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 مقدمه :

بر اساس اهداف طرح صندوق  اعتبارات خرد زنان روستايي و عشايری که بر محور توانمندی اجتماعي و اقتصادی اين  رنروه هندف      

 مي باشد  ، نياز است اي  اقدام در چارچوب دستورالعمل و  مكانيزم اجرايي مشخص انجام شود.

 توان به چند مرحله تقسيم کردوفرآيند اجرايي را مياي  دستورالعمل 

 زمينه یابی و زمينه سازی تشكيل صندوق(1

باشد در طول مدتي که اقندام  های اجرايي اي  صندوقها ميتشكيل تيم اجرايي برای تأسيس صندوقهای اعتبارات خرد يكي از شيوه

های توسعه جامعه محلي در سنح   ی انگيزه کافي برای پيگيری فعاليتبه ايجاد صندوقهای اعتبارات خرد ررديد کارشناساني که دارا

ستاد مرکزی، استان شهرستان و دهستان بودند مورد شناسايي قرار ررفتنند و سن س بنا بررنزاری کارراههنای متعندد آموزشني و        

  چارچوب تالش خود را متمرکنز  ای اي  افراد به اصول مشترکي رسيده و در ايهای نگرش و حرفهمشارکتي تالش ررديد تا از جنبه

های نگرشي و اجرايي به هماهنگي الزم رسنيده باشنند يكني ديگنر از     توان رفت که تشكيل تيم که در برخي جنبهکنند. بنابراي  مي

 ای در سح  جوامع محلي از آن برای موفقت بيشتر سود ببرند.های توسعهتوان ساير پروژهنكاتي است که مي

 

 و گروه هدف(انتخاب منطقه 2

شنوند در اين    باشند، انتخناب مني  در محله اول بر اساس محالعه، منحقه جغرافيايي و رروه هدف ما که زنان روستايي وعشايری مي

هنا، مننابع و   هنای طراحني و اجنرای پنروژه    مرحله تحبيق شرايط جغرافيايي منحقه رروه هدف با اهداف برنامه اعتبارات خرد، زميننه 

ريرد که ارنر  ها، سح  آراهي، ميزان مشارکت و کار رروهي هدف )زنان( و مورد محالعه قرار ميد در منحقه، تواناييهای موجوپتانسيل

شوند، برای انتخاب محنل بايند   نتايج اي  محالعه در راستای اهداف برنامه اعتبارات خرد باشد، منحقه و رروه هدف برنامه انتخاب مي

 يحي باشد که امكان تشكيل صندوق ميسر رردد و پايدار بماند. اي  شرايط عبارتند از:منحقه روستايي وعشايری دارای شرا

خانوار باشد تا تعداد اعضای صندوق در حدی باشد که از هر خانوار فقط  150-200منحقه روستايي وعشايری دارای جمعيت بي  -1

 يك نفر عضو شود:

 آثار ايجاد صندوق طي چند سال در کاهش فقر آنها اثر بگذارد. منحقه روستايي وعشايری کم درآمد )فقير(  باشند تا-2

شوند، وجنود  امكان ايجاد مشاغل خانگي به خصوص در زمينه دامداری، مرغداری و روسفند دارای که با سرمايه کمتری ايجاد مي-3

 رغ خريد.توان يك روسفند يا چند مهای پرداختي به حدی کوچك است که با آن ميداشته باشد، زيرا وام

مشارکت زنان روستايي وعشايری آن منحقه باال باشد. هرچه اي  شاخص در منحقه باالتر باشد امكان جذب آنان بيشنتر خواهند   -4

بود. بحور معمول مشارکت و فقر رابحه معكوس با يكديگر دارند. هرچه روحية مشارکت در منحقه روستايي  بيشتر باشد احتمنال بناال   

های جديد و جذب تكنولوژی برتر است کنه موجنا افنزايش    ن بيشتر است و دليل آن، همكاری در اجرای طرحبودن سح  درآمد آنا

