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  *چکیده
هاي اقتصادي و اجتماعی براي توانمندسازي و خوداشتغالی زنان روستایی از توسعه ظرفیت

منظور تحقق این مهم، دفتر امور زنان روستایی وزارت جهاد  اي است که بههاي توسعهاولویت برنامه
تایی نموده است. اعتبارات خرد زنان روس هایی همچون طرح صندوقکشاورزي اقدام به اجراي پروژه

رغم تنگناهاي موجود از اجراي این طرح که بیش از یک دهه است در کشور آغاز گردیده، علی
وجود  هها اگرچه تشکل مؤثري از زنان را بهاي چشمگیري برخوردار بوده است. صندوقموفقیت

ها مالی همچون بانک دلیل عدم ثبت قانونی قادر به ایجاد ارتباط با منابع رسمی تأمین  آورده، ولی به
اند. از طرفی باتوجه به بهره ماندههاي حمایتی در مورد زنان، بیها و پروژهنیستند و از مزایاي طرح

دلیل ضعف  هاي تعاونی و یا سهامی بهها در قالب شرکتتجربیات گذشته، ثبت قانونی این صندوق
هاي اضافی برآنان و دور شدن از اهداف نهبه تحمیل هزی پاگیر منجروبنیه مالی و اعمال قوانین دست

شود. بنابراین، جهت حل مشکل موجود و فراهم خودکه همانا خوداتکائی و خودباوري است، می
ها بایستی مکانیسمی طراحی نهایت پایداري آن ها و درتقویت این صندوق هاي رشد ونمودن زمینه

انداز محور بودن، مشارکت یررسمی و پسها همچون غهاي عمده صندوقگردد که ضمن حفظ ویژگی
ها و .... قابلیت ارتباط آنان با منابع مالی رسمی فراهم گردد. لذا در این راستا، گیريجمعی در تصمیم

هاي اعتبارات خرد و تشکیل صندوق زنان در سطح شهرستان در چارچوب پیشنهاد تجمیع صندوق
  گردد.ي در توسعه کشاورزي ارائه میقوانین و مقررات صندوق حمایت از سرمایه گذار

 

 اشتغالیداعتبارات خرد، زنان روستایی، خو :يکلیدهاي  واژه

                                                             
  mkhoshmaram3@gmail.comمسئول مکاتبه: *
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  مقدمه
 بر توسعه حال در کشورهاي ویژه و به کشورها پیشبرد در آن حیاتی نقش و روستایی توسعه اهمیت

 در گرو چیز هر از بیش مهم این پژوهش، امر اندرکاراندست و باور کارشناسان نیست. به کسی پوشیده
 از نیمی عظیم ذخیره از استفاده واقعی بدون توسعه به دستیابی راستا، این است. در انسانی توسعه منابع

 هنوزکه  دهدنشان می ارقام و بود. با این وجود، آمار خواهد امري غیرممکن زنان، یعنی جامعه پیکره
 امر در قابل قبولی و مطلوب تعادل صاديو اقت اجتماعی فرهنگی، گوناگون دالیل به ما، کشور در

). به 2006است (رضایی،  نشده برقرار توسعه جهت در روستایی زنان خصوصبه زنان عادالنه مشارکت
هاي انجام شده در چند دهه گذشته حاکی از آن است که زنان بیش از مردان در اي که بررسیگونه

دلیل عدم برخورداري زنان از امکانات الزم  ه بهمعرض فقر و تبعیض جنسیتی قرار دارند، این مسئل
هاي فراوانی بر سر راه تغییر و براي توانمندي و کاهش فقر است. از آنجایی که موانع و محدودیت

گونه تالشی براي از بین بردن فقر در میان  تحول پایگاه اقتصادي و اجتماعی زنان وجود دارد، لذا هر
). بنابراین، امروزه حمایت از 2009لو و بریمانی، است (خداوردي اي مواجهآنان با مشکالت عدیده

                                                                                 ً عنوان یک مساله اجتماعی، اقتصادي و سیاسی توسط جامعه جهانی پذیرفته شده است و تقریبا   زنان به
اند. یکی از این راهکارها پرداخت تسهیالت کار گرفته تمام کشورها، راهکارهایی را در این خصوص به

سیس گرامین بانک أزنان فقیر روستایی است که نخستین بار در کشور بنگالدش با تمالی خرد به 
  ).2007توسط محمد یونس معرفی گردید (ماجورانو، 

