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 مقدمه:

 ینیکارآفر صندوق  مشترک طرح یمحل خرد یاعتبار یها صندوق جادیا ییاجرا دستورالعمل

 یانداز راه و جادیا یبرا یکشاورز جهاد ییروستا زنان یکشاورز یها تیفعال توسعه دفتر با دیام

 کوچک یکارها و کسب از تیحما جهت یمال نیتأم هدف با   یمحل خرد یاعتبار یها صندوق

  .اجراست حال در کشور منطقه کیو استان 31در ییروستا زنان

 ها، استان در ارگان دو ییاجرا عوامل توسط طرح یندهایفرا یاجرا در یکپارچگی و یهماهنگ

 .دیآ یم ادامه در که است ییاجرا دستورالعمل کامل یاجرا به منوط

و برای دست اندرکاران  های آموزشی تسهیلگری و اعتبارات خرد  کارگاهبرگزاری  .1

 )باتوجه به شیوع بیماری کرونا آموزش به صورت وبینار برگزار می گردد( کارشناسان

   کنندگان زیر برگزار می شود :  شرکتحضور  با ها کارگاهاین 

 صندوق کار آفرینی امید : مدیران / کارشناسان شهرستانهای مربوطه  (1

 جهاد کشاورزی : کارشناسان امور زنان استان ، شهرستان و مراکز خدمات کشاورزی مربوطه  (2

 پس هفته کی ظرفبراساس فرم ضمیمه پایش   است موظف استان زنان امور مسئول کارشناس (3

 ینیکارآفر صندوق ریمد و ییروستا زنان امور دفتر به فرم مربوطه را تکمیل و کارگاه، انیپا از

 .کند ارسال استان

 انتخاب تسهیل گران  .2

 یمال نیتام طرح یدانیم کارشناسان و انیمرب ژهیو یلگریتسه یآموزش کارگاه یبرگزار به تیعنا با

 استانها ، یدانیم کارشناسان هفته 4 یال 3 مدت ظرف است الزم( صندوق 1000 جادیا) خرد

مشخصات تسهیلگران در سامانه اطالعات سامانه پهنه بندی  و انتخاب را ییروستا زن لگرانیتسه

 ارسالصندوق به ستاد  1000درخصوص طرح  استان  منتخب گران لیتسه یاسام و.  ثبت گردد

 یبرگزار طرح یاجرا ادامه در.  شود اعالم زین آن یینها تعداد و روستاها یاسام ضمن در شود

 .   شود یم لیتشک ریز شرح به یدانیم کارشناسان و انیمرب ژهیو  خرد اعتبارات یآموزش کارگاه
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 مراحل تشکیل صندوق .3

  عوامل اجرایی استان باید ظرف مدت یک ماه نسبت به تشکیل صندوق های خرد )به تعداد تعیین

 شده( اقدام نماید.

  اجرای این مرحله به عهده کارشناسان شهرستان و مراکز جهاد کشاورزی دهستان و نظارت آن به

می  کارشناس شهرستان صندوق کار آفرینیجهاد کشاورزی و مدیر / عهده کارشناس مسئول استان 

 باشد. در فرایند تشکیل صندوق، تسهیلگران همکاری مستمر خواهند داشت.

 شند اولویت با روستاهایی می باشد که صندوق ندارندکارشناسان مدنظر داشته با 

 صندوق های ارگانهای دیگر مانند صندوق های بسیج،  کارشناسان باید اطمینان حاصل نمایند که

 گروههای خودیار وغیره درآن روستا وجود نداشته باشد.

   به دلیل ثبت کدملی ارکان واعضا  درسامانه از تکراری بودن اعضا وارکان  درصندوق ها جدا

 خودداری شود.

  ابتدا تیم اجرایی استان برای تسهیلگران، جلسه توجیهی در خصوص تشکیل صندوق خرد برگزار می

 کند.

 روستا لگریتسه توسطمحلی  خرد صندوق لیتشک یهیتوج جلسه یبرا روستا زنان به یرسان اطالع 

 دعوت دیبا خاص طور به جلسه نیا یبرا خانوار سرپرست زنان و درآمد کم زنان. شود یم انجام

 .شوند

 .جلسه توجیهی برای زنان روستایی جهت ایجاد صندوق برگزار شود 

  در این جلسه به منظور شناخت شرایط روستا، نقشه اجتماعی روستا که قبالً توسط تسهیلگر تهیه

