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  هاي اعتبارات خرد زنان روستایی در توسعه کارآفرینی و  قابلیت صندوق
  کسب و کارهاي کوچک

  

  زهرا نامجویان شیرازي*
  کشاورزيارشد ترویج و آموزش  کارشناس

 13/12/1393 ؛ تاریخ پذیرش: 2/8/1393 تاریخ دریافت:

  1چکیده
که زنان  شود. با توجه به اینمین میأروند توسعه اقتصادي یک کشور از طریق منابع انسانی آن ت

اي بوده و عامل پیشبرد اهداف آیند، موضوع و هدف هر نوع توسعهشمار می نیمی از منابع انسانی به
اجتماعی هستند. لذا امروزه مشارکت زنان از جمله ابزارهاي اساسی توسعه است.  -توسعه اقتصادي

هاي مشارکت زنان در جامعه روستایی ایجاد کسب و کارهاي کوچک و زمینه ترینیکی از اصلی
هاي اعتبارات خرد نقش بسزایی در تحقق این ورورد به کارآفرینی یا خوداشتغالی است. صندوق

ام اعتبارات خرد از جمله راهکارهاي مطرح شده طی چند دهه اخیر با هدف تسریع موضوع دارند. نظ
انداز در مناطق روستایی و نهایتا توانمندسازي زنان   گذاري و تقویت بنیاد مالی و پسفرآیند سرمایه

و مین منابع مالی براي توسعه کسب أها در ت بدیل صندوقروستایی بوده است. در این مقاله به نقش بی
هاي  کید و اشاره گردیده که تشکیل صندوقأکارهاي کوچک و تحقق کارآفرینی در جوامع روستایی ت

اعتبارات خرد زنان روستایی باعث افزایش دسترسی زنان روستایی به منابع اعتبارات گردیده و 
 ها را افزایش داده است. همچنین در گیري آنمشارکت اجتماعی، اعتماد به نفس و قدرت تصمیم

هاي  اندازي صندوقها، تشکیل و راه راستاي رفع مشکالت ناشی از عدم ثبت قانونی این صندوق
هاي مدون نامه هاي کشاورزي زنان روستایی با ثبت قانونی و اساسنامه و آیین حمایت از توسعه فعالیت

یالت هاي اعتبارات خرد به منابع اعتباري و تسهگامی مثبت در جهت دسترسی زنان عضو صندوق
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 آنان به پرداختی تسهیالت از درصد 49 روستایی، زنان اندازهاي پس بر عالوهبرداشته شده است. 
  .شود می انجام روستایی زنان کشاورزي هاي فعالیت از حمایت هاي  صندوق وسیله هب

  
  اعتبارات خرد، زنان روستایی، کسب و کارهاي کوچک، کارآفرینی       :هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه
ر حاضر، عصر تغییر و سرعت است. تغییرات سریع محیطی، رشد سریع جمعیت و افزایش عص

هاي موجود است. گام نخست در زمینه حل مشکالت، ایجاد جوي خالق نرخ بیکاري از جمله چالش
هاي اقتصادي، توجه به مفاهیم کارآفرینی و کارآفرین است. در نتیجه تحوالت ساختاري محیط فعالیت

هاي مختلف علمی نظیر اقتصاد، ازي کسب و کارهاي کوچک، مورد استقبال متخصصان رشتهاندو راه
  ).2009(سعیدي مهرآباد و مهتدي،  است شناسی و مدیریت قرار گرفتهشناسی، جامعهروان

هاي نوسازي اقتصاد ملی و توسعه اجتماعی، مشارکت زنان و نحوه ایفاي نقش یکی از شاخص
سفانه هنوز در جوامع مختلف، به دالیل گوناگون فرهنگی، أقتصادي است. متآنان در ساختارهاي ا

اجتماعی و اقتصادي تعادل مطلوب و قابل قبولی در امر مشارکت عادالنه زنان در جهت توسعه و بروز 
هاي انجام ). بررسی2002فرهادي،  ؛ 2003پور، ها و استعدادهاي آنان برقرار نشده است (امینخالقیت

دهد که زنان از امکانات الزم براي توانمندي و کاهش فقر چند دهه گذشته نشان می شده طی
هاي فراوان بر سر راه تغییر و تحول پایگاه اقتصادي و برخوردار نیستند زیرا وجود موانع و محدودیت

دي اجتماعی زنان، هر گونه تالشی را براي از بین بردن فقر آنان با مشکل مواجه ساخته است (خداور
هاي پیشرفت، توجه به  نظران، یکی از راه ). در ایران بنا به عقیده بسیاري از صاحب2010لو و بریمانی، 
پور و صفاري، باشد (خسروي طور خاص می طور عام و توسعه کارآفرینی در روستاها به کارآفرینی به

عنوان  تواند بهدسترس می و از این منظر مناطق روستایی با توجه به نیروي انسانی و منابع در) 2011
  .(همان منبع) ترین مرجع تولید افراد کارآفرین باشدمهم

- هاي اجتماعیگیري زنان از فعالیتهاي فرهنگی رایج در کشورها عامل اصلی کنارهنگرش
مانده که آنان داراي موقعیت اجتماعی و  دي شده است. لذا هنوز در بین زنان این احساس باقیاقتصا

تواند ). تغییر دیدگاه فرهنگی نسبت به اشتغال زنان می2002رجه دوم هستند (غالمی، اقتصادي د
). رسیدن به توسعه برابر و پایدار در جامعه 2002مشارکت زنان را در جامعه تقویت کند (حسینی، 



  زهرا نامجویان شیرازي

67 

بدون در نظر داشتن زنان روستایی کشور، امري دست نیافتنی خواهد بود. امروزه کشورهاي مختلفی از 
جمله ایران براي بهبود شرایط زنان اعم از شهري و روستایی، راهبردهاي گوناگونی را به اجرا 