هایی را براي تالش 1379ی وزارت جهاد کشاورزي از سال یدر ایران نیز دفتر امور زنان روستا
ی یک الگوي بومی از اعتبارات خرد که ایجاد صندوق اعتبارات خرد در مناطق روستایی با هدف طراح

ها، توسعه منابع انسانی و منطبق با شرایط کشور باشد، آغاز نموده است. هدف اصلی این صندوق
تشکیل نهادهاي اجتماعی رسمی براي زنان با هدف ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی در جوامع 

). در ابتداي امر دفتر امور 2010ان روستایی، انداز بود (دفتر امور زنروستائی با محوریت اعتبار و پس
عنوان کمک سرمایه در اختیار هر صندوق قرار داد.  میلیون ریال به 20تا  10زنان روستائی مبالغی بین 

ها عمل نفر متفاوت بوده و هر صندوق مستقل از دیگر صندوق 60 تا 20تعداد اعضاي هر صندوق از 
گردد و هر یک از ها محسوب میاصلی فعالیت مالی این صندوقعنوان محور   کند. پس انداز بهمی

انداز نمایند. از مجموع انباشت این            ً                                             اعضا اجبارا  باید مبلغی یکسان را هر ماه در صندوق مشترك پس
        ً      ها عمدتا  براي  شود. پرداخت واماندازها و کمک سرمایه دفتر امور زنان، به اعضاء وام اعطا میپس
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ها به فراموشی هاي معیشتی نیز در این صندوقو اشتغالزا است، البته پرداخت وام هاي تولیديفعالیت
میزان سرمایه آن متفاوت است. اقساط وام  هاي اعطائی در هر صندوق بسته بهشود. مبلغ وامسپرده نمی

یک از ها نیز در هر شود و نرخ سود وامماه بازپرداخت می 12تا  10     ً                       معموال  به شکل ماهانه و در طی 
  باشد.درصد می 12تا  4ها متغیر و بین صندوق

پرسنل میدانی برنامه اعتبارات خرد را کارکنان دفتر ترویج با مشارکت مردم در سطح شهرستان 
کنند. نیاز را برگزار می هاي آموزشی موردها نظارت داشته و دورهدهند که بر فعالیت صندوقتشکیل می

گران روستایی ها تسهیلدهنده این صندوق که مسئول اصلی تشکیلبا وجود این باید توجه داشت 
ها را هاي آموزشی الزم جهت تشکیل صندوق کنند و دورههستند که در همان روستا زندگی می

ها مورد توجه است و افراد داوطلب و عبارت دیگر، اصل تقاضا محوري در این صندوق اند؛ بهگذرانده
  ).2006نمایند (مافی، دوق اقدام میمند خود به ایجاد صنعالقه

ریزي و فرآیند تشکیل صندوق اعتبارات خرد، از ابتدا با رویکرد جلب مشارکت زنان در امر برنامه
ریزي توسعه، صندوق تنها یک منبع مالی توانمندسازي آنان همراه بوده است. بنابراین، از منظر برنامه

کردهاي اجتماعی نیز داشته باشد. مدیرعامل و رود کارمینیست بلکه یک سازه اجتماعی است و انتظار 
طور مستقل صندوق را اداره  گیرند تا بتوانند بهت مدیره در زمینه حسابداري مطالبی فرا میأاعضاي هی

هاي تخصصی متناسب با منطقه و شرایط طبیعی آن، در بر آموزش کنند. سایر اعضاء نیز عالوه
بینند. بنابراین عضویت در هاي زندگی آموزش میور افزایش مهارتمنظ هاي عمومی نیز به زمینه

 ها بااجتماعی نیز مؤثر است. در این صندوق -هاي اقتصاديصندوق در افزایش دانش و مهارت
هم نوع که در روستاهاي ما وجود دارد و نهادینه کردن یاري و کمک بهگیري از فرهنگ هم بهره

هاي مساعدتري براي انجام هاي اقتصادي، زمینهآن در فعالیت کارگیري انداز و بهفرهنگ پس
اي در بین زنان روستایی، فرصتی است براي هاي مشارکتی فراهم شده است. ضمانت زنجیره فعالیت