 دو سایر نتایج بدست آمده در جلسه انتخاب تسهیلگران یادآوری گردد.شده،بررسی مجدد شو

 .تقویم فصلی کار زنان روستا با مشارکت آنان تهیه شود 

 .با مشارکت زنان روستا منابع و پتانسیلها ومزیت نسبی اقتصادی روستاشناسایی و لیست شود 
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 س انداز گروهی نسبت به پس انداز فردی گفتگو شود و درباره ی فواید پس انداز و تفاوت و امتیاز پ

 توضیح داده شود.خرد محلی  ه صندوق راجع ب

 .ویژگیها و شرایط صندوق کارآفرینی برای زنان روستایی به طور کامل توضیح داده شود 

  را اعالم کرده و در همان خرد محلی در انتهای جلسه به شرکت کنندگان شرایط عضویت در صندوق

 جلسه و یا جلسه بعدی از داوطلبان واجد شرایط ثبت نام می شود. 

 : شرایط عضویت -3-1

 توانایی انجام کار راداشته باشند سال داشته باشند.  65سال وحداکثر 18داقل ح 

 باشد.تقدم عضویت با زنان کم درآمدو زنان سرپرست خانوار می 

  کسب و کار یا فکر جدیدی برای تولید دارند در اولویت هستند.از میان داوطلبین، کسانی که 

 باشند. روستا باید ساکن همان 

 .باید متعهد به شرکت در جلسات باشند 

  شود.از هر خانوار تنها یک نفر می تواند عضو صندوق 

را ثبت نام کرد.و یا نفر بودند می توان از هر خانواده بیش از یک نفر  30:در صورتی که متقاضیان کمتر از 1 تبصره

در صورتی که یک نفر قصد دارد فعالیت اقتصادی خانوادگی داشته باشد می توان از خانواده وی بیش از یک نفر را 

 عضو نمود. 

  خرد محلی ساماندهی می شود .  نفر باشد در قالب دو صندوق 60: اگر تعداد متقاضیان بیش از  2تبصره

  ضمانت( بازپرداخت تسهیالت صندوق کارآفرینی امید را امضا نماید.هر عضو باید فرم تعهد جمعی( 

 رنف 35 الی 20 عشایری مناطق در و باشد می نفر 40الی  25 بین روستا در صندوق هر اعضای تعداد. 

 انتخاب اعضای هیئت مدیره صندوق  .4

که به پیوست آمده   1شماره  فرم انتخاب هئیت مدیره براساس رای گیری صورت می گیرد ودرادامه طبق  

 فرم مربوطه تکمیل می گردد

 داوطلبانمشخصات  -4-1
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  از بین اعضاء، افرادی که از حسن شهرت و توانایی های الزم برخوردارند، می توانند داوطلب عضویت در

هیئت مدیره شوند. توصیه شود افرادی که فعال در بخش کشاورزی هستند و یا کسب و کار یا فکر 

 جدیدی برای تولید دارند داوطلب شوند.  

 اریاخت در و هیته قبل از است شده امضا آن پشت که شکل کی بطور یدانیم کارشناس توسط یرا برگه 

اعضای صندوق از میان داوطلبان سه نفر را . شود یم قرارداده دارند حضور جلسه در که ییاعضا هیکل

 انتخاب می کنند.

 یم شیبرا را سواد یب شخص نظر مورد افراد نام و کند یم کمک سواد یب افراد به زنان امور کارشناس 

 .سدینو

 باشد یم تابلو یرو بر یرا تعداد و اعضا حضور با آرا شمارش . 

 شوند یم یمعرفبه عنوان هئیت مدیره   کنند یم کسب را یرا نیشتریب که یکسان داوطلبان انیم از  

 می توان ویژگی الزم برای هریک از مسئولیت های   حسابدار/ یمنش و سیرئ بینا ، سیرئ برای انتخاب

 هئیت مدیره را برای اعضا توضیح داد و تک به تک برای هریک از مسئولیت ها رای گیری کرد . 

 را رهیمد ئتیه یاعضا از کی هر فیوظاخرد محلی  صندوق  اساسنامه اساس بر زنان امور کارشناس 

 یم لیتحو اجرا و مطالعه جهت رهیمد ئتیه یاعضا به را مذکور اساسنامه از نسخه کی و کند یم اعالم

 .دهد

 حساب نیماش ، انداز پس حساب دفترچه – دفترکل – معین دفتر تهیه) یادار لیوسا و لوازم هیته ، 

هر دو طرف  عهده برکارگروه مشترک استانی  با توافق و هماهنگیازین مورد زاتیتجه و...(  و افزار نوشت

خرد ارکان و تسهیل گران لوازم و دفاتر اداری تهیه و در  آموزش )بهتر است قبل از کارگاه .باشد یم

 ویل شود (حکارگاه ت

 کند اعالم اعضا به و نییتع را خود کار محل و ساعت اند موظف رهیمد ئتیه. 