 شود.درآمد و رفاه مي

 ها و ...قرض الحسنه –بانكها  –نبود نهادهای مالي رقيا -5

 ضرورت وجود تسهيلگر زن روستايي وعشايری در منحقه روستايي وعشايری:-6
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تسهيلگر توسط زنان روستايي وعشايری با توجه به نياز جامعه روستايي وعشايری انجام ررديده و سعي بر آن از آنجائي که انتخاب  

شده تا سازماندهي و تعيي  نيازهای آموزشي زنان روستايي وعشايری نيز با مشارکت مستقيم تسهيلگران صورت پذيرد و از طرفني  

ت خرد در مناطقي به اجرا درآيد که طرح تسهيلگران )طرح بازنگری منروجي (  سياست دفتر مرکزی بر آن بوده است که طرح اعتبارا

 انجام شده باشد تا از مروجي  به عنوان تسهيل رر کليه ارتباط مردم با سازمانهای دولتي و غير دولتي و بالعكس استفاده شود.

 وی در منحقه روستايي وعشايری بوده استبدي  ترتيبي يكي از سواالت رروهي تحقيق عملكرد تسهيلگر در طول دوره انتخاب 

 

 داندازی صندوق اعتبارات خرترین مرحله تشكيل و راه، اساسیروستایی وعشایریشناخت منطقه -3

 

 بررزاری يك نشست مذاکراتي اوليه :گام اول

تانها بنيش از  منحقنه   در ابتدا با توجه به فاکتورهای مشخص شده جهت انتخاب منحقه روستايي وعشايری، شايد در بعضني از اسن  

روستايي وعشايری دارای شرايط و فاکتورهای آورده شده جهت تأسيس صندوق باشند که جهنت انتخناب نهنايي الزم اسنت تنيم      

اقندام بنه شناخت     (PRA)های مشنارکتي  اجرائي )کارشناس ستاد / استان / شهرستان( در منحقه حضور يابند و بر اساس تكنيك

 صورت ريرد.تر راجع به روستا عميق

 

 نحوه فرآيند تدوي  برنامه کار قبل از عزيمت به منحقه روستايي وعشايری- : گام دوم

پس از انتخاب منحقه روستايي وعشايری قبل از عزيمت به آنجا تدوي  برنامه کار ضرورت  دارد جهت تدوي  برنامه برای ما موضوع 

بايست در جهت پاسخ به سواالت پروژه جهت انتخناب نهنايي باشند    يداني ميکامال بايد روش  باشد. اول اينكه نتيجه اي  محالعه م

برای پاسخگويي به سنواالت اسنتفاده    PRAدوم اينكه بر اساس تجارب و توافق رروه حتي االمكان از تكنيكهای مشارکتي به ويژه 

 شود.

را طبق عالقه تحليل رران روستايي انجام داد. در صورتي که روستائيان احساس خستگي کنرده و   PRAبهتر است فعاليت -*نكته: 

 نياز به استراحت داشته باشند بهتر است به طور موقت کار متوقف شود.

ودی از در انتقال هدف و شيوه کار بايد خيلي دقت کرد. ارر موفق شويم اي  دو اصل را درست انتقال دهنيم )حتني بنه تعنداد محند     -

 روستايي وعشايری( ادامه کار آسان خواهد شد.

 

 

 تكنيك های مشارکتي که در اي  طرح به کار ررفته مي شود عبارتند از :  

 تكنيك نقشه اجتماعی-

 تكنيك تحليل معيشتی )رتبه بندی از لحاظ فاه(-

 تكنيك سطح رفاه-

 تكنيك سواالت اجتماعی-
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 بررسی عملكرد تسهيلگر -

 تاریخ منابع وام / قرض الحسنه در روستاتكنيك روند -

 های زنان روستاییتكنيك ماتریس فعاليت-

 تكنيك ماتریس زوجی-

 ای تكنيك ماتریس مقایسه-

 

 : تشكيل صندوق مرحله دوم

 سيس صندوق یابی تأ(بررسی امكان1

باالی زنان روسنتايي و روسنتايي   و مشخص شدن منحقه روستايي  )مشارکت  PRAهای مشارکتي پس از زمي  يابي بوسيله تكنيك

