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، رشد پیشرفت به بهره وری پایدار، و در جهت رسیدن به نیاز با توجه به گسترش فعالیتها در کشور و   

: عبارتند از چالشهاترین عمده بنظر میاید ، و توسعه پایدار اقتصادی فراگیر  
 
 ؛( ساختاریطبیعی ، انسانی و )درست از منابع پایه تولیدی بهره برداری عدم  -
   ؛منابعاستهالک و وابستگی بیش از حد به منابع زیرزمینی؛ تخریب  -
 فعال با قدرت خرید باال ؛انسانی نیروی و : وجود بازار مصرف مناسب عدم  -

 - رشد اقتصادی ناپایدار؛ تورم؛ عدم تعادل؛ 

 - عدم بهره وری و کارآیی باال؛ 

 - افزایش نا برابری؛ نبود ساختارهای مناسب برای دوام در سیاستهای فقرزدایی  و کاهش نابرابری؛ 

 - رانت؛ ضعف ساختار های الزم برای تمرکز زدایی؛ 

 

 - نبود یکپارچگی میان ساختارهای کالن، میانی و خرد و ایجاد دوگانگی های  متعدد )تناقض ساختاری(؛ 

 - کالن نگری بیش از حد؛ کمبود سیستم ها و روش های مناسب برای رشد و توسعه درون زا ؛ 

- عدم استفاده از الگوهای برنامه ریزی نتیجه محور )که بتوانند تکثیر و تنوع فعالیتهای مناسب و گذار به 

و ارائه رویکردی با توجه به عوامل کالن و نمایند مرحله  پایداری را  در مناطق و محله ها تضمین 

؛ (بخشیو به عوامل بین / انعطاف پذیری نسبت به تنوع ترکیب و تلفیق فعالیتها / فرابخشی   

-  - عدم استفاده از الگوهای بودجه ریزی عملیاتی ؛ 

- -  
- . "اول رشد اقتصادی، آنگاه مسایل اجتماعی و زیست محیطی"فرهنگ -   
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نیروی انسانی، بهره وری، بیکاری و نیاز به ایجاد میلیونها شغل جدید در بخش چالشهای با توجه به 

برای دستیابی به نتایج ( قانون برنامه ششم ۲۷و در راستای رویکرد اقتصاد مقاومتی و ماده )روستایی 

:چنین رشد همه  شمولی میبایست  

  

تولید ناخالص داخلی بیشتر، اشتغال بیشتر، توسعه انسانی بهتر و استفاده کارآمدتر از منابع داشت  -  
(.  که جریان گردش پول را تحریک کرد)متمرکز شد بر سطح منطقه و شهرستان همزمان  -  
  

: ، هر شهرستان نیاز دارد به الغاشتبه  منظور کاهش همزمان فقر و نابرابری و ایجاد رشد و   
هزار شغل جدید از طریق فرآیندهای مبتنی و متمرکز بر نیروی کار  .....ایجاد حد اقل ( الف  
اجتماعی /باالبردن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از طریق به کار بردن فناوری های اقتصادی( ب

تر  شمولپایدارتر و همه   
به شرایط سطح باال از طریق سرمایه انسانی ارتقا یافته باالبردن شاخص توسعه انسانی( ج  
و با سبک جدیددیگر یکو مشارکت  بیشتر بخش خصوصی و عمومی با (  چ  
  

. خود نیازمند مشارکتهای نوآور، تقویت نهادی و توسعه ظرفیتهای محلی است اینها   

 

به دنبال دستیابی به ( ۳بند )و هم برنامه پیشرو اقتصاد مقاومتی ( ۳۳و  ۲۷ماده )برنامه توسعه ششم هم 

. رشد پایدار اشتغال و درآمد هستند  
نیاز مبرم به گسترش بخش تعاون را مطرح میکند ۲۴ماده   
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6th Plan Articles 

 
A3 - 8% GDP growth and  0.34 Gini; 
A4 - 2.8% TFP growth; 21% INV growth;  
A8 - ResEcon structural change; 
A12 - Social Security Organisation; 
A24 - Cooperative sector 25% GDP; 
A26 - District level planning for growth; 
A27 - Inclusive rural development; 
A77 - Social capital improved; 
A120 - Decent Work plan. 
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Sustainable Human Development  
 multiple objectives and capitals 

Good  

Governance  

Capital 

Social  

Capital 

Natural 

Resources 

Capital 

Economic  

Development 

Capital 

Human Capital 

Empowerment 

Local Action 
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Collaborative Management, Public-Private-Partnerships (PPP) 

and Community Development  
 

1. To create an environment and mechanism of partnership 

between the government and local communities for good 

governance, sustainable management of natural resources 

and economic development. 

