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سخن آغازین
کمیتــه تحقیــق و توســعه بنیــاد برکــت بــا رســالت شناســایی و خلــق فناوری هــای نویــن در حــوزه فقرزدایــی و محرومیــت 
زدایــی و بــا هــدف تســهیل مســیر دســتیابی جوامــع کمتــر توســعه یافتــه بــه رشــد پایــدار، بــه طراحــی نظام هــا، مدل هــا و 

روش هایــی می پــردازد کــه مجموعــه آن هــا تحــت نگاهــی یکپارچــه، محــرک و زمینه ســاز توســعه پایــدار اســت.  
ــه اختصــار »آســمان«  ــا عنــوان »آیین نامــه ســرمایه گذاری مردمــی و اشــتغال نیــروی انســانی« کــه ب مســتند حاضــر ب
نامیــده می شــود از جملــه طراحی هایــی اســت کــه در مقیــاس شهرســتان بــه تنظیــم رابطــه میــان متغیرهای اصلــی اثرگــذار بر 
امــر فقرزدایــی می پــردازد و نویــد بخــش حرکــت بــه ســمت ارتقــای ســطح معیشــت در دامنــه ای گســترده و در شــکلی پایــدار 

ــد. می باش
در ایــن مســتند ســعی شــده اســت مجموعــه ای بــا دو ویژگــی علمــی و کاربــردی تدویــن گــردد تــا بــرای تمامــی فعــاالن 
در حــوزه فقرزدایــی و محرومیــت زدایــی مرجعــی قابــل اســتفاده باشــد. از ایــن روی در ابتــدا رویکردهــا و مبانــی ناظــر بــر تدوین 
آیین نامــه و در ادامــه متــن آیین نامــه بــه مثابــه نظامــی پویــا ارائــه شــده اســت. همچنیــن بــه منظــور تســهیل اجــرای نظــام 
مزبــور، مجموعــه فرم هــای مــورد نیــاز در بخــش پیوســت قــرار داده شــده اســت. از آنجــا کــه بهره گیــری از ایــن کتاب بــه عنوان 
راهنمــای عمــل، یکــی از کاربردهــای اصلــی آن بــه شــمار می آیــد؛ ســعی شــده اســت در بخــش مبانــی، ضمــن بیــان صریــح 
مبانــی فکــری پشــتیبان، تعاریــف و مدل هــا، اصــل اختصــار رعایــت گــردد تــا توازنی میــان بخش نظــری و عملــی، ایجاد شــود. 
الزم بــه ذکــر اســت ایــن مجموعــه، حاصــل انجــام مطالعــات گســترده نظــری و تطبیقــی، بررســی تجربیــات بین المللــی و ملی 
همچنیــن تحلیــل اجــرای مفاهیــم و روش هــای عملیاتــی شــده اســت کــه بــه منظــور تســهیل در بهره گیــری، اهــم مبانی، 

اصــول و یافته هــا، بــه صــورت نظام منــد و در قالــب مدلــی جامــع  و قابــل اســتقرار تدویــن شــده اســت.
در تبییــن مفهــوم »آســمان« و گســتره آن چنیــن می تــوان بیــان داشــت کــه از جملــه رویکردهــای فراگیــر و مؤثــر در امــر 
فقرزدایــی، رویکــرد معیشــت پایــدار بــه عنــوان رویکــردی برگرفتــه از تفکــر سیســتمی اســت. ایــن رویکــرد، بــه عوامــل مؤثــر بر 
فقــر در هــر محیــط توجــه کــرده و پــس از ســنجش میــزان اثــر هــر یــک از عوامــل، بــر عواملــی تمرکــز می نمایــد که بیشــترین 
اثرگــذاری را بــر وضعیــت بوجــود آمــده، داشــته و دارنــد. بنابرایــن بــا توجــه بــه ویژگی هــای ایــن رویکــرد، دامنــه اثرگــذاری آن بــر 
محیــط و همچنیــن میــزان انطبــاق بکارگیــری آن بــا تحقــق اهــداف مــورد نظــر بنیــاد در زمینــه فقرزدایــی و محرومیت زدایــی، 
رویکــرد معیشــت پایــدار بــه عنــوان رویکــرد اصلی بــرای تدوین آییــن ســرمایه گذاری مردمــی و اشــتغال نیروی انســانی )آســمان( 
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انتخــاب شــده اســت تــا در کنــار ســایر مفاهیــم و مدل هــا، مســیری یکپارچــه بــرای اقــدام بــه منظــور فقرزدایــی و محرومیــت 
زدایــی در ســطحی گســترده نظیــر یــک شهرســتان، طــی شــود. 

در ایــن مســیر، توجــه بــه توانمندســازی جامعــه محلــی، کارآفرینــی اجتماعــی و ارتقای ســطح درآمد آنــان به عنــوان محرک 
رشــد، از اصــول اساســی بــوده و ســعی بــر آن اســت تــا ضمــن توجــه بــه تمامــی ابعــاد معیشــتی، بــا وام گیــری از رویکــرد 
توانمندســازی و ابزارهــای مربــوط بــه توســعه اقدامــات جمعــی، شــرایط اشــتغال و توســعه کســب وکارهــای محلــی )بویــژه در 
مقیاس هــای خانگــی، کوچــک و متوســط( فراهــم آیــد. در ایــن آیین نامــه، توجــه بــه آداب پس انــداز، اخــذ تصمیــم بهینــه در رابطــه 
بــا ارتقــای بهــره وری ســرمایه های مالــی و فیزیکــی موجــود و همچنیــن مســئولیت پذیری در انجــام فعالیت های کســب وکاری، 

بــه طــور خــاص، مــورد توجــه اســت.  
همچنیــن از آنجــا کــه بــر اســاس مبانــی نظــری، پیشــرفت و توســعه، بــه منزلــه تجلــی تغییــر مســتمر و مبتنــی بــر تالش 
جمعــی انســان ها بــا هــدف بهبــود مســتمر وضعیــت اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطــی اســت؛ در نظــام طراحــی شــده، 
بــر جوامــع روســتایی و محلــی بــه عنــوان عناصــر یــک شــبکه  کســب و کاری گســترده در ســطح شهرســتان، تمرکــز می شــود. 
بدیــن ترتیــب، توانمندســازی و جلــب مشــارکت جوامــع محلــی بویــژه روســتاییان در فعالیت هــای جمعی درآمــدزا، هم بــر فرایند 
فقرزدایــی و هــم بــر پشــتیبانی از فعالیت هــای صنعتــی شــهری مؤثــر خواهــد بــود. عــالوه بــر آن، توجــه بــه رشــد و توســعه 
روســتاها، خــود، راهبــرد و سیاســتی بــرای ســاماندهی و مدیریــت شهرنشــینی و مســائل معطوف بــه آن اســت. زیــرا از یک طرف 
محصــوالت و خدمــات روســتایی، تکمیــل کننــده زنجیــره صنعتــی و اقتصاد شــهری بــوده و از طــرف دیگــر، ارتقای ســطح رفاه 
در روســتاها ضمــن کمــک بــه ایجــاد ثبــات سیاســی، از گســترش نابســامانی ها و آســیب های اجتماعــی، مهاجــرت بــه شــهرها، 

ــد. ــری می نمای شــکل گیری حاشیه نشــینی و ... جلوگی
آیین نامــه ســرمایه گذاری مردمــی و اشــتغال نیــروی انســانی )آســمان( در تاریــخ 1396/07/30 در 26 مــاده و 20 تبصــره بــه 

تصویــب هیــأت مدیــره بنیــاد برکت رســیده اســت. 
شــایان ذکــر اســت پیــش از تدویــن، تصویــب و اجــرای فراگیــر ایــن نظــام، اصــول و اقدامــات اساســی آن به صــورت محدود 
و آزمایشــی و بــا هــدف رفــع چالش هــای احتمالــی، در قالــب طرحــی بــا عنــوان »توســعه کســب و کار و اشــتغال در شهرســتان 

نهبنــدان« در برنامــه اجرایــی بنیــاد برکت قــرار گرفته اســت. 

محمود عسکری آزاد
رئیس هیأت مدیره و 

رئیس کمیته تحقیق و توسعه بنیاد برکت
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نظری اول: مبانی  بخش 

مه مقد
فقــر یکــی از چالش هــای اساســی جوامــع، بویــژه جوامــع روســتایی اســت کــه بــرای رفــع آن، رویکردهــا و مدل هــای 
مختلفــی ارائــه شــده اســت. معمــوال فقــر بــه عنــوان موقعیتــی در نظــر گرفتــه می شــود کــه بواســطه آن فــرد بــه پــول کافی 
دسترســی نــدارد. امــا بایــد در نظــر داشــت ایــن مهم)دسترســی ناکافــی بــه منابــع مالــی(، تنهــا بیانگــر یکــی از جنبه هــای فقــر 
اســت و در تعریــف فقــر، بایــد وســیع تر نگریســت تــا بتــوان بــر آن اســاس، راهبردهــای کاهــش فقــر را بــه درســتی تدویــن 
کــرد و ایــن راهبردهــا از کیفیــت الزم برخــوردار نخواهنــد بــود مگــر درکــی صحیــح نســبت بــه عوامــل مؤثــر بــر پیدایــی فقر 

 .)World bank, 2008(ایجــاد شــود
بــرای ســالیان متمــادی، جامعــه شناســان تــالش می کردنــد تــا بــا بهره گیــری از تحقیقــات تجربــی، تعریفــی عملیاتــی از 
فقــر ارائــه دهنــد. در ایــن رابطــه از روش هایــی ماننــد رفــع مشــکل پاییــن بــودن درآمــد بــه عنــوان علــت فقــر، اندازه گیــری 
درآمــد و هزینــه بــه منظــور تعییــن ســطح فقــر، همچنیــن پرســش از فقــرا بــا هــدف ســنجش درک آنــان از خودشــان مبنــی 

بــر اینکــه فقیــر هســتند و یــا محــروم)Bradshaw and Finch, 2003( اســتفاده می شــد. 
 Turner, 2005; Tresilian,(برخــی از محققــان دانشــگاهی، فقــر را یــک وضعیــت منحصــر بــه انســان در نظــر گرفتــه
Lotter, 2007 ;2006( و بدیــن ترتیــب افــرادی کــه از منابــع الزم بــرای حفــظ ســالمت خــود برخــوردار نباشــند در وضعیــت 

فقــر مطلــق قــرار می گیرنــد. بــر ایــن اســاس، هــر انســانی فــارغ از آنکــه در کجــا زندگــی می کنــد، فقیــر خواهــد بــود اگــر 
بــه غــذا، ســرپناه، پوشــاک، امنیــت و مراقبت هــای پزشــکی مــورد نیــاز بــرای حفظ ســالمت جســمی خود، دسترســی نداشــته 
باشــد)Lotter, 2007(. بی تردیــد از آنجــا کــه بخــش قابــل توجهــی از مــردم جهــان، امــکان تأمین نیازهای اساســی خــود مانند 
غــذا، مســکن، آمــوزش، ایمنــی و خدمــات ســالمت را ندارنــد، یافتــن راهــی بــرای عقــب رانــدن مرزهای فقــر، امــری ضروری 

.)Noble et. al., 2004(ــه نظــر می رســد ب
بــه طــور کلــی، ادبیــات مربــوط بــه ســنجش فقــر، تقریبــا از دهــه 1960 بــه صــورت جــدی، مــورد توجــه قــرار گرفتــه و 
رشــد یافتــه اســت. ایــن رشــته بــر اســاس مبانــی اقتصــاد کالن، پایــه گــذاری شــده و بواســطه رویکردهایــی ماننــد رویکــرد 
مبتنــی بــر نیازهــا تکامــل یافتــه و بــه آرامــی بــه ســمت رویکــرد مبتنــی بــر دارایــی حرکــت کرده اســت. توجــه بــه جنبه های 
غیــر پولــی فقــر بــه صــورت خــاص، حاصــل تــالش روبــرت چمبــرز 1 در دهــه 1980 و تمرکــز وی بــر مقولــه ناتوانــی و انــزوا 

اســت کــه در نهایــت بــه تدویــن راهبردهــای مقابلــه بــا ایــن دو مفهــوم منجــر شــده اســت. 

1( Robert Chambers
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الف- رویکرد معیشت پایدار
توســعه، مفهومــی ســیال بــا دامنــه فراگیــری وســیع و مشــتمل بــر فعالیت هایــی متنــوع اســت و اقدامــات زیربنایــی تــا 
سیاســت های صنعتــی، سیاســت های رفاهــی، سیاســت های اقتصــادی جدیــد و حتــی مدیریــت تقاضــا را در بــر می گیــرد. 
ــا چالش هــای جدیــد و ظهــور انگاره هــا،  ــه واســطه ضــرورت مواجهــه ب ــا اســت کــه طــی زمــان ب توســعه مفهومــی پوی
نظریه هــا و مدل هــا تغییــر کــرده اســت)Viriya, 2009( و بــه طــور خــاص، بیــش از نیــم قــرن اســت کــه شــاهد تغییــرات 
عمــده در تدویــن روش هــای نویــن بــا هــدف توســعه و کاهــش فقــر هســتیم. در ایــن رابطــه ســه مــوج اصلــی بــا محوریت 
راهبــرد توســعه تعریــف می شــود کــه عبارتنــد از: 1- رویکــرد ســنتی، 2- ظرفیت ســازی، 3-  کیفیــت زندگــی و جریــان 
ــا  اطالعــات)Tassonyi, 2005(. در ایــن راســتا رهیافــت معیشــت پایــدار، بــه طــور بالقــوه در کشــورهایی کــه در رابطــه ب
 Ellis and(فقرزدایــی و توســعه بویــژه کاهــش فقــر روســتایی، تــالش می نماینــد مــورد توجــه جــدی قــرار گرفتــه اســت
Biggs, 2001(. ایــن رویکــرد، یکــی از رویکردهــای تحلیلــی نویــن در زمینــه توســعه روســتایی اســت کــه بــا تمرکــز بــر 

 .)Phillips and Potter, 2003(ــا دارد ــر و آســیب پذیری خانواده ه ــر حــل مســأله فق انســان، ســعی ب
 Perrings,(ریشــه رویکــرد معیشــت پایــدار بــا کاربرد امــروز آن، به همایــش زمین کــه در ســال 1992 در ریو برگــزار شــد
1994( و تکمیــل آن در برنامــه 21 )برنامــه بــرای قــرن بیســت و یکــم( بــاز می گــردد. عبــارت »همــه مــردم بایــد از فرصــت 

معیشــت پایــدار برخــوردار باشــند« هــدف برنامــه 21 اســت؛ هــر چنــد بایــد توجــه داشــت کــه ایــن رویکــرد تــا اواخــر دهــه 
90 بــه عنــوان یــک جریــان اصلــی بــرای فقــر زدایــی و توســعه مطــرح نبــود. 

الزم بــه ذکــر اســت رویکــرد معیشــت پایــدار نیــز ماننــد هــر رویکــرد و مــدل دیگــر در حــوزه توســعه، برگرفتــه از خــالء 
نبــوده و نمی تــوان بــرای آن یــک نقطــه شــروع مشــخص، تعییــن کــرد. چــرا کــه ایــن رویکــرد نتیجــه رشــد چنــد ایــده 
و رونــد قدیمی تــر اســت. در ایــن میــان، رویکــرد معیشــت پایــدار، بیشــترین تأثیــر را از آنچــه کــه در دهــه 1980 »توســعه 
انســانی« نامیــده می شــد، گرفتــه اســت. بویــژه مفهومــی کــه توســط برنامــه توســعه ســازمان ملــل مطــرح شــد. مقولــه 
توســعه انســانی، تحــت تأثیــر آثــار اقتصــاددان هنــدی، آمارتیاســن)Sen,1984; 1985( و تأکیــد وی بــر ظرفیــت و همچنیــن 
آثــار نویســندگانی کــه بــه آســیب پذیری)Swift, 1989; Chambers, 1989 ; Davies, 1996; Moser, 1998( و دسترســی بــه 
منابــع)Berry, 1989; Blaikie,1989( پرداختنــد، بــوده اســت. بــر پایــه ایــن نظریه هــا و ارتبــاط مفهومــی آن هــا بــا یکدیگــر، 
برخــورداری از ظرفیت هــای متنــوع، عاملــی اســت کــه آســیب پذیری معیشــت را در برابــر شــوک ها و تالطم هــای محیطــی 

 در ایــن رابطــه توجــه بــه ایــن مهــم ضــروری اســت کــه بــرای حــل چالــش فقــر، فقــط یــک راه حــل واحــد پاســخگو 
 Oredegbe( نبــوده و بــه ســازوکارهایی نیــاز اســت تــا بــه جــای محــدود کــردن شــرایط، بــر رشــد ظرفیت هــا تمرکــز شــود
and Fadeyibi, 2009(. بــر پایــه ایــن تفکــر، از میــان راه حل هــای گوناگــون، رویکــرد معیشــت پایــدار و چارچــوب وابســته 

بــه آن، رویکــردی جامــع بــه شــمار می آیــد. زیــرا ضمــن توجــه بــه تمامــی ابعــاد مؤثــر بــر فقــر، بــر محــور ظرفیت هــا و 
توانمندی هــا حرکــت می کنــد و در ایــن مســیر تــا زمــان دســتیابی بــه پایــداری نســبی معیشــت، تمامــی عوامــل را بواســطه 

رشــد یافتگــی، همــراه می ســازد.
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 .)Morse and McNamara, 2013(ــد ــف، کاهــش می ده مختل
رویکــرد معیشــت پایــدار روشــی اســت مبتنــی بــر بــذل نگاهــی یکپارچــه بــر موضــوع توســعه و اهمیــت آن بواســطه 

 .)Shen et.al., 2008(ــت ــی دار، اس ــی معن ــک زندگ ــرای ی ــای الزم ب ــا و فعالیت ه ــا، دارایی ه ــه ظرفیت ه ــه ب توج
ــد کــه توســط ســازمان های مختلــف فعــال  ــه شــمار می آی ــی ب ــای رویکردهــای متفاوت ــدار مبن مفهــوم معیشــت پای
در ایــن زمینــه، مطــرح شــده اســت. در ایــن میــان، چارچــوب معیشــت پایــدار کــه از طــرف ســازمان انگلیســی توســعه 
بین الملــل )DFID 2( معرفــی شــد از جامعیــت باالیــی برخــوردار بــوده و در حــوزه توســعه، کاربــرد فــراوان دارد. هــدف اصلــی 
ســازمان توســعه بیــن الملــل، رفــع فقــر در کشــورهای فقیــر اســت. ایــن ســازمان تأکیــد دارد کــه راه هــای متنوعــی بــرای 
اجــرای رویکردهــای معیشــتی وجــود دارد. زیــرا رویکــرد معیشــت، از ویژگــی انعطاف پذیــری برخــوردار بــوده و وابســته بــه 
ــن  ــاده ســازی ای مختصــات محیــط و ماهیــت اهدافــی اســت کــه پیــش از اجــرا، تعریــف می شــوند)DFID, 2000(. در پی

:)Kollmair et al., 2002(رویکــرد توجــه بــه اصــول اساســی زیــر، اهمیــت دارد
مــردم محــوری: در رویکــرد معیشــت پایــدار، توجــه بــه مــردم، فــارغ از منابــع در اختیــار، در اولویــت قــرار دارد. چراکــه 
ریشــه اغلــب مشــکالت مربــوط بــه توســعه، بــه ســاختارهای نهادی نامناســب بــاز می گــردد و غلبــه بــر آن ســاختارها صرفا 

از طریــق ایجــاد دارایــی و بی توجهــی بــه نقــش مــردم و ظرفیت هــای انســانی، ممکــن نخواهــد بــود. 
ــا تمــام  ــه عنــوان یــک پدیــده واحــد ب ــرای فهــم معیشــت ذینفعــان ب ــه معنــی تــالش ب جامعیــت: جامع نگــری ب
جنبه هــای آن اســت و در ایــن رابطــه، یــک مــدل قابــل کنتــرل، ابــزاری مناســب بــرای شناســایی محدودیت هایــی در نظــر 

گرفتــه می شــود کــه غالــب مــردم بــا آن مواجــه هســتند. 
پویایــی: از آنجــا کــه معیشــت مــردم و نهادهایــی کــه زندگــی آنــان را شــکل می دهــد از پویایــی باالیــی برخــوردار اســت؛ 
رویکــرد انتخابــی بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه بــه جای تــالش بــه منظور کاهــش اثــرات منفــی، بتوانــد از اثــرات مثبــت، حمایت 

نماید. 
تکیــه بــر نقــاط قــوت: در ایــن رویکــرد، بــه رســمیت شــناختن ظرفیت هــای ذاتــی هــر فــرد بــه منظــور برطــرف 
کــردن محدودیت هــا و تقویــت ظرفیت هــا موضــوع اصلــی بــه شــمار می آیــد. در ایــن رویکــرد، شــناخت نقــاط قــوت، بــه 
جــای توجــه بــه نیازهــا و مشــکالت، نقطــه شــروع در نظــر گرفتــه می شــود و تأکیــد بــر توانمندی هــا بــا هــدف کمــک بــه  

پایــداری ذینفعــان و ارتقــای توانایــی آنــان بــرای تحقــق اهــداف فــردی انجــام می گیــرد. 

2( British Department for International Development

پیونــد خــرد و کالن: معمــوال فعالیت هــای توســعه ای یــا بــر ســطح خــرد تمرکــز دارنــد و یــا بــر ســطح کالن. امــا 
رویکــرد معیشــت پایــدار بــه دنبــال رفــع ایــن فاصلــه و ایجــاد ارتبــاط میــان ایــن دو ســطح اســت. از آنجــا کــه مــردم تحــت 
تأثیــر تصمیمــات سیاســت های کالن هســتند و سیاســت های کالن نیــز متأثــر از مــردم، توجــه بــه ایــن رابطــه دوســویه 

غیرخطــی، بــه منظــور تحقــق توســعه پایــدار، امــری ضــروری اســت. 
ــای محیطــی،  ــا و تنش ه ــر تالطم ه ــه 1- در براب ــت ک ــدار در نظــر گرف ــوان پای ــی می ت ــداری: معیشــت را زمان پای
مقــاوم؛ 2- از حمایت هــای بیرونــی، مســتقل؛ 3- در حفــظ بهــره وری منابــع در بلنــد مــدت، توانمنــد و نیــز 4- فرصت هــا 
و ظرفیت هــای معیشــت دیگــران نابــود نشــود. در رویکــرد معیشــت پایــدار، بــه هــر چهــار  ویژگــی پایــداری، بــه صــورت 

ــان توجــه می شــود.   همزم

ب- چارچوب معیشت پایدار
چارچــوب معیشــت پایــدار معــرف عوامــل اثرگــذار بــر معیشــت مــردم و روابــط میــان آن عوامــل اســت. بــه همیــن 
دلیــل هــم در ســطح برنامه ریــزی بــرای انجــام فعالیت هــای جدیــد توســعه ای و هــم در ســطح ارزیابــی میــزان حمایــت 

و مشــارکت در راســتای پایــداری معیشــت، کاربــرد دارد.  
 رویکــرد مــردم محــور معیشــت پایــدار از پنــج مؤلفــه اصلــی ســرمایه ای تحــت عناویــن ســرمایه انســانی، اجتماعــی، 
طبیعــی، فیزیکــی و مالــی تشــکیل می شــود کــه ایــن پنــج منبــع ســرمایه ای در حکــم دارایی هایــی هســتند کــه هــر 
ــع و در ارتباطــی  ــع ســرمایه ای، تجمی ــن مناب ــی ای ــر تمام ــد)DFID, 1999( و اگ ــا را کامــل می نمای ــک ســایر دارایی ه ی

 .)Viriya, 2009(حســاب شــده، یکپارچــه شــوند؛ مــدل دارایــی محــور مبنــای توســعه قــرار می گیــرد
ســازمان انگلیســی توســعه بین الملــل هــر یــک از دارایی هــای ســرمایه ای را مطابــق بــا جــدول شــماره یــک، تعریــف 

ــد. می نمای
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جدول شماره یک- تبیین سرمایه های معیشت پایدار

شرحبُعد

سرمایه انسانی
مهارت هــا، دانــش، توانایــی و ظرفیــت کار کــردن و نیــز برخــورداری از ســامت کافــی کــه بــه موجــب آن مــردم 

ــا یکدیگــر، راهبردهــای مختلــف معیشــتی را تعقیــب نماینــد.  می تواننــد ب

سرمایه اجتماعی
ــع اجتماعــی  ــه تعقیــب اهــداف معیشــیتی ترغیــب می شــوند. از جملــه مناب ــع اجتماعــی ب ــر اســاس مناب مــردم ب
ــراد  ــع، اف ــن مناب ــا. ای ــر آن مبن ــاد و ایجــاد رابطــه ب ــا و گســترش اعتم ــت در گروه ه ــد از: شــبکه ها، عضوی عبارتن

ــد. ــر می گیرن ــز در ب ــیب پذیر را نی ــف و آس ــیار ضعی بس

سرمایه طبیعی
)زیست محیطی(

منابــع طبیعــی کــه بــه صــورت بالقــوه، جریــان دارنــد منبعــی ســودمند بــرای امــرار معــاش بــه شــمار می آینــد. 
در رابطــه بــا ایــن نــوع از ســرمایه ها، ارزیابــی کیفیــت منابــع اهمیــت فــراوان دارد. بــرای مثــال، زمینــی کــه دیگــر 
حاصل خیــز نیســت ارزش کمــی بــرای معیشــت دارد. همچنیــن، توجــه بــه تفــاوت میــان منابــع ذاتــی منتســب بــه 

محیــط بــا منابــع وارد شــده بــه محیــط )ماننــد آلودگــی ناشــی از فاضــاب( الزامــی اســت.   
ســرمایه های فیزیکــی در واقــع همــان زیرســاخت های بنیــادی و تولیــدات مــورد اســتفاده در امــرار معــاش انســان سرمایه فیزیکی

هســتند کــه می تــوان بــه آن منابــع، ســرمایه های ســاخته شــده توســط انســان نیــز اطــاق کــرد.
سرمایه اقتصادی 

و مالی
ایــن ســرمایه، مبیــن منابعــی اســت کــه مــردم بــرای امــرار معــاش خــود بــه آن نیــاز دارنــد. ماننــد پس انداز هــا و 

اعتبارهــا. ایــن منابــع ماننــد تولیــدات، در دســته منابــع مصرفــی قــرار دارنــد. 

