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پیشگفتار 

پــس از پایــان جنــگ جهانــی دوم، کشــورهایی کــه کمتــر در جریــان  جنــگ آســیب دیــده بودنــد، بیشــتر از 
بقیــه ایــن فرصــت را داشــتند که بــه بازســازی و توســعه فعالیت هــای اقتصادی خــود بپردازند. ســایر کشــورها 
نیــز بــرای جبــران خســارت ها و عقــب ماندگــی هــای ناشــی از جنــگ، بــا الگــو بــرداری از کشــورهای موفــق، 
حرکــت شــتابانی را  بــه ســمت توســعه آغــاز کردنــد. الگوهــای توســعه در ایــن دوره عمدتــا مبتنــی بــر رشــد 

اقتصــادی، کالن نگــر و فاقــد حساســیت هــای جنســیتی بــود.  
ــی در برخــی از شــاخص های  ــا پیشــرفت های ــدا ب ــه در ابت ــر چ ــن دوره اگ ــای توســعه در ای ــرای الگوه اج
اقتصادی – اجتماعــی ماننــد رشــد اقتصــادی، افزایــش باســوادی و بهبــود وضعیــت بهداشــتی همــراه بــود. امــا 
عــرق ســریع حاصــل از پیشــرفت های اقتصــادی بــه تدریــج تبدیــل بــه تب هــای بحــران آفریــن اجتماعــی 

گردید. 
کالن نگــري، رشــد ســریع اقتصــادی و توســعه نامتــوازن، دوگانگــي در ســاخت اقتصــادي را تشــدید و موجــب 
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پیدایــش نابرابــري هــاي فاحــش در عرصــه هــای مختلــف جامعــه شــد . ایــن امــر بــه نوبــه خــود موجــب 
بــروز شــکاف هــای جــدي از جملــه شــکاف جنســیتی گردیــد. بــروز ایــن نابســامانی ها و عــدم تعادل هــای 
اقتصــادی- اجتماعــی انتقادهــای زیــادی را از ســوی اندیشــمندان و صاحــب نظــران امــر توســعه برانگیخــت.
فــردی کــه بــرای اولیــن بــار موضــوع جایــگاه زنــان را در برنامــه هــای توســعه مــورد توجــه و تدقیق قــرار داد، 
اقتصــاددان دانمارکــی  بــه نام»اســتر بــوزروپ« بــود. وی در کتــاب نقــش زنــان در توســعه اقتصــادی بــرای 
ــاکار آمــدی آن در  ــی را متوجــه نقایــص الگوهــای توســعه و  ن ــه جهان ــار در ســال 1970 جامع نخســتین ب
تحقــق توســعه همــه جانبــه نمــود. وی بــا بررســی تجــارب اجــرای الگوهای توســعه در کشــورهای آســیایی و 
آفریقایــی نشــان داد کــه ایــن الگوهــا بــا نگــرش کالن نســبت بــه توســعه و شــبیه ســازی و یکســان نگــری 
در ارائــه راهبردهــای آن، موجــب نادیــده گرفتــن قشــر عظیمــی از تولیدکننــدگان شــد کــه بــه عنــوان زنــان 

روســتایی در تولیــد و تامیــن امنیــت غذایــی جامعــه نقــش بســزایی دارنــد.
ــه تنهــا موجــب محرومیــت  ــان در عرصه هــای اقتصادی- اجتماعــی، ن ــه نقــش زن از نظــر او بی توجهــی ب
و عــدم برخــورداری نیمــی از جمعیــت از مواهــب و نعمت هــای توســعه شــده اســت، بلکــه بی توجهــی بــه 
ــد اقتصــادی و ســالمت  ــای تولی ــد در عرصه ه ــه می توانن ــان و نقشــی ک ــای زن پتانســیل ها و توانمندی ه
اجتماعــی ایفــا کننــد، رونــد توســعه و تحــول ایــن کشــورها را دچــار تاخیــر و عقــب ماندگــی جــدی نمــوده  

اســت. 
 وی تصریــح مــی کنــد نظریــه پــردازان امــر توســعه در ایــن کشــورها در بهتریــن شــکل، زنــان را افــراد فقیــر 
و بی چیــزی انگاشــتند کــه شایســته ترحــم و خدمــت رســانی هســتند. بنابرایــن در برنامه هــای فقرزدایــي 
تــالش کردنــد بــه ابعــاد رفاهــی و اقتصــادی زنــان توجــه بیشــتری داشــته باشــند. در واقــع در اکثــر ایــن 
کشــورها زنــان بــه عنــوان دریافــت کننــدگان “recipant” امکانــات، خدمات و تولیــدات و اســتفاده کنندگان 
و بهــره بــرداران user”" بــه حســاب مــی آیند.  نــه “مشــارکت کننــده  participant”" و کمــک کنندگان 

."contributor " بــه فرآینــد توســعه یــا
بــوزروپ تــالش کــرد نقــش زنــان را بــه عنــوان مشــارکت کننــدگان در فرآینــد توســعه و کمــک کننــدگان به 
آن بــاز تعریــف کنــد. چــرا کــه بــه نظــر او  زنــان چــه بــه عنــوان عضــوي از خانــواده و عوامــل  بــدون مــزد و 