های مالي رقيا، تقاضای زنان جهنت ايجناد   وعشايری، داشت  تسهيلگران پتانسيل بالقوه و بالفعل توليد، نبود يا کمرنگ بودن نهاده

و ريرد. برای جنذب زننان روسنتايي    تشكل و ... )اقدام بررسي ايجاد صندوق در منحقه روستايي وعشايری  انتخاب شده صورت مي

روستايي وعشايری  به ايجاد صندوق در مرحله اول نياز به جلا اعتماد آنان بود. صحبت با منردان روسنتايي وعشنايری  در ابتندا و     

باشند.  تري  قسمت تشكيل صندوق ميای که بتواند آنان را جلا کند، مهمس س با زنان، در مورد ايجاد صندوق و آثار مثبت آن، رونه

ارهای الزم جهت ايجا صندوق عضوريری )ثبت نام متقاضيان جهت عضويت در صندوق( و مشخص شدن مقدار که در اي  راستا معي

های عمومي در محل مناسا و انتخاب تيم فعال )هيئت منديره( کنه بنه    سهام اعضاء جهت پرداخت در صندوق، سازماندهي نشست

 پردازيم.ترتيا به شرح آنها مي

 

 عضوگيری:-1-2

ات توجيهي برای توجيه طرح متقاضيان، اعضاء شوراهای اسالمي و تسنهيلگر زن روسنتايي وعشنايری بعننوان     در مرحله فوق جلس

-های کم درآمد خانوارهای روستايي وعشايری  بحور موردی صنورت مني  نماينده مردم در منحقه و نيز محله رردشي و دعوت از رروه

 باشد.ذيل مي ريرد، قابل ذکر است عضوريری صندوق تابع شرايحي به شرح

 باشد.نفر مي 50و حداکثر  30تعداد اعضاء هر صندوق حداقل -

 تواند عضو صندوق باشد.از هر خانوار تنها يك نفر مي-

 اولويت عضويت در صندوق با خانوارهای کم درآمد در هر منحقه روستايي وعشايری است-

 سال است 60و حداکثر  15س  اعضاء حداقل -

 ايي فعاليت درآمدزا را دار باشند.اعضاء را بايد توان-

 بايد ساک  همان منحقه باشند.اعضاء هر صندوق مي-

 بايد متعهد به شرکت در جلسات صندوق باشند.اعضاء مي-

 

 تجهيز پس انداز:-2-2
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زننان  هدف ايجاد صندوق، جذب پس اندازهای کوچك زنان روستايي وعشايری و تبديل آن به سرمايه هنای بنزرب بنرای نيازهنای     

باشند. در  روستايي وعشايری  به ويژه افراد کم درآمد تر به تسهيالت مالي و کاهش سختي کار زننان و توانمنند سناخت  آننان مني     

صورتيكه تشكيل صندوق اعتبارات خرد زنان روستايي وعشايری، افراد يا اعضاء اقدام به جمع آوری پس انداز به ميزان معي  خواهند 

 دو هفته يكبار يا هر ماه يكبار که بستگي به تشخيص اعضاء دارد. نمود. بر اي  اساس هر

 الزم به ذکر است حداقل پس انداز توسط اعضاء در جلسه اول تعيي  خواهد شد.

 

 مشخص شدن مقررات جلسات:3-2

مايند. در اي  زمنان  نپس از ثبت نام قحعي متقاضيان، اعضاء به جهت اداره شدن بهتر جلسات اقدام به تصويا آئي  نامه داخلي مي

های داخلي کنه توسنط   رردد و جلسات بعدی بر اساس آئي  نامهروز و ساعت جلسات و تعداد غيبت اعضاء در سال و ... مشخص مي

 رردد.اعضاء تصويا شده اداره مي

 

 تشكيل هيئت مدیره:-4-2

ضاء صندوق از بي  کانديدهای که از حس  جهت تشكيل و اداره جلسات صندوقهای فوق بصورت هيئت مديره توسط رأی اکثريت اع