Neefjes ,2000, pp. 86 - 90 :منبع

شکل شماره یک- سرمایه های معیشت پایدار و ارتباط آن ها با مداخالت

Carner, 1998 برگرفته از DFID, 1999 :منبع

ــه  ــد. نقط ــان می ده ــرمایه ها را نش ــه س ــردم ب ــی م ــاوت دسترس ــماتیک، تف ــورت ش ــه ص ــی، ب ــج ضلع ــکل پن ش
مرکــزي ایــن پنــج ضلعــی، درســت در جایــی کــه خطــوط بــه هــم مــی رســند، مبیــن دسترســی صفــر بــه دارایــی هــا 
بــوده و محیــط بیرونــی مبیــن حداکثــر دسترســی بــه ســرمایه ها و دارایی هــا اســت. ایــن پنــج دارایــی ســرمایه ای بــه 

یکدیگــر وابســته و همدیگــر را کامــل می کننــد.
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شکل شماره دو- چارچوب معیشت پایدار

Sustainable Livelihoods Guidance Sheets (DFID, 2002:2( منبع: با اقتباس از

توجــه بــه پنــج دارایی)ســرمایه ای( امــرار معــاش در چارچــوب معیشــت پایــدار، بواســطه سیاســت ها، فرایندهــا و نهادهــا بــه 
نتایــج مطلــوب نظیــر درآمــد بیشــتر، رفــاه باالتــر، کاهــش آســیب پذیری، بهبــود امنیــت غذایــی، بهره منــدی پایــدار از منابــع 
طبیعــی، می انجامــد. در صــورت دســتیابی بــه نتایــج مــورد انتظــار، شــرایط جدیــد، زمینــه تقویــت دارایی هــا و ارتقــای ســطح 
ــر تخریــب خــاک، افزایــش آســیب پذیری،  آن هــا را فراهــم مــی آورد و در صــورت عــدم دســتیابی، پیامدهایــی منفــی نظی

کاهــش انســجام اجتماعــی و پاییــن آمــدن ســطح دارایی هــا حاصــل می شــود. 
بــه طــور کلــی ایــن چارچــوب، ضمــن ارائــه فهرســتی از موضوعــات مهــم و طرحــی اولیــه بــرای تعییــن رابطــه میــان 
موضوعــات شناســایی شــده، توجــه را بــه ســمت نیروهــا و فرایندهــا جلــب نمــوده و بــر تعامــالت متعدد میــان عواملــی که بر 
معیشــت اثرگــذار هســتند؛ تأکیــد می نمایــد. تحــت چارچــوب معیشــت پایــدار، امــرار معــاش مــردم و میــزان دارایی هــای آنان، 
تحــت تأثیــر روندهــا)از جملــه تغییــر جمعیــت، منابــع طبیعــی، فنــاوری و ماننــد آن(، شــوک ها )ماننــد شــوک ها و تالطم هــای مربــوط 

بــه ســالمت انســان ها، منابــع طبیعــی، وضعیــت اقتصــادی، تولیــد و .. ( و تغییــرات فصلــی )مرتبــط بــا قیمت هــا، تولیــد و اشــتغال( 
قــرار دارد)DFID, 2002(. بــه بیانــی دیگــر، بواســطه چارچــوب معیشــت پایــدار، عوامــل مختلــف کــه محــدود کننــده تهدیدهــا 
 Bhuiyan et.(ــه ای اثربخــش، ســازماندهی می شــوند ــه گون ــه شــمار می آینــد؛ ب ــا ارتقــا دهنــده فرصت هــای معیشــت ب و ی

  .)al., 2012

بــر اســاس ایــن چارچــوب، عواملــی ماننــد روندهــا، شــوک ها و تغییــرات فصلــی کــه بــر میــزان آســیب پذیری محیــط 
ــی  ــل توجه ــر قاب ــاش اث ــرار مع ــای ام ــر فرصت ه ــم ب ــا و ه ــزان دارایی ه ــر می ــم ب ــه طــور مســتقیم ه ــر هســتند؛ ب مؤث
می گذارنــد، هــر چنــد بــه طــور کلــی عمــوم مــردم تصــور می کننــد کنترلــی بــر شــرایط آســیب پذیر ندارنــد. بدیــن ترتیــب، 

کنتــرل شــرایط آســیب پذیر بواســطه شناســایی ایــن روند هــا و تغییــرات، امــری ممکــن خواهــد بــود. 
در ایــن میــان بایــد توجــه داشــت روابــط میــان عوامــل، هرگــز خطــی نبــوده و در عیــن حــال، ایــن چارچــوب بــه طــور 
کامــل بیانگــر واقعیــت روابــط علــت و معلولــی مؤثــر بــر وضعیــت جوامــع نیســت. هــدف ایــن چارچــوب، ســاده ســازی روابط 
و کمــک بــه ذینفعــان مختلــف بــرای مشــارکت در ســاختار و ایجــاد انســجام میــان عوامــل مؤثــر بــر معیشــت بــوده و ابزاری 
بــرای شناســایی نقــاط و موضوعــات مداخلــه بــه شــمار می آیــد. بــر همیــن اســاس، توجــه بــه روابــط غیــر خطــی میــان 

 .)DFID, 2002(عوامــل، اهمیــت بــه ســزایی دارد
ــر  ــه را ب ــد نداشــته و نقطــه مداخل ــر وجــود شــرایط آســیب پذیر تأکی ــا ب ــن چارچــوب صرف ــه ذکــر اســت ای الزم ب
مبنــای ایــن شــرایط  پیشــنهاد نمی کنــد. از آنجــا کــه معیشــت، تحــت تأثیــر عوامــل و نیروهــای مختلفــی کــه بــه صورت 
مســتمر در حــال تغییــر هســتند؛ قــرار دارد، تمرکــز بــر مــردم و انجــام تجزیــه و تحلیــل مبتنــی بــر آنــان مشــتمل بــر 
ــد؛  ــت می آی ــرایط به دس ــت ش ــاق و مدیری ــی انطب ــا، توانای ــطه آن دارایی ه ــه بواس ــی ک ــداف و راهبردهای ــا، اه دارایی ه

بهتریــن نقطــه شــروع خواهــد بــود.  
مهمتریــن یافته هــای حاصــل از تجزیــه و تحلیــل مبتنــی بــر عاملیــت مــردم، کســب اطالعــات در رابطــه بــا 1( ســاختارها 
و فرآیندهــای انتقالــی و محیــط آســیب پذیر و 2( پیامدهــای معیشــت و دارایی هــای مربــوط بــه امــرار معــاش اســت. عــالوه 
بــر آن، بواســطه فــرا تحلیــل، اطالعاتــی نیــز نســبت بــه نــوع رفتــار مــردم در شــرایط آســیب پذیر بدســت می آیــد کــه 
خــود مبنــای اخــذ تصمیــم بهینــه اســت. بــرای مثــال، در شــرایط نامطمئــن، نــرخ رشــد جمعیــت پاییــن اســت و ایــن روند 

 .)DFID, 2002(ــط را تشــکیل می دهــد بخــش مهمــی از آســیب پذیری محی
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ج- رویکرد معیشت پایدار و فقرزدایی
قابلیت هــا و زمینه هــای منعطــف و متنــوع برگرفتــه از مفهــوم معیشــت پایــدار، منجــر بــه آن شــده اســت تعــدادی 
از ســازمان های توســعه ای در راســتای فقرزدایــی، از آن بهــره گیرنــد. ایــن تمایــل را می تــوان از یــک طــرف، بواســطه 
شکســت برخــی از روش هــای مرســوم در حــوزه کاهــش فقــر و از طــرف دیگــر، نتیجــه یافته هــای اخیــر بــا توجــه بــه 

ماهیــت و درک مقولــه فقــر دانســت. 
 :)Krantz, 2001(کاربرد رویکرد معیشت پایدار در فرایند فقرزدایی را می توان بر اساس سه عامل، به شرح زیر، تبیین نمود
1( اولیــن عامــل، برگرفتــه از ایــن واقعیــت اســت که هر چند رشــد اقتصادی بــرای کاهش فقــر، ضروری فرض می شــود 
     امــا هیــچ رابطــه مســتقیمی میــان ایــن دو مقولــه وجــود نداشــته و ایــن رابطه بــه ظرفیت هــا و توانمندی هــای فقرا در 
    خصــوص بهره منــدی از فرصت هــای اقتصادی، بســتگی دارد. بنابراین، شناســایی موانــع و محدودیت هایی که منجر به 
     فقیــر شــدن مــردم شــده اســت اهمیتــی انکارناپذیــر دارد چــرا  کــه بــر آن اســاس، می تــوان راهــی بــرای پشــتیبانی 

از فعالیت هــا پیــدا کــرد. 
2( چنیــن تصــور می شــود کــه فقر - بر اســاس برداشــت فقیر از خــود - تنها به معنــی درآمد پایین نیســت. بلکه ابعادی 
     دیگــر نظیــر بهداشــت ضعیــف، بی ســوادی و خدمــات اجتماعی ناکافــی و به صورت کلی آســیب پذیری و احســاس 

     ناتوانی را نیز در بر می گیرد.    
ــه  ــود دارد. بطوریک ــر وج ــف فق ــاد مختل ــان ابع ــی می ــای مهم ــه پیونده ــر آن اســت ک ــده ب ــروز عقی ــالوه، ام بع
تغییــر و بهبــود وضعیــت در یکــی از ابعــاد، بی تردیــد، اثراتــی مثبــت بــر ســایر ابعــاد بــه دنبــال خواهــد داشــت. بدیــن 
ترتیــب ممکــن اســت ارتقــای ســطح آمــوزش مــردم اثــری مثبــت بــر اســتانداردهای ســالمت داشــته باشــد و ایــن خــود 
می توانــد بــه بهبــود ظرفیــت تولیــد بیانجامــد. کاهــش آســیب پذیری فقــرا از جنبــه در معــرض خطــر بــودن می توانــد 
بــه فعالیت هــای اقتصــادی بهــره ور نیــز منجــر شــود. هــر چنــد در ایــن میــان بایــد توجــه داشــت یکپارچگــی و رشــد 
نســبی تمــام عوامــل، مبیــن طــی مســیر توســعه پایــدار اســت و در ایــن مســیر، تمرکــز اولیــه بــر عامــل یــا عواملــی کــه 

بیشــترین میــزان تأثیرگــذاری را دارنــد محــرک تغییــر وضعیــت ســایر عوامــل بــه شــمار می آیــد. 
ــر از هــر فــرد دیگــری، موقعیــت و نیازهــای  3( در نهایــت، امــروز مشــخص شــده اســت معمــوال خــود فقــرا بهت
    خــود را می شناســند و بایــد در فراینــد تدویــن سیاســت ها و تعریــف پروژه هــای مربــوط بــه خــود، مشــارکت نماینــد. 

    بــدون تردیــد، نقــش فقــرا در طراحی)تدویــن و تعریــف( مــدل و روش هــای فقرزدایــی، مبنایــی بــرای تعهــد بیشــتر 
     آنــان در پیــاده ســازی و اجــرا خواهــد بود. بنابراین مشــارکت فقرا به بهبــود عملکرد پروژه هــای فقرزدایی می انجامد.  

ــی  ــه ویژگ ــد؛ س ــه کار می برن ــرد ب ــن رویک ــت ای ــعه ای تح ــازمان های توس ــه س ــی ک ــای مختلف ــارغ از روش ه ف
مشــترک میــان تمامــی ایــن روش هــا وجــود دارد. 1- تمرکــز بــر معیشــت فقــرا و کاهــش فقــر بــه عنــوان موضــوع اصلی 
مــورد توجــه. 2- رد مداخلــه بــه صــورت بخشــی  و از پیــش تعریــف شــده)مانند کشــاورزی، آب یــا ســالمت( در ابتــدای امــر 
و آغــاز کار بــا تحلیــل نظام هــای معیشــت مــردم بــا هــدف شناســایی نقطــه ی مداخلــه مناســب. 3- تأکیــد بــر مشــارکت 

ــر باشــند.  دادن مــردم در شناســایی و اجــرای فعالیت هــا در موقعیت هایــی کــه می تواننــد مفیــد و مؤث
بدیــن ترتیــب، از بســیاری از جهــات، رویکــرد معیشــت پایــدار یــادآور رویکــرد قدیمــی توســعه یکپارچــه روســتایی3 
ــه اســت کــه رویکــرد  ــن نکت ــی در ای ــاوت اصل ــن حــال، تف ــا ای ــود. ب ــد بخشــی ب ــر و چن اســت کــه رویکــردی فراگی
معیشــت پایــدار، الزامــا بــه دنبــال تعییــن تمامــی جنبه هــای معیشــت فقــرا نیســت. نیــت اصلــی در ایــن رویکــرد، ترجیــح 
بکارگیــری رویکــردی کل نگــر بــرای تحلیــل وضعیــت معیشــتی اســت تــا بــر آن اســاس، موضوعــات و یــا حوزه هــای 
راهبــردی نیازمنــد مداخله)چــه در ســطح محلــی و چــه در ســطح ملــی و سیاســتگذاری( کــه نقشــی موثــر در کاهــش فقــر 
دارنــد؛ تعییــن شــوند. طرفــداران ایــن رویکــرد، بــا اتخــاذ از علــم طــب ســوزنی از تشــبیه قــرار دادن ســوزن در جــای 

ــد. ــتفاده می کنن ــب، اس مناس

3( Integrated Rural Development (IRD)
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جدول شماره دو- مقایسه دو رویکرد معیشت پایدار با توسعه یکپارچه روستایی

معیشت پایدار )اواخر دهه 1990(توسعه یکپارچه روستایی )دهه1970(
مردم، توانمندی ها و محدودیت های آن هاساختارها، مناطقنقطه شروع

چنــد بعــدی، پیچیــده، در ســطح محلــی، مفهــوم ریســک و جامع، چند بعدی، ساده سازی عملیاتمفهوم فقر
ــود. ــه می ش ــوع پذیرفت تن

تحلیل مسأله
برنامه ریــزی در دوره زمانــی کوتــاه مــدت انجــام و بــه 
فرایندی فراگیر، تکراری و نیازمند به تکمیل طی زمانصــورت موضوعــی قطعــی در نظــر گرفته می شــود.

قلمرو
ــارکت  ــد، مش ــرح( واح ــی، برنامه)ط ــد بخش چن

ابتــدا مشــخص می شــود. از  بخش هــا 
ــدک،  ــاط ورودی ان ــدد، نق ــای متع ــی، برنامه ه ــد بخش چن

ــف ــای مختل ــق پروژه ه ــی از طری ــارکت بخش ــب مش جل

ــی محلی، منطقه محورسطح اجرا ــی، ارتباط ــطح عملیات ــت گذاری و هم س ــطح سیاس هم س
روشــن میــان دو ســطح تعریــف می شــود.

دولــت در ســطوح ملــی و محلــی، ســازمان های مــردم نهــاد، دولت در سطوح ملی و محلیسازمان های شریک
جامعــه مدنــی و بخــش خصوصــی

ساختار مدیریت 
پروژه

درون سازمان های شریکواحد مدیریت پروژه مجزا

هماهنگی
)میان بخش ها(

اهداف مشترک، مزایای هماهنگی بواسطه شرکاء شناسایی می شود.اجرای یکپارچه )هدایت کننده(

ابعاد چند گانه، مرکز توجهبه صراحت مورد توجه نیست.پایداری

DFID, 2000 :منبع

د - رابطه تأمین مالی خرد و معیشت پایدار 
تأمیــن مالــی خــرد، بــه عنــوان اقدامــی بــرای ارائــه دسترســی بــه منابــع اعتبــاری کوچــک در شــکلی آســان و فــارغ 
از تعریــف وثیقه هــای رســمی بــه اعضــای نهــادی جمعــی نظیــر یــک گــروه و یــا در شــکل رســمی نظیــر یــک تعاونــی 
بــه شــمار می آیــد. تأمیــن مالــی خــرد، امــری ضــروری بــرای شــروع یــک کســب و کار کوچــک یــا درآمدزایــی از انجــام 
فعالیت هــای محــدود اســت. چــرا کــه در غیــر اینصــورت اعضــاء آن نهادهــای جمعــی، هرگــز بــه ســرمایه الزم بــرای 
فعالیــت، دسترســی نخواهنــد داشــت. بــه همیــن دلیــل، تأمیــن مالــی خــرد بــه عنــوان ابــزاری قدرتمنــد و مؤثــر بــرای 
ــا فقــر شــناخته می شــود و ایجــاد دسترســی بــه منابــع مالی)اعتبــاری( خــرد بــرای فقــرا در طــول چنــد دهــه  مبــارزه ب

 Basher, 2010; Hossain, 1988; Hassan and(ــر شــده اســت ــه ســرعت فراگی ــه و ب ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــته م گذش
 .)Tufte, 2001; Morduch, 1999; Schreiner, 2003

بــه زعــم بــار، تأمیــن مالــی خــرد، شــکلی از توســعه مالــی اســت کــه بــر کاهــش فقــر از طریــق ارائــه خدمــات مالــی 
ــود ســطح  ــرای بهب ــوان تالشــی ب ــی خــرد را می ت ــن مال ــری دیگــر، تأمی ــه تعبی ــز دارد)Barr, 2004(. ب ــرا تمرک ــه فق ب
دسترســی فقــرا بــه منابــع کوچــک و وام هــای خــرد در شــرایطی دانســت کــه بنابــر ضوابــط بانکــی، امــکان بهره منــدی از 
حمایت هــای مالــی بانــک را ندارنــد)Schreiner and Colombet, 2001(. بنابرایــن تأمیــن مالــی خــرد در برگیرنــده خدماتــی 

.)Nanor 2008(ماننــد پس انــداز، وام و بیمــه خواهــد بــود
تأمیــن مالــی خــرد یکــی از اشــکال خدمــات مالــی اســت کــه توســط نهادهــای مالــی ایجــاد شــده بــا هــدف ارائــه 
خدمــات مالــی بــه جوامــع کــم درآمــد، تعریــف می شــود. ایــن خدمــات مالــی عــالوه بــر پوشــش پس انــداز و وام، آمــوزش 
کارآفرینــی را نیــز در بــر می گیــرد. در ایــن میــان اعتبــار خــرد یــک نــوع از خدمــات مالــی زیــر مجموعــه مقولــه تأمیــن 
مالــی خــرد بــه شــمار آمــده کــه در کشــورهای در حــال توســعه، رواج دارد. اعتبــار خــرد، ارائه کننــده فرصــت دریافــت وام بــه 
افــراد فقیــری اســت کــه پیــش از ایــن نــوع برنامه هــا امــکان دریافــت چنیــن خدماتــی را از بانک هــای متعــارف نداشــتند. 
ایــن وام هــا معمــوال بــرای یــک دوره کوتــاه مــدت، حداکثــر یــک ســال و بــرای شــروع کســب و کارهایــی بــا ماهیت 
کارآفرینــی اعطــاء، می شــوند. در آمــد حاصــل از ایــن نــوع کســب و کارهــا کــه غالبــا در مقیــاس خانگــی و یــا کوچــک 

هســتند، ارتقــا دهنــده ســطح رفــاه افــراد وام گیرنــده و وابســتگان آن هــا اســت. 
بــر اســاس تحقیقــات متعــدد انجــام پذیرفتــه، تأمیــن مالــی خــرد یــک ســازوکار موفــق بــرای دســتیابی بــه ســطح 
اول هــرم زندگــی و ابــزاری مؤثــر بــرای مواجــه بــا بســیاری از شــوک ها و مخاطــرات اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی و 
محیطــی بــه شــمار می آیــد و هــدف برنامه هــای تأمیــن مالــی خــرد در فراینــد توســعه پایــدار، ایجــاد امــکان دسترســی 
مســتمر و پایــدار بــه منابــع مالــی اســت. بــه تعبیــری دیگــر، تأمیــن مالــی خــرد یــا وام هــای خــرد کــه بــا هــدف خــروج از 
وضعیــت فقــر، تعریــف و اعطــاء می شــوند، راهبــردی کلیــدی در حــوزه فقرزدایــی بــه شــمار آمــده و بــه صــورت گســترده 
و بــا ســرعت، طــی 30 ســال گذشــته مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. در حــال حاضــر بیــش از 60 کشــور از ایــن راهبــرد 

 .)Bateman, 2010(ــد ــتفاده می نماین اس
در کنــار مزیت هــای مقولــه تأمیــن مالــی خــرد، بایــد در نظــر داشــت فقــر یــک مشــکل پیچیــده، ترکیبــی و نیازمنــد 
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ــایر  ــد و س ــمار می آین ــه ش ــا ب ــن راهبرده ــای ای ــی از ابزاره ــا یک ــرد تنه ــی خ ــن مال ــت. تأمی ــع اس ــی جام راهبردهای
برنامه هــای توســعه ماننــد ارائــه زیرســاخت ها، آمــوزش بهداشــت، تأمیــن مــواد اولیــه )ماننــد تهیــه کــود و دانــه بــرای 
کشــاورزان( بایــد در پشــتیبانی از موضــوع تأمیــن مالــی، بــه اجــرا درآینــد و در ایــن بیــن، آمــوزش، نقــش بســیار مهمــی 
دارد. بــر همیــن اســاس، برخــی از اقتصاددانــان اظهــار می نماینــد کــه تأمیــن مالــی خــرد بــه تنهایــی قــادر بــه مبــارزه بــا 
فقــر نبــوده و نیازمنــد راهبردهایــی تکمیلــی اســت)Appah et al. 2012(. بــه بیانــی دیگــر، ضمــن تأکیــد بــر نقــش فرصت 

اعطــای وام بــه فقــرا، بایــد در نظــر داشــت کــه تأمیــن مالــی خــرد بــه تنهایــی، در کاهــش فقــر معجــزه نمی کنــد. 
هولــم و موســلی 4 در یــک مطالعــه جامــع دربــاره کاربــرد تأمیــن مالــی خــرد در مبــارزه بــا فقــر چنیــن بیــان می کننــد 
کــه یــک برنامــه خــوب طراحــی شــده، می توانــد میــزان درآمــد فقــرا را افزایــش دهــد و آن هــا را از چرخــه فــرق رهــا 
نمایــد. آنــان، در ادامــه تأکیــد می کننــد بــر اســاس شــواهد، میــزان تأثیــر وام بــر درآمــد وام گیرنــدگان، بــه ســطح درآمــد 
آنــان وابســته اســت و بــر ایــن عقیــده هســتند کــه درآمــد بیشــتر، طیــف بیشــتری از فرصت هــای ســرمایه گذاری را ایجــاد 

.)Stewart, 1998(ــد می نمای
به طور کلی می توان مزیت تأمین مالی و خدمات وابسته به آن را در دو حوزه زیر، خالصه نمود: 

  تأمیــن مالــی، ســهمی قابــل توجــه در افــزاش درآمــد فقــرا دارد و ایــن موضــوع، تمــام مــردم فــارغ از جنســیت، 
    سن و نیز توانمندی ها و ناتوانی های فردی را در بر گیرد. 

  خدمــات تأمیــن مالــی خــرد، فقــرا را در مواجهــه بــا چالش هــای درآمدزایــی توانمنــد می ســازد و قــدرت کنتــرل 
    محیط و تغییرات آن را فراهم می آورد. 

در همیــن رابطــه، توجــه بــه دو مفهــوم پس انــداز و اعتبــار کــه مفاهیمــی شــناخته شــده در بســیاری از کشــورهای 
توســعه یافتــه نظیــر کانــادا و اســترالیا هســتند، در اســتقرار چارچــوب معیشــت پایــدار اهمیــت فــراوان دارنــد. بــه اختصــار، در 
اواســط قــرن بیســتم، تعاونی هــای اعتبــاری در کشــورهای آفریقــای شــرقی ماننــد کنیــا و اوگانــدا شــکل گرفتنــد. همیــن 
ــدا کــرد. در اواســطه دهــه 1970  ــاری محبوبیــت و رواج پی ــب انجمن هــای اعتب ــا در قال موضــوع در جنــوب و شــرق آفریق
میــالدی نیــز گرامیــن بانــک بــه معنــای واقعــی کلمــه، بانــک روســتایی بــوده و در بنگالدش شــکل گرفــت که تجربــه ای در 

ارائــه اعتبــار بــدون اخــذ وثیقــه بــه افــراد فقیــر بــه شــمار می آیــد. 
ــرد،  ــی خ ــن مال ــام تأمی ــاری و نظ ــای اعتب ــا ســنجش اثربخشــی صندوق ه ــه ب ــده در رابط ــای انجــام ش ارزیابی ه

4( Hulme and Mosley, 1996

بیانگــر آن اســت کــه منابــع تأمیــن مالــی خــرد، بــا کاهــش محدودیت هــای ســرمایه، بــرای وام گیرنــدگان ایــن امــکان 
را فراهــم مــی آورد تــا از طریــق افزایــش تولیــد و در نتیجــه، افزایــش درآمــد، ســطح معیشــت خــود و بــه تبــع آن ســطح 
رفــاه شــخصی را ارتقــا دهنــد)Asiama, 2007; Boiwa and Bwisa 2014; Eshetu, 2014(. بــر ایــن اســاس در صورتیکــه 
برنامــه اعتبــارات خــرد در شــکلی مطلــوب و بــا در نظــر گرفتــن تمامــی عوامــل معیشــتی اجــرا شــود، حتــی می تــوان 
شــاهد رشــد بخــش خصوصــی در حوزه هایــی کــه بــه تأمیــن نیازهــای مالــی کســب و کارهــای کوچــک می پــردازد؛ 

نیــز بــود)Wanambisi and Bwisa, 2013(. ایــن امــر مبیــن چنــد وجهــی بــودن اثــرات تأمیــن مالــی خــرد اســت. 
الزم بــه ذکــر اســت در ایــن ســند، بــا توجــه بــه اهــداف و فرضیــات پیش گفتــه، از میــان دو رویکــرد 1- اســتقرار 
سیســتم های مالــی و 2- وام دهــی بــه فقــرا بــه عنــوان یکــی از عناصــر برنامــه فقرزدایــی، رویکــرد دوم مــورد تأکیــد 
ــیب پذیری  ــزان آس ــیتی و می ــای معش ــر دارایی ه ــز ب ــا تمرک ــدار ب ــت پای ــرد معیش ــتا، رویک ــن راس ــت و در همی اس
جامعــه محلــی، بــر کارکــرد مقولــه تأمیــن مالــی خــرد، می افزایــد. در برنامــه تأمیــن مالــی خــرد، موضــوع اشــتغال و 
کاهــش فقــر اهمیــت به ســزایي دارد. تحــت ایــن رویکــرد، تخصیــص اعتبــارات خــرد بــا ســازوکار مشــخص و در بســتر 
تعامــالت اجتماعــی،  بــا هــدف ایجــاد یــک واحــد کســب  و کار کوچــک جدیــد یــا توســعه آن انجــام می پذیــرد کــه 
ایــن اقــدام یــا فراهــم آورنــده حداقــل یــک فرصــت شــغلي بــراي گرداننــده واحــد مــورد نظــر اســت و یــا بــه تأمیــن 
ســرمایه در گــردش و کاهــش هزینــه تولیــد می انجامــد. ایــن تأمیــن مالــی هدفمند)بــا موضــوع درآمدزایــی( کــه بخشــی 
از آن وابســته بــه پــس اندازهــای گروهــی فــرد و بخــش دیگــری از آن، برگرفتــه از پــس انــداز ســایر افــراد می باشــد؛ 
مســئولیت پذیری افــراد را از یــک طــرف در صــرف منابــع و نیــز تصمیم گیــری بــر ســر چگونگــی مدیریــت منابــع و 
از طــرف دیگــر در برابــر تعهــدات جمعــی و اجتماعــی، افزایــش می دهــد. در واقــع تأمیــن مالــی خــرد بواســطه تعهــد 
ــروه،  ــارت اعضــای هم گ ــد و نظ ــمار می آی ــه ش ــه ب ــرای وثیق ــی ب ــی، جایگزین ــای اجتماع مشــترک اعضــای گروه ه

تعبیــری از جایگزیــن نظــارت بانــک اســت. 
ــه ای  ــن می شــود، زمین ــا ســازوکارهای انگیزشــی عجی ــه اعضــای گــروه ب ــی اعطــای وام ب ــان دیگــر وقت ــه بی ب
فراهــم می آیــد تــا وام  گیرنــدگان تمایــل و تعهــد بیشــتری نســبت بــه بازپرداخــت وام داشــته باشــند. ایــن توافق هــای 
انگیزشــی)برگرفته از ضمانت هــای جمعــی و مبتنــی بــر ســرمایه اجتماعــی گــروه( انگیزه هــای پویــا نامیــده می شــوند. بــر 
وکار ضمانــت جمعــی، عــدم پذیــرش درخواســت وام آتــی بــرای افــرادی کــه نســبت بــه بازپرداخــت وام  اســاس ســاز
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خــود، متعهــد نبودنــد، امــری پذیرفتــه شــده اســت. در مقابــل، افــراد متعهــدی کــه اقســاط وام خــود را بــه طــور منظــم 
و در زمان هــای مقــرر، پرداخــت می نماینــد انتظــار همــکاری اعضــای گــروه و دریافــت وام هــای بیشــتری دارنــد. عــالوه 
بــر آن، اعضــای گــروه بواســطه انگیزه هــای پویــا و بــه تدریــج، رابطــه میــان بازپرداخــت بــه موقــع وام هــا و پاییــن بــودن 

.)Bruno and Khachatryan, 2011; Kumar, 2012(نــرخ بازپرداخــت را درک می کننــد
از ایــن روی، الزم بــه توجــه اســت هــدف، صرفــاً اعطــای وام بــه فقــرا نیســت. بلکــه اعطــای وام همان طــور کــه 
بخشــی از نیــاز مالــی فقــرا را تأمیــن می کنــد بایــد بــه گونــه ای تعریــف شــود تــا بــا توجــه بــه تمامــی ابعــاد معیشــتی، 

زمینــه ی خــروج فقــرا از چرخــه ی فقــر را فراهــم آورد.