2. To develop a mechanism of collective community efforts for 

sustainable development and community development. 

3. To generate community social capital and economic capital 

for sustainable local development. 
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SOCIAL MOBILISATION AND 
MICRO CREDIT (SMMC)  –  

 Economic Growth and Incubation Process 

 
-اعتببرات خرد واجتمبعی بسیج   

بلىغ اقتصبدیرشد و رویکرد فرایند   
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در ژاپن  OVOP رویکرد  1950  

شکل گرفتن رویکردهای فقر زدایی محلی در آسیا وآفریقا 1980دهه   

بسیج  ٬ مراکز رشد ٬ بانک جهانی و سازمان ملل در بر گرفتن رویکرد گروه ها 1990دهه 

 محلی و اعتبارات خرد

 

 - گسترش اشکال گروه ها ٬ مراکس رشد ٬ بسیج محلی و اعتبارات خرد 
بانکهای اعتبارات خرد1990  

(UNDP)SAPAP 1995 

(WORLD BANK) درایرانبهبود مدیریت آبیاری طرح  1992  

(UNDP) درایرانبسیج اجتماعی و اعتبارات خرد طرح  1999  
2005ترسیب کربن طرح  <=         

OVOP گسترش اشکال - 
(THAILAND)OTOP 1999- 

 

حرکتطرح پیشنهبد 2016     
          

و ایجاد اشتغال خرد تاریخچه دو راهکار فقر زدایی  
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OVOP JAPAN 

OTOP THAILAND 

BOLSA BRAZIL 

FINCA AFRICA 

GRAMEEN BANGLADESH 

BRAC BANGLADESH 

NABARD INDIA 

INREGA INDIA 

WFW SOUTH AFRICA 

TARSIB CARBON IRAN 

……………………………………………………………………………………………. 

PUBLIC-PRIVATE-PARTNERSHIPS 

BUSINESS INCUBATORS – START-UPS 

PARTICIPATORY TECHNOLOGY DEVELOPMENT 

MICRO-CREDIT 

UNIVERSAL BASIC INCOME 

CONDITIONAL CASH TRANSFERS 

SMART TARGETING 

RESULTS BASED PLANNING 

PERFORMANCE BASED BUDGETING 

PARTICIPATORY LOCAL BUDGETING 

GUARANTEED PROCUREMENT 
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ی و در راستای رویکرد یا عنایت به چالشهای بیکاری و نیاز به ایجاد میلیونها شغل جدید در بخش روستاب

اقتصاد مقاومتی و ماده ۲۷ قانون برنامه ششم،  پیشنهاد بنگاههای کارآفرینی محلی با هدف گرفتن گروههای 

که  -در نظر دارد هزارها نفر در شهرستانها را زیر پوشش این الگو قرار دهد  شهرستانمحروم و بیکاردر 

 منجر به کسب و کار و ایجاد ارزش افزوده پایدار محلی گردد
"رشد اقتصادی فراگیر "< =  
  

یعنی  –انتخاب طرحها و محصوالت بر مبنای دو شاخص اصلی این رویکرد است  ،در این الگو فعالیتها

 ترکیبی از پر اشتغالی و ارزش افزوده باال.
 

:میبایستمنظور پشتیبانی از دستیابی به این اهداف و تضمین برآیندهای رشد فراگیر، به   
خواهد مطلوب شهرستان  سطح که در  – شوداجرا توسعه پایدار اشتغال و رشد همه  شمولی  الگو و برنامه

 .  بود
میدهد که ه ئارارا  الگوی جدیدیاین برنامه که در قالب فعالیتهای مشترک تجاری و توسعه ای انجام میشود 

 .  دریک شهرستان را پوشش دهدهدف گروههای در طول دو الی سه سال میتواند کلیه 
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ًياس بَ سيستن ُا ّ ساسهاى ُای پايص ّ )ضٌاسايی گزٍّ ُای فميز ّ هحزّم 1.