شوند اي  اعضاء از سنه نفنر مندير، حسنابدار و     باشند انتخاب ميشهرت و توانايي جلا همكاری ديگران و نيز از اعضاء صندوق مي

 باشد.باشند، که به شرح ذيل ميشوند هر کدام دارای وظايفي ميمنشي تشكيل مي

 الف(مدير

 دوقتشكيل و اداره جلسات صن-

 ريزی برای بهبود فعاليت صندوق و ارتباط با نهادها و سازمانهای محلي و شهرستانيبرنامه-

 امضاء تقاضای وام، اسناد هزينه و غيره-

 ارائه رزارش کار ماهانه و ساالنه به دفتر و نهاد مرکزی )شبكه(-

 نظارت بر هزينه کرد وام-

 ب(خزانه دار

 ثبت در دفتر محل و صدور دفترچه دريافت اقساط و پس انداز ماهانه و-

 تهيه ترازنامه ساالنه و تنظيم، مدارك وام، پرداخت وام-

 نظارت بر نحوه بازپرداخت و رزارش به مدير صندوق برای پيگيری-

 ج(منشي 

 ثبت صورتجلسات-

 تشكيل پرونده برای اعضاء-

 مكاتبات اداره و بايگاني-

 و ضوابط آنپيگيری قواني  صندوق در مورد پرداخت وام -
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 تشكيل گروه(2

شنوند، دارای  نفر تشنكيل مني   7تا  5های های اعتبار پس انداز است، اي  رروهها در اندازهرروه يكي از اساسي تري  امكان برنامه

بنا   باشند. رروه محلي برای برخورد آراء است و زنان برای پيدا کردن راه حنل مسائلشنان  جلسات منظم هفتگي و يا دو هفته بكار مي

شوند. اي  رروهها برای مديريت و نظارت منابع توليند،  های مختلف، سازماندهي ميپردازند و برای انجام فعاليتيكديگر به بحث مي

کارکرد منالي و ظرفينت سنازی اجتمناعي اسنت.       2رردند. به طور کلي رروه دارای آموزش، ايجاد درآمد و ارزيابي وام و ... ايجاد مي

توان، احساس مسئوليت بيشتر زنان در بازپرداخت وام، در دسترس بودن آنان برای تشكيل رروه، ارزان روه را ميکارکردهای مالي ر

 های سرمايه رذاری پائي  نام برد.های فوق وجود فرصت اشتغال با هزينهبودن خدمات آنان در برنامه

 

 (آموزش:3

خوردار است و انواع خاصي دارد. منافع سرمايه رذاری در آمنوزش، بلنند   آموزش به عنوان مكمل اعتبار، پس انداز از اهميت خاصي بر

های اعتبارات توليدی، آني نبوده و قابل اندازه ريری نيسنت،  مدت است و سود جامع از آن در مقايسه با سرمايه رذاری در زمينه طرح

ها، خاص مديريت و فني کاربردی و همچني  کنتنرل  اما هيچ طرح مبتني بر اعتبار، بدون يك زيربنای محكم آموزشي، در زمينه مهارت

تواند در واقع خودرران و مستقل باشد. در واحدهای اعتباری )صندوقها( بيشنتر آمنوزش روی مسنايل منالي     اعتبار و حسابداری نمي

ش طينور و  ای )آموزش در زمينه به آموزی توليدات روسنتايي وعشنايری( ماننند پنرور    )آموزش تخصصي حسابداری( آموزش حرفه

 باشد.بيماريهای آن و ... مي

 

 :روستایی وعشایری(تزریق سرمایه به صندوق از طریق واحد امور زنان 4

مندنند معمنوال    های روستايي وعشايری فاقد سرمايه کالن مالي هستند. بيشتر روسنتايي وعشنايری از درآمند نناچيزی بهنره     محيط

شود. به لحاظ اهميتي که سرمايه در رردش های مختصر انجام ميمبالغ اندك و سرمايهمشارکت مالي آنها در امور مختلف به صورت 

کار و توليد در صندوق فوق دارد، کمبود توان مالي در نزد روستايي وعشايری و خصوصا  زنان از نظر کسا درآمد، مينزان مشنارکت و   