 افتتاح حساب در صندوق کارآفرینی .5

 ندینما حساب افتتاح شهرستان دیام ینیکارآفر صندوق در می باید منتخب هریمد اتیه یاعضا. 
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 می باشد ویک نفر با ثبت کد ملی درسامانه حساب یک امضای وکارت شتاب  ییامضا سه حساب افتتاح

 دریافت می کند.

 و یکپ ، با امضا اعضا رهیمد أتیه انتخاب صورتجلسه  تکمیل فرمبرای افتتاح حساب  :ازین مورد مدارک 

 . دیام ینیکارآفر صندوق حساب افتتاح فرم پرکردن ،اعضا هئیت مدیره یمل کارت و شناسنامه اصل

 

 مرحله پس انداز .6

 شرایط به مبلغ نیا. شود یم تعیین اعضاء خود توسط صندوق در اعضا انداز پس مبلغ اول جلسه در 

 . باشد یم تومان هزار 10 مبلغ حداقل.دارد یبستگ آنان توافق و مالی

 باشد یم انهیماه انداز پس برابر دو آن مبلغ و بار کی تیعضو حق . 

 صورت بار کی هفته دو هربهتر است   اول ماه شش یط در انداز پس پرداخت یبرا جلسه لیتشک 

 . شود یم کباری یماه یجمع توافق اساس بر آن از بعد و پذیرد

 .با توافق اعضا ساالنه مبلغی را به پس انداز ماهانه اضافه نمود 

  مبلغ باشد، نکرده دریافت وام و بدهد صندوق تیعضو از انصراف درخواست یعضو اگر 

 تا باشد، کرده دریافت وام اگر اما است پرداخت قابل نیگزیجا فرد یمعرف با یو انداز پس

 .ستین پرداخت قابل وام کامل هیتسو

 

 مشخص شدن مقررات جلسات صندوق .7

خصوص موارد زیر،کلیات آئین اعضای صندوق در همان گفتگوهای اولیه، ضمن تصمیم گیری در 

 نامه داخلی را تصویب می کنند:

  ... روز، ساعت و مکان جلسات )ترجیحاًجلسات در مکانهای عمومی روستا از قبیل حسینیه، کتابخانه و

 تشکیل گردد(

  جلسه( 5یا  4تعداد غیبتهای موجه اعضا در جلسات در طول یک سال ) حدود 

 جلسات در طول یک سال مشخص می گردد. حداکثر میزان تأخیر حضور اعضا در 

 .میزان جریمه دیرکرد در بازپرداخت اقساط وامهای دریافتی توسط اعضا تعیین می گردد 
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 آموزش .8

 به اعضا وارکان صندوق ها ، در مراحل و فواصل زمانی مقتضی، آموزش هایی به شرح زیرارائه می شود :  

 ارکان و سرگروه ها تسهیلگران  و  ویژه آموزش توانمندسازی -8-1

 ( ساعت 48) خرد اعتبارات و یگر لیتسه یآموزش دوره* 

 ( ساعت 16 تا 8) هیپا یحسابدار یآموزش دوره* 

 آموزش اعضا -8-2

 و کسب طرح نیتدو و یابیبازار ،ینیکارآفر و تیخالق ،یمشارکت یها روش شامل یعموم یها آموزش* 

 (صندوق لیتشک از پس ماهه 3 حداکثر یزمان بازه در)  کار

 به بنا...( و یلیتبد عیصنا ،یباغبان زراعت، ،یدامپرور) یکشاورز یها بخش ریز در یمهارت یها آموزش* 

 یتهایفعال که یزمان عموماً و یشغل یها گروه لیتشک از پس ها دوره نیا.  ردیگ یم صورت اعضا ازین اعالم

 .شود یم درخواست شد آغاز یاقتصاد

تبصره :در صورت به حد نصاب نرسیدن متقاضیان یک دوره آموزشی مهارتی در یک روستا، آن 

 دوره برای متقاضیان صندوق های یک دهستان برگزار می شود. 