 (اطالعاتی

ساهاًذُی ًياس بَ سيستن ُا ّ ساسهاى ُای )دستَ بٌذی گزٍّ ُا ّ ساسهاى دُی آًِا 2.

) 

ًياس بَ )فزدی ّ جوعی  آهْسش ُای عوْهی بزای افشايص تْاى فکزی ّ سالهت3.

 (سيستن ُا ّ ساسهاى ُای آهْسضی

آهْسش ُای خاظ ّ حزفَ ای بزای تمْيت خالليت، طزاحی، تْليذ، اضتغال، 4.

ًياس بَ سيستن ُا ّ ساسهاى ُای آهْسضی تحليلی بزای )باساريابی ّ کار ُای جوعی 

 (اضتغال 

ًياس بَ سيستن ُا ّ ساسهاى ُای پطتيباًی فٌی طزاحی )پزّژٍ يابی ّ پزّژٍ ًْيسی 5.

 (ّ ُذايت پزّژٍ ُا 

ّ ضبکَ ُای هزتبظ باًکی ّ ُا ًياس بَ سيستن ُا ّ ساسهاى )اعطای اعتبارات خزد6.

 (اعتباری خزد، هياًی ّ کالى 

  (ًياس بَ سيستن ُا ّ ساسهاى ُای هزتبظ ّ يکپارچَ )ضبکَ ساسی ّ ارتباطات  7.

 

کیب و ترتیب راهکار های ظرفیت سازی تشکل های محلیتر - 3  



  
 شغلهای جدید از طریق فرآیندهای مبتنی و متمرکز بر نیروی کار ایجاد •
 (  هزارنفر ......)فعال اقتصادی  هایتشکیل گروه•
 و توسعه انسانی بهتر  -افزایش توان و قابلیتها  •
 هزار فرد فعال و شاغل ......افزایش اشتغال مستقیم به میزان •
 شهرستان محلیتشکیل تعاونی •
میلیارد )....... تولید ناخالص داخلی شهرستان به میزان حد اقل افزایش •

 (تومان
 (میلیارد تومان)...... افزایش سرمایه گزاری مستقیم در شهرستان به میزان •
 و استفاده کارآمدتر از منابع –افزایش فعالیتهای فراوری کوچک •
 و پایدار ور حماز الگوهای برنامه ریزی نتیجه استفاده •
 توسعه منطقه ای و فعال سازی اقتصاد مناطق محروم•
اری ذگو افزایش سرمایه   –بازار مصرف و گسترش بازار در مناطق ایجاد •

 غیر مستقیم در مناطق محروم منتخب
  جدیدو با سبک دیگر یکمشارکت  بیشتر بخش خصوصی و عمومی با •
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 تطکلِای  درّى در ًظز هْرد یخاًْارُا دادى سْق ّ دادى ساسهاى•

   هحلی

 .ًفس بَ اعتواد  ايجاد جِت – اًگيشٍ ّ یآگاُ ارتماء•

 ًْضتي هذيزيت، جولَ اس) خاظ ّ یعوْه یُا هِارت آهْسش•

 ّ  حفاظت درآهذ،  ايجاد بزای السم یُا هِارت ،یپيطٌِاد طزحِای

  ُای ضبکَ ايجاد هذار، جاهعَ بيوَ یُا سيستن  ،یطبيع هٌابع اس استفادٍ

 .(ُا فزصت ّ هٌابع بَ یدستياب ،یاجتواع-یالتصاد

 .هحلی درتطکلِای ّام صٌذّق  یطزحِا ّ کْچک یُا سپزدٍ ايجاد•

 ايجاد ّ هحلی ُای تطکل طزيك اس پيطٌِادی طزحِای بَ یدستياب•

   .دٌُذٍ ّام ُای صٌذّق با ارتباطات

ساس   اعتبارات کْچک ّ ايجاد ارتباطات یُاصٌذّق   کزدىفزاُن •

  .در سطح هياًیی  گذارّ کار سزهايَ 



 فعبلیتهبی تجبری و پشتیببنی

 تْليذ ّ فزاّری

 فعاليتِای پخص ّ تجاری

محصىالت و فراوری هبی 

:  مرتبط جنبی  

/ عزليات/آب هيٍْ/هزبا)  