). توانمندسازي زنان یکی از این راهبردها است که تنها به مفهوم 2012اند (مالشاهی، درآورده
در اجراي  هاي توسعه نیست، بلکه مستلزم مشارکت فعلی آنانمندي زنان از مزایا و نتایج برنامه بهره

هایی که براي توسعه ). از جمله برنامه2008اصل، هاي توسعه است (طالب و نجفیها و طرحبرنامه
باشد. اعتبارات ویژه در جوامع روستایی می هزنان در نظر گرفته شده است، تخصیص اعتبارات خرد ب

همچنین عاملی براي حمایت از تواند سرمایه الزم را براي زنان ایجاد کند و عنوان یک گزینه می خرد به
هاي شغلی براي نیروي کار عظیم موجود در روستاها، برداري، ایجاد فرصتواحدهاي کوچک بهره

  ).2012جلوگیري از مهاجرت روستاییان و نهایتأ تعمیم عدالت اجتماعی باشد (مالشاهی، 
ویژه به دو دلیل اهمیت  هباعتبارات خرد در کاهش فقر، : کارآفرینی زنان در جامعهخرد و اعتبارات 

خصوص در کشورهاي در حال توسعه به دالیل مختلف  هدارند، یکی آنکه معموال اعتبارات بانکی ب
هاي انحصاري و یا باال بودن نرخ که عواملی مثل وجود قدرت شود، و دیگر آننصیب افراد فقیر نمی

بارات الزم را در اختیار قشر فقیر جامعه رسمی نیز نتوانند اعت بهره باعث شده است که منابع مالی غیر
نظام اعتبارات خرد یکی از راهکارهاي مطرح شده در دو دهه ). 2008اصل،  قرار دهند (طالب و نجفی

انداز در مناطق روستایی و گذاري و تقویت بنیادهاي مالی و پسمنظور تسریع فرآیند سرمایه اخیر به
کارگیري  هکید بر بأوري با تقرزدایی از طریق ارتقا بهرهنهایتأ توانمندسازي جوامع روستایی و ف

                           ً                 منظور از اعتبارات خرد عمدتا  اعتبارات کوچک و ). 2003، اعتبارات خرد بوده است (ماتیسون
سسه مالی به اقشار کم ؤبوده و بدون دریافت وثیقه از طرف یک م کم هایی است که از نظر مبلغ وام

هاي مختلفی وجود دارد. در برخی از مبلغ این اعتبارات بحث گردد. در خصوصدرآمد پرداخت می
هاي چند هزار دالري نیز اعتبار دالر و در بعضی موارد به وام 100هایی با مبلغ  کمتر از موارد به وام

 گردد. دررسد که این قبیل اعتبارات براي دو هدف عمده پرداخت مینظر می گردد. بهخرد اطالق می
ویژه روستائیان است، مقدار آن  پذیر جامعه به مبارزه با فقر و حمایت از اقشار آسیب ،مواردي که هدف

اندك ولی در مواردي که کمک براي ایجاد شغل و حرفه و ایجاد فرصت شغلی در جوامع روستایی و 
  یابد. مبلغ آن افزایش می ،شهري است
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توان به موارد ذیل منابع رسمی میدر بررسی عوامل و علل محدودیت دسترسی زنان به اعتبار از 
   :اشاره کرد

  هاي معامالتی هزینه -
  داري زنان ها با وظائف خانهتداخل ساعات کار بانک -
  نیاز به ضمانت  -
  قوانین و مقررات پیچیده بانکی  -
(شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه  هاي اجتماعی و فرهنگیمحدویت -

  ).2015گذاري در بخش کشاورزي،  سرمایه
اند ها نه تنها توانسته ثیر اعتبارات خرد در حل مشکالت مالی زنان روستایی نشان داده که آنأت

اي با اعتبارات خرد به ها را از سر بگذرانند، بلکه عدهبدهی و مخاطراتی همچون درمان بیماري
اند ثر واقع شدهؤم خود اند و از این رهگذر، در کسب درآمد براي خانوادهکارآفرینی نیز روي آورنده

اعتبارات خرد در توانمندسازي زنان فقیر عاملی مهم ). 2003ماتیسون،  ؛2009ادنل،  ؛2008(پینجا، 
شود و عقیده بر این است که زنان، چه در سطح خرد و خانواده و چه در سطح کالن عناصر  تلقی می

). 2008اصل،  ند (طالب و نجفیروشمار می مهم تغییر در راستاي توانمندي اقتصادي و اجتماعی به
هاي و تشکیل تعاونی نظریه توانمندسازي براي زنان روستایی ایران با راهبرد اعتبارات خرد و با ایجاد

مین اعتبار و آموزش و ترویج جهت تغییر فرهنگ قابل پیاده أهاي تخود اشتغال محلی زنان، صندوق
نمندسازي زنان عضو نسبت به زنان غیر عضو کردن است. اعطاي تسهیالت اعتبارات خرد موجب توا

از طریق افزایش درآمد و اعتماد به نفس در نواحی روستایی و دهستان لکستان شهرستان سلماس 
گردید. همچنین در باال بردن میزان مشارکت و افزایش میزان کارایی زنان، تغییر نگرش مردان نسبت به 

کمک تأثیرگذار بوده است. نتایج تحقیقات انجام شده در ها از طریق  توانایی زنان و بعضأ تشویق آن
ین زنان عضو و هاي اعتبارات خرد بر توانمندي زنان روستایی نشان داد که بثیر صندوقأخصوص ت

داري  عضو صندوق اعتبارات خرد از لحاظ توانمندي اقتصادي، اجتماعی و خانوادگی تفاوت معنی غیر
اي اعتبارات خرد با داشتن درآمد و پس انداز مستقل، دسترسی هاعضاي صندوق. همچنین وجود دارد

عضو که اکثرا دسترسی به تسهیالت (اعم  به منابع و تسهیالت، قدرت باز پرداخت وام و ... از زنان غیر
ي سازوانمند. از طرفی تاندانداز و درآمدي ندارند، توانمندتر بودهبانکی) و نیز پس از بانکی و غیر