نکته  ».یکی براي همه، همه براي یکی«افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد متقابل و تحقق شعار 
ها با مشکل یک از صندوقصد است و هیچ در ها صدز پرداخت در این صندوقکه نرخ باقابل توجه آن

اجتماعی  -هاي اقتصاديطور معمول فعالیت عدم بازپرداخت اقساط اعضایشان مواجه نیستند. اگرچه به
زنان قابل تفکیک نیست، ولی درگیر شدن در یک فعالیت مستقل اقتصادي با ساز و کارهاي رسمی و 

کند که ها تقویت میشود و این باور را در آنب افزایش اعتماد به نفس در اعضا میتعریف شده موج
خصوص چه درلذا از مجموع آن هاي جدید نهراسند.پذیر باشند و از ورود به فعالیتریسک
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ها این نتیجه دست یافت که این صندوق توان بههاي اعتبارات خرد زنان روستایی گفته شد، می صندوق
ترین نقاط قوت اعتبارات هاي چشمگیري دست یابند که در ادامه مهماند به موفقیتتوانستهدر کشور 

 دهیم.خرد زنان روستایی را مورد واکاوي قرار می

هاي اعتبارات اگرچه تشکیل صندوق: هاي اعتبارات خرد زنان روستاییتحلیل نقاط قوت صندوق
شد، نگی ترویج دفتر امور زنان روستایی انجام خرد زیر نظر سازمان جهاد کشاورزي، مدیریت هماه

      ً                                   ها عمال  نقش ارگان دولتی را کم رنگ نموده و گیريلیکن رشد، بلوغ و مشارکت فعال زنان در تصمیم
ها پس شود. این صندوقبه ایجاد یک سازمان مردم نهاد شده که توسط خود مردم مدیریت می لذا منجر

اند با اعطاي اعتبارات تولیدي و مصرفی به اعضا و ه تنها توانستهاز گذشت چند سال از فعالیت خود ن
ی یدرآمد زنان روستاها اقدامات مؤثري را در راستاي اعتباررسانی به اقشار کماندازهاي آنتجهیز پس

هاي اعضاي هاي عمومی و تخصصی در ارتقاء سطح آگاهیانجام دهند، بلکه همچنین با ارائه آموزش
هاي اند و لذا زمینه را براي فعالیته و اکثر نیازهاي آموزشی آنان را مرتفع نمودهخود تالش نمود

هاي الزم، زمینۀ ها با اعطاي اعتبارات و ارائه آموزشدر واقع این صندوق اند.وجود آورده کارآفرینانه به
به روستاها و  هاي روزانه اعضااند و از مهاجرتاشتغال بیش از دو سوم اعضاي خود را فراهم ساخته

اند. همچنین با برگزاري مناطق اطراف در راستاي جستجوي کار و تأمین معاش تا حدود زیادي کاسته
پذیري را در اعضا، ایجاد  جلسات هفتگی و یا ماهانه با حضور کلیه اعضاء، نظم و انضباط و مسئولیت

نظر  ).2010اند (جوانمردي، ودهگیري گروهی فراهم نمها در تصمیم و زمینه را براي مشارکت فعال آن
این مهم دست یافت  توان بهدهند، میها را زنان روستایی تشکیل میکه کلیۀ اعضاي این صندوقبه این

هاي مالی و  ها در سطح روستا موجب مشارکت باالي زنان روستائی در فعالیتکه وجود این صندوق
      ً                         ها عمال  از جایگاه قابل قبولی در که این صندوق غیرمالی شده است. در واقع این امر حاکی از آن است

اي است که ها به گونهکه، ساختار صندوقاند. نکته قابل توجه دیگر آنیان برخوردار شدهینزد روستا
انداز، آن هم آنان را براي پس زنان روستایی را به فعالیت و کسب درآمد عالقمند نموده و انگیزه

هاي تولیدي و درآمدزا توسط است (همان). در نهایت، انجام فعالیت صورت گروهی تقویت نموده به
ی گردیده و وابستگی زنان به درآمد همسران ی        ً                                      زنان عمال  باعث افزایش منابع درآمدي خانوار روستا

صورت غیرمستقیم نیز باعث افزایش منابع مالی مردان و  خود را کاهش داده است. این امر به
باشد، گردیده است. دلیل            ً           ها که عمدتا  کشاورزي میزمینۀ مربوط به فعالیت آنگذاري بیشتر در  سرمایه