 

 نهاد ارائه دهنده آموزش -8-3

صندوقها از محل ردیف آموزش زنان  ارکان تسهیلگران وتسهیل گری و اعتبارات خرد به  آموزش های * 

 ستایی وزارت جهاد کشاورزی رو

به عهده آموزش های مهارتی در زیر بخش های کشاورزی )دامپروری، زراعت، باغبانی، صنایع تبدیلی و...( * 

 مدیریت ترویج استان می باشد

 

 تشکیل گروه های شغلی .9

 اهداف گروه بندی
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 گروهی و تخصصی کردن فعالیت های شغلی اعضا  -1

 ضمانت زنجیره ای بازپرداخت وام برای اعضای گروه شغلی -2      

  شوند.نفره تقسیم می 7یا  5اعضاء به گروههای شغلی 

  .گروه های شغلی بر اساس زمینه مشترک کاری شکل می گیرند 

 .نظارت بر تشکیل و فعالیت گروه های شغلی بر عهده کارشناس مرکز جهاد کشاورزی می باشد 

  باید در تولید و فعالیت از بین خود یک نفر را به عنوان سرگروه انتخاب می کنند. سرگروهاعضای گروه

 اقتصادی تجربه بیشتری از سایر اعضاء داشته باشد. 

 آوری پس انداز، اقساط وام و تحویل آن به حسابدار، ارزیابی و تأیید فرم تقاضای وام سرگروه وظیفه جمع

های طرح کسب وکار و ارائه مشاوره برای استفاده بهتر از وام اعضاء گروه ، همفکری جهت تدوین

 صندوق را بر عهده دارد.

  اعضای گروه شغلی می توانند بر اساس زمینه فعالیت گروه ) زراعت ، باغبانی ، دامپروری ، صنایع

توافق  تبدیلی ، خدماتی و....( پس از دریافت وام در داخل گروه با یکدیگر در زمینه فعالیتِ مشترکِ

 شده به فعالیت بپردازند یا خارج از گروه به طور انفرادی یا با دیگر اهالی روستا شروع به کار کنند.

  عهده هیئت مدیره صندوق و ارائه مشاوره و نظارت بر نحوه انجام به  فرم تقاضای وام تایید  مسئولیت

 کار بر عهده کارشناس امور زنان مرکز جهاد کشاورزی می باشد. 

 

 دریافت وام از صندوق کارآفرینی امید .10

 یک درصد  انداز پس و دیام ینیآفر کار صندوق در حساب افتتاح ماه ششسه تا شش  گذشت از بعد

 یمحل خرد  صندوق به مقرر التیتسه دیام ینیکارآفر صندوق ییاجرا دستورالعمل مطابق ازتسهیالت 

 . شود یم پرداخت

  میلیون تومان باشد 5باشد حداقل آورده پس انداز اعضا باید میلیون تومان  50مثال اگر تسهیالت 

 غیرمرزی درصد برای مناطق  6ومرزی  برای مناطقدرصد  4الت صندوق کارآفرینی امید با کارمزد تسهی 

 ی باشند.ماهه م 48اعضای صندوق متعهد به بازپرداخت آن طی بازه زمانی  و
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  اعضااء هیا ت مادیره صاندوق هاا امضاا مای شاود و         روی سفته توسط ارکان و ظهر آن توسط دو نفر

صورتجلسه انتخاب ارکان صندوق ها که حاوی امضا و اثر انگشت هریک از اعضای صندوق ها می باشد ، 

 ضمیمه سفته خواهد بود .

 .همه اعضای صندوق نسبت به بازپرداخت وام مورد نظر متعهد هستند 

 های خرد محلی، ارکاان  پس از اعطای وام توسط صندوق کارآفرینی امید و تجمیع آن با سرمایه صندوق

صندوق های اعتباری خرد محلی بر اساس اولویت های تعیین شده و گروه های شاغلی  تشاکیل شاده     

زیاع  براساس نوع فعالیت، نسبت به اعطای تسهیالت داخلای باه اعضاا و گروههاا اقادام مای نمایناد. تو       

مند گردند و همه اعضای گاروه  ها از تسهیالت بهرهتسهیالت داخلی می بایست عادالنه بوده و همه گروه

 در یک زمان از تسهیالت استفاده نکنند . 

  د وام ها مای باشا  نحوه پرداخت اقسط وام صندوق کارآفرینی ازمحل جمع آور پس انداز ماهیانه واقساط

می باشد واین مبلغ باید هرماه به حسابی که توسط هیاات مادیره    هزارتومانکه این مبلغ حدود پانصد 

 درصندوق کارآفرینی افتتاح شده  واریز شود.