گیري بیشتر در مورد مسائل زنان عضو صندوق اعتبارات خرد با داشتن قدرت تصمیم در خانوادگی



  زهرا نامجویان شیرازي

69 

بوده است (بریمانی و عضو باالتر  مختلفی همچون تحصیل، اشتغال، ازدواج و ... نسبت به زنان غیر
صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در ابعاد مختلف اقتصادي، ). شایان ذکر است که 2013همکاران، 

هاي پیش روي چالش اند. مثبت داشته عی، فرهنگی و بهداشتی در زندگی زنان روستایی تأثیراجتما
هاي برابر با مردان همتاي خود زنان کارآفرین در نیجریه نشان داده است که زنان کارآفرین از فرصت

و حمایتی ). لذا براي توانمندسازي زنان دو رهیافت عمده کارآفرینی 2012(لینکن،  برخوردار نیستند
  ارائه شده است:

 پذیر رهیافت کارآفرینی: در این رهیافت، دسترسی به اعتبار براي زنان داراي توان کارآفرینی امکان -
هاي شغلی براي دیگران و نیز درآمدزایی از اهداف این ود. ایجاد اشتغال براي خود یا فرصتشمی

  رهیافت است.
مان ملل مطرح کرده است، دسترسی به اعتبار لزومآ به رهیافت حمایتی: در این رهیافت، که ساز -

ها در حدي مین حداقلأمعناي کار مولد نیست و امکان دسترسی زنان به اعتبار با هدف کاهش فقر و ت
  ). 2001شود که زنان فقیر توان بازپرداخت آن را داشته باشند (دیهیم و وهابی، فراهم می

). 2003(خانی،  باشدامل رفاه، کارآیی، برابري و توانمندي میاثرات اعطاء وام به زنان روستایی، ش
هاي روانی و اجتماعی زنان عضو نسبت به زنان غیر تواند به افزایش توانمندي دهی میشبکه خرد وام

هاي به افزایش سطح درآمد آنان، دسترسی به شبکه عضو کمک نماید. دسترسی زنان به اعتبارات، منجر
ها در  ارتقاء جایگاه زنان در مشارکت اقتصادي خانواده، افزایش مشارکت آناطالعات و بازار، 

هاي خانوار و بهبود دیدگاه عمومی زنان در مورد نقش زن در خانواده و گیري در مورد هزینه تصمیم
گیري در نهادهاي ها در تصمیم این ترتیب مشارکت آن ) و به2008 (رحمانی، گرددجامعه می

امور اقتصادي دارد و حتی در خانواده ارتباط مستقیمی با مشارکت آنان در سیاسی  -اجتماعی
از  هاي مرتبط هاي کارآفرینی در نتیجه عدم آموزش ). کمبود سرمایه و نبود مهارت1997(مایوکس، 

ربه بسیاري از کشورها تج). 2006د (کرن و میر، شو جمله موانع اساسی توسعه کارآفرینی محسوب می
طوري که  ها براي کاهش سطح بیکاري است به حل کارآفرینی یکی از اثرگذارترین راهدهد  نشان می

یابد و اي میاشتغال کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه با کمک مقوله کارآفرینی، حیات دوباره
این موضوع باعث شده است کشورهاي گوناگون به مقوله کارآفرینی توجه خاصی مبذول نمایند. در 

ها باشد. با عنایت به نقش زنان برطرف کننده بسیاري از چالش تواندفرینی میروستایی نیز کارآ جامعه
رو با  رود. از اینشمار می ثر در تحقق توسعه پایدار بهؤدر توسعه، تقویت کارآفرینی آنان راهکاري م
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آنان را در اقتصاد  توان نقش زنان در حوزه کارآفرینی می هايهاي شغلی و ارتقا مهارتافزایش فرصت
این مهم نیازمند داشتن  جامعه روستایی از طریق ایجاد کسب و کارهاي کوچک تقویت نمود.

  هاي کارآفرینی توسط این قشر از جامعه است. مهارت
کارآفرینان نیازمند : هاي کارآفرینی زنان روستایی در ایجاد کسب و کارهاي کوچک مهارت
هاي کارآفرینان کسب و کارهاي کوچک حیانی در ارتقاي توانایی هاي فراوانی هستند. عواملمهارت

و جذب تشخیص اشتباهات، دسترسی به منابع ها، توانایی شامل توانایی اشاعه تجارب و فرصت
هاي کارآفرین و صاحب کسب و باشد. واژهعنوان بخشی از تیم کارآفرینانه می اعضاي بیرونی به
شوند (مقیمی و میکار گرفته   جاي یکدیگر به به هم، گاهی به علت نزدیکی زیاد کارهاي کوچک به

  ).2009احمدپورداریانی، 
ترین نوع کارآفرینی مورد شود، مهماري میذگ کسب و کارهاي مستقل که توسط کارآفرینان بنیان

هاي اجرایی و مالک، سادگی فعالیت -ها، مدیریت بحث در ادبیات مرسوم کارآفرینی است. ویژگی آن
جم کوچک و نوپا بودن کسب و کار است. در این شرایط کارآفرینی به معناي ایجاد ساختاري ح

ملموس براي کسب و کار است. صاحبان کسب و کارهاي کوچک، این کار را از طریق ترکیب عوامل 
  (همان منبع). دهنددنبال داشته باشد انجام می طوري که ارزش افزوده به تولید به
شامل کمبود نقدینگی و وجود رقابت از جانب  کسب و کارهاي کوچکش اصلی توسعه چال

ها شامل کمبود سرمایه، توانایی اجراي ناکافی امور  تر بوده و مشکالت متداول آنتر و قوي رقباي بزرگ
باشند و شوند. کسب و کارهاي کوچک، نقطه آغازین حرکت کارآفرینان میهاي ضعیف میکنترل