هـ - گروه های توسعه )خود یار(، کانون توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی
گروه هــای توســعه در تعقیــب دســتیابی بــه اهــداف جامعــه محلــی کــه خــود نیــز عضــوی از آن جامعــه، بــه شــمار 
ــتاوردها،  ــع و دس ــهیم مناب ــا و تس ــترک، همکاری ه ــداف مش ــد. اه ــریت دارن ــخ بش ــا تاری ــر ب ــابقه ای براب ــد؛ س می آین
ــا،  ــن گروه ه ــد. ای ــرار می دهن ــروه ق ــک گ ــم و در ی ــار ه ــع مشــترک را در کن ــا مناف ــراد ب ــه اف ــی هســتند ک موضوعات
ــا  فواصــل منظــم یکدیگــر را مالقــات می کننــد و فعالیــت اصلــی  ــوده کــه ب ــاز، خودگــردان و کوچــک ب گروه هایــی ب
آن هــا کمک هــای دوجانبــه اســت. کمــک دوجانبــه در اینجــا بــه معنــی حمایــت اجتماعــی اعضــاء از یکدیگــر بــوده کــه از 
طریــق بــه اشــتراک گذاشــتن تجربیــات، اطالعــات و راه هــای مقابلــه بــا چالش هــا انجــام می پذیــرد. گروه هــای توســعه، 

ــد.   ــت می نماین ــار، تبعی ــای خودی ــوم، از گروه ه ــن مفه در تبیی
یــک گــروه خودیــار گروهــی اســت مشــتمل بــر 15 تــا 20 زن یــا مــرد کــه بــرای ســاختن اقتصــاد و ایجــاد آرامــش و 
رفــاه خویــش، تــالش می نماینــد. گروه هــای توســعه، ارائــه کننــده فرصت هــای معیشــتی بــرای زنــان و مــردان معمــوال 
 Babajide and Taiwo,(روســتایی و یــا حاشــیه ای بــوده و محملــی بــرای اعطــای اعتبــارات خــرد نیــز بــه شــمار می آینــد
2011(. تأثیــر گروه هــای خودیــار در ایجــاد ارزش هــای فــردی ماننــد افزایــش اعتمــاد بــه نفــس برخواســته از فرصت هــای 

خوداشــتغالی و مواجــه بــا بحران هــای اقتصــادی، مشــارکت در تصمیم گیری هایــی کــه منافــع ســایر اعضــاء و یــا منافــع 
ــایی،  ــت شناس ــا ظرفی ــن گروه ه ــن ای ــود. همچنی ــان می ش ــی، نمای ــری اجتماع ــود و یادگی ــن می ش ــی در آن تأمی جمع
ارزیابــی و برخــورد بــا تغییــرات اجتماعــی، سیاســی، اقتصــادی، بهداشــتی و آموزشــی را فراهــم می آورنــد و بــه طــور ویــژه، 

توانمنــدی اعضــاء مخصوصــا زنــان در مبــارزه علیــه ســوء اســتفاده های مختلفــی کــه نســبت بــه آن هــا در خانــواده یــا جامعــه 
می شــود را ارتقــاء می دهنــد)Ministry of Health and Family Welfare, 1998; Qadir and Hassan ,2013(. بنابرایــن در ایــن 
مبحــث، گروه هــای خودیــار گروه هــای کوچکــی از افــراد فقیــر بــا پیشــینه اجتماعــی - اقتصــادی نســبتا مشــابه هســتند که به 
صــورت داوطلبانــه تشــکیل می شــوند تــا بتواننــد از ابزارهــای ضــروری بــرای پس انــداز و پشــتیبانی مالــی از یکدیگــر، 
حمایت هــای اجتماعــی و نیــز مشــارکت در ارتقــای ســطح رفــاه محــل زندگــی خــود، اســتفاده نماینــد. از جملــه اهــداف 

:)TNCDW, 2007(تشــکیل گروه هــای خودیــار عبارتنــد از
  پس انداز مبالغ کم به صورت منظم

  توافق بر سر مشارکت در یک صندوق مشترک
  پاسخ به نیازهای ضروری

  تصمیم گیری جمعی
  حل اختالفات از طریق رهبری جمعی و تعامالت و بحث های متقابل

  ارائه وام بدون وثیقه و بدون بهره)با حداقل کارمزد منطقی( و با توجه به شرایط تعیین شده در گروه با توجه به نرخ و شرایط بازار

گــروه خودیــار را می تــوان گروهــی خــود اداره کننــده بــا ویژگــی عضویــت افــرادی بــا وضعیــت اجتماعــی - اقتصادی 
مشــابه دانســت کــه بــه اقــدام جمعــی بــرای تحقــق اهــداف مشــترک، تمایــل دارند. 

مشــارکت در یــک گــروه خودیــار نیازمنــد اعتمــاد متقابــل، انســجام گروهــی و عقــل معــاش اســت. اعتمــاد متقابــل 
ــرای انســانیت و  فــارغ از وضعیــت اجتماعــی و اقتصــادی اعضــای گــروه، مبیــن آن اســت کــه اعضــای یــک گــروه ب
فردیــت هــر یــک از اعضــاء و نقشــی کــه در ســازندگی محیــط دارنــد؛ ارزش قایــل می شــوند. در ایــن شــرایط بــه جــای 
توجــه بــه فقــر، بی ســوادی و یــا مهــارت پاییــن اعضــاء، ایجــاد فرصــت بــرای کمــک بــه هــم و ســهیم کــردن دیگــر 
ــای  ــش مهارت ه ــز افزای ــی و نی ــی اجتماع ــرای کارآفرین ــی ب ــد و امکان ــت می یاب ــر اهمی ــات یکدیگ ــاء در تجربی اعض

 .)Kindernothilfe, 2008(ــود ــم می ش ــی فراه زندگ

)TNCDW, 2007( :ویژگی های گروه های خودیار در مقایسه با سایر گروه ها
ویژگی هــای ذیــل، در رابطــه بــا گروه هــای خودیاری اســت که با هدف توانمندســازی و رفع محرومیت تشــکیل می شــوند.  
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  معموال تعداد اعضای گروه های خودیار بین 15 تا 20 نفر با موقیعت اقتصادی و اجتماعی مشابه است. 
  گروه خودیار به دنبال تحقق اهدافی مانند بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش منابع برای توسعه و رهایی از استثمار و فقر است. 

  هر گروه خودیار، مقررات خاص خود را در رابطه با عضویت و همچنین حیطه عمل دارد. 
  معموال گروه های خودیار، گروه هایی غیررسمی)ثبت رسمی نشده( هستند. 

  جلســات دوره ای گــروه، برای حل مشــکالت اعضاء تشــکیل می شــود )مشــکالت اقتصــادی و اجتماعــی( و اعضاء مبلغ 
    ثابتی را به صورت منظم، پس انداز می کنند. 

  پس انــداز اعضــاء معمــوال در بانــک و در حســابی بــه نــام گــروه )کــه صنــدوق گــروه نیــز نــام می گیــرد( نگهــداری 
    می شــود و نماینده گروه مجاز به اداره مبلغ پس انداز شــده اســت. ســپرده های نگهداری شــده در بانک صرف اعطای 

    وام به اعضای گروه می شود و نرخ بهره)کارمزد( وام توسط گروه تعیین می شود.
  تصمیم گیری در خصوص چگونگی صرف منابع مالی در قالب اعطای وام، با مشارکت تمامی اعضاء انجام می پذیرد.
  منابع صندوق گروه از محل وجوه پس انداز شده توسط اعضاء، مبلغ اولیه سپرده شده، بهره)کارمزد( وام ها، درآمدهای 

    حاصــل از فعالیت هــای اقتصــادی گــروه و ... تأمین می شــود. اعطــای وام، ارائه خدمات اجتماعی و یا ســرمایه گذاری 
    مشترک، از جمله مصارف این صندوق ها هستند. 

ــداز کــردن  ــی پس ان ــت درآمــدن توانای ــه فعلی ــرای ب ــی ب ــار، محل ــا گروه هــای خودی ــن گروه هــای توســعه ی بنابرای
افــراد فقیــر بــوده و مــدل گروه هــای خودیــار عمومــا ابــزاری بــرای پس انــداز اجبــاری اعضــاء بــه شــمار می آینــد. بدیــن 
طریــق، صرفــه جویــی و پــس انــداز در کنــار انجــام فعالیت هــای اجتماعــی و تســهیم منافــع، عــادت رفتــاری اعضــاء 

ــی خــود آشــنا می شــوند.  ــع مال ــا مباحــث مدیریــت مناب می شــود)Arika and Nelapudi, 2014( و اعضــاء ب
ــه منظــور ایجــاد شــبکه حمایتــی، امــری پذیرفتــه شــده اســت. بدیــن ترتیــب  ــار، مشــارکت ب در گروه هــای خودی
بواســطه تشــکیل گروه هــای خودیــار در مناطــق محــروم، انــزوا طلبــی کــه میــان افــراد فقیــر، رفتــاری متــداول اســت  
پایــان می یابــد. همچنیــن فــرض بــر آن اســت کــه گروه هــای خودیــار تأثیــری مســتقیم بــر بهبــود وضعیــت معیشــت و 
زندگــی، افزایــش میــزان اتحــاد و تالش هــای جمعــی، ارائــه خدمــات بهداشــتی و ایجــاد انگیزه هــای اجتماعــی و مالــی 
اعضــاء دارند)توجــه بــه ایــن نکتــه مفیــد اســت کــه اهــداف تشــکیل گروه هــای تحــت گرامیــن بانــک، کامــال متفــاوت از اهــداف 

گروه هــای خودیــاری اســت کــه امــروز شــناخته می شــوند و در ایــن ســند نیــز مــورد توجــه اســت(. 

ــوند؛  ــاد می ش ــار ایج ــای خودی ــت در گروه ه ــق عضوی ــه از طری ــی ک ــبکه های اجتماع ــون، ش ــم تامپس ــه زع ب
ــر ایــن  ــرای توانمنــد شــدن اعضــاء از ابعــاد اقتصــادی و اجتماعــی بــه شــمار می آینــد)Thomson, 2010(. ب پایگاهــی ب
اســاس، همانطــور کــه اعضــاء از یکدیگــر حمایــت می کننــد بــه حــل مشــکالتی کــه پیــش از ایــن غیــر قابــل حــل بــه 
نظــر می رســیدند نیــز اقــدام می نماینــد. از آنجــا کــه گروه هــای خودیــار بــا هــدف بهبــود کیفیــت زندگــی افــراد فقیــر 
تشــکیل می شــوند؛ فراینــد شــکل گیری گــروه بــر تکامــل آن تأثیــری مســتقیم دارد)Tolosa, 2007( و کارکــرد مطلــوب 
گــروه، زمانــی کــه گــروه بــه مرحلــه بلــوغ 5 خــود برســد؛ حاصــل می گــردد. بدیهــی اســت تــا پیــش از رســیدن بــه ایــن 
مرحلــه، نبایــد گــروه را بــه چالــش حــل مســأله وارد کــرد و عــدم موفقیــت بــه منزلــه تجربــه ناموفــق و بــروز شکســت 

در طــی مســیر خواهــد بــود. 
ــوده و  در ایــن راســتا یکــی از وظایــف اصلــی گروه هــا، توســعه فرهنــگ کارآفرینــی اجتماعــی در بیــن اعضــاء ب
هدایــت گــروه بایــد بــه صورتــی انجــام پذیــرد کــه اعضــای گــروه بــا اصــول و روش هــای ایجــاد و توســعه کســب و 
کار آشــنا و توانمنــدی الزم بــرای کارآفرینــی را کســب نماینــد. زیــرا کارآفرینــی امکانــی اســت بــرای شناســایی منابــع، 
ــر  ــه ب ــرای غلب ــد ب ــن امــکان، طراحــی راه حل هــای جدی ــع ای ــه تب فرصت هــا و همچنیــن چالش هــای محیطــی و ب
ــی  ــن نوع ــی، مبی ــگ کارآفرین ــع، فرهن ــود. در واق ــن می ش ــوه، ممک ــای بالق ــدی از موقعیت ه ــا و بهره من چالش ه
ــا تأکیــد بــر مناطــق  فرهنــگ اجتماعــی اســت کــه رفتــار کارآفرینانــه را تشــویق می نمایــد. توســعه ایــن فرهنــگ ب
روســتایی نیازمنــد 1- ایجــاد شــرایط الزم بــرای آمــوزش کارآفرینــان روســتایی، 2- تشــویق روســتاییان بــه مشــارکت 
ــه پشــتیبانی از فعالیت هــای  فعــال در برنامه هــای کارآفرینــی روســتایی و 3- تشــویق نهادهــای دولتــی و غیردولتــی ب

 .)Shafeghat et al., 2008(کارآفرینانــه در روســتا اســت
 Austin)در ایــن دوره، کارآفرینــی اجتماعــی کــه عمومــا »فعالیــت کارآفرینــی بــا هــدف اجتماعــی« تلقــی می شــود
et al., 2006)  بــه یــک پدیــده مهــم اقتصــادی در مقیــاس جهانــی تبدیــل شــده اســت(Zahra et al., 2008). هــر چنــد 

کارآفرینــی اجتماعــی یــک موضــوع نویــن و مــورد توجــه در کشــورهای توســعه یافته اســت امــا بســیاری از نوآوری هــای 
کارآفرینــی اجتماعــی بــه کشــورهای در حــال توســعه بــاز می گــردد. کارآفرینــی اجتماعــی مشــتمل بــر الگوهــای کســب 
و کاری اســت کــه بــه تأمیــن نیازهــای انســان می پــردازد(Seelos and Mair, 2005) ماننــد اســتقرار نظام هــای بهداشــتی 
 .(Elkington and Hartigan, 2008)ــدک ــای ان ــا هزینه ه ــکی ب ــرفته پزش ــات پیش ــه خدم ــا ارائ ــتاها و ی ــطح روس در س
5( توســعه گــروه از پنــج مرحلــه شــکل گیری اولیــه، درگیــری و تنــش، هنجار ســازی، بلــوغ و نقــش آفرینــی و در نهایــت افــول تشــکیل می شــود. پایــداری و طوالنــی بــودن زمــان مرحلــه 
بلــوغ و نقــش آفرینــی در ایــن مرحلــه بــه شــدت وابســته بــه چگونگــی طــی مراحــل اولیــه اســت. در صورتی کــه ایــن مراحــل درســت طــی شــوند، گــروه پیــش از آنکــه بــه مرحلــه افــول 

برســد، بواســطه فراینــد شــکل گیری جدیــدی را بــرای خــود تعریــف می کنــد ماننــد ایجــاد گروهــی تخصصــی، گروهــی بزرگ تــر و یــا حتــی تعریــف هنجارهــای جدیــد.
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کارآفرینــی اجتماعــی بماننــد یــک چتــر بــزرگ تلقــی می گــردد کــه مجموعــه فعالیت هــا و فرایندهــای افزایــش ثــروت 
اجتماعــی را در بــر می گیــرد(Austin et al., 2006). بدیــن ترتیــب کارآفرینــان اجتماعــی هــم عامــالن تغییــر در بخــش 
اجتماعــی هســتند و هــم منظــور دســتیابی بــه اهــداف اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطــی، بــه ســرمایه گذاری و 

ــد.    ــدام می نماین ــق ارزش، اق خل

و - کسب و کارهای خانگی، کوچک و متوسط
ــم  ــعه اقتصــادی ه ــرای توس ــر ب ــل مؤث ــن عوام ــی از مهمتری ــی، کوچــک و متوســط یک ــای خانگ کســب و کاره
ــوع از کســب و کارهــا  ــد. ایــن ن ــه شــمار می آین ــه ب در کشــورهای در حــال توســعه و هــم در کشــورهای توســعه یافت
ــن و  ــان، خیری ــا، محقق ــه دولت ه ــان از جمل ــف وســیعی از ذینفع ــه طی ــورد توج ــرده  و م ــه صــورت پیوســته رشــد ک ب
ســازمان های غیرانتفاعــی قــرار گرفته انــد. زیــرا ایــن گروه هــا بدنبــال حــل چالــش اشــتغال، حرکــت در راســتای نــوآوری 
و فراهــم آوردن زمینه هــای توســعه پایــدار هســتند(Ojo, 2003; World Bank, 2010; Musamali and Tarus, 2013). بدیــن 
ترتیــب هــم در کشــورهای در حــال توســعه و هــم در کشــورهای توســعه یافتــه، همــواره پیــدا کــردن روش هایــی بــرای 

بهبــود فعالیت هــای کســب و کارهــای کوچــک و متوســط، موضوعــی قابــل توجــه و در حــال بررســی اســت. 
کســب و کارهــای خانگــی و کوچــک خالــق فرصت هایــی بــرای تولیــد و توزیــع درآمــد، انباشــت ســرمایه، کاهــش 
فقــر و توانمندســازی مردم)به ویــژه مــردم فقیــر( بــه شــمار می آینــد(Babajide, 2012). ایــن نــوع از کســب و کارهــا امــکان 
ــه  ــه گســترش طبق ــن گــروه، منجــر ب ــد کــه ای ــان کوچــک را فراهــم می آورن ــدی از کارآفرین شــکل گیری گــروه جدی
متوســط و توزیــع بیشــتر درآمــد می شــود. در ســطح روســتایی، کســب و کارهــای خانگــی و کوچــک، بــه دلیــل دسترســی 
راحــت بــه مــکان، الزامــات حداقلــی زیرســاختی و فناورانــه و ظرفیــت دسترســی بــه بازارهــای کوچــک، قابلیــت پیشــرفت 
دارنــد. مــرور تجربــه جوامــع روســتایی در زمینــه کســب و کار مبیــن آن اســت کــه کســب و کارهــای خانگــی، کوچــک 
و حتــی متوســط، نقشــی قابــل توجــه در افزایــش درآمــد و نیــز تنــوع بخشــی بــه منابــع درآمــدی خانواده هــا و همچنیــن 

کاهــش فقــر و آســیب پذیری خانوارهــا دارنــد.
بــا ایــن حــال علیرغــم مزیت هــای منســوب بــه کســب و کارهــای کوچــک و متوســط در زمینــه تســهیل و تقویت رشــد 
اقتصــادی در ســطوح محلــی و ملــی، بســیاری از مطالعــات، عــدم دسترســی بــه منابــع مالــی را مانعــی اساســی در این مســیر 

بــر می شــمارند. مانعــی کــه باعــث می شــود کســب و کارهــای خانگی، کوچــک و متوســط بویــژه در ســطح روســتاها، نتوانند 
نقــش خــود را درســت ایفــا نماینــد(Anyanwu, 2003; Lawson, 2007). دسترســی بــه منابــع مالــی، چهــار حــوزه اصلــی 
دسترســی فیزیکــی، قیمــت  گــذاری، مدل هــای تأمیــن مالــی مناســب کــه نیازهای ایــن نوع کســب و کارهــا را تأمیــن نماید 
و نیــز روابــط مناســب کــه  بــه صــورت مؤثــر انــواع مختلــف کســب و کارهــای کوچــک و متوســط را در بر گیرنــد؛ شــامل 
می شــود(Musamali and Tarus, 2013). عــالوه بــر آن نبایــد از نظــر دور داشــت کــه بازارهــای ســرمایه  معمــوال در مناطــق 
روســتایی ناقــص بــوده و خانواده هــای روســتایی بــه منابــع مالــی بــه منظــور ســرمایه گذاری، دسترســی کافــی ندارنــد. ایــن 
امــر خــود باعــث می شــود تــا کســب و کارهــای کوچــک در ســطح روســتا پیــش از آنکــه بــه بازدهــی و ســودآوری برســند، 

 .)Meijerink and Roza, 2007(از بیــن برونــد

ویژگی های کسب و کارهای کوچک و متوسط در مناطق روستایی
ــی  ــت، یعن ــوع مالکی ــر ن ــتایی ب ــق روس ــط در مناط ــک و متوس ــای کوچ ــب و کاره ــی کس ــی اصل ــا ویژگ اساس
ــا مشــارکتی  ــا شــخصی و ی ــواده( متمرکــز اســت و مالکیــت کســب و کار ی ظرفیــت صاحبــان اصلــی کســب و کار)خان
ــا و توســعه کســب و کار روســتایی  ــرای بق ــده ب ــد کنن اســت)Ebimobowei et. al., 2006(. ســایر ویژگی ها)کــه ماهیــت تهدی

ــد از: ــد( عبارتن دارن
1( سطح پایین دسترسی به منابع مالی به صورت بلند مدت 

2( هزینه های باالی تأمین سرمایه به دلیل نرخ های بهره و هزینه های بانکی باال
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3( ضعف در بهره گیری از مزایای صرفه جویی به مقیاس
4( مهارت های ضعیف مدیریتی و ناتوانی در پرداخت به نیروی کار ماهر 

5( کیفیت پایین تولیدات
6( مدیریــت ضعیــف منابــع مالــی و ناتوانــی در تمایــز قایــل شــدن میــان امور مالی شــخصی و امــور مالی کســب وکار

7( هزینه باالی تولید به دلیل زیرساخت های نامناسب و ضایعات ناشی از آن
8( نبود و بی توجهی به موضوع تحقیق و توسعه
9( آموزش محدود و یا عدم آموزش نیروی کار

10( مستندات ضعیف در رابطه با سیاست ها، راهبردهای، حسابداری، برنامه ها، اطالعات و نظام ها
11( مهارت های محدود در زمینه کارآفرینی و پیشینه های آموزشی و فنی ناکافی

12( عدم کفایت ضمانت های مالی
13( سرمایه کم و محدودیت منابع مالی

14( محدودیت در دسترسی به تکنولوژی کارآمد به ویژه برای فراوردی، نگهداری و انبارش
15( عدم وجود برنامه های جایگزین

16( سطح پایین دسترسی به اطالعات درست و در زمان الزم
در ایــن رابطــه، گروه هــای توســعه محلــی و همبســتگی مــردم یکــی از ابزارهــای مؤثــر بــرای غلبــه بــر محدودیت هــای 
کســب و کارهــای کوچــک و متوســط، بویــژه در ســطوح روســتایی بــه شــمار می آینــد. بــه بیانــی دیگــر، شــبکه اجتماعــی- 
اقتصادی)پشــتیبانی(، نقــش مهمــی در حمایــت و ارتقــای مهــارت مدیریتــی صاحبــان و مدیــران کســب و کارهای کوچــک ایفا 
می نمایــد. بنابرایــن رابطــه قــوی بــا ســایر افــرادی کــه بــه نوعــی درگیــر فعالیت هــای کســب و کاری هســتند هــم مبیــن 
وجــود شــبکه پشــتیبانی اســت و هــم زمینــه رقابــت ســازنده را فراهــم مــی آورد)De Klerk and Saayman, 2012(. توســعه 
شــبکه میــان صاحبــان کســب وکار، بــا ایجــاد یــک ســاختار تجــاری مناســب، بــه بهبــود بهــره وری کســب و کارهــای 
روســتایی می انجامــد)Pooe and Mafini, 2012(. روابــط میــان اعضــای هــر گــروه و همچنیــن رابطــه میــان گروه هــا و 
نحــوه مدیریــت و ســازماندهی آن هــا، تعییــن کننــده شــبکه مســتقر در هــر جامعــه بــوده و بــا توجــه بــه اهمیــت نقــش 
ــرای  ــی ب ــی حیات ــا موضوع ــل گروه ه ــن تکام ــکل گیری و همچنی ــت ش ــب و کار، مدیری ــر کس ــت ه ــبکه در موفقی ش

پایــداری کســب و کارهــا بویــژه کســب و کارهــای روســتایی اســت. عــالوه بــر آن، ســازوکار تأمیــن خــرد بــه عنــوان 
ارائــه کننــده خدمــات مالــی بــه گروه هایــی از مــردم محــروم، زمینــه درآمدزایــی و نیــز دسترســی بــه فرصت هــای خــود 

.)Ebimobowei et. al., 2012(اشــتغالی را فراهــم مــی آورد

گام های راه اندازی یک کسب و کار در مقیاس های خانگی، کوچک و در نهایت متوسط
1( کسب اطمینان از آمادگی الزم برای توسعه و یا راه اندازی یک کسب وکار)خود ارزیابی- پیوست شماره 10(

2( تصمیم گیری در رابطه با موضوع کســب و کار و کســب اطمینان  نســبی در مورد مناســب بودن موضوع کســب و کار 
     با توانمندی ها و امکانات در اختیار)شناسایی فرصت های ایجاد و یا توسعه کسب و کار- پیوست شماره11(

3( امکان سنجی جامع)ابعاد اقتصادی، بازار، فنی و ...(
4( تعییــن ســاختار کســب و کار از نظــر نــوع مالکیــت و نحــوه مشــارکت)مالکیت یــک نفر، شــرکت بــا مســئولیت محدود، 

     شرکت تضامنی و یا تعاونی، شرکت سهامی خاص و ...(
5( تعیین نام تجاری و نشان آن 

6( تهیه طرح کسب و کار و تعیین جایگاه کسب و کار در زنجیره ی تأمین مرتبط
7( پیش بینی منابع مالی الزم به ویژه برای شروع کار

8( ثبت کسب و کار)بر اساس مقررات(
9( اخذ مجوزهای قانونی و صنفی 

10( برنامه ریزی بر اساس طرح کسب و کار برای تمامی ابعاد طرح
11( گردآوری و تأمین منابع مالی، فیزیکی، انسانی و ... 

12( تهیــه مجموعــه نقشــه ها، قراردادهــا و فراهــم آوری ســایر اقدامــات زیرســاختی در تمامــی ابعــاد نظیر ســاختمان و 
       تجهیزات، منابع انسانی، فناوری، مواد اولیه، بازاریابی و ...

13( ساخت و تجهیز
14( مدیریت کسب و کار نوپا 

15( توسعه روابط و ورود به شبکه فعالیت
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16( رشد و توسعه
17( خروج و یا تعریف فضای کسب وکار جدید)تکمیل و یا تغییر کسب و کار(

ز- جمع بندی
بــه زعــم چمبــرز، معیشــت بــه معنــی زندگــی و زنــده بــودن، توانایی هــا، دارایی هــا و فعالیت هایــی اســت کــه بــرای 
زندگــی مــورد نیــاز اســت)Chambers, 2005( و مقولــه ای فراتــر از شــغل بــوده و مجموعــه فعالیت هایــی کــه فــرد بــرای 
گــذران زندگــی انجــام می دهــد و بایــد انجــام دهــد را شــامل می شــود)Helmor and Sing, 2001(. بدیــن ترتیــب، معیشــت 
ــاز زندگــی در  ــان از وجــود قابلیت هــا، دارایی هــا و فعالیت هــای مــورد نی ــرای کســب اطمین ــی ب ــدار یــک برنامــه اصل پای
دنیــای امــروز اســت و معیشــت یــک خانــواده آنــگاه پایــدار اســت کــه بتوانــد ظرفیت هــا، توانایی هــا و دارایی هــای خــود را 

.)Scoones, 2009(توســعه دهــد و در عیــن حــال، منابــع طبیعــی و بنیان هــای محیــط را تضعیــف ننمایــد
بررســی ها و تجربیــات، بیانگــر آن اســت کــه رویکردهــای مشــارکتی تأمیــن مالــی خــرد بــه عنــوان یکــی از راهبردهای 
اصلــی در جنبــش مبــارزه بــا فقــر و ایجــاد معیشــت پایــدار، کاربــردی فراگیــر دارد. زیــرا فقــرا و گروه هــای کــم درآمــد بــا 
مشــکل جــدی عــدم دسترســی بــه اعتبــار مواجــه هســتند. بهــره وری فقــرا بــه دلیــل فقــدان ســرمایه، پاییــن اســت و در 
کســب و کار، بویــژه فعالیت هــای خــود اشــتغالی)که در روســتاها فراگیــر اســت( موفــق نیســتند. بدیــن ترتیــب توانمندســازی 
مــردم و توســعه ظرفیت هــای فــردی و گروهــی آنــان از یــک طــرف، آن هــا را در شناســایی و بهره بــرداری از منابــع موجــود 
یــاری می رســاند و از طــرف دیگــر، زمینــه تســهیل دسترســی بــه منابــع مالــی در کنــار ارائــه مشــاوره های معیشــتی، امــکان 
ارتقــای ســطح معیشــت و پایــداری آن را فراهــم مــی آورد. در ایــن میــان، تأکیــد بــر نقــش مــردم و برنامه ریــزی بــا محوریت 
آنــان از اهمیتــی قابــل توجــه برخــوردار اســت و تمامــی برنامه ریزی هــا و ســازماندهی ها بایــد بــه گونــه ای انجــام پذیــرد 
تــا مــردم، خــود در شناســایی نیازهــا و ظرفیت هــای توســعه ای مشــارکت نمــوده و از ایــن طریــق بواســطه ورود بــه چرخــه 
درآمدزایــی، هــم نیازهــای اولیــه معیشــتی خــود را تأمیــن نماینــد و هــم برای مدیریــت ســرمایه های در اختیــار و تولیــد منابع 

ســرمایه ای بــه صــورت فعاالنــه اقــدام نماینــد.  
ــز  ــردم، مرک ــود م ــه خ ــق می شــود ک ــی محق ــا در صورت ــدار تنه ــی در شــکلی پای ــه فقرزدای ــر آن اســت ک ــاور ب ب
مداخلــه باشــند و مداخلــه بــا راهبردهــای معیشــتی، محیــط اجتماعــی و توانایــی انطبــاق بــا شــرایط، هماهنــگ باشــد. 