مور زنان روستايي وعشايری تسهيالت اعتباری )چهار ميلينون  دهد و از اي  رو واحد  اهای مربوطه را کاهش ميکمك زنان در تشكل

کند. تا استان بعد سال برای صندوق فوق و برای استان بصورت بالعوض اهدا مي 4تومان( را جهت افزايش سرمايه صندوق به مدت 

هنا بنه نهادهنای دولتني،     تشكل سال مبلغ فوق را برای منحقه ديگری سرمايه رذاری کند زيرا تجربه ثابت کرده وابستگي مالي 4از 

هايي با بهنره انندك و   ها همواره در انتظار و جستجوی وامآورد و تشكلها در زمانهای تعيي  شدن را پديد نميامكان بازپرداخت وام

 زمان پرداخت طوالني هستند.

 

 (پرداخت وام5
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بايد فرد وام ريرنده را جهت دريافنت وام  باشد ميمي های پرداختي بدون وثيقه و سفته است رروهي که، وام ريرنده در آن عضووام

باشد، يعني اينكه ارر بقيه اعضاء رروه نيز بخواهند وام دريافت دارند او نيز موظف به ای ميضمانت کنند )البته اي  امر بصورت زنجيره

توسنط اعضناء و نينز بعند از تزرينق       ماه پس از تشكيل و تجهيز پس اننداز  6باشد( زمان پرداخت وام به اعضاء ضمانت ايشان مي

 باشد.سرمايه از سوی واحد  امور زنان روستايي وعشايری مي

 

 (نحوه ضمانت6

ها برای زنان ای يكي از موفقتري  راهكارهايي که جهت ضمانت وامهای قرض دهي مرحلهجايگزيني وثيقه يا ضمانت رروهي و برنامه

تواند به صورت رروهي يا فردی باشند ولني فنرم وام    باشد. استقراض ميتر ميور مناساريرد و با شرايط کشمورد استفاده قرار مي

هايش را ای ضمانت کنند و او نيز موظف است، هم رروهشود که رروهش او را به صورت زنجيرهريرنده جهت دريافت وام مستلزم مي

شود و در پس انداز رروه به نفع سرمايه صندوق ضبط ميجهت دريافت وام ضمانت کند و در صورت عدم بازپرداخت فرد وام ريرنده 

کنند. که در اي  راستا اعضاء صندوق  با تسنهيلگری کارشنناس مربوطنه    اي  روش رروه به طور جمعي بازپرداخت وام را تضمي  مي

 ورده شده است.اند که در اينجا آاقدام به طراحي دو فرم، فرم تقاضای وام و فرم تعهد جمعي برای دريافت وام داشته

 

 (کارمزد7

باشد و محاسنبه آن بنرای هيئنت    های پرداختي بانكها ميتر از نرخ کارمزد در وامدرصد است اي  نرخ پائي   7-10نرخ کارمزد بي  

 شود قابل ذکر است کارمزد به عنوان مهمتري  منبنع باشد اي  کارمزد ماهانه و بر اساس روش يكسان دريافت ميتر ميمديره آسان

 درآمدی صندوق است.

 

 خصوصاً زنان: روستایی وعشایریهای (ایجاد اشتغال برای خانواده8

شود، ايجاد اشتغال برای جمعيت يك منحقه است، مشكلي نيست از ديگر مسايلي که سرمايه و سرمايه رذاری منجر به ايجاد آن مي

برای زنان مناطق روستايي وعشايری خواهد داشنت، تحقيقنات   که تأمي  مالي زنان نقش بسيار بااليي در ايجاد اشتغال، به خصوص 

هنای  های انندك آن را در راه فعالينت  دهد که زنان فعال و کارآفري  روستايي وعشايری  به محض به دست آوردن سرمايهنشان مي

ش طيور و دام هر چند به تعداد های کوچك خانگي مثل قالي بافي، صنايع دستي پرورريرند. ايجاد کارراهتوليدی و خدماتي به کار مي