 

 به اعضای صندوق پرداخت وام .11

  بعد از دریافت وام از صندوق کارآفرینی امید می بایست به اعضاء وام پرداخت کند. محلی  خرد صندوق

 صندوق می باشد.پرداخت وام  از کل موجودی 

  درصد می باشد 6د ومناطق غیر مرزی صدر 4نرخ کارمزد وام از صندوق کارآفرینی امید 

 نی امید وپس انداز اعضا می باشد واین نرخ کارمزد وام به اعضا که از مجموع تسهیالت صندوق کارآفری

درصدی در  6ت برای تسهیال درصد11الی  7و  درصدی مناطق مرزی  4برای تسهیالت  10تا6بین نرخ 

به اعضای صندوق بدون دریافت وثیقه )چک و سفته( است. اما  پرداخت واماست.  مناطق غیر مرزی

ضمانت به شکل گروهی بوده و دیگر اعضای گروه شغلی،بایدبازپرداخت وام را ضمانت کنند. این ضمانت 

بقیه اعضای گروهش باید ضمانت باشد، یعنی هرگاه یکی از اعضا تقاضای وام کند ای میبصورت زنجیره

د وی موظف به ضمانت متقابل کنند وبعداً نیز هر یک از سایر اعضای گروه بخواهد وام دریافت کن

 مشخصات وام گیرنده ومشخصات ضامن وامضای هیات مدیره ( می باشد شامل 2شماره فرماست.)

  ماهه می باشد 48مدت باپرداخت  تسهیالت به صندوق کارآفرینی امید. 
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 ماه ( می باشد 12به اعضا یکساله )  درصندوق های اعتبارات خرد مدت بازپرداخت وام 

 خرد محلی   نباید وام دادن به شکلی باشد که همه اعضای یک گروه به طور همزمان بدهکار صندوق

رداخت وام ها اطمینان داشته باشد و یا گروه شغلی دیگری باشند.مگر آن که هئیت مدیره به بازپ

 ت گروه را بپذیرد . ضمان

  در صورت عدم بازپرداخت وام توسط وام گیرنده، در مرحله اول اعضای گروه باید نسبت به پرداخت

  .به نفع صندوق ضبط می شودبدهکار اقساط وام اقدام کنند و در مرحله بعد موجودی وام گیرنده 

 

تبصره : برداشت پول از محل کارمزد جهت مخارج صندوق  با توافق کلیه اعضا صورت می 

 ایاب و ذهاب( –گیرد )خرید ملزومات دفتری 

  فعالیت درآمدزا به شکل گروهی نیز امکان پذیر است. یعنی چند نفر از یک گروه شغلی برای انجام یک

بدهند و با ضمانت بقیه اعضای گروه شغلی  فعالیت اقتصادی گروهی می توانند با هم درخواست وام

نسبت به دریافت وام اقدام کنند و وام دریافتی را برای یک فعالیت به کار گیرند اما بازپرداخت ها به 

 . صورت فردی است

  افراد و یا گروههایی که دارای پیشنهاد مشخصی برای فعالیت درآمد زا و فعالیت آنان دارای توجیه

 ت،برای دریافت وام حق تقدم دارند.اقتصادی بهتری اس

 .تکمیل فرم تقاضای وام با مشاوره کارشناس مرکز جهاد کشاورزی است 

  خرد محلی های  پایداری صندوق .12

 منوط به تداوم بازپرداخت ها ی منظم اقساط وام های دریافتی محلی خرد  یپایداری صندوقهای اعتبار

اعضا صندوق است و چنانچه پرداخت وام برای فعالیتهای تولیدی و یا درآمدزا باشد،بازپرداخت وام به 

راحتی صورت می گیرد و موجب پایداری صندوق می شود. بنا بر این فعالیت درآمد زا رکن اساسی 

 تداوم این صندوقهاست. 
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 رای این منظور ارائه مشاوره های فنی و مهارتی در زمینه های: فرایند تولید، تنظیم وعقد قرارداد، ب

بازاریابی وفروش و... توسط کارشناسان و جلب حمایتها از سایر بخشهای سازمان جهاد کشاورزی 

 ضروری است.

 ت حضوری و یادر فضای همچنین انتقال تجارب زنان کارآفرین از شهرستانها و استانهای دیگربه صور

مجازی و بوسیله شبکه های اجتماعی به این امر کمک می کند. کارشناسان باید در این زمینه به 

 اعضای صندوق راهنمایی ارائه دهند.

 ی  خرد محلیصندوق ها بر نظارت .13

 نظارت بر فرایند ایجاد صندوق ها با مشارکت کارشناسان محلی  در سال نخست تشکیل صندوق  خرد ،

معین دفتر امور زنان، مسئول امور زنان استان، کارشناس امور زنان شهرستان و کارشناس مرکز جهاد 

 کشاورزی دهستان می باشد.