هاي دریافتی را در اختیار همسران خود این امر نیز آن است که در برخی موارد زنان رستایی، وام
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گذاري بیشتر در بخش کشاورزي                                      ً          هاي کشاورزي قرار داده که این امر عمال  به سرمایهجهت خرید نهاده
تواند بستر این اعتبارات، می توان گفت که دسترسی زنان به). لذا می2011گردیده است (فقیري،  منجر

مناسبی را براي توسعۀ بخش کشاورزي فراهم نماید که این امر نیز به نوبۀ خود توسعۀ مناطق روستایی 
خرد برشمرده هاي اعتبارات رغم نقاط قوت بسیاري که براي صندوقعلی دنبال خواهد داشت. را به

هاي دلیل موفقیت ها وجود دارد که بههایی نیز در ساختار و نحوة مدیریت آنشد، مشکالت و چالش
هاي طور جدي مورد بررسی قرار نگرفته است. اما در سال کنون به ها در کشور، تاچشمگیر این صندوق
راهکاري براي رفع این  نظران در داخل کشور به بررسی این مشکالت و یافتن اخیر برخی از صاحب

هاي طور مختصر این مسائل را که در واقع از نقاط ضعف صندوق اند که در ادامه بهموانع پرداخته
روند، مورد بررسی قرار خواهیم داد. الزم به ذکر است که برخی از مطالب شمار می اعتبارات خرد به

گذاران و کارشناسان دفتر امور سیاستها، این قسمت از طریق مصاحبه با مسئولین صندوق مربوط به
 دست آمده است. برگزار گردید، به 1390زنان روستایی و عشایري در نشستی که در دي ماه 

هاي که صندوقبا توجه به این :هاي اعتبارات خرد زنان روستاییواکاوي نقاط ضعف صندوق
به ارتباط با منابع مالی رسمی اعتبارات خرد از نظر قانونی و حقوقی ثبت شده نیستند، لذا قادر 

عبارت  مانند؛ بههاي دولتی حمایت از زنان، محروم میها و پروژه              ً       ها نبوده و عمال  از طرحچون بانک هم
هاي مالی عمل کنند. برخی کشورها در جهت رفع این عنوان واسطه ها قادر نیستند بهدیگر این صندوق

هاي خودیار مالی با وجود عنوان مثال در کشور هندوستان گروه اند. بهمشکل راهکارهایی را ارائه نموده
توانند با داراي هندوستان میاند، اما براساس بخشنامه بانک خزانهصورت قانونی ثبت نشدهکه بهآن

عنوان واسطه مالی، دسترسی اعضاي خود به اعتبارات رسمی  هاي تجاري پیوند برقرار نموده و بهبانک
ها در قالب تعاونی و یا شرکت سهامی نیز راهکار مناسبی براي رفع این د. ثبت صندوقنماینرا فراهم 

هاي گزاف، مواجهه با به تحمیل هزینه رود، چرا که این امر منجرشمار نمی معزل در داخل کشور به
 شود. همچنین، بررسیهاي اعتبارات خرد میقوانین دست و پاگیر و در نهایت از هم پاشیدگی صندوق

ها حکایت دارد ها در نقاط مختلف کشور از وجود تفاوت فاحش در میان آنعملکرد صندوق
هاي اقتصادي، اجتماعی و دلیل ویژگی ها تا حد زیادي به) و اگرچه این تفاوت1389(جوانمردي، 

ها بیانگر آن است که استانداردهاي باشد لیکن بررسی روند تشکیل صندوقفرهنگی مناطق مختلف می
ها تدوین نشده و در نتیجه موفقیت یا عریف شده و مشخصی براي کارگزاران تشکیل این صندوقت

پذیري کارشناسان میدانی ترویج بوده است. یکی ها تا حد زیادي وابسته به مسئولیتعدم موفقیت آن
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زنان هاي اعتبارات خرد برانگیزي که لزوم بازنگري در ساختار کنونی صندوقدیگر از مسائل تأمل
هاي اعتبارات خرد در ادارة وجوه خود سازد، عدم توانایی اعضاي صندوقروستایی را نمایان می

شوند، ها نه تنها در آینده با مشکل تأمین نقدینگی مواجه میرسد که این صندوقنظر می باشد. لذا به می
باشند (مهاجرانی، آمیز میصورت موفقیت هاي الزم براي اداره امور مالی بهبلکه همچنین فاقد مهارت