/............(اساًس هزتبظ  

  

 محصىل اصلی 

بستَ بٌذی ّ تْسيع  ،تِيَ : در استاى)  

(اس هيٍْ ُای درختی استاى -خطکبار   

  

 :    محصوالت جنبی 

صٌايع دستی هزتبظ )

 ّ 

 صٌايع دستی ديگز

/ ......(گلين/ فزش)  

 -گزٍّ تْسعَ هحلی  )   

(دّ ُشار ًفز  
 (هزکش رضذ  ۲) (  تعاًّی ّ صٌذّق)

 هیئت امنب طرح

بنداری فرم  

 مجری طرح

 ببنک هبی عبمل 

 شرکت تعبونی 

حبمیبن ملی و محلی -شرکبی استبن   

  

 اجتواعی کارآفزيٌی رّيکزد با پايذار سايی اضتغال الگْی پايلْت

 گزُِّای گزفتي ُذف با ّ تسِيلگز پطتيباى تعاًّی رّش ّ

: جِت .ضْد "فزاگيز رضذ" بَ هٌجز کَ -  هحزّم  

 (ارسش افشّدٍ ّ رضذ هٌطمَ ای)ّ در آهذ ل غااضتايجاد 

هحزّهيت سدايی ّ تْاًوٌذساسی 

 (فٌی  ّ هالی) کوک ُای تْسعَ ای 

ًِاد ساسی 

 ّ ُوکاری با ًِادُای هلی ، استاًی ، گزٍّ ُا ، تعاًّی ُا

 خيزيي

 فعبلیتهبی تىسعه ای

 تطکيالت پطتيباى

 کٌتزل طزحِا

 تضويي کيفيت 

 استاًذارد ساسی

 ًظارت

 ارسيابی

، هطاّر فٌی، هطالعات

َ ريشی، پايص ّ  بزًاه

ارسش گذاری، باساريابی،  

تاهيي هالی ّ کٌتزل طزحِا 

 ّ اعتبارات

 

تْاًوٌذساسی هحلی، 

پيادٍ ساسی الگْ، تْسعَ 

 ظزفيتِا

  

 تسِيالت اعتباری

  

 مدیریت اجرایی 

   

  

 چیدمبن سبزمبنی طرح
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The Social Mobilisation and Micro-Credit (SMMC) Process 

 

Capitals 

Social Capital  

 

Natural  

(or Environmental) 

Capital 

Financial Capital 

Human Capital  

 

Form 

 Community 

Based 

Organisations 

(CBOs) 

 

Introduce  

Saving Schemes 

 

- Weekly or fortnightly saving by    

   CBO members 

-  Establishment of micro credit  

   fund. 

-Male and female CBOs in each locality 

-Weekly or fortnightly meeting 

-Decision making based on  

  consensus 

 

Rehabilitate 

Natural Resources  

 

Develop Local 

Specialists 

 

- Institutional development trainings 

- Income generation trainings 

- Natural and physical resource      

   management trainings 

- Protection of rangelands and water 

and rehabilitation of degraded  

rangelands 

- Soil and water conservation 

- Introduction of alternative energy  

- Improvement of animal stocks 

 

SM
M

C
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Community  

Empowerment 

Income  

Generation 
Learning  

by Doing 

District 

Target Population 
Small landholder; Sharecroppers; Landless farmers;  

Nomads in transition; Urban unemployed; Poor; 

Women headed households; Young 

 

Instruments 

 

6th Plan; 

Budget; 

PPP; 

District Plan; 

 

 

Poverty Reduction 

Community Incomes, Employment and Empowerment 

Planning  

and Management 

Micro-Credit M & E 

Training 

IT  

Centre 
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ANNEX 
 ضمبئم
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SMART  
Targeting for Sustainable Human Development 

 

•Specific - and transparent;  

•Measurable - numerical and verifiable; 

•Attainable - and objective;  

•Relevant - and meaningful;  

•Track-able - and timely. 
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Indicator 
Framework 

Poor and Vulnerable Groups 
  

  
Required information 

Extremely 
Poor  
Groups 

Moderately 
Poor  
Groups  

Vulnerable  
Groups 
  

Micro-Enterprise Groups 

Status  total vulnerable (now possibly 15 
million below national relative 
poverty line ; 15 million above line). 