  .در سالهای بعد کارشناس مرکز جهاد کشاورزی دهستان این نظارت را به عهده دارد 

 ارسالی موجود است. یکی از ابزارهای پایش طرح، فرم های نظارتی )پایش ( می باشد که در بسته 

 به را طرح مستندات  و لیتکم را ها فرم نیا طرح، مرحله به مرحله یاجرا موازات به ییاجرا عوامل 

 . ندینما ینگهدار شهرستان جهاد ای دهستان مرکز در نیهمچن و شهرستان ینیکارآفر صندوق

 و استان دیام ینیکارآفر صندوق ریمد یبرا را ها فرم نیا رونوشت استان زنان امور مسئول کارشناس 

  . دینما ارسال( زنان امور دفتر کارشناس) استان نیمع کارشناس

 خرد محلی :اعتبار  نظارت برفرایند ایجاد صندوق های  -13-1

  سال پس از تشکیل صندوق اعتباری خرد محلی )تمام اقساط تسهیالت( نظارت بر فرایند اجرایی  4طی

 .  نظارت صندوق کارافرینی امید استان و شهرستان می باشدصندوق به عهده واحد ارزیابی و 

 نظارت  کلی بر فرایند  ایجاد  صندوق ها  به عهده دفتر توسعه فعالیت های زنان روستایی است 
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محلی درطرح مشترک با صندوق صندوق خرد  و روش ایجاد اقدامات خالصه 
 کارآفرینی امید دریک نگاه

 

 انجام اقداماتچگونگی روش  اقدامات

 داشتن زیر ساخت های مناسب   زمینه یابی و انتخاب روستا-1

  داشتن پتانسیل های تولیدی و اقتصادی 

  خانوار  باشد 100روستا دارای جمعیت حدود 

    نبود صندوق در آن روستا )اعم ازصنندوق هنای

  بسیج وگروه های خودیار و...(

 جزء دهک های پایین جامعه باشند 

 مشاغل خانگی فراهم باشد امکان ایجاید 

 تمایل به مشارکت در روستا وجود داشته باشد 

  نبننودن ندادهننای مننالی دیگرنویننر گننروه هننای

 خودیار وصندوق های همیاری و...

جمع آوری اطالعات اقتصادی و اجتماعی از  -2

 روستاهایی که صندوق تشکیل می شود

 ترسیم نقشه اجتماعی 

  سرپرست خانوار وکم درآمد در روستا زنانتعیین 

  ترسیم نقشه منابع 

 شناخت پتانسیل های تولید در روستا 

 گردش در روستا 

 تقویم فصلی فعالیت زنان 

  زنان روستاسابقه فعالیت های مشارکتی 

جلب مشارکت جامعه محلی برای تشکیل  -3

 صندوق

 رای اسالمی ،دهیار و معتمدین محلیتوجیه شو 

  توجیحی برای زنان روستایی با برگزاری جلسه

 حضور تسدیلگر و معتمدین محلی

  مراجعه به منازل زنان سرپرست خانوار و  کم

 درآمد و دعوت از آن ها برای عضویت
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 مراحل مختلف تشکیل صندوق: -4

 عضو گیری-1-4

 تعیین مکانی برای تشکیل جلسات صندوق -2-4

 تجدیز پس انداز-3-4

 تعیین مقدار حق عضویت و پس انداز ماهانه        

 توزیع دفترچه پس انداز اعضا       

 تدیه دفاتر حسابداری        

 ثبت پس انداز اعضا در دفترچه های آن ها       

 ثبت حساب ها در دفاتر حسابداری      

 تعیین مقررات جلسه اعضا -4-4

 انتحاب هئیت مدیره-5-4

 ها و انتخاب سر گروهتشکیل گروه -6-4

 

 :عضوگیريشرایط 

  نفر 40حداکثر 25تعداد اعضاء حداقل 

 شوداز هر خانوار تنها یك نفر عضو صندوق می 

 اولویت عضویت در صندوق با خانوارهای کم درآمد 

 باشدوزنان سرپرست خانوار می

  ساا  مای   65و حداکثر  18سن اعضاء را حداقل-

 باشد.