گیرند زیرا شرایط فرآیندي حاکم، بستر مناسبی را براي تبادل اطالعات شکل می ها در آنغالبا نوآوري
امل عکه  بر این پذیري کسب و کارهاي کوچک عالوه آورد. لذا انعطافها فراهم می و تجزیه و تحلیل آن

 د که در شرایط مختلف بازار،دهها می ست، این توانمندي را به آنا هاگیري نوآورياساسی در شکل
تواند سرمایه الزم را  عنوان یک گزینه می خرد به ). اعتبارات2008(میلر،  ها را غنیمت شمرندفرصت

هاي اعتبارات خرد توسط دکتر  این موضوع، صندوق براي زنان روستایی فراهم نماید. با عنایت به
ثرگذاري مطلوب . متعاقب آن، با توجه به ااندازي شد یونس مطرح و براي اولین بار در بنگالدش راه

مین سرمایه مالی زنان روستایی براي ایجاد کسب و کارهاي کوچک در سایر أها در ت این صندوق
یند تشکیل آفرها شکل گرفتند. در ادامه  مناطق روستایی، در جوامع روستایی ایران نیز این صندوق

  شود. اعتبارات خرد بیان می صندوق
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از ابتدا با  اعتبارات خرد یند تشکیل صندوقآفر: ات آناعتبارات خرد و اثر صندوق ایجادیند آفر
ها این صندوق . دراه استریزي و توانمندسازي آنان همررویکرد جلب مشارکت زنان در امر برنامه

و  نوع که در روستاها وجود داردکمک به هم گیري از فرهنگ همیاري وهدف آن است تا با بهره
هاي اقتصادي، زمینه مساعدتري براي انجام گیري آن در فعالیتکار به انداز ونهادینه کردن فرهنگ پس

اي در بین زنان روستایی، فراهم شود. ضمانت زنجیرهاقتصادي زنان از طریق ایجاد سرمایه هاي فعالیت
طور معمول  . اگر چه بهبین آنان تقویت اعتماد متقابل فرصتی است براي افزایش سرمایه اجتماعی و

اجتماعی زنان قابل تفکیک نیست ولی در گیر شدن در یک فعالیت مستقل  -تصاديهاي اقفعالیت
 شود وش اعتماد به نفس در اعضا مییتعریف شده، موجب افزا کارهاي رسمی و اقتصادي با ساز و
 نهراسندهاي جدید پذیر باشند و از ورود به فعالیت ریسک کند کهتقویت می ها این باور را در آن

    ).2014زنان روستایی و عشایري وزارت جهاد کشاورزي، (دفتر امور 
سایر  خرد در ایران براي زنان فقیري که امکان استفاده از اتهاي اعتباراین که صندوق با توجه به

هاي پرداختی عمدتا وام تولیدي است که براي وام منابع را ندارند طراحی شده است، بنابراین
شود. با توجه به ها صرف میتصادي متناسب با شرایط زندگی آناندازي یا گسترش فعالیت اق راه

هاي اولیه تشکیل صندوق اندك است. ناچیز بودن آورده دولتی، این وام در سال ضعف مالی زنان و
زنان روستایی با استفاده از این وام به خرید چند راس دام، تعداد محدودي کندو، اجاره زمین براي 

از این طریق با  کنند ومی اقدامزش مانند زعفران یا سایر بذور ز گیاهان با ارکار یا خرید پیا کشت و
هاي جا که وام نمایند. از آنهاي موجود تا حدودي به اقتصاد خانواده کمک میگسترش دادن فعالیت

بهبود  ثیر آن را درأزود هنگام است، زنان ت ها سریع و شود که بازده آنخرد عموما صرف کارهایی می
طور  ها به آن دلیل اندك بودن وام در بعضی از مناطق، کنند. بهاحساس میزندگی خود، هر چند اندك، 

هاي از طرفی بررسی تعداد و مبالغ وام. فعالیت نمایندطور مشترك  گیرند تا بتوانند بهگروهی وام می
کار مشارکتی و و از کارگیري س هها با بدهد که این صندوقهاي خرد نشان میپرداختی توسط صندوق

اند و در کنار ها برداشتهسسات رسمی مثل بانکؤبدون کمترین هزینه حجم باالیی از کار را از دوش م
نکته  اند.وري کمک نمودهانداز ملی و افزایش بهرهاندازهاي ناچیز به پسمین سرمایه از محل پسأت

کی یصد بوده است و این  در همیشه صد هاها در این صندوقحایز اهمیت آن است که بازپرداخت وام
با توجه به موارد  ).همان منبع( رودشمار می ها بهثر در موفقیت این صندوقؤاز نکات بسیار م

  هاي اعتبارات خرد عبارتند از:اثرات تشکیل صندوق الذکر،  فوق
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 افزایش سطح درآمد زنان روستایی -

 به تسهیالت مالی افزایش دستیابی زنان و دختران روستایی کم درآمد -

 هاي الزم براي توسعه مشاغل خانگیایجاد زمینه -

 انداز در بین زنان روستایی ترویج فرهنگ پس -

 اقتصادي هاي اجتماعی وتقویت مشارکت زنان روستایی در فعالیت -

 افزایش حس اعتماد به نفس -

 گروهی هاي جمعی وسازي جهت اجراي سایر فعالیتظرفیت -

 ر زنان روستایی بهبود شرایط و محیط کا -

(دفتر امور زنان روستایی و عشایري  هاي کشاورزي و تولیديپرداخت وام در راستاي فعالیت -
  ).2014وزارت جهاد کشاورزي، 

هاي رغم تنگناهاي موجود از موفقیت کنون علی ی تایهاي اعتبارات خرد زنان روستاصندوق
دلیل  وجود آورده ولی به هثري از زنان را بؤچه تشکل م ها اگرگیري برخوردار بوده است. صندوق چشم

ها ها نیستند و از مزایاي طرحمین مالی مثل بانکأعدم ثبت قانونی قادر به ایجاد ارتباط با منابع رسمی ت
اند. از طرفی با توجه به تجربیات گذشته، ثبت بهره ماندههاي حمایتی نظام در مورد زنان بیو پروژه