Extreme hardship Hardship in empl 
and income 
  

Hardship in empl 
and income 
  

Active – but  makes ends meet 
with difficulty (at least two jobs) 
  

Education Secondary drop out rate  
(possibly 30% ; only 10%  possibly 
reach university) 

Low/No education 
  

Low/No education No higher than 
secondary 
education 

Around secondary education 
  

Skills Basic local skill improvement 
possibilities (currently only TVTO 
type entities) 

Very little skills 
  

Some multi skills 
  

Insufficient multi 
skills 

Probably sufficient business multi 
skills 

Income Means to improve  
(increasingly less) 

MinMin income 
  

Low income 
  

Pov Line income 
  

Pov Line income 
  

Saving Debt  
(?) 

No savings  No savings Little savings Some savings 

Credit Access to finance and banking  
(minimal) 

No access to formal credit No access to formal 
credit 

Some access to 
formal credit 

Some access to formal credit 

Assets 
  

Extent and amount 
(low value) 

No assets (both durable 
and non-durable) 

May possess some 
low-valued non-
durable assets 

Possess some low-
valued non-durable 
assets 

Possess some valued durable 
assets 

Planning / 
Organise 

  No planning ability   No planning ability Low ability to plan 
ahead 
  

Weak ability to plan and 
programme and undertake 
institutional contracting 

Agriculture 
Workers  

  

How many poor 
(possibly 1 million plus families => 4 
million) 

Landless farmers; child 
labour; agric temp workers; 
unemployed 

Petty traders/ 
pedlars /part-time 
unskilled 

Having partial jobs 
and low income;  
Workers with 
insufficient income 

Having jobs and income;  Workers 
with sufficient income 
  

Farmers  How many poor 
(possibly 2.5 million – plus families => 
10 million) 

Unskilled workers with 
high family dependents 
(children, elderly, 
chronically ill or disabled) 

Farmers with little 
land and low yields 
  

Farmers with 
minimum land; 
Land located in 
high risk areas 

Farmers with sufficient land  
  

Urban 
Periphery 
Settlers  

How many poor 
(possible estimates between 12 to 18 million) 

  

Working 
Poor  

low productivity and efficiency; low efficiency wages; more than two jobs; lack of savings; high risk scenarios; poor families and insufficient expenditure 
on social development requirements; etc. 
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This approaches and operating procedure conceptual basis is based 
an integrated District level development .  
 
The approach is essentially based on: 
1. a livelihoods (employment) based socio-economic cost benefit 

analysis approach  
2. that will ensure the right mix of investments (including for 

infrastructure) 
3. that ensures longer time (sustainability) in local GDP income 

growth rates  
4. and with less overhead costs (making it more equitable and 

efficient) 
 
thereby necessitating local level community-based and public-private 
organizational changes.  
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این روش مبتنی بر مشارکت فعال اعضای جامعه محلی و انجام کار گروهی و جمعی است و نه با محوریت فردی و 

 . صرفا توجه به منافع شخصی
 .که بیشتر مورد توجه اقتصاددانان است و حامی بخش خصوصی است :رویکرد فرد محور

 .که بیشتر مورد توجه  جامعه شناسان است و حامی بخش تعاونی است :رویکرد گروه محور
 

بخش خصوصی بر هوش و قدرت ریسک خودش . رویکرد اقتصادی غالب فعلی، فرد محور و منفعت محور استعرف 

افراد . متکی است و بدنبال کارآفرینی و درآمدزایی برای خودش می باشد و معموال توجهی به دیگر افراد جامعه ندارد