در ســطح عملیاتــی مــردم محــوری ایــن رویکــرد مبیــن آن اســت کــه مداخلــه بــا ســطح معیشــتی مــردم آغــاز و بــه 
ــت می شــوند.  ــه اهــداف معیشــتی خــود، حمای ــرای دســتیابی ب ــردازد و مــردم ب ــان، می پ ــر آن طــی زم چگونگــی تغیی
 در ایــن آیین نامــه رویکــرد معیشــت پایــدار و کارآفرینــی اجتماعــی مــورد توجــه بــوده و بــا تأکیــد بــر عاملیــت فــرد 
و نیــز ویژگی هــای آن بــه عنــوان ســرمایه اجتماعــی، ســعی بــر آن می شــود تــا اعضــای جامعــه محلــی بــا مشــارکت و 
حمایــت یکدیگــر، وارد چرخــه درآمدزایــی شــوند و بــا اولویــت ایجــاد درآمــد از طریــق راه انــدازی و یــا توســعه کســب و 

کارهــای خانگــی و یــا کوچــک، بــه ارتقــای ســطح معیشــت فــردی و جمعــی کمــک نماینــد.  
ــز  ــعه و نی ــد توس ــا فراین ــان ب ــی آن ــردم در همراه ــازی م ــه، توانمندس ــن آیین نام ــر در ای ــت دیگ ــز اهمی ــه حائ نکت
بهره گیــری از نتایــج افزایــش درآمدهــا اســت و گروه هــای توســعه ای کــه بــه صــورت خودگــردان و داوطلبانــه تشــکیل 
می شــوند در ارتباطــی دو ســویه، بــه تکمیــل توانایی هــای اعضــای خــود در مواجــه بــه چالش هــای ناشــی از فقــر، طــی 
ــه  ــعه، وظیف ــز توس ــوان مراک ــه عن ــا ب ــه گروه ه ــن آیین نام ــد. در ای ــی می پردازن ــعه یافتگ ــی توس ــعه و حت ــیر توس مس
یکپارچــه ســازی اقدامــات، مدیریــت رشــد همــه جانبــه اعضــاء و راهبــری مســیر ارتقــای ســطح رفــاه جامعــه هــدف را بــر 
عهــده دارنــد. تأکیــد بــر مقولــه درآمدزایــی، آمــوزش، پشــتیبانی و حمایــت از انجــام فعالیت هــای درآمــدزا نقطــه عطفــی 
بــرای فقــرا و خــروج آنــان از چرخــه فقــردر نظــر گرفتــه می شــود و بواســطه کســب درآمــد، توانمنــدی الزم در بــرآورده 

ســاختن ســایر نیازهــای فــردی و ارتقــای ســطح معیشــت فراهــم می آیــد. 
ــرای  ــان الزم ب ــت شــود و زم ــزی شــده هدای ــد و برنامه ری ــه صــورت هدفمن ــد ب ــروه بای ــن راســتا فعالیت هــای گ در ای
ــه  ــر پای ــد و ب یادگیــری و مســئولیت پذیری اعضــاء صــرف گــردد. بدیــن ترتیــب هــر گــروه، بواســطه رشــدی کــه می نمای
توانمندی هــای حاصلــه، محــرک اصلــی بــرای توســعه بــه شــمار می آیــد. از ایــن روی، تجربــه شــکل گیری، تــوان افزایــی 
و بــه پایــداری رســیدن گروه هــا در هــر منطقــه، اهمیتــی شــایان توجــه دارد و هــر اقدامــی فــارغ از توجــه بــه چرخــه عمــر و 

ــا فعالیت هــای اقتصــادی، اقدامــی محکــوم بــه شکســت بــه شــمار می آیــد.  فرهنــگ گــروه بویــژه در رابطــه ب
ــر آن، در ایــن آیین نامــه، بهره گیــری از مبانــی نظریــه شــبکه ها یــک اصــل در نظــر گرفتــه شــده اســت  عــالوه ب
و گام هــای اجرایــی بــه گونــه ای تنظیــم شــده اند تــا هــر روســتا و هــر شهرســتان بــه مثابــه یــک گــره و کنشــگر از 
شــبکه زنجیــره تأمیــن، بواســطه یــک »طــرح راهبــردی« بــا ســایر روســتاها و شهرســتان ها پیونــدی مؤثــر برقــرار نمایــد. 
صحــت و کیفیــت ایــن »طــرح راهبــردی« تضمینــی بــرای پایــداری کســب و کارهــا و نیــز فعالیت هــای توســعه ای در 
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تمامــی ســطوح بــه شــمار می آیــد و زمینــه ارتقــای ســطح معیشــت را بــه صــورت یکپارچــه فراهــم مــی آورد.
در ایــن مســتند، منظــور از شــبکه زنجیــره تأمیــن روســتایی)محلی(، گروهــی از کســب و کارهــای مســتقل در ســطوح 
متفاوت)غالبــاً خانگــی، کوچــک و متوســط( اســت کــه در نقــاط جغرافیایــی پراکنــده، بــه گونــه ای در ارتبــاط بــا یکدیگــر 
قــرار می گیرنــد تــا به واســطه اهــداف مشــترک در طراحــی، تولیــد و ارائــه محصــوالت و خدمــات بــا کیفیــت مناســب، 
زمینــه بــروز هم راســتایی راهبــردی را فراهــم آورنــد. کســب و کارهــای واقــع در هــر شــبکه، نقــش خــود را در راســتای 
تکمیــل شــبکه و ارتقــای کارکــرد آن تعریــف و تنظیــم می نماینــد. بدیــن ترتیــب، تعامــل میــان عناصــر شــبکه، موجــب 
ــر  پایــه تفکــر  ــد. ب ــا شــبکه های مشــابه خــود رقابــت می نمای هم افزایــی و ایجــاد ارزش افــزوده شــده و هــر شــبکه ب
شــبکه ای و اســقرار زنجیــره تأمیــن پویــا، شکســتن چرخــه فقــر، صرفــاً بــر پایــه توزیــع منابــع مالــی و در شــکلی نازل تــر 
ــبکه(  ــه نقشه)ش ــرد. بلک ــام نمی پذی ــر، انج ــی منحص ــب و کار در فضای ــک کس ــدازی ی ــای وام و راه ان ــق اعط از طری
ــن،  ــره تأمی ــبکه زنجی ــقرار ش ــی و اس ــت طراح ــبکه و کیفی ــب و کار در ش ــر کس ــگاه ه ــب و کار و جای ــردی کس راهب
اهمیتــی حیاتــی دارد کــه بی توجهــی بــه آن، صرفــاً منجــر بــه افزایــش تعهــدات مالــی فقــرا و قــرار دادن آنــان در فقــری 
گســترده تر از ســطح پیشــین خــود، می شــود. شــکل شــماره ســه، تصویــری شــماتیک از یــک شــبکه زنجیــره تأمیــن 
یکپارچــه روســتایی اســت. در تدویــن ایــن آیین نامــه، طراحــی و اســتقرار شــبکه زنجیــره تأمیــن کــه مســتلزم شــناخت 
عمیــق بــازار، ویژگی هــا و ظرفیت هــای محیطــی، طراحــی فرآیندهــای صحیــح، انجــام فعالیت هــای صحیــح و منطبــق 
بــا جایــگاه در شــبکه و ... اســت، از دو مســیر دنبــال می شــود. 1- توســط بنیــاد برکــت بــه عنــوان عامــل جریان ســاز و 
ــن دو  ــه ای ــد توجــه هم زمــان ب پشــتیبان و 2- گروه هــای توســعه و اعضــای آن گروه هــا. موفقیــت هــر شــبکه، نیازمن

مســیر بــوده و بــه عملکــرد ایــن دو رکــن و تعامــل میــان آن هــا وابســته اســت.

شکل شماره سه- شبکه زنجیره تأمین یکپارچه روستایی
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در اجــرای منویــات مقــام معظــم رهبری)مدظله العالــی( مبنــی بــر »در ذهنــم حــل مشــکالت محرومیــن بــوده اســت. 
مثــال مشــکالت هــزار روســتا را حــل کنیــد. چقــدر خــوب اســت هــزار نقطــه آبــاد شــود ... ایــن دســتگاه را بــرای ایــن 
کار آمــاده کنیــد« و در راســتای تکمیــل فراینــد اجــرای مأموریــت اصلــی بنیــاد برکــت بــا محوریــت کمــک و همیــاری 
بــرای بهبــود، کارآفرینــی و توانمندســازی اقتصــادی و اجتماعــی مناطــق محــروم و کمتــر توســعه یافته کشــور، آیین نامــه 
»ســرمایه گذاری مردمــی و اشــتغال نیــروی انســانی )آســمان(« توســط کمیتــه تحقیــق و توســعه بنیــاد برکــت، تنظیــم و بــه 

تصویــب هیــأت مدیــره بنیــاد برکــت رســیده اســت.

فصــل اول- اهداف و راهبردهای اصلی
ماده 1- اهداف

 الف( اهداف اصلی
  توسعه اشتغال پایدار

  توان افزایی مردم در سطح شهرستان از ابعاد اجتماعی و اقتصادی  
  افزایش سطح درآمد مردم شهرستان بویژه روستاییان

  افزایش سطح خود اتکایی مردم)جامعه هدف(
   افزایش مشارکت و مسئولیت پذیری مردم در توسعه محل سکونت

ب( هدف غایی
  توسعه همه جانبه و پایدار مناطق هدف

ماده 2- راهبردهای اصلی
  تمرکز بر توانمندسازی اقتصادی - اجتماعی

  بهره گیری از رویکرد مشارکتی و جلب مشارکت و مسئولیت پذیری جامعه محلی
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  تمرکز بر مزیت های نسبی شهرستان)با قابلیت بهره مندی اکثریت(
  توسعه کارآفرینی اجتماعی

  کمک به چرخه مالی در مناطق هدف)روستاها( فارغ از میزان سودآوری 
  بهره گیری از رویکرد شبکه کنشگران و پایدار سازی کسب و کارها و فرایندهای توسعه

  ایجاد ارتباط پویا میان تمامی سطوح اعم از گروه ها، مناطق هدف)روستاها(، شهرستان ها و استان های هدف

ماده 3- تعاریف
چارچــوب معیشــت پایــدار: معــرف عوامــل اثرگــذار بــر معیشــت مــردم و روابــط میــان آن عوامــل اســت. این 
رویکــرد مــردم محــور از پنــج مؤلفــه اصلــی ســرمایه ای تحــت عناویــن ســرمایه انســانی، اجتماعــی، طبیعــی، فیزیکــی و 
مالــی تشــکیل می شــود و اگــر تمامــی ایــن منابــع ســرمایه ای، تجمیــع و در ارتباطــی حســاب شــده، یکپارچــه شــوند؛ 

ایــن مــدل دارایــی محــور، مبنایــی بــرای تحقــق توســعه پایدار قــرار می گیــرد.
کســب و کار روســتایی: ایــن نــوع کســب و کار کــه بــا مقولــه کارآفرینــی روســتایی ارتباطــی تنگاتنــگ دارد، 
تقریبــا از قواعــد عمومــی کســب و کار تبعیــت می نمایــد و مبیــن بکارگیــری نوآورانــه منابــع و امکانــات روســتا در راســتای 
ــردی،  ــی ف ــت زندگ ــود کیفی ــرای بهب ــی ب ــتایی، امکان ــب و کار روس ــد. کس ــب  و کار می باش ــای کس ــکار فرصت ه ش

خانوادگــی و اجتماعــی و نیــز ابــزاری بــرای تثبیــت اقتصــاد و ایجــاد محیطــی توســعه یافته تلقــی می گــردد. 
ــا هــدف  ــه ب ــرد ک ــا م ــا 20 زن ی ــر 15 ت ــی مشــتمل ب ــار و حمایت ــی خودی ــی: گروه های ــعه محل ــرو توس گ
ــد و  ــی تشــکیل می شــوند و محــور توســعه نظام من ــردی و همچنیــن محل ــاه ف ســاختن اقتصــاد و ایجــاد آرامــش و رف
ــا بتواننــد از  ــه تشــکیل می شــوند ت ــه صــورت داوطبان ــه شــمار می آینــد. ایــن گروه هــا ب همــه جانبــه جامعــه محلــی ب
ابزارهــای ضــروری بــرای پس انــداز و پشــتیبانی مالــی از یکدیگــر، حمایت هــای اجتماعــی و نیــز مشــارکت در ارتقــای 

ســطح رفــاه محــل زندگــی خــود، اســتفاده نماینــد. 
صنــدوق »پشــتیبان کســب و کار« گــروه: صندوقــی اســت کــه توســط هــر گــروه توسعه)روســتایی( در بانک، 
ــنه از  ــای وام قرض الحس ــروه و اعط ــد گ ــا قواع ــب ب ــاء متناس ــداز اعض ــت پس ان ــن نگهداش ــود و ضم ــکیل می ش تش
منابــع آن بــه اعضــاء، ابــزاری بــرای آمــوزش پس انــداز بــه اعضــاء، آشــنایی آنــان بــا نظــام بانکــی، پذیــرش ریســک و 

مســئولیت در قبــال تصمیمــات مالــی نیــز می باشــد.
مشــاور: شــخصی حقوقــی و یــا حقیقــی اســت کــه مســئولیت اجــرای طــرح آســمان را در یــک منطقــه و یــا 
مناطــق هــدف تعییــن شــده، در چارچــوب شــرح خدمــات قــرارداد مــورد توافــق و در انطبــاق بــا ایــن آیین نامــه برعهــده 
ــام  ــرای انج ــای الزم ب ــش و توانمندی ه ــان از دان ــب اطمین ــس از کس ــی و پ ــد رقابت ــک فراین ــاور در ی ــرد. مش می گی

ــود. ــاب می ش ــئولیت ها انتخ مس
تســهیلگر: فــردی اســت بــا دانــش و توانایــی انجــام فعالیت هــای اجتماعــی و مشــارکتی و نیــز راهبــری ایجــاد 
ــه انجــام  ــرده و زمین ــروه کمــک ک ــل گ ــه ایجــاد و تکام ــروه، ب ــار گ ــا. تســهیلگر، در کن ــعه کســب و کاره ــا توس و ی
فعالیت هــای اقتصــادی و همچنیــن اقدامــات مشــارکتی جامعــه محــور را بــرای اعضــای گــروه فراهــم مــی آورد. تســهیلگر 
بایــد مــورد اعتمــاد اعضــای گــروه باشــد و بتوانــد بــه توانمندســازی آنــان در تصمیم گیــری، درک ارکان توســعه پایــدار، 
یادگیــری مهارت هــای فنــی و نیــز مهارت هــای رفتــاری کمــک نمایــد. همچنیــن تســهیلگر، مســئولیت تأییــد طرح هــای 
کســب و کاری اعضــای گــروه را از جانــب بنیــاد برکــت برعهــده دارد و موظــف اســت اعضــاء را در طــی مســیر ایجــاد و 
یــا توســعه کســب و کار همراهــی و پشــتیبانی فنــی نمایــد. تســهیلگران بــا مدیریــت مشــاوران، بــه ایفــای نقــش و انجــام 

ــد. ــده، می پردازن ــی ش ــف پیش بین وظای

فصل دوم- جامعه هــدف و دامنه زمانی و مکانی
ماده 4- جامعه هدف

الــف- جامعــه هــدف مســتقیم: حداکثــر یــک چهــارم خانــوار هــر شهرســتان)با موضــوع ایجــاد شــغل جدید و 
افزایــش درآمــد شــاغلین فعلــی( به عنــوان عامــالن توســعه بــا تأکیــد بــر مناطــق روســتایی بــه طوریکــه حداقــل 20 درصــد 

روســتاهای بــا جمعیــت بــاالی 70 خانوار، پوشــش داده شــود.
ب- جامعــه هــدف غیرمســتقیم: خانواده هــای تحــت پوشــش افــراد منتخب)جامعــه هــدف مســتقیم( به واســطه 

افزایــش درآمــد و ارتقــای ســطح رفــاه خانــواده و افــراد منتفــع از این توســعه بواســطه اشــتغال غیرمســتقیم
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ماده 5- دامنه مکانی
شهرستان با اولویت مناطق محروم بویژه روستاها

ماده 6- دامنه زمانی
بــازه زمانــی اجــرای برنامــه حمایتــی بنیــاد برکــت در هــر منطقــه هــدف، حداکثــر 5 ســال اســت. ایــن حمایــت، 
صرفــا مالــی نبــوده و پشــتیبانی های فنــی و راهبــری اقدامــات در مســیر توســعه، بویــژه، توســعه کســب و کار را در بــر 

می گیــرد.  

ماده 7- ویژگی های اعضای جامعه هدف منتخب 
ــبی از  ــورت نس ــه ص ــای آن، ب ــه اعض ــود ک ــاب می ش ــتاهایی( انتخ ــف، جوامعی)روس ــدف مختل ــع ه ــان جوام از می

ــند. ــوردار باش ــل برخ ــای ذی ویژگی ه
  جوانان و افرادی که توانایی آموزش و کار دارند.

  افــرادی کــه توانایــی انجــام فعالیت هــای درآمــدزا را مطابــق بــا ویژگی هــای منطقــه هــدف دارنــد مانند دامپــروری، 
کشــاورزی، صنایــع دســتی و بــوم گردی. 

  افــرادی کــه بــه صــورت نســبی درآمدزایــی داشــته امــا قــادر بــه اخــذ وام از نظــام بانکی نیســتند؛ ایــن افــراد قدرت 
بازپرداخــت وام قرض الحســنه را دارنــد.

ــا  ــمی و ی ــای جس ــر محدودیت ه ــف نظی ــل مختل ــه دالی ــا ب ــد ام ــت دارن ــی کار و فعالی ــه توانای ــرادی ک   اف
ــد.  ــرار گرفته ان ــیب ق ــرض آس ــا در مع ــده و ی ــیب دی ــار آس ــروه اقش ــی، در گ اجتماع

 به طــور کلــی از آنجــا کــه گروه هــای منتخــب، نقــش محــرک توســعه را در ســطح جامعــه هــدف، دارنــد بایــد 
اعضــای آن هــا بــه گونــه ای تحــت عنــوان گــروه، گــرد هــم آینــد کــه قــادر بــه ایفــای نقــش محولــه باشــند. 

فصل ســوم- مراحل اصلی اجرا
ــق طــی هفــت  ــه چرخــه توســعه از طری ــرای ورود شهرســتان ب ــه الزم ب ــاده 8- ایجــاد زمین م

ــود. ــام می ش ــر انج ــب زی ــه ترتی ــه ب مرحل
1( استقرار نظام مدیریتی اجرای طرح و همراه سازی ذینفعان
2( شناخت و آماده سازی محیط و تشکیل گروه های توسعه 

3( ظرفیت سازی، توسعه توانمندی های فردی، اجتماعی و فعالیت های گروهی
4( ظرفیت ســازی و توســعه توانمندی هــای اقتصــادی اعضــای گروه ها)با محوریت کســب و کارهای خانگــی، کوچک(

5( تسهیل فرایند تأمین مالی گروه ها با هدف اشتغال زایی و بهبود وضعیت کسب و کار 
6( ایجاد و توسعه کسب و کارهای متوسط 

7( پایدارسازی و توسعه فعالیت ها

ماده 9- استقرار نظام مدیریتی اجرای طرح و همراه سازی ذینفعان )مرحله 1(
9-1- ایجاد و تجهیز واحد مدیریت طرح آسمان در بنیاد برکت 

9-2- انتخــاب شهرســتان مبتنــی بــر سیاســت ها، برنامه هــای باالســری و نقــاط قــوت شهرســتان)نقاط قــوت احصــاء 
شــده بایــد مبیــن اثبــات اولیــه موفقیــت اجــرای طــرح آســمان در شهرســتان منتخب باشــد(.

ــی،  ــی، اقتصــادی، فرهنگ ــاد جغرافیای ــر ابع ــف نظی ــاد مختل ــاس ابع ــر اس ــتان ب ــق شهرس ــناخت عمی 9-3- ش
ــماره 1(  ــت ش ــت محیطی)پیوس ــی و زیس اجتماع

9-4- تدوین حوزه ها و راهبردهای توسعه کسب و کار متناسب با شناخت انجام پذیرفته طی بند )9-3( و در ارتباط 
با سایر ظرفیت های شهرستان و استان مربوط و همچنین سایر استان ها)طراحی شبکه پایدار توسعه(

9-5- ارزیابی و انتخاب اولیه مناطق هدف)روستاها( بر اساس معیارها )پیوست شماره 2( 
9-6- هماهنگــی بــا مســئولین اســتان، شهرســتان و بخــش بــه منظــور تبییــن موضــوع و تعییــن نــوع مشــارکت 
ــر.  ــمی و مؤث ــکلی رس ــی در ش ــن بخش ــارکت بی ــت و مش ــب حمای ــط و جل ــن مرتب ــتگاه ها و عاملی ــک از دس ــر ی ه
در ایــن راســتا الزم اســت مدیریــت طــرح آســمان در بنیــاد برکــت، بــه صــورت فعاالنه بــه جلب حمایت مســئولین 



بخش دوم:آیین نامه سرمایه گذاری مردمی و اشتغال نیروی انسانی )آسمان( بخش دوم:آیین نامه سرمایه گذاری مردمی و اشتغال نیروی انسانی )آسمان(

38

آیین نامه سرمایه گذاری مردمی و اشــتغال نیروی انسانی

39

آیین نامه سرمایه گذاری مردمی و اشــتغال نیروی انسانی

ــا  و دســتگاه ها در ســطوح ملــی، اســتانی و شهرســتان بپــردازد و ضمــن انعقــاد تفاهم نامــه، اجــرای ایــن مشــارکت را ب
ــری نماید.  جدیــت پیگی

9-7- تعییــن نماینــده بنیــاد برکــت در شهرســتان بــه منظــور اجــرای مؤثــر طــرح آســمان و انجــام هماهنگی هــا 
و وظایــف مربــوط، در چارچــوب ضوابــط بنیــاد  

تبصــره: الزامــا نیــازی نیســت بــرای هــر شهرســتان، یــک نماینــده، تعییــن شــود و در صــورت امــکان، اجــرای 
طــرح آســمان در چنــد شهرســتان می توانــد توســط یــک نفــر، نمایندگــی شــود. در ایــن خصــوص، متناســب بــا معیارهایی 
ماننــد پراکندگــی شهرســتان ها، جمعیــت و وســعت هــر شهرســتان، تنــوع زیســت محیطــی هــر شهرســتان، ظرفیت هــا 
و مزیت هــای هــر شهرســتان و همچنیــن، ارتبــاط شهرســتان ها بــا یکدیگــر، بــرای یــک و یــا چنــد شهرســتان، یــک 

نماینــده تعییــن می شــود. 
9-8- تهیــه شناســنامه بــرای هــر یــک از مناطق هدف)روســتاها( توســط نماینده بنیــاد برکت در شهرســتان بــرای اجرای 

طرح آسمان)پیوســت شــماره 3( 
ــرای تســهیل اجــرای طــرح انجــام  ــات الزم ب ــه، مناطــق هدف)روســتاها(، انتخــاب می شــوند و اقدام ــن مرحل در ای
ــدازه فــرم شناســنامه،  ــرای نماینــده، هــر ان ــه نقــش و وظایــف پیش بینــی شــده ب ــا توجــه ب ــر آن ب می پذیــرد. عــالوه ب

ــردازد.  ــود می پ ــف خ ــای وظای ــه ایف ــی بیشــتری ب ــناخت و آگاه ــا ش ــده ب ــود؛ نماین ــل ش ــر تکمی دقیق ت
9-9- انتخاب مشاور ذیصالح برای اجرای عملیاتی طرح آسمان در نقاط و جوامع منتخب

9-10- تهیه برنامه اجرایی و برآورد اولیه اعتبار 

ماده 10- شناخت و آماده سازی محیط و تشکیل گروه های توسعه)مرحله 2(
10-1- توصیــف طــرح در مناطــق هدف)روســتاها( توســط مشــاور و شناســایی و انتخاب تســهیلگران)با اولویــت انتخاب 

افــراد واجــد شــرایط محلــی( با نظــارت نماینــده بنیاد در شهرســتان
10-2- آموزش تسهیلگران توسط مشاور و معرفی به بنیاد برای اخذ تأیید

مســئولیت عملکــرد تســهیلگران بــا مشــاور اســت و بــا توجــه بــه وظایــف پیش بینــی شــده بــرای تســهیل گران، 
مشــاور موظــف اســت در انتخــاب تســهیلگران بــه توانمندی و دانــش آنــان در انجــام فعالیت هــای اجتماعــی، برنامه ریزی، 

اقتصــادی و ... توجــه نمــوده و افــرادی بــا ویژگی هــای تخصصــی، متناســب بــا انتظــارات اجــرای طــرح آســمان، انتخــاب 
نمایــد. در ایــن مرحلــه، بهره گیــری از ابزارهایــی ماننــد برگــزاری آزمــون و یــا انجــام مصاحبــه، توصیــه می شــود.

10-3- تأیید تسهیلگران توسط مدیریت طرح آسمان در بنیاد برکت و تبیین وظایف آنان 
10-4- برقــراری ارتبــاط مســتقیم بــا جامعــه محلــی و جلــب همــکاری و تهییــج آنــان در اجــرای طــرح آســمان 

توســط مشــاور و تســهیلگر
10-5- برقــراری ارتبــاط بــا مقامــات محلــی، بخشــدار، دهیــار، معتمدیــن محلــی و ســایر افــراد عالقمنــد بــه توســعه 
منطقــه هدف)روســتا( و تشــکیل یــک گــروه غیررســمی موقــت بــه منظــور تبییــن طــرح آســمان در ســطح جامعــه محلــی 

و کســب شــناخت عمیــق نســبت بــه منطقــه هدف)روســتا(، توســط مشــاور و تســهیلگر
10-6- تدویــن ســند توصیــف محیــط از طریــق ارزیابــی دارایی هــای ســرمایه ای پنــج گانــه، توســط تســهیلگر و 
بــا همــکاری افــراد عالقه منــد و مؤثــر در منطقــه هدف)روســتا( در قالــب گــروه غیررســمی موضــوع بنــد)10-5( )پیوســت 
شــماره 4( و معرفــی ظرفیت هــای توســعه کســب و کار هــر روستا )پیوســت شــماره 5( ظــرف مــدت حداکثــر ســه مــاه از 
زمــان انتخــاب شهرســتان، تعییــن نماینــده و مشــاور. نماینــده بنیــاد مســئولیت تکمیل )در صــورت نیــاز( و تأییــد اطالعات 
ایــن دو ســند را برعهــده دارد و پــس از تکمیــل بایــد آن اســناد جهــت اخــذ تأییــد نهایــی در اختیــار مدیریــت طرح آســمان 

در بنیــاد برکــت قــرار دهــد.
ایــن دو ســند، از یــک طــرف، مبنایــی بــرای برنامه ریــزی و جهــت دهــی بــه فعالیت هــای کســب و کاری گروه هــا 
بــه شــمار می آیــد و از طــرف دیگــر مبنایــی بــرای تدویــن راهبردهــا، برنامه ریــزی و طراحــی شــبکه ها و خوشــه های کســب 

ــد.  و کاری می باش
بدیهــی اســت در صــورت وجــود بیــش از یــک تســهیلگر، فعالیــت تکمیــل ایــن اســناد، بــه صــورت مشــارکتی و بــا 

ــرد. مدیریــت مشــاور، انجــام می پذی
10-7- شناســایی و تشــکیل دو و یا ســه گروه توســعه در هر منطقه هدف)روســتا( متناســب با جمعیت جامعه هدف، 
بــا حداقــل 15 و حداکثــر 20 عضــو در هــر گــروه، طبــق ضوابط مربوط و تهیه شناســنامه گروه )پیوســت های شــماره 6 و 7(. 
ایــن گروه هــا محــرک توســعه و عهــده دار نقــش پیشــگامی در توســعه کســب و کارهــای خانگــی و کوچــک و 
بــه تبــع آن، ارتقــای ســطح معیشــت جامعــه هــدف هســتند. بنابرایــن در انتخــاب اعضــای هــر گــروه ضمــن رعایــت 



بخش دوم:آیین نامه سرمایه گذاری مردمی و اشتغال نیروی انسانی )آسمان( بخش دوم:آیین نامه سرمایه گذاری مردمی و اشتغال نیروی انسانی )آسمان(

40

آیین نامه سرمایه گذاری مردمی و اشــتغال نیروی انسانی

41

آیین نامه سرمایه گذاری مردمی و اشــتغال نیروی انسانی

مــاده 7، توجــه بــه میــزان درک افــراد داوطلــب بــرای عضویــت از نقشــی کــه بایــد ایفــا نماینــد نیــز الزامــی اســت. در 
صورتیکــه تعــداد افــراد داوطلــب بــرای عضویــت در گروه هــا بیــش از ظرفیــت پیش بینــی شــده در حداکثــر ســه گــروه 
باشــد؛ عضویــت افــرادی در اولویــت قــرار می گیرنــد کــه تبعــات عملکــرد آنــان در حــوزه کســب و کار، ایجــاد اشــتغال و 
همچنیــن در توســعه منطقــه هدف)روســتا(، بیشــتر از ســایرین باشــد. تســهیلگر موظــف بــه مدیریــت فرایند تشــکیل گروه 

بــوده و بایــد مانــع بــروز شــکاف اجتماعــی و طبقاتــی در ســطح منطقــه هدف)روســتا( شــود. 
الزم بــه توجــه اســت کــه گــروه غیررســمی تشــکیل شــده )موضوع بنــد 10-5( پــس از تکمیــل اســناد مربــوط، 
ماهیــت عملکــردی خــود را از دســت می دهــد و اعضــای آن گــروه می تواننــد بــدون هیچگونــه امتیــازی در گروه هــای 

توســعه عضــو شــوند.
 