دلیل ضعف بنیه مالی و اعمال قوانین     هاي تعاونی و یا سهامی بهر قالب شرکتها دقانونی این صندوق
 که همانا ها و دور شدن از اهداف خود هاي اضافی بر آنبه تحمیل هزینه و مقررات قانونی منجر

هاي ل مشکل موجود و فراهم کردن زمینهجهت ح لذاخوداتکائی و خودباوري هست خواهد گردید. 
اي باید سسه مالی واسطهؤعنوان یک م ها به  ها و در نهایت پایداري آناین صندوقتقویت  رشد و

شامل  ي اعتبارات خردهاهاي عمده صندوقکه ضمن حفظ ویژگی شدمیمکانیسمی طراحی 
قابلیت ارتباط با منابع  و... هاگیريانداز محور بودن، مشارکت جمعی در تصمیمرسمی بودن، پس غیر

هاي با توجه به قانون تشکیل صندوق دسترسی به منابع مالی بیشتر فراهم گردد. مالی رسمی جهت
دولتی در سطح ملی،  هاي غیرکشاورزي و ایجاد صندوق بخش گذاري درحمایت از توسعه سرمایه

صورت قانونی و با  دولتی زنان شهرستان به صندوق غیر تصمیم گرفته شداي و محصولی منطقه
 1390و  1389بر همین اساس در سال  د.یوجود آ هاي اعتبارات خرد زنان بهمشارکت اعضاي صندوق

هاي صندوق"شهرستان در سطح کشور با عنوان  10در  عنوان پایلوت زنان شهرستان به هايصندوق
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تشکیل . اهداف دیگردتشکیل  "هاي کشاورزي زنان روستایی شهرستانحمایت از توسعه فعالیت
  هاي کشاورزي زنان روستایی عبارتند از:سعه فعالیتهاي حمایت از توصندوق

 صورت قانونی و رسمی ی بهیدولتی از زنان روستا تشکیل صندوق غیر -

 منابع مالی سهم دولت در تشکیل سرمایه صندوق شهرستان  درصد 49مین أت -

رش ها به منابع مالی بیشتر و گست هاي خرد و در نتیجه دستیابی اعضاي آنتقویت سرمایه صندوق -
 ها در جهت ایجاد اشتغال پایدار  فعالیت آن

 گیري ی در سطوح باالتر مدیریت و تصمیمیفراهم شدن زمینه مشارکت زنان روستا -

و در نتیجه  یخرد توسط صندوق شهرستاناعتبارات  هاينظارت بر عملکرد و فعالیت صندوق -
 هار فعالیت صندوقدکاهش نقش دولت 

نویسی، هاي مالی نظیر طرحهاي خرد در مورد انجام فعالیتفراهم کردن امکان آموزش صندوق -
اساس اصول علمی و بانکی در جهت  ، نحوه پرداخت وام و غیره برثبت دفاتر مالی، محاسبه نرخ بهره

 ها  ها و در نتیجه پایداري آنخودکفائی عملیاتی و مالی صندوق

 ز شرایط شهرستانیي مستعد و حاخرد جدید در روستاها اعتبارات هايی تشکیل صندوقیتوانا -
  (ها)

منظور افزایش آگاهی و مهارت  هخرد باعتبارات هاي فراهم کردن امکان آموزش اعضاي صندوق -
 کار  هاي کسب وها در اجراي فعالیت آن

انداز و در نتیجه افزایش خرد جهت افزایش مبلغ پس اعتبارات هايایجاد انگیزه در اعضاي صندوق -
 رد سرمایه صندوق خ

ها جهت استفاده از هاي خرد نزد منابع رسمی مالی نظیر بانکفراهم کردن امکان تضمین صندوق -
 منابع بانکی 

و اقتصادي شهرستان نظیر  ، اجتماعیي سیاسیاهارگان نهادها و فراهم کردن حمایت و پشتیبانی -
توسعه هاي اعتبارات خرد (شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از   از صندوق فرمانداري

  ).2015گذاري در بخش کشاورزي،  سرمایه
: هاي کشاورزي زنان روستایی (صندوق شهرستان)نحوه تشکیل صندوق حمایت از توسعه فعالیت

عنوان سهام به صندوق  ز شرایط و داوطلب مجموع سرمایه خود را بهیخرد حااعتبارات هاي صندوق
منتقل  هدیگذاري تشکیل گردت از توسعه سرمایهشهرستان که با توجه به اساسنامه نمونه صندوق حمای
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شوند. از هر دار صندوق شهرستان وارد میعنوان سهام هاي خرد بهکنند. کلیه اعضاي صندوقمی
ت موسس صندوق أعنوان هی عنوان نماینده و وکیل اعضاي خود به خرد دو نفر به اعتباري صندوق

کنند. پس از تشکیل و ثبت قانونی شهرستان فعالیت ثبت قانونی صندوق شهرستان را پیگیري می
 شرکت مادر تخصصیسوي سهم دولت از  درصد 49مین أصندوق شهرستان، اقدامات الزم جهت ت

ر نتیجه صندوق آید و دعمل می به گذاري در بخش کشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه
گردد. خرد تشکیل می اعتبارات هاي        ً                            اي حدودا  دو برابر مجموع سرمایه صندوقهرستان با سرمایهش

دهند. صندوق شهرستان با انداز ادامه میویژه پس خرد به فعالیت معمول خود بهاعتبارات هاي صندوق
برابر  9/1 تا 7/1 بینمبلغی  ،ها هاي پیشنهادي آنخرد و طرحاعتباري میزان سرمایه هر صندوق  توجه به

نامه و مقررات خود،  دهند. صندوق خرد با توجه به اساسسرمایه صندوق خرد به آن وام می
نماید. مجمع فروشی وام را انجام داده و به هر عضو خود براساس تصمیم خود وام پرداخت می خرده

