مغازه فاطمه کبری سلیمانی 

با تسهیالتی که از صندوق دریافت کرده پوشاک خریداری و در  

 منزل به فروش می رساند. 

پوشاک فروش  فاطمه عربی   3 



 : سوپر مارکت خانم سلیمانی 38تصویر شماره  

 : کسب وکارهای شاخص راه اندازی شده در صندوق محمد آباد علم )نرگس( 36جدول شماره  

 

 

  : کسب وکارهای شاخص راه اندازی شده در صندوق روستای شیرمرغ37جدول شماره  

 ردیف  نوع کسب وکار  نام شخص  توضیحات 

 قنادی راپیشرفته شرکت کرده  درکارگاه شیرینی پزی آموزش اولیه و

تسهیالتی که از صندوق گرفته کار  با و در شیرمرغ راه اندازی کرده

شروع کرده است خود را  

شیرمرغی زهرا  1 قنادی  

کار می کند. در خانه  درکارگاه شیرینی پزی شرکت کرده و   2 قنادی  زهره برزگرمقدم 

 ردیف  نوع کسب وکار  نام شخص  توضیحات 

.ددر زمینه معرق فعالیت داردریافت کرده  تسهیالتی که از صندوق  با  1 معرق سکینه محمدی  

یه   د وباف تابلو فرش می  نقشه خریداری و نخ و دریافت کرده  تسهیالت

 فروش می رساند. 
غالمزاده  زهره فرش  تابلوتولید    2 



 : قنادی زهرا شیرمرغی 39تصویر شماره  

 :کسب وکارهای شاخص راه اندازی شده در صندوق روستای نوغاب پسکوه   38شماره    جدول 

 

 گلیم بافی خانم شاه مرادی   : 40تصویر شماره  

 

 ردیف  نوع کسب وکار  نام شخص  توضیحات 

. با تسهیالت صندوق دستگاه خمیرگیر خریده و نان می پزد  1 نانوایی  سکینه موسوی  

. پرواربندی داردبا تسهیالت صندوق گوسفند خریده و   2 پرواربندی آمنه عربی 

با تسهیالت صندوق نخ خریداری و گلیم در سایز های مختلف می  

 بافد.  

 3 گلیم بافی  زهراشاه مرادی

 4 قالی بافی  نساء دوست آبادی با تسهیالت صندوق نخ خریده و قالی می بافد. 