کارآفرین از ارتباطاتی که دارند استفاده نموده و مجوز فعالیت از مراجع ذیربط را گرفته و بعضا از تسهیالت کم بهره 

با وضع قوانین و مقررات دست گاهی اوقات، دولت (. که به نوعی حمایت دولت از ایشان می باشد)هم استفاده می کنند 

و پاگیر مانع فعالیت بخش خصوصی میشود ولی در بعضی مواقع هم از فعالیت های خاصی حمایت می کند و فرآیند راه 

سیستم موجود غالبا با نگاه برنامه ریزی باال به پایین بوده . اندازی بعضی کسب و کارهای اولویت دار را تسهیل می کند

رویکرد غالب موجود، در . و چندان فراگیر و تاثیرگذار در بهبود وضعیت زندگی افراد کمتر برخوردار نبوده است

های صنفی و اتاق اصناف که متولی صدور مجوزهای راه اندازی کسب و کار هستند، به نوعی تحت نفوذ دولت انجمن 

 .هم هستند
 

 100000حال حاضر، حدود در . دیگر، استفاده از ظرفیت تعاونی ها و فعالیت های جمعی و گروهی استرویکر 

گروهی از )شرکت فعالیت دارند که نوعی گروه است ها بصورت بنگاه درصدی از . داردتعاونی ثبت شده وجود 

در شرکتها، تصمیمات بر اساس میزان سهام هر فرد است ولی در نظام تعاونی، اعضای شرکت تعاونی (. سهامداران
 .حق رأی مساوی و برابر دارند

 

ولی نه به شکل )رویکرد گروهی و پایین به باالست با هدف محرومیت زدایی و تقویت بخش خصوصی سوم٬ رویکرد 

پیاده سازی این الگو سبب میشود که افراد محروم به نوعی کارآفرین تبدیل شده و (. فردی بلکه به شکل گروهی و جمعی

تسهیلگران با استفاده از روشهای مشارکتی سبب ظرفیت سازی و . کسب و کارهای گروهی و شبکه ای تقویت میشود
 .توان افزایی افراد کمتر برخوردار شده و بستر رشد و شکوفایی استعدادهای آنها را فراهم می کنند
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 (business incubation)اقتصادی فرایند رشد و بلوغ رویکرد  -اجتماعی واعتبارات خرد بسیج  -الگوی پیشنهادی 

 از برگزاری کارگاه های اشتغالزایی روستائیان و اقشار کم درآمد، بحث و تبادل نظر و اصالح و تکمیل الگوی ذیل و تهیه کتابچه راهنما وهدف 
 :گام های اجرایی این الگوی ویژه کارآفرینی اجتماعی عبارت است از. دستورالعمل های مورد نیاز جهت اجرایی شدن آن می باشد

 (و یا افرادی که به نوعی با هم سنخیت دارند)تشکیل گروه از افراد عالقمند و دارای دغدغه های مشترک  -1
 در بین اعضای گروه( هفتگی)برگزاری جلسات مشورتی و همفکری مرتب  -2
تداوم و تکرار جلسات گروهی و بحث و تبادل نظر در خصوص مسایل و مشکالت خویش و همفکری در خصوص یافتن راه حل مناسب جهت خروج  -3

 .نتیجه جنبی این جلسات گفتگو و مشاوره ای، تقویت اعتماد و همبستگی اجتماعی، روحیه مشارکت و مسئولیت پذیری است. از وضعیت ناگواری که دارند
 تعیین فرد مناسبی بعنوان دبیر گروه جهت ایجاد هماهنگی الزم در برگزاری و مدیریت جلسات و نیز انجام پیگیری های الزم در خصوص مصوبات -4

 جلسات گروهی
 (ترجیحا هفتگی)تشکیل یک صندوق پس انداز ُخرد جهت جمع آوری پول و پس انداز بصورت مشترک و مرتب  -5
 (لزوم مقید بودن اعضای گروه به برگزاری مرتب جلسات همفکری و واریز پول به صندوق)واریز مرتب پول در صندوق  -6

اصالت با خود گروه است و صندوق پس انداز، صرفا ابزاری جهت ایجاد انگیزه و کمک به . مهم تشکیل گروه است و نباید اسم آن را صندوق بگذارند
 .دستیابی گروه به اهداف مورد نظر خویش می باشد

 Business)با ادبیات نحوه نوشتن یک مدل کسب و کار ( عضو صندوق پس انداز)برگزاری یک دوره آموزشی ساده جهت یادگیری اعضای گروه  -7
Plan ) و تبدیل نتایج آن گفتگوهای گروهی و اجتماعی و ایده های استخراج شده از آن به یکBP دارای توجیه اقتصادی و قابل پیاده سازی و اجرا. 