تبصــره 1: اعضای گروه همگی خانم یا آقا خواهند بود.
ــر  ــک نف ــع اســت و ی ــروه، بالمان ــک گ ــا ی ــف و ی ــواده در گروه هــای مختل ــک خان ــراد ی ــت اف ــره 2: عضوی تبص

ــود. ــو ش ــروه، عض ــد گ ــد در چن نمی توان
تبصــره 3: در ماه هــای ابتدایــی تشــکیل گــروه ممکــن اســت مــوارد زیــر پیــش بیایــد. بنابرایــن مشــاور و تســهیلگر 
ــتیبانی  ــا را پش ــل گروه ه ــکل گیری و تکام ــد ش ــز فراین ــکاری و نی ــا، هم ــداری گروه ه ــکل گیری و پای ــد در ش موظفن
نماینــد. نماینــده بنیــاد در ایــن رابطــه موظــف بــه ایفــای نقــش هماهنگــی و نظارتــی اســت و در تشــکیل و پایدارســازی 

گروه هــا توجــه بــه صــرف زمــان مناســب الزامــی اســت.
1( برخی از افرادی که اعالم عضویت کرده اند از گروه خارج شوند. 

2( افراد جدیدی به عضویت گروه درآیند. 
ــد در  ــه بای ــا چگون ــد و ی ــان نماین ــروه بی ــد در گ ــی را بای ــا اینکــه چــه مباحث ــری اعضــاء در رابطــه ب 3( یادگی

ــرد.  ــام پذی ــدی انج ــه کن ــد؛ ب ــارکت کنن ــا مش تصمیم گیری ه
4( اهمیت رسمیت دادن به جلسات، مستند سازی و پایبندی به تصمیمات را به مرور زمان درک نمایند. 

10-8- هــر گــروه توســط رئیــس و دبیــر گــروه کــه خــود از اعضــای گــروه هســتند؛ اداره می شــود. 
ــت  ــا رأی اکثری ــر ب ــوان دبی ــه عن ــاء ب ــر از اعض ــی دیگ ــروه و یک ــس گ ــوان رئی ــه عن ــروه ب ــای گ ــی از اعض یک

ــس  ــده رئی ــط برعه ــرای ضواب ــات و اج ــکیل جلس ــروه، تش ــت گ ــئولیت مدیری ــوند. مس ــن می ش ــروه، تعیی ــای گ اعض
ــابداری  ــداری و حس ــناد، نگه ــداری اس ــظ و نگه ــوط، حف ــای مرب ــل فرم ه ــات، تکمی ــه صورت جلس ــئولیت تهی و مس
ــه  ــروه ب ــری در گ ــت. تصمیم گی ــروه اس ــر گ ــده دبی ــر عه ــس، ب ــاب رئی ــروه در غی ــت گ ــز مدیری ــد و نی ــوه نق وج
ــی اعضــای  ــه راهنمای ــه، تســهلیگر، وظیف ــن رابط ــماره 8 و 9(. در ای ــارکتی انجــام می پذیرد)پیوســت های ش صــورت مش
گــروه بــرای چگونگــی انتخــاب رئیــس و دبیــر گــروه و تبییــن  وظایــف و آمــوزش رئیــس و دبیــر گــروه را بــر عهــده دارد. 
10-9- جلــب همــکاری مقامــات اجرایی، تصمیم گیر و همچنیــن ذی نفوذ)فرماندار، رؤســای ادارات ذیربــط، امام جمعه 
و ... ( در ســطح شهرســتان و منطقــه هــدف، توســط نماینــده بنیــاد در شهرســتان و تســهیل برقــراری ارتباط مشــاور با آنان

ماده 11- ظرفیت سازی، توسعه توانمندی های فردی، اجتماعی و  فعالیت های گروهی)مرحله 3(
ــه منظــور تأمیــن منافــع جمعــی، نحــوه  11-1- آمــوزش و ترویــج فرهنــگ فعالیــت گروهــی، نحــوه همــکاری ب
تصمیم گیــری مشــارکتی، مســئولیت پذیری، تقویــت هم بســتگی و انســجام گروهــی، پس انــداز کــردن، شــناخت نیازمندی های 

اساســی و نظایــر آن متناســب بــا ســطح هــر گــروه
11-2- تنظیــم و ارائــه پیش نویــس اولیــه آییــن نامــه داخلــی هر گروه توســط تســهیلگر و بررســی، تکمیــل و تصویب 
نهایــی آن توســط اعضــاء در آیین نامــه داخلــی، مــواردی ماننــد ضوابــط عضویــت در گــروه، رفتــار مطلــوب در گــروه، نحــوه 
تصمیم گیــری در گــروه، بازه هــای زمانــی و محــل تشــکیل جلســات گــروه، مبلــغ اولیــه و مبالــغ پس انــدازی تحــت عنــوان 
حــق عضویــت، فرآینــد بررســی درخواســت و اعطــای وام و .... تعریــف و مشــخص می شــوند. مشــاور موظــف اســت رویه هــا و 

فرم هــای مربــوط را تهیــه و در اختیــار تســهیلگران و گروه هــا قــرار دهــد.  
11-3- نیازسنجی و آموزش نیازهای مهارتی بنا به درخواست هر گروه توسعه و برای هر یک از اعضاء

11-4- آموزش مباحث عمومی مالی و حسابداری به اعضاء)در حد آگاهی و درک مناسبات مالی گروه(
11-5- آمــوزش نــگارش و تدویــن طرح هــای کســب و کار بــا تأکیــد بــر کســب و کارهــای خانگــی، کوچــک و در 

صــورت نیــاز، متوســط
11-6- ســنجش میــزان آمادگــی هــر یــک از اعضــاء بــرای توســعه و یــا ایجــاد یــک کســب و کار- ارزیابــی ســریع 

)پیوســت شــماره 10(
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11-7- آموزش مباحث شناسایی بازار و فروش
11-8- آمــوزش مباحــث متمرکــز بــر نقــش کیفیت محصــول و خدمــات و همچنیــن اصــول، اســتانداردها و نظام های 

کنتــرل و تضمیــن کیفیت 

ــب و  ــت کس ــا محوری ــا )ب ــادی گروه ه ــای اقتص ــعه توانمندی ه ــازی و توس ــاده 12- ظرفیت س م
ــه 4(: ــی، کوچک( )مرحل ــای خانگ کاره

ــع  ــتیبانی و رف ــرای پش ــی ب ــت درون گروه ــا مدیری ــتیبان کســب و کار« ب ــای »پش 12-1- تشــکیل صندوق ه
ــا ضوابــط تعییــن شــده در گــروه  ــه کســب و کار و احتیاجــات شــخصی اعضــاء مطابــق ب نیازهــای معطــوف ب

12-2- انجام امور حسابداری صندوق »پشتیان کسب و کار« توسط دبیر گروه
دبیــر گــروه موظــف اســت تحــت نظــارت رئیــس گــروه، نســبت بــه تکمیــل اطالعــات صفحــه شــخصی هــر 
عضــو، مشــتمل بــر مبلــغ عضویــت اولیــه، مبالــغ پــس انــداز نوبه ای)حــق عضویــت(، وام هــای دریافتــی، مبالــغ تســویه 
ــداری  ــابداری و نگه ــی حس ــا توانای ــرادی ب ــد اف ــروه بای ــر گ ــس و دبی ــماره 12(. رئی ــت ش ــدام نماید)پیوس ــده و .... اق ش

ــود.  ــم ش ــان، فراه ــه آن ــای الزم ب ــه آموزش ه ــکان ارائ ــد ام ــاز بای ــند و در صــورت نی حســاب ها باش
تبصره: هزینه آموزش های مربوط به این بند، از طرف بنیاد برکت تأمین می شود. 

12-3- سپرده گذاری کلیه وجوه واریزی در صندوق »پشتیبان کسب و کار«
در ایــن رابطــه بایــد در یکــی از بانک هــا، حســاب مربــوط بــه صنــدوق بــا امضــای توأمــان رئیــس و دبیــر گــروه 

بــاز شــود. ســود ســپرده بــه عنــوان ســرمایه صنــدوق، منظــور می شــود و همچنیــن، هــر یــک از مبالــغ دریافتــی حداکثــر 
بایــد ظــرف مــدت دو هفتــه بــه حســاب صنــدوق واریــز شــود. 

تبصــره: پیشــنهاد می شــود در ســال 1396 در صــورت تشــکیل هــر گــروه، هــر یــک از اعضــاء، حداقــل 50 
ــا حداقــل 20 هــزار  ــر ب ــه عنــوان مبلــغ عضویــت اولیــه)ورودی( و حــق عضویتــی براب ــال( ب هــزار تومــان)500 هــزار ری
تومان)دویســت هــزار ریــال( بــه صــورت ماهانــه، در صنــدوق گــروه پــس انــداز نماینــد. بی تردیــد ایــن مبلــغ بایــد هــر 

ســال، توســط گــروه بازنگــری و متناســب بــا شــرایط اجتماعــی و اقتصــادی محیــط افزایــش یابــد. 

12-4- اعطای وام به اعضاء هر گروه با رعایت ضوابط مربوط و در سه نوع:
       1( وام متوسط برای ایجاد و توسعه کسب و کار جدید و یا احیای کسب و کارهای قدیمی

           2( وام خــرد کســب و کاری بــرای رفــع نیازهــای جزئــی متقاضــی در حوزه کســب و کار ماننــد خرید یا تعمیر 
            ماشین و ابزارآالت، تکمیل خرید مواد اولیه 

      3( وام کارگشایی برای رفع نیازهای اساسی متقاضی مانند تعمیر محل زندگی، درمان های ضروری
وام متوســط، موضوعاتــی را بــا محوریــت کســب و کار و ایجــاد درآمــد نظیــر شــروع یــک کســب و کار، بهبــود 
وضعیــت کســب و کار و یــا تأمیــن نیازهــای اولیــه بــرای راه انــدازی یــک کســب و کار هســتند؛ در بــر می گیــرد. ایــن 
موضوعــات بایــد در قالــب یــک طــرح مشــخص توســط هــر یــک از اعضــاء بــه گــروه ارائــه شــود. هــر یــک از طرح هــا 
ــد  ــد. پــس از تأیی ــرار می گیرن ــار تســهیلگر ق ــد اولویــت در اختی ــا قی در گــروه بررســی و تکمیــل می شــوند و ســپس، ب
هــر طــرح کســب و کار توســط تســهیلگر، بــا رعایــت شــرایط، وام متوســط اعطــاء می شــود. تســهیلگر موظــف اســت در 

تدویــن طرح هــا نیــز بــه اعضــای گــروه، کمــک نمایــد. 
پیــش از تدویــن جامــع هــر طــرح کســب و کار و در صــورت وجــود گزینه هــای متعــدد، هــر فــرد می توانــد پــس 
از تهیــه طرحــی اجمالــی بــرای هــر گزینــه مــورد نظــر و بــرای تصمیم گیــری در رابطــه بــا گزینــه مناســب تر، از فــرم 
شناســایی فرصت هــای ایجــاد و یــا توســعه کســب و کار)پیوســت شــماره 11( اســتفاده نمــوده و اطمینانــی نســبی در مــورد 

مناســب بــودن موضــوع کســب و کار بــا توانمندی هــا و امکانــات در اختیــار، کســب نمایــد.
ــا موضــوع کســب و  ــماره 13( ب ــت وام)پیوســت ش ــرای دریاف ــی درخواســت های اعضــاء ب ــره 1: در بررس تبص
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کار)توســعه و یــا ایجــاد(، توجــه بــه اولویــت و توجیه پذیــری هــر طــرح، وجــود بــازار و امــکان فــروش محصــوالت محلــی 
ــاز ضــروری  ــع مــورد نی و روســتایی، ریســک پاییــن فعالیــت، امــکان بهره منــدی از مهارت هــا، تجهیــزات و ســایر مناب
اســت. هــر فــرد موظــف اســت در تدویــن طــرح کســب و کار پیشــنهادی، ضمــن توجــه بــه مزیت هــای منطقــه ای بــه 
ــازار،  ــه ب ــی، دسترســی ب ــع مال ــارت، مناب ــر مه )نظی ــش را ــش و آورده خوی ــد و نق ــه نمای ــود توج ــای نســبی خ توانمندی ه
ــر  ــه ه ــا کمــک تســهیلگر در آیین نام ــا ب ــد طرح ه ــط بررســی و تأیی ــد. ضواب ــه( مشــخص نمای ــواد اولی ــه م دسترســی ب

ــود.  ــروه درج می ش گ
تبصــره 2: مقیــاس کســب و کارهــا در رابطــه بــا وام هــای متوســط، کســب و کارهــای خانگــی و کوچــک و در 

صــورت لــزوم، متوســط)با رعایــت ضوابــط مــاده 14( اســت. 
تبصــره 3: تصمیم گیــری در خصــوص موضــوع کســب و کار و مبلــغ وام در جلســات گــروه انجــام می پذیــرد 

و توافــق اکثریــت اعضــاء مــالک اســت.  
تبصــره 4: اعطــای وام در شــکل های خــرد کســب و کاری و یــا کارگشــایی نیــز بــا رعایــت ضوابــط منــدرج 
در آییــن نامــه گــروه، نیــاز فــرد و تــوان وام گیرنــده در بازپرداخــت و منــوط بــه موافقــت اکثریــت اعضــای گــروه، بــوده و 
تســهیلگر موظــف اســت در خصــوص ایــن دو نــوع وام، بویــژه وام هــای خــرد کســب و کاری، مشــاورت الزم را بــه گــروه، 
ارائــه نمایــد. تأمیــن مالــی ایــن دو نــوع وام از محــل حســاب گروه)صنــدوق پشــتیبان کســب و کار گــروه( بــوده کــه طبــق 

ضوابــط تعریــف و پرداخــت می شــود. 

ــای  ــروه، ویژگی ه ــای گ ــدازه و ویژگی ه ــر ان ــی نظی ــر موضوعات ــتمل ب ــرد گروه ها)مش ــجام و عملک ــی انس 12-5- ارزیاب
اعضــای گــروه، قواعــد گــروه و میــزان رعایــت آن، همــکاری اعضــاء در پــس انــداز کــردن( توســط مشــاور با هــدف حمایــت از پایداری 

گروه هــا و افزایــش ســطح عملکــرد هــر یــک و پشــتیبانی مالــی از آن هــا بــه ترتیــب زیــر: )پیوســت شــماره 14( 
 درجــه الــف- اگــر 12 تا 14 عامل، خیلی خوب و حداقل دو مورد خوب ارزیابی شــوند؛ انســجام و عملکرد گروه با 
  توجــه بــه زمان ســپری شــده مناســب بوده و شــرایط دریافــت وام مطابق بــا ضوابط و یــا دریافت مبلــغ حمایتی از 

   طرف بنیاد)موضوع بند 12-4(، وجود دارد. 
 درجــه ب- اگــر 8 تــا 12 عامل، خیلی خوب ارزیابی شــوند؛ گروه باید ســه مــاه دیگر به فعالیت خــود ادامه دهد و 

   مجدد ارزیابی شود. در این فاصله باید نسبت به رفع موضوعاتی که نامناسب هستند با اولویت اقدام شود. 
 درجــه ج- اگــر کمتر از هشــت عامل، خیلی خوب ارزیابی شــوند؛ انســجام گروه مناســب نبوده و شــرایط دریافت 
  حمایت از جانب بنیاد، وجود ندارد. در این شــرایط آســیب شناســی وضعیت گروه توســط اعضای گروه و تســهیلگر و 

  همکاری نماینده بنیاد در شهرستان برای اجرای طرح آسمان، الزامی است.
تبصــره 1: در صورتیکــه گروهــی تــازه ایجــاد شــود بایــد حداقــل ســه مــاه از زمــان تشــکیل آن بگذرد و ســپس انســجام و 

عملکــرد گــروه، ارزیابی شــود. 
تبصــره 2: در صــورت وجــود گروه هــای منســجم و فعــال در هــر منطقــه و پــس از انجــام ارزیابــی انســجام و 
عملکــرد گروهــی، بــا توجــه بــه ضوابــط نتایــج ارزیابــی، می تــوان آن گروه هــا را مبنــای فعالیــت قــرار داد. در ایــن راســتا 
فعــال بــودن گروه هــا و انطبــاق تعامــالت اعضــاء بــا شــرایط گروه هــای تعریــف شــده در ایــن آیین نامــه، اهمیــت دارد. 
ــا شــرایط اجــرای ایــن آیین نامــه  ــاد، مســئول شناســایی و تأییــد هماهنگــی گروه هــا ب ــا نظــارت نماینــده بنی مشــاور ب
اســت و در صــورت تأییــد نهایــی آن گروه هــا توســط مدیریــت طــرح آســمان در بنیــاد، می تــوان آن گروه هــا را مبنــای 

فعالیــت قــرار داده و آنــان را وارد چرخــه اجــرای طــرح آســمان نمــود.  

12-6- ضمانت هر وام توسط فرد و دو نفر دیگر از اعضای گروه
هــر فــرد وام گیرنــده ضمــن آنکــه موظــف اســت بازپرداخــت وام دریافتــی خــود را تضمیــن نماینــد بایــد توســط 
دو نفــر از هــم گروهی هــای خــود ضمانــت شــود و هــر ضامــن موظــف بــه تضمیــن 50 درصــد مبلــغ وام اســت. تضمیــن 

بازپرداخــت وام از طریــق چــک و یــا ســفته و مطابــق بــا توافــق بنیــاد بــا صنــدوق عامــل، تعییــن می شــود. 
12-7- امکان دریافت وام در هر مقطع زمانی برای حداکثر 50 درصد اعضای گروه 

بدیهی است اعطای وام به نفرات بعدی منوط به تسویه حساب افراد وام گیرنده قبلی است. 
12-8- محرومیت فرد وام گیرنده از دریافت وام مجدد در صورت عدم تسویه وام پیشین مطابق ضوابط

ــن  ــق ضامنی ــد و بازپرداخــت از طری ــده از عهــده بازپرداخــت اقســاط برنیای ــک از اعضــای وام گیرن ــر هــر ی اگ
انجــام پذیــرد آن فــرد، دو دوره از امــکان دریافــت وام مجــدد، محــروم و اگــر صندوقــی نتوانــد وام هــای دریافتــی را طبــق 
ضوابــط، تســویه نمایــد، اساســا آن صنــدوق و گــروه از دامنــه شــمول حمایــت بنیــاد خــارج و بنابرایــن از دریافــت وام 
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ــود.  ــی - تشــویقی، محــروم می ش حمایت
ــد  ــد، فراین ــک عامــل تســویه نمای ــا بان ــی را ب ــدوق، 50 درصــد وام هــای دریافت 12-9- در صورتیکــه هــر صن
ــر اســاس ضوابــط دریافــت وام و حســب  وام دهــی مجــدد بــرای آن صنــدوق، آغــاز می شــود و ســایر اعضــای گــروه ب

ــد. ــد می گردن ــویقی، بهره من ــی- تش ــکان حمایت ــن ام ــت، از ای اولوی
 

ــت  ــود وضعی ــتغال زایی و بهب ــدف اش ــا ه ــا ب ــی گروه ه ــن مال ــد تأمی ــهیل فراین ــاده 13- تس م
ــه 5( ــب و کار )مرحل کس

13-1- حمایت از فعالیت پس انداز اعضای گروه و پشتیبانی از توان مالی صندوق هر گروه توسط بنیاد برکت
بدیــن منظــور، بنیــاد برکــت بــا هــدف تشــویق اعضــاء بــه پس انــداز و تقویــت صنــدوق هــر گــروه بــه عنــوان 
ــداز شــده  ــزان پس ان ــر می ــا دو براب ــادل ب ــار، مبلغــی مع ــاه یــک ب ــرای اعطــای وام هــای خــرد، هــر چهــار م منبعــی ب
ــا توجــه بــه ضوابــط منــدرج در بنــد 5-12  توســط هــر گروه)طــی 4 مــاه مــورد نظــر( را کمــک می نمایــد. ایــن مبلــغ ب
مــاده 12 و بنــا بــر درخواســت رســمی تســهیلگر مبتنــی بــر نتیجــه ارزیابــی عملکــرد و انســجام گــروه، پیشــنهاد نماینــده 
بنیــاد در شهرســتان، تأییــد مدیریــت طــرح آســمان در بنیــاد و تصویــب کمیتــه راهبــری، پرداخــت می شــود و بایــد بــه 
گونــه ای برنامه ریــزی گــردد تــا حداکثــر 15 روز کاری پــس از دریافــت درخواســت تســهیلگر توســط نماینــده بنیــاد در 

شهرســتان، مبلــغ مصــوب بــه حســاب صنــدوق گــروه، واریــز شــود.  
ــای وام  ــب اعط ــت و در قال ــاد برک ــط بنی ــا توس ــای گروه ه ــب و کاری اعض ــای کس ــت از فعالیت ه 13-2- حمای

قرض الحســنه از طریــق انتخــاب یــک بانــک عامــل و بــا هــدف تشــویق اعضــای گروه بــه ســپرده گذاری و توســعه کســب و کار
13-3- تعیین سهمیه تجمیعی هر گروه برای اعطای وام توسط بنیاد برکت

ــه مفــاد بنــد 12-5 مــاده 12، نســبتی از مجمــوع ســپرده ای کــه  ــا توجــه ب در صــورت تأییــد انســجام گــروه ب
ــروه  ــر گ ــی ه ــهمیه تجمیع ــوان س ــه عن ــت ب ــده اس ــداز ش ــروه، پس ان ــر گ ــب و کار« ه ــتیبان کس ــدوق »پش در صن
ــداز  ــزان پس ان ــا می ــب ب ــت و متناس ــاد برک ــط بنی ــبت، توس ــن نس ــود. ای ــن می ش ــوع وام، تعیی ــن ن ــای ای ــرای اعط ب
ــاد(، پتانســیل های منطقــه هــدف،  ــی بنی ــغ حمایت ــدوق »پشــتیبان کســب و کار« گــروه)آورده اعضــای گــروه و مبل در صن
ماهیــت طرح هــای کســب وکار ارائــه شــده و ســایر معیارهایــی کــه امــکان اخــذ تصمیــم بهینــه را فراهــم آورد؛ مشــخص 
می گــردد. تعییــن ایــن عدد)نســبت( بــه پیشــنهاد مدیریــت طــرح آســمان در بنیــاد برکــت و تأییــد کمیتــه راهبــری انجــام 

می پذیــرد.  
13-4- تأمین منابع مالی برای اعطای وام به گروه ها

بدیــن منظــور، بنیــاد برکــت موظــف اســت بــه یکــی از انحــاء بــا یــک بانــک عامــل مشــارکت نمــوده و مبلــغ 
مــورد نظــر را در آن بانــک، ســپرده گذاری نمایــد. ایــن ســپرده گذاری بــا مشــارکت بانــک و بــه گونــه ای انجــام می پذیــرد 
کــه حداقــل، 50 درصــد ســهم تعییــن شــده بــرای هــر صنــدوق توســط بانــک تأمیــن شــود. وام اعطایــی بــه صنــدوق 
هــر گــروه کــه بنــا بــر پیشــنهادهای کســب و کاری)مطابــق بــا ضوابــط( تعریــف می گــردد بــا کارمــزد حداکثــر 4 درصــد 

ــه می شــود. در نظــر گرفت
تبصــره: بنیــاد برکــت موظــف اســت حداکثــر ظــرف مــدت دو مــاه از زمــان تصویــب ایــن آیین نامــه، بــا یکــی 
ــد؛  ــد نمای ــب وکار« را منعق ــتیبان کس ــای »پش ــه صندوق ه ــای وام ب ــور اعط ــه منظ ــارکت ب ــرارداد مش ــا ق از بانک ه
ــاه از  ــس از دو م ــر پ ــکان پرداخــت وام، حداکث ــت وام، ام ــرای دریاف ــا ب ــودن گروه ه ــاده ب ــه در صــورت آم به نحــوی ک

انعقــاد قــرارداد، مهیــا باشــد.

13-5- اعالم اعتبار هر گروه برای دریافت وام و معرفی اعضای گروه به بانک عامل
بانــک عامــل، اعتبــاری معــادل بــا ســهمیه تجمیعــی تعییــن شــده بــرای هــر گــروه، تعریــف و ایــن اعتبــار از 
طریــق مدیــر اجــرای طــرح آســمان در بنیــاد و نماینــده بنیــاد در شهرســتان بــه هــر یــک از گروه هــا اعــالم می شــود. 
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ــار تعییــن شــده و پــس از بررســی و اولویت بنــدی طرح هــای کســب و کار  ــا میــزان اعتب ســپس هــر گــروه متناســب ب
اعضــاء، افــراد منتخــب را بــا رعایــت ضوابــط، بــرای اخــذ وام بــه بانــک عامــل معرفــی می نمایــد. 

13-6- اعطای وام به فرد و بازپرداخت اقساط به بانک توسط فرد وام گیرنده
بانــک عامــل، مبلــغ تعییــن شــده از طــرف گــروه را در قالــب وام قرض الحســنه بــه فــرد اعطــاء می نمایــد. بدیــن 
ترتیــب فــرد وام گیرنــده بایــد بــه صــورت مســتقیم نســبت بــه پرداخــت اقســاط و تســویه وام خــود اقــدام و مبالــغ را بــه 

حســاب بانــک عامــل واریــز نمایــد. 
تبصــره1: طرح هــای کســب وکار، معرفــی اعضــاء بــرای دریافــت وام و مبلــغ وام اعطایــی بــه هــر فــرد، صرفــًا 
توســط موافقــت گــروه و بــا مشــاورت و تأییــد تســهیلگر انجــام می پذیــرد و بانــک نقشــی در تأییــد و یــا عــدم تأییــد 
طرح هــا و یــا مبالــغ وام، نــدارد. مشــاور موظــف اســت تســهیلگر را در بررســی و تأییــد طرح هــای کســب وکار، پشــتیبانی 

تخصصــی نمایــد و تســهیلگر و مشــاور نســبت بــه فراینــد طــی شــده، مســئولیت مســتقیم دارنــد. 
تبصــره 2: بانــک عامــل، موظــف اســت تمامــی عملیات مربــوط نظیــر زمــان اعطــای وام، دریافــت بازپرداخت ها، 
دیرکردهــا و تســویه حســاب را بــه نماینــده بنیــاد در شهرســتان و همچنیــن، گــروه اعــالم نمایــد. الزم اســت در تفاهــم 

میــان بانــک عامــل و بنیــاد، رویــه اطــالع رســانی و اطالعــات مــورد نیــاز، مشــخص شــود.  
تبصــره 3: تعامــل فــرد وام گیرنــده بــا بانــک و تســویه حســاب آن، هرگــز مســئولیت پیگیــری بازپرداخــت و 

ــری می باشــد.  ــه نظــارت و پیگی ــروه موظــف ب ــد و گ ــروه ســلب نمی نمای ــع وام را از گ ــه موق تســویه ب

13-7- در نظر گرفتن سقف مبلغ وام اعطایی برای تمامی گروه ها 
ســقف وام اعطایــی بــه هــر فــرد، حداکثــر 20 میلیــون تومــان)200 میلیــون ریــال( اســت. ســقف پیش بینــی شــده 
بــه صــورت ســاالنه - در صــورت ضــرورت و نیــز بــا توجــه بــه ویژگی هــای هــر گــروه، بــا پیشــنهاد مدیریــت طــرح 
آســمان در بنیــاد برکــت و تأییــد کمیتــه راهبــری - تغییــر می یابــد. در ایــن رابطــه مدیــر طــرح در بنیــاد برکــت موظــف 
اســت پیشــنهاد خــود را بــا توجــه بــه ویژگی هــای گروه هــا، نظــر کارشناســی تســهیلگران و امکانــات مالــی بنیــاد تنظیــم 
نمایــد. بدیهــی اســت تعــداد وام هــا بــا رعایــت ســقف پیش بینــی شــده، بــه انــدازه ســهمیه اعتبــاری هــر گــروه اســت. 