(شرکت مادر  دگردهاي خرد تشکیل میعمومی صندوق شهرستان توسط نمایندگان و وکالي صندوق
  ).2015گذاري در بخش کشاورزي، تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه

  
  :(صندوق شهرستان) هاي کشاورزي زنان روستاییهاي حمایت از توسعه فعالیتتشکیل صندوقمراحل 

 ز شرایطیهاي حاانتخاب صندوق -1

ذیل را داشته  طیی که شرایهاي اعتبارات خرد روستاصندوق ،براي تشکیل صندوق شهرستان
 :شوندباشند انتخاب می

  اندازي گروهی) گذشته باشد. ها (اولین فعالیت پس سال از تاریخ تشکیل آن حداقل یک -
  طور مستمر ادامه یافته باشد.  طور ماهانه به اندازهاي اعضا بهروند پس -
  بازپرداخت شده باشد.  درصد 100صورت  ها بههاي پرداختی صندوقوام -
  .اراي دفاتر مالی قابل قبول باشد و کلیه عملیات مالی آن شفاف باشدصندوق خرد د -
  طور منظم برگزار شده باشد.  جلسات ماهانه و یا دو هفته یکبار اعضاي صندوق به -
  اختالفات خود را حل کرده باشند.  ،به حد کافی وفاق بین اعضاء وجود داشته باشد و گروه -
ها مشارکت فعال داشته گیرياشد و اعضا در تصمیمطور جمعی اتخاذ شده ب تصمیمات گروه به -

  ها پرهیز کرده باشند. گیريگرایی در تصمیمباشند و از نخبه
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  نتخاب نمایندگان توسط هر صندوق ا -2
، هر صندوقی که داوطلب حضور در صندوق ي اعتبارات خردهاصندوقاعضاي پس از آموزش 

عنوان اعضاي  جلسه با امضاي همه اعضا به صورت شهرستان باشد دو نفر از اعضاي خود را طی یک
  د. ننمایسس معرفی میؤهیئت م

  ها آوري سرمایه صندوقجمع -3
آوري سرمایه صندوق دهی به اعضا را متوقف و نسبت به جمعهاي داوطلب بالفاصله وامصندوق

با موافقت اعضا باید نمایند. بدیهی است هر صندوق باشد اقدام میصورت وام در نزد اعضا می  که به
تر سرمایه پرداخت شود تا هرچه سریع هاي پرداختی زودتر از موعد مقرر بازتالش نماید تا تمام وام

  انباشه هر صندوق نقد گردد. 
  سسؤت مأآموزش اعضاي هی -4

سس تشکیل صندوق شهرستان ؤت مأعنوان هی ها به اعضاي انتخابی هر صندوق و یا تعدادي از آن
سس در ارتباط با کارشناس مسئول شهرستان و یا نماینده سازمان مردم نهاد ؤت مأگردند. هیتعیین می

هاي سرمایه آوري اطالعات در موردربوطه و جمعمهاي هاي الزم براي تنظیم فرماز آموزش
آوري شده، تنظیم اساسنامه و پیگیري تصویب شرکت با هماهنگی شرکت مادر تخصصی   جمع

  ند. گردبرخوردار می
  پیگیري و تصویب صندوق شهرستان  -5

هاي مربوطه و ارائه اطالعات الزم به شرکت مادرتخصصی، سس پس از تنظیم فرمؤت مأهی
 آورد. موضوع تصویب شرکت (صندوق) شهرستان را به مرحله اجرا در می

  خرد به صندوق شهرستان اعتبارات هاي هاي صندوقانتقال سرمایه -6
آیند لیکن سرمایه هر صندوق هاي خرد به عضویت صندوق شهرستان در میکلیه اعضاي صندوق

ها که نمایندگی و وکالت بقیه اعضا را به نام سهام صندوق خرد توسط دو نفر از اعضاي صندوق
خرد نزد اعتبارات هاي شود. کلیه عملیات مالی صندوقعهده دارند به صندوق شهرستان منتقل می به

شود. مجمع عمومی صندوق این دو نفر نماینده هر صندوق انجام می صندوق شهرستان توسط
  شود. می شهرستان نیز با شرکت نمایندگان هر صندوق خرد انجام
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  سهم دولت در صندوق شهرستان  درصدي 49مین أپیگیري جهت ت -7
سس و یا هیئت ؤت مأهاي خرد، هیپس از تشکیل صندوق شهرستان و جمع شدن سرمایه صندوق

عمل  سهم دولت از شرکت مادر تخصصی اقدام الزم را به درصد 49مین أره صندوق براي تمدی
  آورند.  می
   ت مدیره صندوق شهرستانأمعرفی نماینده دولت در هی -8

ت مدیره أجا که براي حفظ و نظارت بر کاربرد منابع دولتی باید یک نماینده دولت در هی از آن
عنوان  مدیر شهرستان و یا کارشناس مسئول ترویج به است هتربصندوق شهرستان حضور داشته باشد 

  نماینده دولت در صندوق شهرستان معرفی گردد. 
  ی یخرد روستااعتبارات هاي دهی صندوق شهرستان به صندوقوام -9

دهی به مین سهم دولت در صندوق شهرستان، وامأهاي خرد و تپس از تجمیع سرمایه صندوق
هایی که به تصویب پروژه ها وگردد. هر صندوق خرد با توجه به طرحمیهاي خرد شروع صندوق

برابر سرمایه خود  9/1تواند تا ت مدیره صندوق شهرستان رسیده باشد میأاعضاي صندوق خرد و هی
  از صندوق شهرستان وام دریافت نماید. 