 باشند. اعضاء باید ساکن همان منطقه 

 .اعضاء باید متعهد به شرکت در جلسات باشند 

 :مقررات جلسات موارد مهم در

 شود.آئین نامه داخلی توسط اعضاء تصویب می 

 روز و ساعت( جلسات زنان تعیین( 

  تعیین تعداد غیبتهای موجه ساالنه در جلسات 

 تعیین مقدار تأخیر موجه در حضور جلسات 

 و پس انداز امجریمه دیرکرد در پرداخت و تعیین 

 :هیئت مدیره نحوه انتخاب

 هئیت مدیره با رأی اعضاء انتخاب می شود 

     کاندیدها از بین اعضایی کاه از حسان شاهرت و

 اند داوطلب می شوند.توانایی جهت همکاری آماده

  حساادار   –اعضاااء هیئاات ماادیره شااامل )ماادیر- 

 ( می باشند.منشی

  از هئیات مادیره    وظایف هار یاك   پس از انتخاب

مشاخ    براساس وظایف موجود در اداره صندوق

 می شود.

 :تجهیز پس اندازنحوه  

 تا زماانی کاه عضاو     هر یك از اعضاء در هر جلسه

باید مبلغی را باه عناوان پاس    میصندوق هستند 

 .دنبیاور ماهانه انداز

    حق عضویت یك بار در ابتدای عضویت باه انادازه

 د.دوبرابر پس انداز خواهد بو

   میزان پس انداز توسط اعضا در جلسه او  تعیاین

 هزار تومان می باشد.10خواهد شد. حداقل آن 

 توانند پس انداز بیشتری را انجام دهند. اعضاء می

اما پس انداز بیشتر سقف وام برای یاك عضاو را   

 دهد.افزایش نمی



14 
 

 

 :تشكیل گروهنحوه 

  نفاار باار اساااس  7تااا  5اعضاااء بااه گروههااای

خواهناد بارای آن وام دریافات    که مای  فعالیتهایی

 شود.دارند تقسیم می

      ابرای هر گروه یك سارگروه توساط اعضاا گاروه

 انتخاب می شود.

 باید از نظر فعالیات تولیادی تجرباه و    سرگروه می

 موفقیت بیشتری از سایر اعضاء داشته باشد.

 آوری پاس اناداز و اقساا  و    سرگروه وظیفه جمع

 دارد.تحویل آن به حسابدار را 

  یکاای از وظااایف ساارگروه ارزیااابی و تأییااد فاارم

 تقاضای وام اعضاء گروه می باشد.

  یکی به اعضاء گروه مهارتی سرگروهانتقا  تجارب

 از اهداف انتخاب سرگروه است.

 

 آموزش مورد نیاز اعضاء صندوق -5

 آموزش هیئت مدیره صندوق -1-5

 آموزش اعضا صندوق -2-5

 صندوق ها عبارتند از:انواع آموزش های هیئت مدیره 

 آموزش تسدیل گری 

 آموزش اعتبارات خرد  

 آموزش حسابداری 

 انواع آموزش اعضا صندوق عبارتند از:

 آموزش های مدارتی کشاورزی 

 آموزش های مدارتی غیر کشاورزی 

  آموزش های عمومی شامل آموزش

 مشارکتی،کارآفرینی  و بازاریابی

 

 شرایط دریافت تسهیالت از صندوق کارآفرینی: امید دریافت تسهیالت از صندوق کارآفرینی-6

 تکمیل فرم صورت جلسه انتخاب هئیت مدیره 

   افتتاح حساب هئیت مدیره با سه امضا در صاندوق

 کارافرینی شهرستان

 واریز ماهانه پس انداز ها به حساب افتتاح شده 

  پس از شش ماه از میلیون تومان  5داشتن حداقل

 افتتاح حساب
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 مدیره برای امضا قرارداد وام مراجعه هئیت 

    ارائه سفته به مبلغ وام درخواستی با امضاا رئایس

هئیت مدیره در روی سفته و دو نفار دیگار هئیات    

 مدیره در پشت سفته
 به اعضا پرداخت وام -7
 

گیرد.از مرحله ماه صورت می 6مرحله ذکر شده قبلی در طی 6

 گیردبه بعد در شش ماهه دوم صورت می 7

 

 شرایط پرداخت وام به اعضا: نحوه و

   وام فقط به فعالیت های درآمد زای اعضا پرداخات

 .می شود

  اعضا برای دریافت وام می باید فرم تقاضای وام را

 تکمیل کنند.

   وامهای درخواستی اعضاء توسط سرگروه و هیئات

 مدیره بررسی و تایید می شود.

    ضمانت وام گیرنده توسط اعضاء گروه انجاام مای

 شود.

 12 درصندوق های اعتبارات خارد  وره بازپرداختد 

 ماهه می باشد

 4ارمزد وام ازصندوق کارآفرینی درمناطق مارزی  ک 

 درصد می باشد 6درصد ودرمناطق غیر مرزی 

   کارمزد وام دریافتی اعضا از صندوق خرد محلای از

 درصد می باشد 11تا  6

 ها درخواست ماورر  بازپرداخت کامل و به موقع وام

 .های بعدی استبرای وام

   باید طوری برنامه ریزی شود تا  هر  عضوی سااله

یك وام دریافت کرده و مبلغ وام هرسا  افازایش  

 یابد.