13-8- افزایش منابع صندوق »پشتیبان کسب و کار«گروه از طریق دریافت انواع کمک های مالی 

هــر گــروه می توانــد در کنــار پس اندازهــای دریافتــی از اعضــاء در قالــب حــق عضویت هــا، بــا هــدف افزایــش منابــع 
ــرد  ــروه انجــام می پذی ــه گ ــه صــورت قرض الحســنه ب ــه ب ــی ک ــا کمک های ــای بالعــوض و ی ــود از کمک ه ــدوق خ صن
اســتفاده نمایــد. ایــن تأمیــن و حمایــت، بــدون حــق رأی تأمیــن کننــده انجــام می پذیــرد و مســئولیت بازپرداخــت مــوارد 

حمایتــی دریافــت شــده بــه صــورت قرض الحســنه بــر عهــده گروه)اعضــای گــروه بــه صــورت جمعــی( اســت.
بنابرایــن ورودی هــای صنــدوق »پشــتیبان کســب و کار« هــر گــروه عبارتنــد از: پس انــداز اعضــای گــروه)آورده 
اعضــاء در قالــب عضویــت اولیــه و حــق عضویــت مســتمر، ســود ســپرده(، مبلــغ حمایتــی بنیــاد )موضــوع بنــد 12-4 مــاده 12 و 

بنــد 13-1 مــاده 13( و کمک هــای دریافتــی از طــرف خیرین)بــدون حــق رأی( 
13-9- تأمیــن نیازهــای مالــی اولیــه و اعطــای وام هــای خرد)کســب و کاری( بــه اعضــای هــر گــروه از طریــق 

صنــدوق »پشــتیبان کســب و کار«
ــزد،  ــد کارم ــاب 4 درص ــا احتس ــدوق، ب ــر صن ــاء در ه ــط اعض ــده توس ــداز ش ــغ پس ان ــد مبل ــر 80 درص حداکث
ــان  ــر محــل ســکونت، درم ــر تعمی ــردی اعضــاء)وام کارگشــایی( نظی ــه ف ــی اولی ــای مال ــن نیازه ــد صــرف تأمی می توان
بیمــاری و امثالهــم و همچنیــن صــرف انجــام فعالیت هــای کســب و کاری محــدود)وام خــرد کســب و کار( شــود کــه ایــن 
ــدوق پشــتیبان  ــی)وام از صن ــت وام داخل ــرای دریاف ــراد ب ــن اف ــی گــروه، ذکــر شــود. تعیی ــه داخل ــد در آیین نام ســهم، بای
کســب وکار گــروه( بــر اســاس نیــاز فــرد، ماهیــت کســب وکار و منــوط بــه توافــق جمعــی اعضــای گــروه اســت. تضمیــن 
بازپرداخــت و تعــداد ایــن نــوع وام هــا ماننــد وام هــای دریافتــی بــرای ایجــاد و یــا توســعه کســب و کار)مفــاد بندهــای 6-12  

و 12-7 مــاده 12( اســت. 
وام هــای اعطایــی از صنــدوق)80 درصــد موجــودی صنــدوق بــه عنــوان مبلــغ قابــل اعطــاء( بایــد بــا رعایــت شــروط 

زیــر ارائــه گــردد: 
 50 درصد مبلغ قابل اعطاء، به وام های کارگشایی و 50 درصد دیگر به وام های خرد کسب و کاری تخصیص یابد. 
 حداکثــر مبلــغ وام اعطایــی، برابــر بــا ســه میلیــون تومان)ســی میلیــون ریــال( و 10 )ده( برابــر ســپرده فــرد اســت. 

13-10- تأمین هزینه های جاری هر گروه، از طریق صندوق »پشتیبان کسب و کار« گروه
هــر گــروه مجــاز اســت، هزینه هــای جــاری خــود را محاســبه و حداکثــر تــا ســقف مبلــغ ســود ســپرده صنــدوق 

»پشــتیبان کســب و کار« گــروه، تأمیــن نماینــد. اعضــای گــروه بــر مصــارف ایــن مبلــغ، نظــارت دارنــد.  
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ــر  ــد حداکث ــی اعضــاء بای ــروه، تمام ــعه مشــارکت اعضــای گ ــدف توس ــا ه ــه و ب ــات اولی ــره 1: در توافق تبص
ــد.  ــال نماین ــا اعم ــی در هزینه ه ــه جوی ــز صرف ــروه و نی ــاری گ ــای ج ــن هزینه ه ــود را در تأمی ــارکت خ مش

ــه  ــد تهی ــروه و اداره آن مانن ــی گ ــای جمع ــر هزینه ه ــر ب ــد، ناظ ــن بن ــور در ای ــای مذک ــره 2: هزینه ه تبص
ملزومــات یــا ایــاب و ذهــاب بــرای انجــام امــور مالــی گــروه اســت و هزینــه ای بــرای هیچ یــک از اعضــای گــروه صــرف 

نمی شــود.

ماده 14- ایجاد و توسعه کسب و کارهای متوسط)مرحله 6(
14-1- ایجاد شرکت تعاونی توسعه شهرستان، متشکل از اعضای گروه های توسعه )روستایی( به منظور انجام دو اقدام اصلی زیر:
ــاد برکت)اجــرای  ــا مشــارکت بنی ــی ب ــدی و بازرگان ــای تولی ــرای ایجــاد واحده ــزی ب ــف- شناســایی و برنامه ری ال

ــران ــا دیگ ــاب(( ی ــت )آفت ــی برک ــی و توان افزای ــه فقرزدای آیین نام
ب- پشــتیبانی از کســب و کارهــای خــرد و خانگــی گروه هــا در قالــب فعالیت هایــی ماننــد استانداردســازی فرآینــد 
تولیــد و محصــوالت، ایجــاد بــازار، خریــد محصــوالت بــه عنــوان بخشــی از تکمیــل زنجیــره تأمیــن واحدهــای تولیــدی، 

تســهیل فــروش محصــوالت.
14-2- شناسایی فرصت های ممکن برای پایدار سازی کسب و کارهای خرد از طریق ایجاد شبکه و خوشه های مرتبط

ماده 15- پایدار سازی و توسعه فعالیت ها)مرحله 7(: 
15-1- تشــکیل کمیتــه رشــد و توســعه شهرســتان بــا عضویــت رؤســای گروه هــا و ســایر افــراد فعــال و عالقه منــد، 
بــه منظــور پایــدار ســازی و توســعه فعالیت هــا، مدیریــت بهینــه گروه هــا، ایجــاد هماهنگــی، شناســایی فرصت هــای جدیــد 

توســعه و انتقــال تجربیــات گروه هــا بــه یکدیگــر توســط مشــاور و نماینــده بنیــاد در شهرســتان
15-2- مستندسازی فرایندهای انجام کار از ابتدای اجرای آیین نامه 

ــر در  ــای برت ــاب گروه ه ــعه و انتخ ــای توس ــنواره گروه ه ــزاری جش ــا و برگ ــرد گروه ه ــی عملک 15-3- بررس
ــاد در  ــا مشــارکت نماینــده بنی ــاد برکــت و ب ســطوح شهرســتان، اســتان و ملــی توســط مدیریــت طــرح آســمان در بنی
شهرســتان بــرای اجــرای طــرح آســمان، تســهیلگران و تمامــی فعــاالن ایــن حــوزه بــا هــدف ایجــاد رقابــت ســازنده میــان 

گروه هــا، تســهیم دانــش و توســعه الگوهــای موفــق
ــه تحقیــق و توســعه  ــر توســط کمیت ــط برگــزاری جشــنواره و انتخــاب گروه هــای برت ــد و ضواب تبصــره: فراین

ــود. ــالم می ش ــه، اع ــن آیین نام ــالغ ای ــان اب ــاه از زم ــار م ــدت چه ــرف م ظ

15-4- نظارت مستمر بر اجرای آیین نامه و سنجش اثرات ناشی از اجرای آن
مدیریــت طــرح آســمان در بنیــاد برکــت موظــف اســت ضمــن نظــارت مســتمر بــر اجــرای ایــن آیین نامــه و ارائــه 
ــد تغییــرات هــر شهرســتان هــدف را  ــار(، بــه صــورت ســاالنه رون گزارش هــای مســتمر و ســه ماهه)هــر ســه مــاه یک ب
از بُعــد نتایــج توســعه ای ناظــر بــر مؤلفه هــای معیشــت و نیــز رفــاه، اندازه گیــری و گــزارش آن را بــه کمیتــه تحقیــق و 
توســعه بنیــاد و همچنیــن، هیــأت مدیــره بنیــاد گــزارش نمایــد. در ایــن راســتا مدیریــت طــرح آســمان در بنیــاد موظــف 

اســت ســازوکار مربــوط بــه اجــرای ایــن بنــد را بــا توجــه بــه نحــوه اجــرا و در انطبــاق بــا آیین نامــه، مســتقر نمایــد.
15-5- نظارت عالی بر صحت اجرای آیین نامه توسط کمیته تحقیق و توسعه بنیاد 

در ایــن رابطــه، کمیتــه تحقیــق و توســعه، موظــف اســت نماینــده خــود را بــه عنــوان ناظــر، معرفــی نمایــد و بــر 
اســاس ســازوکاری مشــخص، اقــدام بــه امــر نظــارت نمایــد.

فصل چهارم- ســاختار اجرایی 
مــاده 16- ســاختار اجرایــی بــه منظــور اجــرای برنامــه ســرمایه گذاری مردمــی و توســعه اشــتغال 

نیــروی انســانی در چارچــوب ایــن آیین نامــه مشــتمل بــر 5 رکــن اصلــی اســت کــه عبارتنــد از:
الف( کمیته راهبری

ب( مدیریت طرح آسمان در بنیاد برکت
ــرای اجــرای طــرح آســمان، مشــاور و تســهیلگران اجــرای طــرح در ســطح  ــاد در شهرســتان ب ــده بنی ج( نماین

ــه  شهرســتان و مناطــق و روســتاهای تابع
د( شرکت تعاونی توسعه 

هـ( گروه های توسعه محلی)روستایی(، صندوق های پشتیبان کسب و کار و کمیته رشد و توسعه 
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اهــم وظایــف کمیتــه راهبــری، مدیریــت طــرح آســمان در بنیــاد برکــت، نماینــده بنیــاد در شهرســتان بــرای اجــرای 
طــرح آســمان، تســهیلگران، شــرکت تعاونــی توســعه شهرســتان، گروه هــای توســعه محلی)روســتایی( و نیــز بنیــاد برکــت بــه 

شــرح زیــر اســت:

ماده 17- اهم وظایف و ترکیب اعضای کمیته راهبری:
بــه منظــور اجــرای وظایــف مذکــور در بخــش اهــم وظایــف مدیریــت طــرح آســمان در بنیــاد برکــت، تصویــب 
رویه هــای اجرایــی و راهبــری اجــرای طــرح، کمیتــه ای بــه عضویــت رئیــس کمیتــه تحقیــق و توســعه، معــاون توســعه 
کارآفرینــی اجتمــاع محــور، مدیــر اجــرای طــرح آســمان در بنیــاد برکــت و حداقــل دو نفــر متخصــص بــه پیشــنهاد مدیــر 
عامــل و همچنیــن ناظــر معرفــی شــده از طــرف کمیتــه تحقیــق و توســعه بنیــاد برکــت)در اجــرای بنــد 15-5( بــدون حــق 

رأی، تشــکیل می شــود. دبیــر ایــن کمیتــه، مدیــر اجــرای طــرح آســمان در بنیــاد برکــت اســت.

ماده 18- اهم وظایف مدیریت طرح آسمان در بنیاد برکت:
معــاون توســعه کارآفرینــی اجتمــاع محــور و مدیــر پذیــرش و راهبــری طرح هــای آســمان کــه در ایــن آیین نامــه 
تحــت عنــوان ســاختاری مدیریــت طــرح آســمان ذکــر می شــوند؛ افــرادی هســتند بــا تفکــر سیســتمی، آشــنا بــه مباحــث 
کســب وکار روســتایی و مباحــث کســب و کاری در مقیاس هــای متفاوت)خانگــی، کوچــک و متوســط(، توانــا در تحلیــل محیط 
و شناســایی مزیت هــای منطقــه ای و فرصت هــای کســب و کاری، آشــنا بــه قوانیــن و مقــررات ایجــاد و توســعه کســب و 
کارهــا، آشــنا بــه مباحــث محاســبات مالــی و روش هــای تأمیــن مالــی، آشــنا بــه مدل هــا و روش هــای توســعه جامعــه محور، 
توانمنــد در برنامه ریــزی، استانداردســازی و همچنیــن طراحــی فرایندهــا و نظام هــای مرتبــط بــا طــرح، آشــنا بــه روش هــا و 
توانــا در طراحــی شــبکه و خوشــه های کســب و کاری، توانمنــد در سیاســتگذاری و برنامه ریــزی توســعه همــه جانبــه منطقــه 
و نیــز توســعه کســب و کار، آشــنا بــه فنــون مذاکــره و توانمنــد در جلــب حمایــت و همــکاری ذینفعــان طــرح )اعــم از بخش ها 
دولتــی، خصوصــی و نیــز ســمن ها(، توانمنــد در مدیریــت نیروهــای چنــد فرهنگــی، توانمنــد در حــل مســائل چند متغیــره و چند 
بخشــی، توانــا در بکارگیــری نظام هــای کنترلــی ماننــد مدیریــت بــر مبنــای هــدف و کنتــرل پــروژه و نظایــر آن منطبــق بــا 

وظایــف پیش بینــی شــده.

  بررسی و پیشنهاد شهرستان و مناطق هدف )بویژه روستاهای( منتخب و اخذ تأیید کمیته راهبری بر اساس:
 شــناخت اولیه شهرســتان و احصاء و معرفی نقاط قوت شهرســتان متناســب با ویژگی های این آیین نامه به منظور 

تعیین شهرستان
 شــناخت شهرســتان بــر اســاس ابعــاد مختلــف نظیــر جغرافیایــی، اقتصــادی، فرهنگــی، اجتماعــی و زیســت 

محیطی)پیوست شماره 1( 
ــه و انتخــاب مناطق)روســتاهای( هدف)پیوســت شــماره 2(؛ انتخــاب مناطــق )روســتاهای( هــدف  ــی اولی  ارزیاب
بــه هیــچ وجــه نبایــد بــه صــورت تصادفــی باشــد و توجــه بــه ظرفیت هــا و مزیت هــای توســعه ای هــر منطقــه 
هدف)روســتا( و همچنیــن قابلیــت آن منطقــه هدف)روســتا( در پذیــرش نقــش راهبــری و محــرک توســعه بــودن 

برای دهستان و در سطحی دیگر، برای شهرستان، اهمیت دارد.
  تهیه برنامه اجرایی طرح با تأیید کمیته راهبری

 در ایــن رابطــه مدیریــت طــرح آســمان در بنیــاد برکــت موظــف اســت برنامــه زمانبنــدی و بــرآورد مالــی اجــرای این 
طــرح را بــا توجــه بــه شهرســتان های منتخــب، تهیــه و پــس از اخــذ تأییــد کمیتــه راهبــری بــه تصویــب هیــأت مدیــره 

بنیاد برکت برساند.
  تدوین رویه ها، فرایندها و استانداردهای اجرایی و اخذ تأیید کمیته راهبری

  مذاکره با بانک عامل و انجام امور مربوط به مشارکت با بانک
  پیگیری مباحث مالی به منظور تأمین سهم تعیین شده در حساب مشترک با بانک عامل

  تعیین نماینده بنیاد در شهرستان بواسطه پیشنهاد مدیریت طرح آسمان در بنیاد و اخذ تأیید کمیته راهبری 
  انتخــاب مشــاور/ مشــاوران بــرای اجــرای طــرح در مناطــق منتخــب، عقــد قــرارداد و نظــارت بــر حســن اجــرای 

قرارداد و  مشاور در مقابل مدیریت اجرای طرح در بنیاد پاسخگو است.
  آموزش و توجیه نمایندگان بنیاد برکت در شهرستان به منظور اجرای دقیق آیین نامه، مستندسازی و ارائه گزارش

  جلــب همــکاری دســتگاه های اجرایــی و ســایر ذینفعــان مؤثــر در اجــرای طــرح آســمان و تــالش بــه منظــور 
ــد اجــرای طــرح. ــان در فراین ــری آن نقش پذی

 مدیریــت طــرح آســمان در بنیــاد موظــف اســت بــه صــورت فعــال بــا مقامــات دســتگاه های اجرایــی در تمامــی 
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سطوح بویژه سطوح ملی و استانی مذاکره نموده و حمایت و همکاری آنان در اجرای بهینه طرح، جلب نماید. 
  انجــام هماهنگی هــای بیــن بخشــی بــرای اجــرای بهینــه طــرح و تأمیــن نیازمندی هــای نماینــدگان مدیریــت طــرح 

آسمان در هر شهرستان
  مذاکــره، تعییــن نقــش و جلــب همــکاری مدیــران کل ســتاد در اســتان ها بــه منظــور تســهیل فراینــد اجرای طــرح در 

هر شهرستان مبتنی بر توانمندی های آن مدیران و همچنین منابع و امکانات در اختیار
 حســب مــورد و متناســب بــا موضــوع هــر شهرســتان، مدیر کل ســتاد در اســتان مــورد تمرکــز، توســط مدیریت 

طرح آسمان در بنیاد و پس از اخذ تأیید رئیس کمیته، در جلسه کمیته راهبری دعوت می شود. 
  راهنمایی و پشتیبانی دانشی از نمایندگان بنیاد در شهرستان ها

  تهیــه نقشــه اســتراتژیک توســعه، طراحــی خوشــه ها و شــبکه های کســب و کاری مبتنــی بــر مزیت هــای هــر 
دهستان، شهرستان و جهت دهی به فعالیت های کسب وکاری گروه های توسعه با توجه به پیوست های شماره 1، 4 و 5

  شناسایی بازارها، مذاکره و ایجاد زمینه برای پایدارسازی فعالیت های کسب و کاری گروه های توسعه 
  انجــام بازدیدهــای میدانــی بــه صــورت نوبــه ای از مرحلــه شناســایی و انتخــاب شهرســتان و روســتاها و مناطــق 

هدف تا مرحله شکل گیری و پایداری گروه ها و همچنین فعالیت ها و اقداماتی که توسط گروه ها انجام می پذیرد.  
  شناســایی گروه هــای فعــال در هــر منطقــه هــدف و تأییــد انطبــاق ویژگی هــای آن گروه هــا بــا شــرایط مذکــور 

در این آیین نامه)این فعالیت توسط مشاور نیز انجام می پذیرد(.
  انجــام نظــارت راهبــردی و بررســی اســناد توصیــف محیــط و ظرفیت های توســعه کســب و کار شناســایی شــده در هر 

منطقه هدف)روستا( 
  انتخاب گروه های توسعه برتر و اخذ تأیید کمیته راهبری

  نظــارت عالــی بــر دوره هــای آموزشــی برگــزار شــده در ســطوح شهرســتان ها و مناطــق هدف)روســتاها( و ارائــه 
گزارش به کمیته

  برگزاری جشنواره گروه های توسعه برتر 
  نظارت بر اعطای وام قرض الحسنه به گروه ها، چگونگی مصارف و نیز بازپرداخت وام ها

  مستندسازی فرایند اجرای طرح به صورت جامع و حفظ اسناد

ــه راهبری)کــه از طــرف  ــر مــدل و روش مــورد تأییــد کمیت ــی اجــرای طــرح آســمان مبتنــی ب   نظــارت و ارزیاب
مدیریت طرح آسمان در بنیاد، پیشنهاد می شود( و ارائه گزارش به کمیته)هر سه ماه(

  ســنجش و ارائــه گــزارش میــزان موفقیــت اجــرای طــرح آســمان هــر شــش مــاه یــک بــار بــه کمیتــه راهبــری، 
کمیته تحقیق و توسعه  و طرح آن در هیأت مدیره به صورت ساالنه

  مدیر طرح موظف اســت پیش از طرح هر موضوعی در کمیته راهبری، تأیید معاون توســعه کارآفرینی اجتماع محور 
    را اخذ و در سایر موارد با هماهنگی معاونت اقدام نماید. 

  مدیریــت طــرح آســمان در بنیــاد برکت)معــاون توســعه کارآفرینــی اجتمــاع محــور و مدیــر پذیــرش و راهبــری طرح هــای 
ــه در  ــن آیین نام ــرای ای ــن اج ــئول حس ــود(، مس ــوان می ش ــرح عن ــرای ط ــر اج ــه مدی ــن نام ــن آیی ــه در ای ــمان ک آس

تمامی شهرستان ها و نقاط منتخب هستند.

ماده 19- اهم وظایف نماینده بنیاد برکت در شهرستان برای اجرای طرح آسمان: 
ــای  ــه مباحــث کســب و کاره ــنا ب ــای جامع نگــری، آش ــا ویژگی ه ــردی اســت ب ــاد در شهرســتان ف ــده بنی نماین
ــز  ــی و نی ــی، خصوص ــا دولت ــم از بخش ه ــان طرح)اع ــکاری ذینفع ــت و هم ــب حمای ــره و جل ــد در مذاک ــتایی، توانمن روس
ســمن ها(، توانمنــد در انجــام فعالیت هــای جامعــه محــور، توانمنــد و آشــنا بــه مقولــه شناســایی و تحلیــل محیــط، دارای 
روحیــه همــکاری و مشــارکت، مــورد اعتمــاد، توانمنــد در حــل مســأله، دارای دانــش و مهــارت مدیریــت منابــع و مدیریــت 

ــا وظایــف پیش بینــی شــده بحــران و نظایــر آن در انطبــاق ب
  اجــرای آیین نامــه، برنامه و رویه ها بر اســاس اســتانداردهای ابالغی از جانب مدیریت طرح آســمان در بنیاد برکت

  تهیه برنامه عملیاتی در سطح شهرستان و در چارچوب برنامه اجرایی
ــان  ــت آن ــارکت و حمای ــب مش ــری و جل ــی و تصمیم گی ــات اجرای ــا مقام ــدد ب ــت های متع ــزارش نشس   برگ
ــذ  ــد اخ ــهیل فرآین ــتان، تس ــتان و شهرس ــطح اس ــای اداری در س ــام هماهنگی ه ــرح و انج ــه ط ــرای بهین در اج
ــا و در  ــتفاده از ظرفیت ه ــکان اس ــم آوری ام ــتان، فراه ــتان و شهرس ــطح اس ــات در س ــا مقام ــره ب ــا، مذاک مجوزه

صورت امکان توزیع و تخصیص منابع استانی در حمایت از اجرای طرح آسمان
 نماینــده بنیــاد در شهرســتان بــرای اجــرای طــرح آســمان بــا توجــه به نــوع فعالیت هــا و نیز مزیت های نســبی 
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احصــاء شــده، موظــف بــه تعییــن گلوگاه هــا و فعالیت هــای مرتبــط بــا دســتگاه های اجرایــی و نیــز جلــب همکاری 
آنــان اســت. در ایــن راســتا و بــه منظور رســمیت بخشــیدن بــه این همــکاری، با هــر دســتگاه می تــوان تفاهم نامه 
همــکاری منعقــد نمــود. عــالوه بر آن جلب همــکاری و حمایت مقامات اســتانی نظیر اســتاندار، فرماندار و بخشــدار، 
اهمیــت ویــژه دارد و نماینــده بنیاد در شهرســتان باید زمینه همکاری مســتمر را فراهــم آورد و در این رابطه مدیریت 

طرح آسمان در بنیاد نیز موظف به همکاری و هدایت موضوع است.  
  تهیه شناسنامه هر منطقه هدف)روستا(

  تأیید اولیه تسهیلگران معرفی شده توسط مشاور
  نظارت بر فعالیت های مشاور، بررسی و تأیید اسناد مربوط

  همکاری با مشاور در تسهیل اجرای طرح 
  نظارت بر فرایند شکل گیری گروه ها و نیز شناسایی گروه های فعال در سطح مناطق هدف)روستاها( و مناطق منتخب
  نظارت بر فرایند تدوین اسناد توصیف محیط و معرفی ظرفیت های توسعه کسب و کار هر منطقه هدف)روستا( و تأیید اسناد

  تهیه گزارش های تحلیلی از وضعیت محیطی هر منطقه
  شناسایی چالش ها و نیازهای زیرساختی منطقه هدف و اعالم به مدیریت طرح آسمان در بنیاد

  تهیه گزارش های دوره ای از پیشرفت طرح
  مستندسازی اجرای طرح از ابتدای فرایند در شهرستان

 در ایــن رابطــه بایــد اطالعــات مورد نیــاز و روش های جمع آوری و پاالیش اطالعات به مشــاور آموزش داده شــود و 
مستندسازی فرایند با مسئولیت نماینده بنیاد در شهرستان برای اجرای طرح آسمان و مشارکت  مشاور انجام می پذیرد. 

  شناسایی چالش ها و موانع عملکردی شرکت تعاونی و پشتیبانی از آن در راستای رفع چالش ها و موانع
ــتا  ــن راس ــتان. در ای ــتاد در اس ــر کل س ــای مدی ــا و توانمندی ه ــری از ظرفیت ه ــات و بهره گی ــب اطالع   کس
ــن  ــتان و همچنی ــاد در شهرس ــده بنی ــا نماین ــه ب ــه جانب ــکاری هم ــه هم ــتان موظــف ب ــتاد در اس ــر کل س مدی

مدیریت طرح آسمان در بنیاد، به منظور اجرای بهینه طرح آسمان می باشد.  
  انجام وظایف محوله از طرف مدیریت طرح آسمان در بنیاد در راستای اجرای مواد آیین نامه و تأمین الزامات در سطح شهرستان

ماده 20- اهم وظایف مشاور برای اجرای طرح آسمان:
  انجام عملیات اجرایی در مناطق هدف)روستا( 

  تدوین برنامه اجرایی و اخذ تأیید بنیاد
  توصیف طرح در جوامع هدف و تسهیل اجرای آن 

  شناسایی چالش ها و فرصت ها و اقدام جهت رفع و یا بهره برداری از آن ها با هدف اجرای بهینه طرح
  شناســایی گروه هــای فعــال در هــر منطقــه هــدف و تأییــد انطبــاق ویژگی هــای آن گروه هــا بــا شــرایط مذکــور در 

این آیین نامه)شناسایی گروه های بالقوه( 
  تدوین ضوابط، روش ها و فرم های مربوط به انتخاب تسهیلگر، ساماندهی و اداره گروه ها و ...

  شناســایی، تعییــن و آمــوزش تســهیلگران متناســب بــا تعــداد گروه هــای تشــکیل شــده)بر اســاس ضوابطــی کــه از 
طرف مشاور اعالم و به تأیید کمیته راهبری می رسد( و با اولویت افراد بومی توانمند 

  مدیریــت عملکــرد تســهیلگران در اجرای طرح آســمان و در انطباق با اهداف و فرایندهای مــورد توجه این آیین نامه
  برقــراری ارتبــاط بــا مقامــات محلــی، بخشــدار، دهیــار، معتمدیــن محلــی و ســایر افــراد عالقمنــد بــه توســعه 

منطقه هدف)روستا( 
  مدیریت فعالیت تسهیلگران و پشتیبانی تخصصی از آنان)مسئولیت عملکرد تسهیلگران بر عهده مشاور است(

  فراهم آوری الزامات اجرای طرح با هماهنگی نماینده بنیاد در شهرستان و انجام امور اداری و فعالیت های بین بخشی
  ارزیابی عملکرد و انسجام گروه ها

  جمــع آوری و ارائــه اســتانداردهای تولیدی)متناســب بــا نــوع فعالیت هــا(، پیشــنهاد اســتانداردهای جدیــد تولیــد بــه 
منظور توسعه فروش و افزایش سهم بازار و نظارت بر رعایت استانداردها 

  شناسایی بازارهای بالقوه و اقدام به منظور ایجاد ارتباط میان گروه های توسعه و بازارها
  نظارت بر سازوکارهای اجرایی هر یک از ارکان طرح نظیر عملکرد گروه ها، صندوق ها و شرکت تعاونی

  مدیریت و تسهیل اجرای آموزش بر اساس اعالم نیاز تسهیلگران با عاملیت اجرایی آنان 
  همکاری در تشکیل کمیته رشد و توسعه شهرستان و راهبری تشکیل و پایداری آن کمیته

  راهبری شکل گیری شرکت تعاونی توسعه شهرستان
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  همکاری با شرکت تعاونی در شناخت بازار و بررسی به منظور توسعه بازارهای محلی و فرا محلی
  مستندسازی فرایندها

  ارائه گزارش های نوبه ای و مستمر
  رصد مسیر ارتقای توانمندی گروه ها و توسعه منطقه هدف و ارائه گزارش و همچنین ارائه راهکارهای اصالحی و پشتیبانی

ــه انجــام وظایــف بپــردازد و گــزارش    مشــاور موظــف اســت در چارچــوب ایــن آیین نامــه و قــرارداد منعقــده، ب
عملکرد خود را به صورت دوره ای به مدیریت طرح آسمان در بنیاد برکت، ارائه نماید. 