  خرد اعتبارات فروشی وام توسط صندوقخرده - 10
ت مدیره هر صندوق خرد به سایر أوق خرد با تصویب اعضا و هیوام واریز شده به حساب صند

شود. میزان پرداختی به هر عضو با توافق اعضاي صندوق خرد و یا اعضاي صندوق پرداخت می
  شود و صندوق شهرستان بر آن نظارت عالیه خواهد داشت. ها انجام می نمایندگان آن

  افزایش سرمایه صندوق شهرستان  - 11
هاي اندازها و دریافت بهرهخاطر تجمیع پس خرد بهاعتبارات سرمایه هر صندوق  جا که از آن

تواند ساله مییابد، صندوق شهرستان در مقاطع شش ماهه و یا یکدریافتی به تدریج افزایش می
  افزایش سرمایه خود را اعالم و به نسبت آن سهم شرکت مادر تخصصی را طلب نماید. 
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  .هاي کشاورزي زنان روستاییهاي حمایت از توسعه فعالیتدوقمشخصات صن -1جدول 

نام صندوق
 

شهرستانزنان 
تاریخ تشکیل 

سرمایه اولیه 
(میلیون ریال)   

سرمایه فعلی 
(میلیون ریال)   

سهم خصوصی 
 

سهم دولت
 

تعداد صندوق
 

هاي 
  

خرد اولیه
تعداد صندوق 
 

هاي 
  

خرد فعلی
تعداد افراد  

حقیقی اولیه  
تعداد افراد  
حقیقی فعلی  
 

 1212 605 24 14 2257.05 2349.17 5276.35 1400.35 15/7/1389 مرودشت

 614 474 14 12 1271.94 1323.86 3497.43 1111.29 28/2/1390 عباس بندر

 793 437 8 7 635.39 661.34 3955.28 1146.07 5/3/1390 شیراز

 396 377 8 8 994.34 1035.02 2029.36 826.667 12/4/1390 درمیان

 341 238 8 7 1448.65 1507.79 2075.60 991.66 22/4/1390 زابل

 436 338 10 7 1017.04 1058.56 2595.80 706.37 28/4/1390 سلماس

 1086 640 11 8 1589.44 1654.32 4606.22 1066.39 29/4/1390 ارومیه

 302 176 9 7 1938.09 2017.19 2956.44 915.27 20/7/1390 سرایان

 507 521 22 18 2585.41 2690.94 3243.76 992.93 23/9/1390 باناسته

 456 412 16 14 1713.26 1784.17 1296.73 710.62 25/11/1390 دشتستان

  )2015، کشاورزيگذاري در بخش شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه(منبع: 
  

هاي کشاورزي حمایت از فعالیت وقخرد روستایی و صنداعتبارات هاي نحوه تعامل بین صندوق
تشکلی  هاي کشاورزي زنان روستاییحمایت از فعالیت صندوق: )شهرستان(صندوق  زنان روستایی

این ماده  گردد.میسیس أت قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزي 12است قانونی که بر اساس ماده 
گذاري در  ز توسعه سرمایهوزارت جهاد کشاورزي موظف است در جهت حمایت ا" کند:عنوان می

حمایت از توسعه بخش کشاورزي با مشارکت   هايبخش کشاورزي، نسبت به تشکیل صندوق
   ."تولیدکنندگان اقدام نماید

صورت شرکت سهامی فعالیت  قالل اداري و مالی است و بهتصندوق داراي شخصیت حقوقی و اس
عنوان یک صندوق غیردولتی بر  به است و درصد 49در این صندوق حداکثر سهم دولت  کند.می

  شود.اساس قانون تجارت اداره می
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 پرداخت تسهیالت است. خرد؛ اعتبارات هايو صندوقی ترین تعامل بین صندوق شهرستان مهم
خرد تسهیالت پرداخت اعتبرات  هايکه اولین بار به صندوق صندوق شهرستان در شروع کار زمانی

  :ایدکند باید به این نحو عمل نممی
از محل منابع داخلی صندوق  سرمایه آنبرابر  9/1تا  7/1میزان  خرد بهاعتباري به هر صندوق 

باشد که در در سال می درصد 4نرخ این تسهیالت  د.شوتسهیالت پرداخت می حمایت شهرستان
 اتاعتبار ماه است که صندوق 11دوره باز پرداخت این تسهیالت  گردد.همان آغاز از مبلغ کسر می

همچنین با توجه به نوع باز پرداخت وام ، کنندهایی که اعضاي آن اجرا میخرد با توجه به نوع طرح
نحوه  در صندوق خرد قبل از پیوستن به صندوق شهرستان و در تعامل و گفتگو با صندوق شهرستان؛

ت قسطی و صور طور مثال ممکن است قسمتی از وام را به به گردد.پرداخت وام را متقبل می باز
حال صندوق خرد باید به  هر در پرداخت نماید. جا به صندوق شهرستان بازصورت یک قسمتی را به

خرد است و چنانچه اعتبارات هاي این اصل توجه نماید که صندوق شهرستان نیز متعلق به صندوق
هاي خرد در ندوقخرد و یا سایر صاعتبارات تواند به همان صندوق وجه نقد در اختیار داشته باشد می

هاي خرد باید با توجه به اصل حمایت از این دلیل صندوق به وام پرداخت نماید. تمواقع ضرور
پرداخت را با صندوق شهرستان  صندوق شهرستان و همچنین نیازهاي مالی اعضاي خود تلفیقی از باز

ش کشاورزي، گذاري در بخ(شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه تنظیم نماید
2015.(  

توانند در طول سال و اند میخرد که از صندوق شهرستان وام دریافت کردهاعتبارات هاي صندوق
از  که اقساط معوقه نداشته باشند مجددا را تسویه کرده باشند به شرط آن خود یکه وام قبل قبل از آن

ه وجهی در اختیار داشته ک ورتیص و صندوق شهرستان در ندوق شهرستان درخواست وام نمایندص
بوده و  مها کالبته مبلغ این وام .هاي خرد وام دوم و یا سوم پرداخت نمایداین صندوق تواند بهد میباش

  .(همان منبع) پرداخت شده به آن است صندوق شهرستان و اقساط باز بسته به وجه موجود در
اخت وام به اعضا و با اختیار و هاي قبلی خود در پردخرد با توجه به رویهاعتبارات صندوق 