 شوند.اندك و ... به طور عمده توسط زنان روستايي وعشايری اداره مي

های درآمدزا، کارآفريننان فقينر را بنه    در اي  راستا صندوقهای اعتبارات خرد زنان روستايي وعشايری برای ايجاد و رسترش فعاليت

کنند. کارآفرينان ي به آنان شرايط مناسا فعاليت اقتصادی را برای آنان فراهم ميعنوان هدف انتخاب و با ارائه خدمات مالي و آموزش

شود که توانايي ايجاد کار را دارند، اما به دليل عدم دسترسي به منابع اعتباری قنادر بنه فعالينت    فقير در اصحالح به کساني رفته مي

 پرورش کرم ابريشم، پرورش قارچ و ... اشاره کرد. توان به زنبورداری،اقتصادی نيستند. از جمله اي  فعاليتها مي
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 های اعتباری به روستا(واگذاری مدیریت برنامه9

های صندوق اعتبارات خنرد زننان روسنتايي    های اعتباری به زنان روستايي وعشايری مرحله ديگر از برنامه-وارذاری مديريت برنامه

های اي  صندوقها، پشتوانه مناسبي بنرای  ها و پروژهت حمايت از برنامهباشد اررچه وجود يك مرکزيت منسجم در جهوعشايری مي

ها به نحوی باشد که مردم محلي با پنروژه دررينر شنده و خنود آنهنا      بايد فرآيند اجرای پروژهباشد. اما ميرسترش اي  فعاليتها مي

 مديريت پروژه و تداوم فعاليتهای توسعه را به عهده ريرند.

باشند و  های جديند دارا مني  ور زنان روستايي وعشايری نقش مشاور و حمايت کننده مالي و مسئوليت معرفي پروژهبنابراي  واحد  ام

نمايند. بنابراي  طراحي و معرفي پروژه آموزش پس از راه اندازی پروژه و س ردن آن به زنان روستايي وعشايری نقش ناظر را ايفا مي

ای بلند مندت  ها به مردم، برنامهباشد و فرآيند وارذاری مديريت برنامهعهده واحد فوق مي کارهای رروهي و نظارت در کوتاه مدت به

 است.
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 دریك نگاه تأسيس صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی مراحل
 

 

 

 

 

 انتخاب منطقه-1

ترکينا   –پتانسيلهای توليدی، اقتصنادی، فقنر    –ريری در مورد معيارهای انتخاب )از جمله زيرساختها تصميم-

 اجتماعي

 150 -200منحقه روستايي وعشايری دارای جمعيت بي  -

 روستايي وعشايری فقير باشند.-

 امكان ايجاد اشتغال خانگي فراهم باشد-

 مشارکت روستايي وعشايری منحقه باال باشد-

 نبودن نهادهای مالي رقيا-

 

 

 

مطالعااااات -1-1

تماعی اقتصادی و اج

 و ...

 PRAجمع آوری اطالعات به روش -

 تعيي  سح  رفاه و منابع مالي در روستايي وعشايری-

 شناخت منابع طبيعي پتانسيل توليد در روستايي وعشايری-

 تقويم فصلي-

 های مشارکت روستايي وعشايری  )زنان(زمينه-

 شناخت وضعيت اجتماعي و فرهنگي در روستايي وعشايری-

 

 

امكاان  بررسی -2

 یابی تأسيس صندوق

 بررزاری جلسات توجيهي برای زنان روستايي وعشايری جهت ايجاد صندوق-

 بررزاری جلسات توجيهي برای شوراهای اسالمي-

 بررزاری جلسات توجيهي برای مروجان زن روستايي وعشايری-

 محل رردشي و دعوت از رروه کم درآمد خانوارهای روستايي وعشايری-

 

 

 

 

 

 

 