ماده 21- اهم وظایف تسهیلگران: 
  تبییــن طــرح آســمان در مناطــق هدف)روســتا( و جلــب همــکاری جامعــه محلــی و تهییــج آنــان بــه مشــارکت 

در اجرای طرح
  تدوین سند توصیف و تحلیل محیط هر منطقه هدف)روستا( مطابق با بند 10-6  ماده 10   

  برگزاری نشست های متعدد با جامعه محلی، جلب اعتماد آنان
  جلــب مشــارکت افــراد معتمــد، توانمنــد و مؤثــر جامعــه محلــی در قالــب تشــکیل یــک گــروه غیــر رســمی و 

موقت در سطح منطقه هدف و شناخت عمیق محیط  
  راهبری تشکیل و حفظ انسجام گروه های توسعه محلی)روستایی(

  توصیف آیین نامه آسمان برای جامعه محلی و گروه ها با هدف ایجاد درک مشترک از آیین نامه و اهداف آن
  کمک به گروه ها به منظور تنظیم قواعد داخلی و تدوین آیین نامه گروه

  آموزش رئیس و دبیر گروه  و کمک به آنان برای اداره بهتر گروه و انجام وظایف مورد انتظار 
  ارزیابی عملکرد و انسجام گروه ها

  نظارت بر عملکرد گروه ها با رعایت حفظ استقالل گروه ها
  شناســایی نیازهــای آموزشــی و اجــرای برنامه هــای آموزشــی بــا پشــتیبانی نماینــده بنیــاد در شهرســتان بــرای 

اجرای طرح آسمان و همکاری سازمان های ذیربط
  کمک به تشکیل صندوق های »پشتیبان کسب و کار« و راهبری استقرار آن ها 

  کمک به گروه ها به منظور افزایش میزان پس انداز و توان مالی صندوق
  کمک به گروه های توسعه محلی)روستایی( به منظور شناسایی توانمندی های تولیدی و تدوین طرح های کسب وکار

  تأیید طرح های کسب و کار و یا موضوعاتی که برای دریافت وام توسط گروه تصویب می شود.
  کمک به منظور تشکیل و استقرار شرکت تعاونی توسعه شهرستان

  کمک به گروه های توسعه محلی)روستایی( به منظور مدیریت تعارضات گروهی
  همــکاری بــا نماینــده بنیــاد برکــت در شهرســتان در مستندســازی فرایندهــای انجــام، تســهیل اجــرای آســمان 

و نیز نظارت و پایش دستاوردهای توسعه ای
  آموزش مستندسازی به گروه ها 

  توانمندسازی گروه ها در مدیریت و  همچنین پایدار سازی آن ها
ــر    فراهــم ســازی زمینــه اســتقالل گروه هــا و ایفــای نقــش محــرک و توســعه فراگیــر اجــرای طــرح متکــی ب

ظرفیت های منطقه هدف)روستا(
  کمک به گروه های توسعه به منظور تشکیل کمیته رشد و توسعه شهرستان با همکاری نماینده بنیاد در شهرستان

  فعالیت های تسهیلگر تحت نظر و با مدیریت مشاور انجام می پذیرد.

ماده 22- اهم وظایف شرکت تعاونی توسعه شهرستان:
  تعیین استانداردهای محصوالت تولیدی درسطح منطقه هدف)روستا(  

  خرید محصوالت تولیدی محلی)روستایی( در صورت انطباق با استانداردها و امکان فروش در بازارهای محلی و فرا محلی
ــت نســبی شناســایی  ــا مزی ــی متناســب ب ــدی و بازرگان ــدازی و مدیریــت مجموعه هــای تولی   احــداث و راه ان

شده و بازارهای فعالیت
  نظــارت بــر رعایــت اســتاندارد مــواد اولیه)محصــوالت تولیــدی گروه هــای توســعه به عنــوان ورود ی هــای مجموعــه( و 

تضمین استاندارد بودن آن مواد)محصوالت(
  برنامه ریزی و انجام امور برندسازی

  تکمیل زنجیره عرضه محصوالت با تأکید بر منابع داخلی و ظرفیت های محلی
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  اعطای وام به گروه ها به منظور توسعه فعالیت های تولیدی در چارچوب پیشنهادهای توجیه دار گروه ها
  اجرای فرایند بازاریابی و فروش با تأکید بر شناسایی بازار، فرصت های فروش، بازاریابی و ترویج محصوالت

  احــداث حداقــل دو کارخانــه/ کارگاه بــه منظــور ایجــاد و توســعه کســب و کارهــای متوســط بــا هدف پشــتیبانی 
از فعالیت هــای خانگــی و کوچــک و همچنیــن تکمیــل زنجیره عرضه در ســطح شهرســتان، مانند تولیــد محصوالت 
ــه  ــی و صنایــع دســتی، بوم گــردی، فعالیت هــای الکترونیــک پای ــه، قال فــراوری شــده لبنــی - دامــی، میــوه پای
)خدمــات الکترونیکــی( و ســایر فعالیت هــای منطبــق بــا مزیت هــای شهرســتان و اســتان و انجــام عملیــات تولیــد 

با مشارکت بنیاد برکت در قالب آیین نامه فقرزدایی و توان افزایی برکت»آفتاب« و یا مشارکت با دیگران

ماده 23- اهم وظایف گروه های توسعه محلی)روستایی(:
  تقویت اعتماد و همکاری بین اعضای گروه

  تبادل تجربیات فردی و تخصصی میان اعضای گروه
  شناسایی توانمندی ها و ظرفیت های هر یک از اعضاء و تقویت آن توانمندی ها

  شناسایی مشکالت اعضاء و کمک به یکدیگر برای رفع مشکالت
  کمک به یکدیگر برای شناسایی راه های ایجاد و افزایش درآمد

  ترغیب یکدیگر به تغییر وضعیت و حل مسائل فردی
  تدوین آیین نامه داخلی گروه 

  شناسایی نیازهای آموزشی اعضاء
  شناسایی چالش ها و مسائل منطقه هدف)روستا( و پیدا کردن راه های حل آن مسائل 

  همکاری با سایر گروه ها برای حل مسائل هدف)روستا(
  تشکیل و مدیریت صندوق »پشتیبان کسب و کار« در گروه

  کمــک بــه اعضــای گــروه به منظور تدوین طرح های کســب و کار متناســب بــا مزیت های ســرزمینی، توانمندی های 
فردی و بازارهای فروش

  بررســی درخواســت های وام اعضاء به صورت گروهی در چارچوب ضوابط و مبتنی بر محتوای طرح های کســب و کار 

تهیه شده و اولویت بندی متقاضیان
  تعیین مبلغ وام اعطایی با رعایت سقف تعیین شده از طرف بنیاد و معرفی فرد به بانک

  نگهداری اسناد صندوق و نیز حساب های اعضاء 
  تــالش بــه منظــور افزایــش و تنوع بخشــی بــه منابــع صنــدوق »پشــتیبان کســب وکار« گــروه و در نتیجــه افزایــش 

میزان اعتبار تخصیصی به گروه
  نظارت بر فرایند دریافت و بازپرداخت به موقع اقساط وام های دریافتی توسط اعضاء

تبصــره: جلســات گــروه بایــد بــه صــورت منظــم برگــزار شــوند و بهتر اســت هفتگــی و یــا حداقل هــر دو هفتــه یک بار 
تشــکیل گردنــد. ایــن گــروه یــک گــروه کاری اســت و ضامــن شــکل گیری ســرمایه اجتماعــی در محل بــه حســاب می آید. 

ماده 24- اهم وظایف رئیس گروه و دبیر گروه:
24-1- اهم وظایف رئیس گروه

  تشکیل و اداره جلسات
  مدیریت صندوق »پشتیبان کسب وکار« گروه 

  جلب مشارکت و اعتماد اعضای گروه
  تالش در جهت پایدار سازی گروه 

  تالش در جهت حل مسائل و مشکالت میان اعضاء که بر عملکرد گروه تأثیر می گذارد
  نظارت بر کار دبیر گروه

  برنامه ریزی برای ارتقای اثربخشی گروه
  رأی گیری و مدیریت جلسات تصمیم گیری

  برنامه ریزي براي بهبود فعالیت صندوق و ارتباط با نهادها و سازمانهاي محلي و شهرستاني
  مدیریت فرایند تعیین اولویت وام گیرندگان 

  معرفی فرد منتخب برای دریافت وام به بانک عامل و امضای اسناد مربوط 
  نظارت بر هزینه کرد وام های دریافتی اعضاء



بخش دوم:آیین نامه سرمایه گذاری مردمی و اشتغال نیروی انسانی )آسمان( بخش دوم:آیین نامه سرمایه گذاری مردمی و اشتغال نیروی انسانی )آسمان(

62

آیین نامه سرمایه گذاری مردمی و اشــتغال نیروی انسانی

63

آیین نامه سرمایه گذاری مردمی و اشــتغال نیروی انسانی

  ارائه گزارش کار ماهانه و ساالنه به تسهیلگر و نماینده بنیاد برای اجرای طرح آسمان در شهرستان
  مشارکت با تسهیلگر در ارزیابی و تحلیل محیط هدف)روستا(

  اعطــای وام بــه اعضــای گروه از محل منابع صندوق »پشــتیبان کســب و کار« گروه به منظــور رفع نیازهای مالی اولیه 
  اقدام به منظور جلب حمایت مالی خیرین و یا دستگاه ها و سازمان ها با هدف افزایش سرمایه صندوق 

»پشتیبان کسب وکار« گروه
24-2- اهم وظایف دبیر گروه

  ثبت صورت جلسات
  تشکیل پرونده برای اعضاء)صفحه شخصی برای هر عضو(

  برنامه ریزی و برگزاری جلسات
  پیگیری تشکیل جلسات

  کمک به رئیس گروه در مدیریت صندوق
  ارائه گزارش مستمر از وضعیت مالی صندوق و میزان وام و مبالغ بازپرداختی به رئیس گروه

  شناسایی مشکالت گروه با هدف بهبود عملکرد 
  همکاری با رئیس گروه در شناسایی مسایل محل و اعضاء

  همکاری با رئیس گروه در ارزیابی و تحلیل محیط هدف)روستا(
  پیگیری مسایل اداری مربوط به گروه

  انجام امور مربوط به تعیین مبلغ و فرایند اعطای وام داخلی به اعضاء برای رفع نیازهای اولیه اعضاء 
و نظارت بر بازپرداخت و تسویه وام های اعطایی 

  کمک به رئیس گروه به منظور افزایش سرمایه صندوق »پشتیبان کسب وکار« گروه
  اقدام به منظور افزایش سطح اعتماد اعضای گروه به یکدیگر و همکاری و همیاری اعضاء

ماده 25- اهم وظایف بنیاد برکت:
  ایجاد واحد مدیریت طرح آسمان در بنیاد برکت و نمایندگی آن در شهرستان  

  تنظیم ضوابط و عقد قرارداد برای اعطای وام به اعضای صندوق های »پشــتیبان کســب و کار« از طریق بانک عامل 
)موضوع ذکر شده در ماده 13(

  تأمین منابع اجرای آیین نامه اعم از منابع مالی، انسانی و اطالعاتی
  سیاســت گذاری و جهــت دهــی بــرای طراحــی خوشــه ها و شــبکه های کســب و کاری بــا محوریــت کســب و 

کارهای روستایی
  مشــارکت بــا شــرکت تعاونــی توســعه شهرســتان بــرای تعریــف و ایجــاد پروژه هــای تولیــدی و بازرگانــی، مطابق 

با مزیت های نسبی شناسایی شده)مطابق با آیین نامه فقرزدایی و توان افزایی برکت»آفتاب«(

مــاده 26- ایــن آیین نامــه در چهــار فصــل، 26 مــاده و 20 تبصــره تهیــه و در دویســت و هشــتادمین 
جلســه هیــأت مدیــره بنیــاد برکــت بــه تاریــخ 1396/07/30 مصــوب گردیــد.
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بخش اول: مبانی نظری آیین نامه سرمایه گذاری مردمی و اشــتغال نیروی انسانی

پیوست ها سوم:  بخش 

 ...... از شهرستان  تصویری 
اولیه بررسی 

الصاق تصویری از شهرستان
)با تأکید بر شیوه های اصلی امرار معاش(

الصاق نقشه شهرستان 
)تصویر کلی(

الصاق تصویری از شهرستان 
)با تأکید بر قومیت ها و رسوم(

الصاق تصویری از شهرستان
)با تأکید بر معماری و بافت محیطی شهرستان(

الصاق تصویری از شهرستان
)با تأکید بر محصوالت(

پیوست شماره 1
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مه مقد
در راســتای اجــرای آیین نامــه ســرمایه گذاری مردمــی و اشــتغال نیــروی انسانی)آســمان( برکــت، توســعه شهرســتان 
ــا و  ــناخت ظرفیت ه ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ــوده ک ــر ب ــورد نظ ــی م ــدار محل ــعه پای ــوب توس ...........................  در چارچ
محدودیت هــای محلــی و منطقــه ای و بــر پایــه طراحــی الگویــی بــرای تحقــق رشــد فراگیــر در شهرســتان و نیــز توســعه 
کســب و کار و اشــتغال انجــام می پذیــرد. در ایــن طــرح، توانمندســازی مــردم بــه منظــور توســعه اشــتغال، عامــل مؤثــر 
بــر باالبــردن ســطح درآمــدی مــردم بــه شــمار می آیــد. بدیــن ترتیــب ســعی بــر آن اســت تــا میــان توانمنــدی جامعــه و 

بازارهــای محلــی پیونــد ایجــاد شــود و زمینــه تقویــت چرخــه عرضــه و تقاضــا در ســطح شهرســتان فراهــم آیــد.  

شهرستان ..............................

مختصات شهرستان بر اساس موقعیت جغرافیایی و آخرین تقسیمات کشوری
... نظیــر بیــان اطالعــات کلــی در مــورد اســتان، موقعیــت جغرافیایــی، وضعیــت آب و هوایــی، زیســت محیطی و ... اســتان 
و شهرســتان، جایــگاه شهرســتان در اســتان از نظــر مســاحت و جمعیــت، تعــداد روســتاها، وضعیــت ســکونت روســتاها، 

وضعیــت مهاجــرت، حاشیه نشــینی و ... 

تاریخ تأسیسمرکز دهستاندهستانتاریخ تأسیسشهرتاریخ تأسیسمرکز بخشبخش

منبع:  ..........................................................

بخش ها، شهرها و دهستان های تابعه شهرستان ...، استان ...
بر اساس آخرین تقسیمات کشوری تا پایان سال ...
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نقشه شهرستان .... با توجه به تقسیمات کشوری

تعداد

آبادي جنگلی واقع آبادی دشتی
در دشت

آبادی جنگلی واقع 
در کوهستان یا تپه

آبادی کوهستانی، 
سایردره ای یا تپه ای

شهرستان
بخش ...

...

...

...
بخش ...

...

...

...

...

...

وضع طبیعی شهرستان بر اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن و آخرین 
تقسیمات کشوری سال ...

منبع:  ..........................................................
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تعداد

خانوارزنمردجمعیت کل

جمعیت کل
نقاط شهری

نقاط روستایی
غیر ساکن

توضیح: ...... بیان ترکیب جمعیت بر اساس اقوام و در صورت لزوم مذهب ....

ترکیب جمعیت شهرستان - سال ...

منبع:  ..........................................................

جمع 
شاغالن

کشاورزی، جنگلداری 
تولید صنعتی استخراج معدنو ماهیگیری

کشت و صنعت)ساخت(

تأمین برق، گاز، بخار 
ساختمانو تهویه هوا

آب رسانی، مدیریت 
پسماند، فاضالب و 
فعالیت های تصفیه

عمده فروشی و خرده 
فروشی؛ تعمیر وسایل نقلیه 

موتوری و موتور سیکلت

حمل و نقل و 
انبارداری

فعالیت های خدماتی 
فعالیت  های مالی و بیمهاطالعات و ارتباطاتمربوط به تأمین جا و غذا

فعالیت های امالک و 
مستغالت

فعالیت های حرفه ای، 
علمی و فنی

فعالیت های اداری و 
خدمات پشتیبانی

اداره امور عمومی و دفاع؛ 
تأمین اجتماعی اجباری

آموزش
فعالیت هاي مربوط 
به سالمت انسان و 
مددکاری اجتماعی

هنر، سرگرمی و 
سایر فعالیت های خدماتیتفریح

فعالیت های خانوارها به عنوان کارفرما، فعالیت هاي تفکیک ناپذیر 
فعالیت های نامشخصتولید کاالها و خدمات توسط خانوارهای معمولی برای خود مصرفی

جمعیت شاغل و گروه های عمده فعالیت، سرشماری -  سال ...

منبع:  ..........................................................
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نوع کشت
سطح زیرکشت باغات با احتساب درختان پراکنده )هکتار(

میزان تولید )تن(
جمعبارورغیر بارور

کل
محصوالت آبی
محصوالت دیم

آمار سطح زیر کشت، تولید و عملکرد محصوالت دائمی شهرستان -  سال ...

منبع:  ..........................................................

جمع کلدیمآبیشرح

سطح زیر کشت )هکتار(
میزان تولید)تن(

برآورد سطح زیر کشت، تولید و عملکرد محصوالت زراعی شهرستان -  سال زراعی .... - ...

منبع:  ..........................................................

گوسفند و دام
...شتربز و بزغالهبره

گاو و گوساله

جمعبومیدورگهاصیل

تعداد )رأس، نفر(

تعداد انواع دام- سال ...

منبع:  ..........................................................

تعداد کارگاه
استخر

تولید )تن(
مساحت )متر مربع(تعداد

تعداد کارگاه ها و استخرهای پرورش ماهی در شهرستان و مقدار تولید ماهی -  سال ...

منبع:  ..........................................................

سرمایه )هزار ریال(شاغالناعضاءتعداد

منبع:  ..........................................................

مشخصات عمومی شرکت های تعاونی کشاورزی فعال تحت پوشش اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی -  سال ...

سرمایه )هزار ریال(شاغالناعضاءتعداد

منبع:  ..........................................................

مشخصات عمومی شرکت های تعاونی کشاورزی فعال تحت پوشش اداره کل تعاون 
روستایی -  سال 1393

سرمایه )هزار ریال(شاغالناعضاء تعداد

سرمایه )میلیون ریال(شاغالناعضاء تعداد

مشخصات عمومی شرکت های تعاونی معدنی -  سال 1393

منبع:  ..........................................................

مشخصات عمومی شرکت های تعاونی خدماتی فعال -  سال ...

منبع:  ..........................................................
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سرمایه )میلیون ریال(شاغالناعضاء تعداد

مشخصات عمومی شرکت های تعاونی روستایی -  سال ...

منبع:  ..........................................................

پانسیونمجتمع اقامتیهتل آپارتمانمهمانپذیرهتل

ذخیره قانونی )میلیون ریال(سرمایه )میلیون ریال(شرکت های تعاونی عضو تعداد

مشخصات عمومی اتحادیه های تعاونی )روستایی( -  سال ...

منبع:  ..........................................................

تعداد اقامتگاه های شهرستان -  سال ...

منبع:  ..........................................................

برداشت اولیه از مزیت های نسبی شهرستان ............................... به تفکیک ابعاد:
........................................................................................................  
........................................................................................................  
........................................................................................................  
........................................................................................................  
........................................................................................................  
........................................................................................................  



بخشسوم:پیوستها بخشسوم:پیوستها

78

آیین نامه سرمایه گذاری مردمی و اشــتغال نیروی انسانی

79

آیین نامه سرمایه گذاری مردمی و اشــتغال نیروی انسانی

پیوست شماره 3
شناسنامه منطقه هدف)روستا(

پیوست شماره 2
معیارهای انتخاب روستا به عنوان منطقه هدف

  با توجه به معیارهای زیر، روستاهای هر شهرستان بررسی و در نهایت، روستاهای واجد شرایط اولیه، اولویت بندی می شوند.
1( سکونت حداقل 100 خانواده

2( وجود نیروی کار)حداقل 60 درصد از جمعیت توانایی کار به صورت بالقوه و یا بالفعل داشته باشند(. 
3( وجود زمین قابل بهره برداری با مقاصد کشاورزی، دامپروری، ایجاد کارگاه و ...

4( مرکزیت روستا از نظر دسترسی سایر روستاها به آن 
5( دسترسی نسبتا آسان به امکانات زیرساختی مانند راه، آب، برق

6( سطح پایین دعواها و نزاع های فرهنگی 
7( همبستگی نسبی مردم در انجام فعالیت های مشارکتی

  پس از تهیه و بررسی شناسنامه های هر یک از روستاها حسب اولویت، روستاهای نهایی برای مداخله انتخاب می شوند. 

  در رابطــه بــا محالت)ســایر جوامــع محلــی شــهری(، در صورتیکــه جمعیــت ســاکن یــک محلــه، کمتــر از 100 باشــد، 
چنــد محلــه مجــاور بــه هــم در صــورت برخــورداری از ویژگی هــای نســبتاً همســان در ابعــاد فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصادی، 
ــهری  ــق ش ــا در مناط ــهرها و ی ــیه ش ــواًل در حاش ــالت معم ــوع مح ــن ن ــوند. )ای ــه می ش ــر گرفت ــه در نظ ــک محل ــوان ی به عن

توســعه نیافته، قابــل شناســایی هســتند(.
  در انتخــاب روســتاها و محــالت، توجــه بــه جایــگاه و نقشــی کــه آن نقــاط بواســطه شــرایط، مزیت هــا و ویژگی هــا، 
می تواننــد در تکمیــل شــبکه یکپارچــه زنجیــره  تأمیــن، طــرح راهبــردی ایجــاد و توســعه کســب وکارهــا و همچنیــن زنجیــره 

تأمیــن هــر کســب وکار مرتبــط بــر عهــده داشــته باشــند؛ ضــروری اســت.

نام قدیم:نام منطقه هدف: 

نام استان:نام شهرستان: 

موقعیت جغرافیایی در استان:موقعیت جغرافیایی در شهرستان:

فاصله تا مرکز بخش / فاصله تا مرکز شهرستاننوع اقلیم منطقه:

بناها و اماکن تاریخی:سابقه تاریخی: 

روندهای مثبت، بحران ها و اتفاقات طبیعی مانند رونق محصوالت، خشکسالی، زلزله، احداث سد:

مشخصات جغرافیایی - تاریخی، زیست محیطی منطقه هدف )روستا(
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جمعیت کل روستا طی 10 سال گذشته 
سال........................سال

تعداد کودکان زیر 10 سال:تعداد خانوار:

جمعیت مردان:جمعیت زنان:

میانگین سنی)تقریب(:تعداد زنان سرپرست خانوار:

نرخ آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد:سطح سواد)تقریب کلی(:

نرخ بیکاری:نرخ اشتغال:

وضعیت آب و نحوه تأمین:وضعیت برق:

نزدیک ترین بانک/ بانک ها و نحوه دسترسی:وضعیت سوخت و نوع سوخت مصرفی:

وضعیت طرح هادی و اجرای آن:

فعالیت های غالب اقتصادی)درآمدزا( امسال و طی 5 سال گذشته:

فعالیت غالب اقتصادی)درآمدزا( در گذشته)با ذکر حدودی سال(

صنایع موجود در منطقه هدف:

معادن موجود در منطقه هدف:

وضعیت کشاورزی:

وضعیت دامپروری:مشخصات اقتصادی - اجتماعی منطقه هدف )روستا(

وضعیت پرورش طیور:

وضعیت پرورش آبزیان:

وضعیت زنبورداری/ پرورش کرم و غیره:

صنایع دستی موجود)در صورت فعال بودن(. چند درصد از جمعیت از این طریق امرار معاش می نمایند و آیا قابلیت توسعه دارد؟

صنایع دستی که در گذشته وجود داشته است:

مراکز مذهبی و زیارتی:

جاذبه ها و ظرفیت های گردشگری منطقه هدف)روستا(:

ویژگــی اجتماعــی منطقــه هدف)روســتا( ماننــد میــزان مشــارکت، ماهیــت نــژادی و خویشــاوندی، تجربــه فعالیت هــای گروهــی، نزاع هــا 
و اختــاف عمــده اجتماعــی، رســم و رســوم خــاص، باورهــای خــاص:
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پیوست شماره 4
ارزیابی و تحلیل محیط مبتنی بر ابعاد پنج گانه سرمایه های معیشتی)سند توصیف محیط(

بعد 
متغیرهاشاخصسرمایه ای

اندازه
توضیحات 
ذکر  مثال، 
سابقه و ...

خیلی زیادخوبمتوسطکمخیلی کم
زیاد

012345

انسانی

نیروی 
انسانی

ــت  ــه کل جمعی ــل ب ــال مح ــت فع ــبت جمعی نس
ــدد( ــر ع ــت؟)با ذک ــدازه اس ــه ان ــتان چ شهرس

ــال  ــی 10 س ــت ط ــد جمعی ــرخ رش ــودن ن ــاال ب ب
گذشــته، نســبت بــه میانگیــن نــرخ رشــد جمعیــت 

ــدد( ــر ع ــور)با ذک کش

نیروی کار

نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت چه اندازه است؟
وجود نیروی کار ارزان و کارآمد 

وجــود نیــروی کار باتجربــه در زمینه هایــی ماننــد 
دامپــروری، کشــاورزی، معــدن

وجود نیروی کار ماهر

منابع 
درآمدی

منابع درآمدی متنوع
توان نوآوری شغلی

سطح تحصیات سرپرستان خانوارافراد باسواد

بهداشت

ــتی  ــات بهداش ــه خدم ــواده ب ــی خان ــطح دسترس س
ــه  ــت، خان ــز بهداش ــگاه، مرک ــی، درمان ــتان تخصص )بیمارس

ــه( ــت و داروخان بهداش

دسترسی به آب سالم و بهداشتی
جمع آوری زباله

تغذیه و 
پوشاک

توانایی تأمین هزینه های غذایی
توانایی خرید پوشاک

توانایی برخوردای از پوشاک فصلی

مشارکت 
اجتماعی

ــد  ــی مانن ــای جمع ــردم در کاره ــزان مشــارکت م می
مراســم و مناســبت ها 

بعد 
متغیرهاشاخصسرمایه ای

اندازه
توضیحات 
ذکر  مثال، 
سابقه و ...

خیلی زیادخوبمتوسطکمخیلی کم
زیاد

012345

اجتماعی

میزان مشارکت مردم در انجام فعالیت های عمرانی
میــزان مشــارکت مــردم و عاقه منــدی آنــان در 

جمعــی  تصمیم گیری هــای 
تعــداد تعاونی هــای فعــال و میــزان مشــارکت مــردم 

ــکل ها  در تش

همبستگی 
و انسجام 
اجتماعی

ــد ــی دارن ــاط خانوادگــی فامیل درصــد جمعیــت، ارتب
ــی  ــی، اجتماع ــات محل ــطح اختاف ــودن س ــن ب پایی

)دعواهــا و نزاع هــا(

امنیت 
اجتماعی

بــاال بــودن ســطح امنیــت منطقــه هدف)روســتا( از نظــر 
جــرم و جنایــت

تا چه میزان درگیری های قومی، قبیله ای وجود دارد؟
انجــام  و  ســرمایه گذاری  بــرای  محیــط  امنیــت 
ــع و حتــی ارتــکاب جــرم  فعالیت هــای درآمدزا)ایجــاد مان

ــادی( ــای اقتص ــام فعالیت ه ــا انج ــه ب در رابط

تعلق خاطر 

ــد در  ــح می دهن ــزان ترجی ــا چــه می ــردم ت ــر م اکث
همــان محیط)روســتا( بماننــد؟

ــب و کار  ــد کس ــح می دهن ــه ترجی ــردم ک ــد م درص
ــد.  ــدازه نماین ــان محــل راه ان ــود را در هم خ

تمایــل عمومــی پاییــن جوانان بــه مهاجــرت در صورت 
امــکان فرصــت در آمدزایــی در همان محل ســکونت 

میــزان تمایــل پاییــن مــردم بــه تغییر موقعیــت محل 
زندگــی ماننــد تبدیــل روســتا به شــهر

طبیعی6 
زمین 

کشاورزی

وجود زمین های حاصلخیز کشاورزی
مالکیت زمین زراعی
مالکیت زمین باغی

وضعیت دامپروری)وجود دام سبک یا سنگین(دامپروری

6( موارد مربوط به زمین کشاورزی و دامپروری صرفا برای روستاها معنی دار است. 
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بعد 
متغیرهاشاخصسرمایه ای

اندازه
توضیحات 
ذکر  مثال، 
سابقه و ...