که  نماید. با توجه به اینفروشی می ز صندوق شهرستان را به اعضا خردهتصمیم خود؛ وام دریافتی ا
گردد که صندوق خرد با توزیع وام بین اعضا نباید بر اساس سرمایه و سهام اعضا باشد؛ توصیه می

هاي ارایه شده اعضا پرداخت ها و نیازها و طرحموافقت تمام اعضا؛ وام دریافتی را بر اساس اولویت
  (همان منبع). نماید
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 گیرينتیجه
هاي اطالعات بازار، به افزایش درآمد زنان روستایی، دسترسی به شبکه دسترسی به اعتبارات منجر

گیري در مورد ارتقا جایگاه زنان روستایی در اقتصاد خانواده، افزایش مشارکت آنان در تصمیم
شود. در حال حاضر هاي عمومی زنان در خانواده و جامعه میهاي خانواده و بهبود دیدگاه  هزینه

خصوص براي زنان ضعیف جامعه روستایی  عنوان یکی از ابزارهاي توسعه اقتصادي به اعتبارات خرد به
صندوق حمایت از توسعه  10(به لحاظ بنیه مالی) مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر 

هاي مختلف تشکیل شده در حال فعالیت بوده و هاي کشاورزي زنان روستایی در شهرستانیتفعال
صورت سریع و آسان با نرخ بهره کم در اختیار زنان روستایی  هاند تسهیالت خرد را بموفق گردیده

اندازي کسب و هاي خود و مخصوصا راهعضو قرار دهند تا زنان روستایی در راستاي گسترش فعالیت
درصدي در  49هاي شهرستانی، سهم  کارهاي کوچک از آن استفاده کنند. از مزایاي تشکیل صندوق

هاي شهرستانی نشان دهنده باشد استقبال زنان روستایی از صندوق ها می مین سرمایه این صندوقأت
هاي تها در فعالی افزایش اعتماد به نفس و مشارکت اجتماعی آن  ها وها به این صندوق اعتماد آن

  باشد.گروهی می
  

  پیشنهادها
هاي حمایت از توسعه فعالیت کشاورزي  هاي اعتبارات خرد و صندوقنقش صندوقبراي تقویت 

در توسعه کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهاي کوچک پیشنهادهایی به شرح ذیل بیان  زنان روستایی
 شود.می

 اعتبارات خرد براي آغاز یا توسعه دانش و هايسازي کارآفرینان زن عضو صندوقشناسایی و آماده -
  فناوري در کسب و کارهاي کوچک

ها جهت اعضا با هدف هاي آموزشی توسط دولت یا اعضاي هیات مدیره صندوقبرگزاري دوره -
هاي کسب و هاي مرتبط با استمرار فعالیتآفرینانه شامل آموزش هاي کارتوسعه دانش و مهارت

هاي هاي کار آفرینانه (تمرکز برنامهدهنده در خصوص مهارتگاهیآموزش آ کارهاي کوچک و 
 هاي کار آفرینانه حیاتی و ضروري هستند).ژه آموزشی کار آفرینی بر موضوعاتی که براي اجراي پرو
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عنوان منبعی براي تقویت اقتصاد کشورها مطرح بوده و از سوي  کسب و کارهاي کوچک از یکسو به -
ها با تعریف دولت  لذا در مواقع بروز بحران، ذیري در صحنه تجارت هستند، پهاي آسیبدیگر بخش

 ها بتوانند آن مرحله گذار را با موفقیت طی کنند. ها پرداخته تا آن هاي حمایتی به تقویت آنمکانیزم

توانند براي بر بودن نمیدلیل هزینه کسب و کارهاي کوچک در زمینه تبلبغات ضعیف هستند و به -
فی محصوالت تولیدي خود در حد مطلوبی تبلیغ کنند. اخیرا با توجه به مقوله کسب و کار معر

ها یا مالکان کسب و کارهاي کوچک بتوانند با صرف الکترونیکی این امکان فراهم آمده تا شرکت
 محصوالت و خدمات خود را معرفی کنند.  توانمندي، هزینه اندکی؛ 

ثر دولت براي رفع موانع بر سر ؤواند از جمله اقدامات حمایتی متسیس بازارچه کسب و کار میأت -
 هاي کسب و کار مورد توجه باشد.راه فعالیت

با هدف ایجاد و توسعه بسترهاي مناسب براي اشتغال پایدار زنان روستایی همراه با توانمندي  -
هاي اقتصادي گرد الب تشکلها را در ق هاي مشارکتی به زنان، آنتوان با اعطاي واماقتصادي آنان، می

  زا را براي زنان در سطح روستا فراهم آورد.هم آورد و زمینه انجام کارهاي تولیدي و اشتغال
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Abstract 1 

Economic development of the country through its human resources supplied. 
Given that women are half of human resources, and the goal of any development 
and the socio-economic development goals are. So today, women's participation as 
an essential tool for development. One of the main areas of women's participation 
in rural communities to establish small businesses and the introduction of 
entrepreneurship or self-employment. Microcredit funds have played a significant 
role in achieving this topic. Micro-credit system, such solutions have been 
proposed in recent decades with aims to speed up the process of saving and 
investment and strengthen the financial foundation, and ultimately empower rural 
women in rural areas. In this paper, the unique role of the Fund in financing for 
development and realization of entrepreneurial small businesses in rural 
communities has been emphasized and was referred to the formation of micro-
credit funds for rural women to increase rural women's access to financial 
resources and social participation, self-esteem and their decision-making power has 
increased. In order to solve the problems caused by the lack of legal registration of 
the Fund. Formation and start-up funds to support the development of agriculture 
and rural women with legal record-written constitution and bylaws is a basic step 
for more women's access to sources of funds and credit facilities. in Funds to 
support agricultural activities of rural women In addition to the savings of rural 
women, 49 percent of the grant funds to is done by goverment. 
  
Keywords: Microcredit, Rural women, Small businesses and entrepreneurship 
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