مرحله تأسايس  -3

 صندوق

 درخواست معيارهای الزم برای ايجاد يك صندوق -

 عضوگيری-

 نفر 50حداکثر  30تعداد اعضاء حداقل -

 شوداز هر خانوار تنها يك نفر عضو صندوق مي-

 باشداولويت عضويت در صندوق با خانوارهای کم درآمد مي-

 باشد.سال مي 60و حداکثر  15س  اعضاء را حداقل -

 اعضاء بايد ساک  همان منحقه باشند.-

 اعضاء بايد متعهد به شرکت در جلسات باشند.-

 تجهيز پس انداز-

 بايد مبلغي را به عنوان پس انداز بياوردهر يك از اعضاء در هر جلسه مي-

 حداقل پس انداز توسط اعضاء در جلسه اول تعيي  خواهد شد. )حداقل مبلغ سرمايه بسته به شنرايط منالي و  -

 توافق آنها معي  خواهد شد(

توانند پس انداز بيشتری را انجام دهند. اما پس انداز بيشتر سقف وام برای ينك عضنو را افنزايش    اعضاء مي-

 دهد.نمي

 تواند سقف وام رروه را افزايش دهد.افزايش پس انداز در يك رروه مي-
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 شود.نمي اند، کارمزدی پرداختبه پس انداز اعضاء که وام استفاده کرده-

توان کارمزدی حداکثر برابر ننرخ  به پس انداز اعضائي که از وام استفاده نمي کنند با تصويا هيئت مديره مي-

 سود پس انداز کوتاه مدت نظام بانكي پرداخت نمود.

در صورت انصراف اعضاء از عضويت چنانچه وام دريافت کرده باشد، پس انداز وی تا يك دوره کامل دهي نزد -

 وق خواهد ماند.صند

در صورت انصراف اعضاء از عضويت چنانچه وام دريافت نكرده باشد، با موافقت هيئت منديره قابنل پرداخنت    -

 است.

 مشخص شدن مقررات جلسات-

 مشخص شدن )روز و ساعت( جلسات و رردهمايي زنان-

 مشخص شدن تعداد غيبتهای موجه در جلسات متشكله در طي سال-

 ير در حضور جلساتمشخص شدن مقدار تأخ-

 مشخص شدن جريمه ديرکرد در پرداخت وام-

 شود.بحور کلي در اي  بخش آئي  نامه داخلي توسط اعضاء تصويا مي

 تشكيل هيئت مدیره-

 اندمشخص شدن کانديدهای از بي  اعضاء که از حس  شهرت و توانايي جهت همكاری آماده-

 رأی ريری توسط اعضاء-

 منشي( –خزانه دار  –مشخص شدن اعضاء هيئت مديره )مدير -

 مشخص شدن وظايف هر يك جهت اداره منظم و منسجم جلسات توسط ايشان-

 تشكيل گروه-

خواهند انجام دهند و برای آن وام دريافنت دارنند   نفر بر اساس فعاليتهايي که مي 7تا  5اعضاء به رروههای -1

 شود.تقسيم مي

 و مشخص شدن وظايف آن توسط رروه انتخاب سررروه-2

 شود.سررروه از بي  اعضاء انتخاب مي-1-2

 بايد از نظر فعاليت توليدی تجربه و موفقيت بيشتری از ساير اعضاء داشته باشد.سررروه مي-2-2

 های آموزشي در صندوق داشته باشد.تمايل به فعاليت اجتماعي و شرکت در برنامه-3-2

 آوری پس انداز و اقساط و تحويل آن به حسابدار را دارد.سررروه وظيفه جمع-4-2

 ارزيابي و تأييد فرم تقاضای وام اعضاء رروه-5-2

 انتقال تجارب تخصصي به اعضاء رروه-6-2

 های صندوقهمفكری با اعضاء رروه برای استفاده بهتر از وام-7-2

تأسننننننننيس -4

 –مجموعنننه اداری 

 مالي صندوق

 –انتخاب محل تأسيس صندوق )مشخص شدن مكان نشستها، اکثرا  مكانهای عمومي منحقه از قبيل حسنينيه  -

 کتابخانه و ...