خیلی زیادخوبمتوسطکمخیلی کم
زیاد

012345

دسترسی به 
منایع طبیعی

دسترسی به آب
نبــود محدودیت هــای مکانــی بــرای انجــام فعالیت هــای 

کارگاهــی یــا نیمــه صنعتی
بهداشت 
امکان دفن و دفع پسماند و زبالهمحیطی

جاذبه و
چشم اندازهای 

طبیعی
وجود جاذبه های طبیعی یا انسانی

فیزیکی 
)زیرساختی(

زیرساخت های 
اساسی

ــرق، آب و  گاز  ــد ب ــه مانن ــات اولی برخــورداری از امکان
ــرای مصــارف تولیــدی ب

دسترسی به تلفن ثابت و همراه
دسترسی به اینترنت

خدمات 
اجتماعی

دسترسی به خدمات آموزشی دبستان )دختران و پسران(
دسترسی به خدمات آموزشی دبیرستان )دختران و پسران(
دسترســی بــه خدمات بهداشــتی مانند خانه بهداشــت 

درمانگاه و 

جابه جایی 
و سهولت 
دسترسی

دسترسی به روستاها و شهرهای اطراف
وجود راه های ارتباطی نظیر جاده و پل 

ــا  ــه و ی ــواد اولی ــن م ــای تأمی ــه بازاره ــی ب دسترس
ــد ــه تولی ــوط ب ــات مرب خدم

دسترسی به وسایل حمل و نقل برای جابه جایی

ابزارهای 
اولیه فعالیت

دسترســی به تعمیــرگاه ماشــین آالت و لــوازم تولیدی 
می عمو

ــدی  ــوازم و ادوات تولی ــگاه های ل ــه فروش ــی ب دسترس
ــداری دام،  ــموم، نگه ــاورزی، س ــای کش ــد ابزاره مانن

وســایل الکترونیکــی

بعد 
متغیرهاشاخصسرمایه ای

اندازه
توضیحات 
ذکر  مثال، 
سابقه و ...

خیلی زیادخوبمتوسطکمخیلی کم
زیاد

012345

مالی - 
اقتصادی

درآمد و 
هزینه

میانگین درآمد خانواده
رضایت نسبتی از میزان درآمد)مکفی بودن(

امکان و توانایی پس انداز کردن
پاییــن بــودن ســطح هزینه هــای زندگــی )در مقایســه بــا 

ســطح عمومی کشــور(

تناسب میان درآمد و هزینه

دسترسی به 
تسهیالت 

مالی

ــراد محــل و  امــکان دریافــت وام قرض الحســنه از اف
یــا اقــوام و ...

امکان دریافت وام های بانکی
امکان بازپرداخت وام های دریافتی

مسکن
درصد مالکین به کل خانواده ها

وضعیت عمومی مسکن از نظر امکان سکونت

درصد خانواده هایی که وسیله نقلیه شخصی دارند.وسیله نقلیه

وجود 
فرصت های 

بالقوه 
اقتصادی

ــای  ــام فعالیت ه ــه انج ــای اولی ــودن هزینه ه ارزان ب
ــروی کار و ...( ــن، نی ــادی)آب، زمی اقتص

دسترســی بــه بازارهای فــروش بــدون وجود واســطه های 
متعدد

وجود زمینه های متنوع شغلی

  پــس از امتیــاز دهــی، بایــد وضعیــت هــر یــک از ســرمایه ها در مقایســه بــا انــدازه مطلــوب خــود بــا وضعیــت دیگــر 
    ســرمایه ها مقایســه و ســپس بــا اولویــت تأکیــد بــر نقــاط قــوت، برنامه ریــزی انجــام پذیــرد. درایــن راســتا توجــه بــه 

    ارتباط میان عوامل و نوع اثرگذاری آن ها بر تغییر اندازه هر یک، از عوامل اهمیت دارد. 
  بهتر است پس از امتیازدهی، از نمودارهای مقایسه ای رادار)تار عنکبوتی( استفاده شود. 
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پیوست شماره 5
معرفی ظرفیت های توسعه یا ایجاد کسب و کار در هر منطقه هدف)روستا( *

عنوان ردیف
طرح

شرح موضوع 
به اختصار

برآورد اولیه تا زمان راه اندازی
سایر توضیحات

مهارت های مورد زمانهزینه
نیاز و وضعیت آن 

تجهیزات فیزیکی و 
زیرساختی و وضعیت آن 

* نظیر تعیین ظرفیت های ســرمایه گذاری قابل پیشــنهاد با محوریت مشــاغل مغفول مانده قدیمی، سوابق فعالیتی و اشتغال 
گذشــته، صنایــع تبدیلــی کارگاهــی، صنایــع دســتی، خدمــات گردشــگری، معــادن و همچنین بــا محوریت فعالیت هــای خانگی

فعالیت های پیشنهادی برای رفع ظرفیت ها بر اساس نقاط قوتامتیاز و وضعیت کلیبعد
چالش های اساسی و پایه ای

انسانی
اجتماعی
طبیعی

فیزیکی )زیرساختی(
مالی - اقتصادی

پیوست شماره 6نتیجه بررسی معیشت از ابعاد مختلف
مراحل تشکیل گروه های توسعه محلی)روستایی(

1( دعوت عمومی از  اهالی روستا)جامعه محلی(
2(  شرح آسمان برای دهیار، معتمدین روستا و افراد مؤثر  و جلب حمایت آنان در آماده سازی محیط برای اجرای آسمان

3( برگزاری جلسه ی توجیهی و جلب اعتماد 
4( تشــکیل گــروه و شــرح اصــول عضویــت و اهــداف و کارکــرد گروه)نبایــد انتظــار داشــت هــدف تشــکیل گــروه در یــک 
ــدای تشــکیل جلســه  ــرش نســبی در ابت ــود. پذی ــه ش ــی اعضــاء درک و پذیرفت ــل توســط تمام ــور کام ــه ط ــا دو جلســه ب      ی

      اهمیت دارد و عملکرد گروه در ایجاد پذیرش کامل، نقشی مؤثر دارد(
5( تعیین رئیس گروه و دبیر 

رئیس و دبیر گروه، هیچگونه حق الزحمه ای بایت این وظیفه دریافت نمی کنند. 
6( تعیین ضوابط و مقررات گروه)آیین نامه داخلی(

پــس از ثبــت نــام قطعــي متقاضیــان، اعضــاء بــه جهــت اداره شــدن بهتــر جلســات اقــدام بــه تصویــب آئین نامــه داخلــي مي نماینــد. 
در ایــن آیین نامــه، زمــان روز و ســاعت جلســات و تعــداد غیبــت مجــاز اعضــاء در ســال، وظایــف اعضــاء و مســئولیت پذیــری آنــان و ... 

مشــخص مي گــردد و جلســات بعــدي بــر اســاس آئیــن نامه هــاي داخلــي کــه توســط اعضــاء تصویــب شــده اداره مي گــردد. 
تسهیلگر موظف است گروه ها را در تنظیم آیین  نامه داخلی کمک نماید. 

7( تعیین چگونگی پس انداز
8( آموزش طرح نویسی

9( آموزش انجام فعالیت های کسب وکاری مرتبط)زنجیره ای( و آموزش مزایای تکمیل و استقرار زنجیره تأمین
10( تعیین شرایط دریافت وام
11( نظارت بر جریان پس انداز

  در صورتی که آســمان برای یک جامعه محلی در ســطح شــهر اجرا شود، تمام اقدامات به جای آنکه در روستا انجام پذیرد در 
     محدوده جامعه محلی منتخب انجام می پذیرد.
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پیوست شماره 7
شناسنامه گروه

پیوست شماره 8
توصیه هایی برای تصمیم گیری در گروه 

  فهرســتی از موضوعــات بــا توجــه بــه چالش هــای فردی یــا گروهی، مســائل محــل / روســتا، اتفاقــات و بحران های محیطی، 
     فرصت های شناسایی شده و .... با همکاری تمامی اعضاء فهرست شود. 

  با توجه به فوریت ها و نیز با توافق اکثریت اعضاء، موضوعات جلسه و اولویت ها تعیین شود. 
  دبیر جلسه با هماهنگی سر گروه باید سعی نماید تا موضوعات هر جلسه را با توجه به زمان جلسه و اولویت آن، تعیین و زمان 

     پرداختن به هر موضوع را مشخص نماید. 
  موضوع مورد بحث، توسط رئیس  گروه، دبیر گروه و یا یکی از اعضاء به گونه ای توضیح داده شود تا درکی مشترک نسبت به 

     موضوع میان اکثریت اعضاء ایجاد شود. 
  با همکاری اعضاء، راه حل های مختلف برای هر موضوع، احصاء و بر روی کاغذ، تخته سیاه و یا ... نوشته شـود تا همه اعضاء 

     بتوانند راه حل ها را مشاهده و تکمیل کنند.
  باید سعی شود فضای همکاری و همدلی برای شناسایی راه حل های مناسب ایجاد شود. در این رابطه نباید اعضاء وارد روابطی  
     نظیر استهزاء و خرده گیری از هم شوند. هر چقدر اعضای گروه بتوانند مشارکت کنند و نظرات یکدیگر را تکمیل نمایند امکان 

     شناسایی راه حل های بهتر بیشتر است. 
  دبیر گروه باید پس از نوشتن فهرستی از راه حل ها، مقابل هر موضوع، با رأی گیری و بررسی گروهی، فهرست راه حل ها را کوتاه 

     و سعی کند یک یا دو راه حل مناسب را نهایی کند. 
  توجه به این نکته الزامی اســت که موضوعات می توانند در مورد مشکل)مشــکالت( یکی از اعضاء باشــند و در این شــرایط  

     تمامی اعضاء باید با کمک هم نسبت به ارائه راه حل برای مشکل فردی هم گروه ها اقدام نمایند. 
  پس از تعیین راه حل مبتنی بر مشارکت و رأی اکثریت، باید نسبت به اجرایی نمودن راه حل اقدام شود. 

  در ادامه باید خالصه های از اهم مباحث طرح شده در جلسه، در دفتر صورتجلسات، درج شود. 
  بهتــر اســت هــر ســه مــاه یک بــار، دبیــر جلســه موضوعــات بررســی شــده و نتایــج آن را بــا هــدف تعییــن نقــاط ضعــف 

   و بهبود عملکرد گروه درخصوص حل مشکالت مرور و نتیجه آن را با هماهنگی سر گروه، در جلسه ای اعالم نماید. 

روستا .......................................................بخش ....................شهرستان .....................استان ...........................................
نام دبیر گروه:نام رئیس گروه:زمان تشکیل جلسات:تاریخ تشکیل گروه:

مبلغ عضویت نوبه ای:مبلغ اولیه عضویت:
امضاء و اثر انگشتتاریخ عضویتشماره ملینام پدرتاریخ تولدنام و نام خانوادگیردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

نام گروه ............................
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نوع موضوعمسأله/ چالشردیف
 )فردی، گروهی، محل یا روستا(

شماره 
اولویت

تعداد رأی برای تعیین اهمیت و 
اولویت

فهرست مسائل و موضوعات با توجه به اولویت

جدول زیر، چارچوبی برای تصمیم گیری گروهی است.

نتیجه  بررسی راه حل توسط اعضاء )قبول / رد(راه حل های پیشنهادیشماره اولویتمسأله/ چالش

جمع بندی و نتیجه:

نتیجه  بررسی راه حل توسط اعضاء )قبول / رد(راه حل های پیشنهادیشماره اولویتمسأله/ چالش

جمع بندی و نتیجه:

تعیین راه حل برای هر موضوع

مبلغ پس انداز برای امضاءنام و نام خانوادگیردیف
این جلسه )تومان(

ارتباط تصمیم این جلسه 
شماره صفحه شخصیگروه  با فرد

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

پیوست شماره 9
نمونه فرم صورتجلسه گروه توسعه محلی)روستایی(

گروه توسعه روستایی ................... )نام گروه( .........................
تاریخ: ................. ساعت: ........... محل تشکیل جلسه .............  
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مبلغ پس انداز برای امضاءنام و نام خانوادگیردیف
این جلسه )تومان(

ارتباط تصمیم این جلسه 
شماره صفحه شخصیگروه  با فرد

37
38
39
40

اهم موضوعات 

موضوعات مهم و اصلی که در جلسه مطرح می شود؛ فارغ از آنکه در مورد آن تصمیمی اخذ شود؛ باید در این قسمت درج شود. 
 ذکــر موضوعــات در ایــن بخــش، کمــک می کنــد کــه اعضــای گــروه، بویــژه ســر گــروه و دبیــر گــروه،  نســبت بــه مســایل و 
  موضوعــات مــورد توجــه گــروه شــناخت پیــدا نماینــد و بتواننــد برنامه هــای گــروه را بــه گونــه ای تنظیــم کننــد کــه بــه آن 

  مسایل پرداخته شود. 
 در نوشتن موضوعات به دو موضوع رازداری و شفافیت باید توأمان توجه شود. 

  .1
.2

  .3

تصمیمات 

هــر گونــه تصمیمــی کــه در جلســه گــروه اخــذ می شــود اعــم از تصمیمــات مالــی، اجتماعــی، فــردی، زیســت محیطــی و یــا 
عمرانــی بایــد بــه صــورت دقیــق و خاصــه در ایــن قســمت نوشــته شــود. 

  .1
.2

  .3

سایر موضوعات و مالحظات

 اگــر در جلســه  موضوعــی خاصــی مطــرح و اتفاقــی افتــاد کــه ذکــر  و توجــه بــه آن باعــث بهبــود عملکــرد گــروه می شــود و 
یــا ماحظاتــی بایــد در مــورد مســایل گــروه، محــل، روســتا و ... در نظــر گرفتــه شــود ، در ایــن قســمت درج می شــود.

  .1
.2

  .3

 نام و نام خانوادگی دبیر گروه
امضاء

نام  و نام خانوادگی رئیس گروه 
امضاء

پرسش
پاسخ

خیربله
1( آیا انگیزه و شوق کسب موفقیت بواسطه ورود به کسب و کار را دارم؟

2( آیا آمادگی کافی برای انجام یک کار طوالنی مدت را دارم؟
3( آیا به اندازه کافی از سامت جسمی و روحی برای تحمل استرس برخوردار هستم؟ 

4( آیا مهارت رهبری، اداره و برانگیختن دیگران را دارم؟
5( آیا مهارت اداره کردن و کار با دیگران را دارم؟

6( آیا تحمل مواجه و رفع ریسک های مدیریتی را دارم؟
7( آیا توانایی و اراده یادگیری مهارت های جدید را دارم؟

8( آیا می توانم به جای احساسی برخورد کردن، به صورت منطقی تصمیم گیری کنم؟
9( آیا مهارت شنیدن و گوش دادن به حرف دیگران را دارم؟

پیوست شماره 10
ارزیابی سریع آمادگی فرد برای توسعه و یا ورود به یک کسب و کار
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گزینه ...گزینه 2گزینه 1موضوعات مورد ارزیابی
زمین مورد نیاز)قابل دسترس، کیفیت مناسب، نوع مالکیت(

هزینه شروع
نیاز به ساختمان  

نیاز به تجهیزات و ماشین آالت
دانش و یا تجربه

مدیریت
نیروی کار

هزینه های تولید
بازاریابی

بسته بندی / ارسال
مقررات خاص و یا رویه های ویژه

الزامات بهداشتی مانند بیماری ها، آفات و ...
تعمیرات و نگهداری

بیمه
ریسک سرمایه گذاری
بازگشت بالقوه سرمایه

پرسش
پاسخ

خیربله
10( آیا توان ساعات طوالنی و بیش تر از معمول کار کردن را دارم؟

11( آیا آمادگی الزم را دارم که در چند سال نخست، درآمدی کمتر از آنچه زحمت می کشم و هزینه می نمایم، کسب کنم؟
12( آیا به راحتی می توانم با همکاران، کارگران و مشتریان، ارتباط برقرار کنم؟

13( آیا اگر با شکست مواجه شوم، می توانم دوباره شروع کنم و یا مسیر دیگری را بدون احساس ناراحتی دنبال نمایم؟ 

  ایــن فــرم توســط هــر فــرد تکمیــل و در صورت نیاز توســط تســهیلگر و یــا در گــروه، مورد بررســی قرار می گیــرد و نتیجه 
     آن مبنایی است تا هر یک از اعضاء به آگاهی اولیه نسبت ادراک از توانایی های خود در حوزه کسب و کار، دست یابد.

پیوست شماره 11
شناسایی فرصت های ایجاد و یا توسعه کسب و کار

)ارزیابی سریع برای تصمیم گیری در خصوص ایجاد و یا توسعه کسب و کار(

در صــورت برخــورداری از شــرایط ورود بــه یــک کســب و کار، شناســایی فرصت هــا و تعییــن موضــوع فعالیــت، اهمیتــی 
فــراوان دارد. جــدول زیــر، نمونــه ای از موضوعــات مــورد ارزیابــی بــرای شناســایی فرصت هــا و تصمیم گیــری اســت.

خیلی زیادزیادمتوسطکم
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صفحه شخصی  ....... )نام و نام خانوادگی فرد( .............................عضو گروه  .... )نام گروه(
استان .................... شهرستان ......................... بخش.......................... روستا ..................

 تک سرپرست:وضعیت تأهل:شماره ملی:سال تولد:
سرپرست خانواده: تاریخ عضویت در گروه:آدرس:

مهارت ها:حرفه:
تعداد وام های اخذ شده )با موضوع کسب و کار(:

وضعیت  تسویه ضامنینتاریخ تسویهتعداد اقساطمبلغتاریخ دریافت
وضعیت  تسویه ضامنینتاریخ تسویهتعداد اقساطمبلغتاریخ دریافت
وضعیت  تسویه ضامنینتاریخ تسویهتعداد اقساطمبلغتاریخ دریافت
وضعیت  تسویه ضامنینتاریخ تسویهتعداد اقساطمبلغتاریخ دریافت

تعداد وام های اخذ شده )با موضوعات شخصی(:
وضعیت  تسویه ضامنینتاریخ تسویهتعداد اقساطمبلغتاریخ دریافت
وضعیت  تسویه ضامنینتاریخ تسویهتعداد اقساطمبلغتاریخ دریافت
وضعیت  تسویه ضامنینتاریخ تسویهتعداد اقساطمبلغتاریخ دریافت

مبلغ پس انداز روز تاریخردیف
)نوبه ای(- )تومان(

جمع مبلغ پس انداز  شده 
)تومان(

مبلغ وام
)تومان(

مبلغ بازپرداخت
)تومان(

مانده وام
)تومان(

شرح اقدامات انجام شده توسط گروه و فرد پیوست شماره 12
صفحه شخصی اعضای گروه

پیوست شماره 13
فرم تقاضاي وام و ضمانت آن

مشخصات متقاضي وام
شماره ملی:شماره شناسنامه:نام پدر:نام و نام خانوادگي:

شماره صفحه شخصی:تاریخ تولد:
مشخصات موضوع وام

نوع فعالیت:مبلغ وام درخواستي:

هزینه هاي فعالیتي که مي خواهید با وام دریافت شده انجام دهید

زمان الزم برای راه اندازی )برای فعالیت های درآمد زا تکمیل شود(
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درآمد پیش بینی شده )برای فعالیت های درآمد زا تکمیل شود(

روش های باز پرداخت وام )برای وام های شخصی تکمیل شود(

آیا فرد تا به حال از صندوق وام گرفته است؟ در صورت اخذ وام به صورت کامل بازپرداخت شده است؟

آیا وام گیرنده به موقع بازپرداخت های وام پیشین را )اعم از وام های کسب و کاری و شخصی( پرداخت کرده است؟

نام و نام خانوادگی ضامنین و نحوه ضمانت )چک یا سفته(

ــد؟ اگــر  ــا وام شــخصی)از صنــدوق پشــتیبان کســب و کار( دریافــت کرده ان ــن وام کســب و کار و ی ــک از ضامنی ــا هــر ی آی
پاســخ بلــه اســت، مشــخصات و وضعیــت آن ذکــر شــود.

نام و نام خانوادگی  و امضاء و اثر انگشت متقاضی

ذکر سایر اطالعات توسط دبیر گروه)در صورت نیاز(

ذکر سایر اطالعات توسط دبیر گروه)در صورت نیاز(

تصمیم جلسه
ذکر مبلغ وام و دالیل اعطای آن

  در صورتیکــه وام گیرنــده، اقســاط وام خــود را بیــش از 2 نوبــت بــه تأخیــر انــدازد، گــروه موظــف اســت معــادل مبلــغ 
ــا صنــدوق  ــه حســاب بانــک عامــل و ی    تأخیــر یافتــه را از محــل ســفته های ضامنیــن برداشــت و حســب مــورد ب

    پشتیبان کسب و کار گروه، واریز نماید. 
  در ایــن شــرایط و در خصــوص وام هــای شــخصی، عضــو وام گیرنــده بــرای دو دوره مجــاز بــه اخــذ وام از صنــدوق 
    پشــتیبان کســب و کار گــروه نمی باشــد. ایــن امــر مانــع مشــارکت در گــروه و انجــام فعالیت هــای گروهــی محســوب 

    نمی شود و در خصوص وام های کسب و کاری، مطابق ضوابط، عمل می شود.

برنامه بازپرداخت ..................... )نام و نام خانوادگی فرد( به شماره ملی ......................... در خصوص وام های شخصی

وضعیتزمان پرداختملبغ بازپرداخت )تومان(ردیف

نام و نام خانوادگی وام گیرنده:نام و نام خانوادگی دبیر:نام و نام خانوادگی سرگروه:

امضاء:امضاء:امضاء:

نام و نام خانوادگی ضامن دو:نام و نام خانوادگی ضامن یک:

امضاء:امضاء:
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تعهد نامه بازپرداخت وام های شخصی
اینجانب:                                                                                  فرزند:

شناسنامه شماره:                         به شماره ملی:                                 صادره از:
نشانی محل سکونت:                                                                               شغل:                     شماره تلفن:

بدینوســیله بــه رئیــس گــروه ................................................. خانــم/ آقــای .................................................وکالــت و اختیــار تــام میدهــم کــه تــا 
اتمــام مبلــغ بدهــي اینجانــب همــه ماهــه در صــورت عــدم پرداخــت اقســاط متعهــد شــده وام دریافتــی، معــادل آن اقســاط را از محــل 
ضمانــت بــا مشــخصات ذیــل، برداشــت و در وجــه حســاب صنــدوق پشــتیبان کســب و کار گــروه ..................................  پرداخــت نمایــد. 

نحوه ضمانت و مشخصات آن 

نام و نام خانوادگی                                                                         امضاء و اثر انگشت

مشخصات ضامن اول برای وام های شخصی

اینجانب:                                                                                  فرزند:
شناسنامه شماره :                         به شماره ملی:                                 صادره از:

نشانی محل سکونت:                                                                               شغل:                     شماره تلفن:

ضمانــت و تعهــد پرداخــت بدهــي خانــم / آقــای:                               نمــوده و وکالــت بــا عــزل بــا حــق توکیــل و اختیــار تــام  تــا 
انقضــاي بدهــي وام خانــم/ آقــای ...................................... بــه مبلــغ ......................................... ریــال بــا اقســاط .......................... ریــال در .............. 
ــا چنانچــه  ــوان ............................... مي دهــم ت ــا عن ــروه توســعه روســتایی ب ــای ...........................................، رئیــس گ ــم/ آق ــه خان ــداد را ب تع
نامبــرده بــه هــر دلیــل نتوانــد در موعــد مقــرر، اقســاط بدهــي ضمانــت شــده را بــه صنــدوق پشــتیبان کســب و کار گــروه ..........................

................ بپــردازد از محــل ضمانــت بــا مشــخصات ذیــل، برداشــت و در وجــه صنــدوق یــاد شــده کارســازي نمایــد. . 

نحوه ضمانت و مشخصات آن 

نام و نام خانوادگی                                                                         امضاء و اثر انگشت

مشخصات ضامن دوم برای وام های شخصی

اینجانب:                                                                                  فرزند:
شناسنامه شماره:                         به شماره ملی:                                 صادره از:

نشانی محل سکونت:                                                                               شغل:                     شماره تلفن:

ضمانــت و تعهــد پرداخــت بدهــي خانــم / آقــای:                               نمــوده و وکالــت بــا عــزل بــا حــق توکیــل و اختیــار تــام تــا 
انقضــاي بدهــي وام خانــم/ آقــای ...................................... بــه مبلــغ ................................ ریــال بــا اقســاط ................................ ریــال در ................ 
ــا چنانچــه  ــا عنــوان ............................... مي دهــم ت ــای ...........................................، رئیــس گــروه توســعه روســتایی ب ــم/ آق ــه خان تعــداد  را ب
نامبــرده بــه هــر دلیــل نتوانــد در موعــد مقــرر، اقســاط بدهــي ضمانــت شــده را بــه صنــدوق پشــتیبان کســب و کار گــروه ..........................

................ بپــردازد از محــل ضمانــت در قالــب )ســفته / چــک( برداشــت و در وجــه صنــدوق یــاد شــده کارســازي نمایــد. 

نحوه ضمانت و مشخصات آن 

نام و نام خانوادگی                                                                         امضاء و اثر انگشت
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نامناسبخوبخیلی خوبعواملردیف
10 تا 1515 تا 17 نفر17 تا 20 نفراندازه گروه1

ــروه از 2 ــای گ ــی اعض هماهنگ
ــی ــت مال ــر وضعی نظ

تقریبــا  درآمــدی  نظــر  از 
در یــک ســطح  و در حــد 
متوســط هســتند. )نســبت بــه 

وضعیــت جامعــه محلــی(

ــروه  ــای گ ــر از اعض ــا 3 نف 2 ی
ــاال  ــبتا ب ــدی نس ــع درآم از وض

برخوردارنــد. 

اکثــر اعضــاء از نظر درآمــدی در 
ســطح بــاال و تعــداد محــدودی 
ــد.  از اعضــاء درآمــد پاییــن دارن

)اختــاف درآمــدی(

خــارج شــدن اعضــاء از گــروه 3
بیشتر از 20 درصدبین 10 تا 20 درصدکمتر از 10 درصداز زمــان تشــکیل گــروه

حداقل 1 جلسه هر یک ماه و نیم 1 جلسه در هر ماهحداقل 2 جلسه در هرماهتعداد تشکیل جلسات در هر ماه4
و یا  بازه زمانی طوالنی تر

تقریبــا ثابت )بیــش از 70 درصــد، در ثابتساعت تشکیل گروه5
متغیرســاعت معین تشــکیل می شــود(

کمتر از 70 درصدبین 70 تا 90 درصدبیشتر از 90 درصدشرکت منظم اعضاء در جلسات6

میزان مشارکت تمامی اعضاء 7
پایینمتوسطبسیار زیاددر مباحث

کمتر از 2 مرتبه در ماه2 مرتبه در ماه4 مرتبه در ماهدفعات پس انداز8

متغیــر امــا بــه طــور منظــم پس ثابت و منظممبلغ پس انداز9
ــداز می شــود  ان

متغیــر و برخــی مواقــع مبلغــی 
ــود. ــی ش ــداز نم پس ان

حداکثــر2،200،000 تومــان و حداقل 2،200،00 تومانمبلغ پس انداز شده پس از 3 ماه*10
کمتر از  1،800،000 تومانحداقــل 1،800،000 تومــان

11
ــعه و  ــث توس ــروه مباح در گ
یــا ایجــاد کســب و کار مطــرح 

ــت.  اس

بیشــتر از 50 درصــد اعضــای 
گــروه، مهــارت و یــا برنامــه ای 
کلــی بــرای موضــوع کســب و 

ــد. کار دارن

ــای  ــد اعض ــا50 درص ــن 20 ت بی
گــروه، مهــارت و یــا برنامــه ای کلی 
بــرای موضــوع کســب و کار دارنــد. 

بیــش از 80 درصــد اعضــای 
ــا  ــارت مشــخص و ی ــروه، مه گ
برنامــه ای بــرای موضــوع کســب 

ــد.  و کار ندارن

نامناسبخوبخیلی خوبعواملردیف

مستند سازی12
فرم هــا  و  صورتجلســات 
بــه طــور منظــم تکمیــل 

 . ند می شــو
نکات مهم ثبت می شود.

از  نگهــداری  و  مستندســازی 
ــه طــور منظــم انجــام  اســناد ب

نمی شــود. 

ــداف و 13 ــن، اه ــالع از قوانی اط
کمتر از 60 درصد اعضاء حداقل 60 درصد اعضاءتوسط تمام اعضاءکارکــرد گــروه توســط اعضــاء

بیشــتر از 2 درصــد اعضــاء سطح سواد اعضای گروه14
حداقــل دیپلــم دارنــد.

حداقــل 50 درصــد اعضــاء ســواد 
ــا  ــد )ت ــتن دارن ــدن و نوش خوان

مرحلــه دیپلــم(.

کمتــر از 50 درصــد اعضــاء 
ســواد خوانــدن و نوشــتن دارنــد. 

پیوست شماره 14
چک لیست ارزیابی انسجام و عملکرد گروه

* این مبلغ با توجه به ضوابط حداقلی در ســال 1396 تعیین شــده اســت و متناســب با تغییرات باید ســاالنه تغییر نماید.
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