8- BP  اعضای گروه می توانند با ارایه یک (. و نه یک بانک یا موسسه مالی رسمی)تهیه شده جهت ارایه به خود گروه می باشدBP  ساده، از صندوق

اری پیچیده اد گروه خودشان جهت راه اندازی یک کسب و کار ُخرد وام بگیرند و نیازی به استفاده از سامانه کارآ و یا گرفتار شدن در فرآیند بوروکراسی
 (.معموال افراد محروم موفق به اخذ این قبیل تسهیالت بانکی دولتی نمی شوند و نمی توانند از چرخه فقر و محرومیت خارج شوند)را ندارند 

تعیین نرخ . همه سازوکارهای اعطای تسهیالت به اعضای گروه توسط خود گروه تعیین میشود یعنی گروه نقش نهادی خود را بدرستی ایفاء می کند -9
 .توسط خود گروه تعیین میشود... بهره مناسب جهت اعطای تسهیالت و یا تعیین میزان کارمزد و مدت زمان بازپرداخت آن و 

هم توسط خود گروه صورت می پذیرد لذا امکان خطا و یا سوء استفاده بسیار ( BPمطابق )نظارت بر فرآیند اعطای وام و درست مصرف نمودن آن  -10

 .میزان بازپرداخت وام ها هم افزایش می یابد چون اعضای گروه همدیگر را کامل می شناسند و به هم اعتماد دارند و به همدیگر کمک می کنند. کم میشود
به ام تقسیم کار از اصول مهم اقتصادی است و ساماندهی و سازماندهی و کارآیی و اثربخشی گروه منوط به تقسیم کار درست و مسئولیت پذیری و انج

 .موقع تعهدات اعضای گروه است
این الگو هیچ . مداخله ای ننموده و اعتباری را به صندوق پس انداز گروه تزریق نمی کند( دولتی، غیردولتی و یا حاکمیتی)تا این مرحله، هیچ نهاد بیرونی 

 (البته به شکل گروهی و کسب و کارهای ُخرد)هزینه ای ندارد و کارآفرین خصوصی بوجود می آورد 
گروه به اعضای خودش کمک می کند که وام بگیرند و کاسب شوند و . اعضای گروه نقش یک شتابدهنده و یا مرکز رشد را برای همدیگر ایفاء می کنند

 .  بنابراین چرخ اقتصاد می چرخد و انسجام اجتماعی هم تقویت میشود. داد و ستد کنند
ده کسب و کننپس از فعال شدن گروه ها و راه افتادن کسب و کارها، دولت و یا سایر نهادهای حمایتی بعنوان نهاد حمایت کننده و تسهیل کننده و تقویت 

 کارهای ُخرد فعالیت های خود را شروع می کنند 



Income, Consumption and Expenditure 

Income (Wealth) 

Consumption   

 

Minimum consumption 

Y 

+ savings (wealth) 

Poverty headcount point P 

PY 

Depth of  poverty 
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مدی و چود بعدی در مواطق روستای  ی
 
 تٍزیع فقر درآ

25 

سیب پذیری 
 
 بدون آ

 

سیب پذیر آز لحاظ فقر قابلیتی
 
 آ

 
یر
 فق
یر
غ

 

دی
درآ م

مدی  
 
سیب پذیر آز لحاظ درآ

 
 آ

 
مدی و قابلیتی

 
سیب پذیر آز لحاظ درآ

 
 آ

 

یر
فق

 