 دفترچه حساب پس انداز و ...( –کل  –تهيه لوازم و وسايل اداری )تهيه دفتر معي  -

 تجهيزات-

 هفته ای و ...( –ساعات کار )ماهيانه -
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آموزش ماورد  -5

 صندوقنياز اعضاء 

 آموزشهای مورد نياز اعضاء صندوقها-

 آموزشهای مشارکتي-

 آموزشهای کارآفريني-

 آموزشهای بازاريابي-

 آموزشهای حسابداری پايه-

تزریق سرمایه به -6

 صندوق

 تزريق سرمايه به صندوق از طريق واحد امور زنان روستايي وعشايری-

 

 

 

 

 

پرداخااات وام -7

)مراحل اجرائای و  

-وام عمليات صندوق

دهی و تجدید منابع 

 مالی(

 ريرد.ماه صورت مي 6مرحله ذکر شده قبل در طي 6

 ريرد.به بعد در شش ماهه دوم صورت مي 7از مرحله 

 درخواست و تقاضا وام از سوی اعضاء در راستای درآمدزايي -

 سررروه و هيئت مديره –بررسي وامهای درخواستي توسط اعضاء رروه -

 پرداخت وام-

 وام ريرنده توسط اعضاء رروهضمانت -

 ماهه 10دوره بازپرداخت -

 درصد 10تا  7کارمزد بازپرداختي بي  -

 ها درخواست موثر برای وامهای بعدی است)بازپرداخت کامل و به موقع وام

-ای اضافي بر اساس عملكرد محلوب تعداد وامهای دريافتي اعضاء از صندوق سرمايهبر اساس بازپرداخت وام-

 يابد.رحله بعدی افزايش ميهای م

 

 

 مرحله نظارت-8

 بازپرداخت هزينه کرد در توليد توسط هيئت مديره –نظارت در نحوه عملكرد اعضاء )در مورد وام ررفت  وام -

 نظارت و تصويا نهايي توسط مديريت پروژه واحد مرکزی در سال اول تأسيس صندوق-

 استان و شهرستان در سال دومانتقال مسئوليت نظارت از مرکز )سازمان( به -

 انتقال مسئوليت نظارت و پيگيری از استان به هيئت مديره صندوق و اعضاء آن در سال سوم-
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 ))  فرم تقاضای وام  ((  

 

 

 مشخصات متقاضی وام:-1

  شماره شناسنامه:  نام پدر:   خانوادگي: نام و نام

 تاريخ تولد: 

 شماره دفترچه:

 وام درخواستیمبلغ -2

 نوع فعاليت-3

 خواهيد با وام دریافت شده انجام دهيد:های فعاليتی که میهزینه-4

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

 دوره فعاليت به ماه-5

 

 توانيد بدست آورید؟درآمدی که از وام می-6

 

 توانيد وام را پرداخت کنيد؟چگونه می-7

 

 اظهار نظر مسئول گروه:

 

 اظهار نظر کارشناس صندوق:
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 ((  رم تعهد جمعی برای دریافت وام))  ف

 

 

 

 مشخصات وام گيرنده:

 شماره شناسنامه:        نام پدر:   خانوادري:نام و نام

 تاريخ تولد:  

 

 مشخصات وام:

                                  تاريخ تصويا:       تاريخ تقاضا:              شماره وام:

 تاريخ پرداخت:

 

 در مقابل عدم بازپرداخت وام: تعهدات گروه

جلسه به تأخير اندازد، صندوق از پنس   4شوند، در صورتيكه وام ريرنده، اقساط وام خود را بيش از امضاء کنندران زير متعهد مي-(1

 انداز رروه معادل مبلغ مانده بدهي وام ريرنده به نفع صندوق برداشت کند.

 

از اعضاء رروه قحعي شد، اعضاء رروه حنق اسنتفاده از وام را نخواهند داشنت. شنرط      در صورتيكه عدم بازپرداخت وام هر يك -(2

 باشد.دريافت وام، تصفيه بدهي رروه با نظر مثبت مديره صندوق مي

 

 امضاء اعضاء گروه:

 (نام و نام خانوادري1

 نام و نام خانوادري (2

 نام و نام خانوادري (3

 نام و نام خانوادري (4

 ادرينام و نام خانو (5

 