که نرخ بهره وام و نحوه پرداخت اقساط و سایر موارد مالی بایستی براساس اصول رغم آنعلی ).2003
ها تعیین گردد، تر خودکفایی عملیاتی و پایداري صندوقعلمی، نرخ تورم، مسائل شرعی و از همه مهم

هاي قابل ها تفاوتدر زمینه نرخ بهره وامهاي موجود شود که بین صندوقاما در عمل مشاهده می
اي وجود دارد که این امر از عدم توجه علمی به این موضوع مهم حکایت دارد. در توضیح این مالحظه
جایی که  شود، اما از آنهاي خاصی محاسبه میتوان گفت که نرخ بهرة وام از طریق فرمولنکته می

نحوه محاسبۀ آن آشنایی ندارند، لذا این میزان در بین  ها بابسیاري از مسئولین و اعضاي صندوق
دقت و صحت در تنظیم دفاتر  جا که از آن ).1389هاي مختلف متفاوت است (جوانمردي، صندوق

طور  بایستی به رود، لذا کلیه اعضاي صندوقشمار می ها بهها از عوامل مهم موفقیت آنمالی صندوق
ها و ... اطالع داشته باشند. این درحالی ، مبلغ وامسرمایه، نرخ بهره شفاف از تحوالت مالی آن، میزان

                   ً                                                   هاي حسابداري منحصرا  براي یک یا دو نفر از اعضاي صندوق برگزار شده و لذا است که آموزش
دلیل تعداد زیاد افراد در یک صندوق و  بینند. همچنین، بهها نمیسایر اعضا نیازي به نظارت صندوق

ها زیاد است. اگرچه نظارت جمعی بر گرایی در صندوقها، امکان نخبهر توانمندي آنتفاوت فاحش د
هاي صندوق و فشار بر همقطاران براي بازپرداخت به موقع اقساط وام یکی از ابزارهاي مهم فعالیت

ه خوبی استفاد ها از این ابزار بهشود، اما متأسفانه در بعضی از صندوقها محسوب میموفقیت صندوق
ت مدیره واگذار شده است (مصاحبه با أگیري بازپرداخت اقساط وام به هیشود و مسئولیت پینمی

توان نتیجه گرفت که از مجموع آنچه تا کنون گفته شد می ).1390مسئولین دفتر امور زنان روستایی، 
ینده با هاي اعتبارات خرد در کشور ما از موفقیت چشمگیري برخوردارند، اما در آگرچه صندوق

ها وجود دارد و در باال دلیل ابهاماتی که در نحوه مدیریت آن ها، بهافزایش حجم سرمایه این صندوق
رسد  نظر می هاي جدي مواجه خواهند شد. لذا ضروري بهها با چالشنیز به آن اشاره شده، این صندوق

در نتیجه شرایط را براي تبدیل ها نمود و هاي مناسب، اقدام به رفع نقاط ضعف صندوقکه با استراتژي
بندي مطالب گفته شده راهکارهایی بر جمع نقاط ضعف به نقاط قوت فراهم نمود که در ادامه عالوه

  شود.منظور غلبه بر مشکالت موجود ارائه می به
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  گیري نتیجه
جمله اي از دلیل عدم ثبت قانونی با مشکالت عدیده  هاي اعتبارات خرد بهچنانچه گفته شد صندوق

ها روبرو هستند و از طرف دیگر ثبت عدم امکان ارتباط با نهادهاي مالی رسمی و استفاده از مزایاي آن
دلیل بنیه ضعیف مالی و اعمال قوانین و مقررات دست و  صورت جداگانه به قانونی هر صندوق به

در حالی است که  ها را به دنبال خواهد داشت و این پاشیدگی آنپاگیر، تضعیف و در نهایت از هم
و ضرورت شفافیت در عملیات مالی و مدیریت،  دلیل افزایش حجم سرمایه ادامه وضع موجود نیز به

هاي احتمالی اعضاء و از بین رفتن اعتماد و وفاق در میان اعضا روبرو ها و درگیريها را با گرفتاريآن
ها  هاي مرتبط با ساختارسازي پایدار صندوقسازي برنامهسازي، طراحی و پیادهنماید. بنابراین زمینهمی