سیب پذیر
 
سیب پذیر غیر آ

 
 آ

43.2 18.2 

16 22.8 

 1395روستای  ی در مواطق 

  23 سیب پذیرهد
 
مدی آ

 
ا آز لحاظ قابلیتی و درآ  .درصد خاهٍآًر

16  مدی و
 
 درصد فقط آز لحاظ درآ

18 سیب پذیرهد
 
 .درصد فقط آز لحاظ قابلیتی آ

 سیب پذیری آز بعد قابلیتی آست بوابرآین در مواطق روستای  ی
 
مدی هیز تقریبا بیشترین آ

 
 .آهدآزى مٌم آستبي ًمین ًر چود بعد درآ
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Province 

CL ranking 

Population 

 2016  

Under- five child 

mortality   

(per 1000 live 

birth) 

% of 

population 

receiving 

social support 

service 

funds allocated to 

social affairs 

(mill R) 

working 

population 2014 

Real GDP per 

employed person for 

2014 (1393) (R) 

Unemployment 

rate  

Golestan 1,868,819 5.90 1.34 562726.1 584,440 253,052,710 12.4 

Chaharmahal &Bakhtiyari 947,763 5.34 2.55 427208.8 298,877 264,192,238 15 

Qazvin 1,273,761 4.54 1.73 265037.7 457,851 397,561,788 11.9 

Mazandaran 3,283,582 3.82 2.72 816223.5 1,120,828 357,654,427 12.7 

Lorestan 1,760,649 3.74 0.96 716396.4 510,924 287,011,098 14.9 

Fars 4,851,274 4.32 1.66 1310497.3 1,555,396 363,898,953 12.4 

Kohgiluyeh & Boyerahmad 713,052 4.50 2.82 455476.9 183,471 838,611,494 14.8 

North Khorasan 863,092 7.20 1.84 796723.5 293,992 252,483,425 14.2 

Kerman 3,164,718 6.83 1.17 882995.1 987,028 395,210,643 6.9 

Markazi 1,429,475 4.57 2.27 351970.7 474,600 557,496,846 7 

Hamedan 1,738,234 5.39 2.49 325720.1 612,877 296,901,349 7.7 

Alborz 2,712,400 3.65 2.03 229519.8 862,218 454,941,942 11.7 

Khuzestan 4,710,509 6.20 1.40 1821057.1 1,498,192 741,698,899 9.9 

Bushehr 1,163,400 5.97 1.47 1326827.9 389,599 1,145,281,561 9 

Esfahan 5,120,850 4.01 2.81 978409.9 1,803,318 425,098,171 12.4 

Azarbaijan East 3,909,652 4.54 2.79 672220.6 1,492,345 266,528,773 7.8 

Yazd 1,138,533 4.71 3.89 346785.5 383,151 615,974,646 7.8 

South Khorasan 768,898 6.15 5.28 396293.4 252,214 254,113,649 7.6 

Kermanshah 1,952,434 6.79 4.81 998292.0 625,443 342,095,283 15.7 

Azarbaijan West 3,265,219 5.42 4.45 754206.5 1,156,191 220,979,888 9.9 

Qom 1,292,283 3.26 3.84 440515.9 394,260 293,560,061 9.2 

Ardebil 1,270,420 4.77 1.72 491126.8 482,297 270,779,115 11.3 

Hormozgan 1,776,415 7.20 2.12 811551.6 556,112 537,843,053 10.3 

Sistan & Baluchestan 2,775,014 8.04 2.19 1563981.6 717,036 228,811,427 10.9 

Khorasan-e-Razavi 6,434,501 5.20 1.92 1259109.7 2,192,518 296,378,463 10.8 

Semnan 702,360 5.34 1.67 306523.2 251,066 414,368,622 11.3 

Tehran 13,267,637 3.14 0.72 944890.9 4,428,578 612,164,218 8.3 

Zanjan 1,057,461 4.76 1.51 176155.6 363,409 309,452,847 9.8 

Ilam 580,158 6.19 9.61 468248.0 184,642 474,138,515 11.1 

Kordestan 1,603,011 3.82 1.78 578697.6 566,825 213,616,312 11.6 

Gilan 2,530,696 3.64 1.46 590767.9 865,478 298,974,744 13.2 

                

                

Total 77,109,688 2.09 36198117.4 25,644,215 447,943,917 10.6 
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