به طور کلی در بلند مدت نظارت بار وام اعضاا باه      مرحله نظارت-7

عهده هئیت مدیره و سرگروه ها در داخل صاندوق  

 است.

  در سا  نخست نظارت بر فرایند ایجاد صندوق ها

با مشارکت کارشناسان معاین دفتار اماور زناان،     

مسئو  امور زنان اساتان، کارشاناس اماور زناان     

شهرسااتان و کارشااناس مرکااز جهاااد کشاااورزی 

 دهستان می باشد.

    در سالهای بعد کارشناس مرکز جهااد کشااورزی

 . دهستان این نظارت را به عهده دارد

  سا  پس از تشکیل صندوق اعتبااری خارد    4طی
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محلی )تمام اقسا  تسهیالت( نظارت بار فرایناد   

اجرایی صندوق به عهده واحاد ارزیاابی و نظاارت    

صندوق کارافرینی امید اساتان و شهرساتان مای    

 باشد . 

 

 

 روستای ........ خرد محلی انتخاب اعضای هیات مدیره   صندوق  صورتجلسه – 1فرم شماره 

خرد محلی اعضای هیات مدیره صندوق  جلسه: انتخابنوع    

درمحل                 باتوکل بر خداوند متعال وامید به یاری او درپی فراخوان قبلی جلسه ای راس ساعت             مورخ       

 روستای/ دهستان                    برگزار گردید.

دراین جلسه پس ازاعالم وظایف اعضای هیات مدیره خانم................. به عنوان مدیر صندوق و خانم .............. به عنوان 

زی وخانم ....................................    به عنوان نماینده جهاد کشاور به عنوان منشی............حسابدار صندوق وخانم .................. 

   ندانتخاب شد 

  الف مشخصات مدیرعامل:

به شماره شناسنامه ی :................... صادره  13الف : خانم :.................................. فرزند :...............................متولد :...../....../.....

............................. به نشانی  محلی صندوق خردمدیر عامل  ................... به سمت از ...........................با شماره ی ملی :..........

......................................................................................................................:........................................  

............ه ی تلفن ثابت :...............................و پیش شماره ی:......................... و تلفن همراه :.........................شمار  

 

ره شناسنامه ی :................... صادره از به شما 13ب : خانم :.................................. فرزند :...............................متولد :...../....../.....

خرد ............................. به نشانی  حسابدار صندوق  ...........................با شماره ی ملی :............................. به سمت 

........................................................................:...............................................................  

................شماره ی تلفن ثابت :...............................و پیش شماره ی:......................... و تلفن همراه :.....................  

 

به شماره شناسنامه ی :................... صادره از  13د :...............................متولد :...../....../.....ج : خانم :.................................. فرزن

خرد ............................. به نشانی  مت منشی صندوق...........................با شماره ی ملی :............................. به س

.........:..............................................................................................................................  

:.....................................شماره ی تلفن ثابت :...............................و پیش شماره ی:......................... و تلفن همراه   
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 امضا نماینده جهاد کشاورزی                                              امضا اعضای هیات مدیره
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 ((  فرم دریافت وام صندوق هاي خرد محلی 2شماره  ))  فرم
 

 مشخصات وام گیرنده:

 فرزند                 کد ملی :                    عضو صندوق خرد محلی روستایاینجانب                                    

 مبلغ                      به عنوان وام دریافت نمودم ومتعهد می شوم که ماهیانه مبلغ                                ریا 

  وام ودرمجموع مبلغ                            ریا  دروجاه صاندوق   را ازتاریخ                                       به عنوان اقسا

 بپردازم

 

 نام ونام خانوادگی                                                                                

 ارر انگشتامضا و                                                                               

 

 

 مشخصات ضامن:

امضا کنندگان زیر ضمانت می نمایند که خانم                               مبلغ                            ریال از صنندوق دریافنت   

 وماهیانه اقساط آن را درمجموع به مبلغ                                       ریال بپردازد.

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

 

 هیات مدیره:

تایید می شود که مبلغ                         ریا  وام به خانم                 به صورت قرض الحسنه با کاارمزد       درصاد   

 وبرمبنای شرایط تعیین شده پرداخت شود.

 

 نماینده جهاد                           مدیر                                   حسابدار                             منشی  

 
 

 

 

 

 

 

 