هایی از مؤسسات مالی ها به خرده بانکداري با ایجاد شبکهو تالش در راستاي تبدیل ساختار صندوق
رود. در این شمار می ها بههاي نخست و در جهت تقویت و پایداري صندوقخرد زنان از اولویت

ات خرد و تشکیل صندوق زنان در سطح شهرستان در هاي اعتبارراستا پیشنهاد طرح تجمیع صندوق
با  گردد.گذاري در توسعه کشاورزي ارائه میچارچوب قوانین و مقررات صندوق حمایت از سرمایه

هاي گذاري در کشاورزي و ایجاد صندوقهاي حمایت از توسعه سرمایهتوجه به قانون تشکیل صندوق
صورت   توان صندوق غیردولتی زنان شهرستان را بهمیاي و محصولی غیردولتی در سطح ملی، منطقه

وجود آورد. تشکیل چنین صندوقی  هاي اعتبارات خرد زنان بهقانونی و با مشارکت اعضاي صندوق
ها به هاي اعتبارات خرد امکان دسترسی آنتواند ضمن فراهم کردن منابع مالی دولتی براي صندوقمی

 یابد: هاي شهرستان اهداف ذیل تحقق میبا تشکیل  صندوقمنابع بانکی را نیز فراهم نماید. 

صورت قانونی و رسمی و تقویت سرمایه  ی بهییک صندوق غیردولتی از زنان روستا تشکیل
ها به منابع مالی بیشتر و گسترش فعالیت آنان در هاي خرد و در نتیجه دستیابی اعضاي آن صندوق

 جهت ایجاد اشتغال پایدار؛ 

 ها؛رسانی در حوزه بازاریابی به اعضاي صندوق مشاغل خانگی از جهت اطالعپشتیبانی از 

ها و جلوگیري از پراکندگی و هاي زنان روستایی از طریق تجمیع صندوقتشکیل شبکه فعالیت
 هاي اعتبارات خرد؛تفرق و همچنین فراهم نمودن زمینه تبادل تجربه و تعامل بین اعضاي صندوق

 مالی سهم دولت در تشکیل سرمایه صندوق شهرستان؛درصد منابع  49تأمین 
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هاي اعتبارات خرد توسط صندوق شهرستان و در نتیجه نظارت بر عملکرد و فعالیت صندوق
 44سازي براي تحقق اصل ها و زمینهکاهش نقش کارکنان دولت (کارکنان ترویج) بر فعالیت صندوق

 قانون اساسی؛

 در روستاهاي مستعد و حائز شرایط شهرستان؛هاي خرد جدید توانائی تشکیل صندوق

ها در منظور افزایش آگاهی و مهارت آن هاي خرد بهفراهم کردن امکان آموزش اعضاي صندوق
نویسی، ثبت دفاتر مالی، محاسبه نرخ  هاي مالی نظیر طرحهاي کسب و کار، انجام فعالیتاجراي فعالیت

 علمی و بانکی؛ ، نحوه پرداخت وام و غیره براساس اصولبهره

انداز و در نتیجه افزایش سرمایه هاي خرد جهت افزایش مبلغ پسایجاد انگیزه در اعضاي صندوق
ها، جهت هاي خرد نزد منابع رسمی مالی نظیر بانکبا فراهم کردن امکان تضمین صندوق صندوق خرد

 استفاده از منابع بانکی.
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Abstract 

An economic and social development opportunity for the empowerment of rural 
women's entrepreneurship is a priority of development programs. To achieve this 
aim, the Ministry of Agriculture Office of Rural Women has fund such projects as 
micro-credit schemes for rural women. This project, which began more than a 
decade in the country, despite the constraints has been remarkable success. 
Although funds made significant association among women, but because of the 
lack of legal registration can not make contact with the official sources of 
financing, such as bank, so those have been deprived the benefits and support of 
projects for women. However, according to past experience, the legal registration 
of the fund in the form of joint-stock companies or cooperatives because of 
weakness financial and Legal bureaucracy, Will lead to  additional costs and away 
from the their targets, that self-reliance. So, a mechanism should be designed to 
solve the problem and provide the situation for enhance and sustainability of the 
funds. This mechanism should be provided retaining the main characteristics of 
funds such as informal and savings oriented participation in decision making and 
the ability to communicate with the formal financial resources. In this regard, the 
proposed is consolidated women funds and micro-credit in the city within the 
framework of the laws and regulations of the investment fund for agricultural 
development. 
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