چــه بــه عنــوان  کارکنــان مســتقل و افــراد مــزد بگیــر بــه اقتصــاد ملــي کمــک مــي کنند.  
 انتقــادات بــوزروپ و دیگــر صاحــب نظــران امــر توســعه، موجــب شــد جامعــه جهانــی موضــوع زنــان را مــورد 
توجــه جــدی قــرار دهــد. بــه ایــن ترتیــب دهــه هفتــاد از ســوی ســازمان ملــل "دهــه زن و توســعه"  نــام 
ــرای ارتقــای شــاخص های توســعه در  گــذاری شــد و هــر یــک از کشــورها موظــف شــدند از یــک ســو ب
حــوزه زنــان، اقــدام بــه برنامه ریــزی نماینــد. از ســوی دیگــر برنامه هــای توســعه کشــورها را از منظــر عدالــت 
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جنســیتی مــورد ارزیابــی قــرار دهنــد. متعاقــب ایــن تصمیمــات در ســطوح بیــن المللــی، هــر یــک از کشــورها 
فعالیت هایــی را در زمینــه ســاختار ســازی، برنامــه ریــزی و نظــارت و ارزیابــی بــرای مشــارکت بیشــتر زنــان 
در عرصه هــای اقتصــادی و اجتماعــی انجــام دادنــد. وزارت جهــاد کشــاورزی وقــت نیــز بــه جهــت مســئولیت 
در حــوزه روســتا و کشــاورزی موضــوع برنامــه ریــزی بــرای مشــارکت بیشــتر زنــان روســتایی و عشــایری در 
توســعه کشــاورزی و روســتایی را از ســال 1372 در اولویــت برنامــه هــای خــود قــرار داد. اگر چه از ســال 1325 
اقداماتــی بــه صــورت پراکنــده در حــوزه زنــان روســتایی انجــام مــی شــد ولــی از ایــن پــس ایــن فعالیت هــا 

ــدند.  ــد ش نظام ن

فروغ السادت بنی هاشم   

 مدیرکل دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری

 





فصل اول

 کلیات   
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مقدمه

زنــان روســتایي و عشــایري بــا جمعیتــی نزدیــک بــه 10 میلیــون نفــر، 14 درصــد از جمعیــت کل کشــور را 
بــه خــود اختصــاص داده انــد. اگــر چــه بــا رشــد روزافــزون مهاجــرت از روســتاها بــه شــهر، جمعیــت روســتاها 
کاهــش یافتــه اســت، امــا نســبت جمعیــت زنــان طــي پنــج ســال گذشــته افزایــش داشــته و از 49/2 درصــد 
ــان  ــت، نقــش زن ــش جمعی ــا افزای ــراه ب ــه 49/4 درصــد در ســال 1390رســیده اســت. هم در ســال 13۸5ب
ــرآوري محصــوالت کشــاورزي بیشــتر شــده اســت. شــواهد و آمارهــاي موجــود حاکــی  ــد و ف ــز در تولی نی
ــه امــور دام و طیــور، حــدود 40 درصــد امــور  از آن اســت کــه بیــش از 70 درصــد فعالیــت هــاي مربــوط ب
مربــوط بــه زراعــت و باغبانــي و ۸0 درصــد فــرآوري محصــوالت کشــاورزی بــه روش ســنتی توســط زنــان 
ــان روســتایي و عشــایري در  ــال و نقــش تاثیرگــذار زن روســتایي و عشــایري انجــام مــي شــود. حضــور فع
فعالیت هــای کشــاورزي، مســئولین و برنامــه ریــزان وزارت جهــاد کشــاورزی را بــر آن داشــت تــا برای ســامان 
دهــی، حمایــت و توســعه فعالیت هــای کشــاورزی زنــان روســتایی و عشــایری، دفتــر توســعه فعالیت هــای 

کشــاورزی زنــان روســتایي و عشــایري را در ســال 1372 در تشــکیالت ســازمانی ایجــاد نماینــد. 
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چشم انداز
چشــم انــداز دفتــر توســعه فعالیت های کشــاورزی زنان روســتایی و عشــایری، توانمند ســازی اقتصــادی و اجتماعی 

زنــان روســتایی و عشــایری از طریق پوشــش کامــل ارائه خدمات آموزشــی- ترویجی و مشــارکتی اســت

مأموریت
ایــن دفتــر مأموریــت دارد از طریــق ارائــه خدمــات ترویجــی - آموزشــی و مشــارکتی، ظرفیت هــای اقتصاديـ  
اجتماعــي زنــان روســتایی و عشــایری را توســعه دهــد و زمینــه الزم را بــرای حضــور موثرتــر آن هــا در توســعه 

پایــدار کشــاورزي و روســتایي فراهــم نماید

سیاست ها
1- گسترش مشارکت زنان روستایی و عشایری در توسعه پایدار

2- توانمند سازی و توسعه ظرفیت های اجتماعی
3- نهادسازی و حمایت از ایجاد تشکل های اقتصادی - اجتماعی ویژه زنان روستایی و عشایری

4- ترویج کارآفرینی و بهبود کسب و کار پایدار
5- توسعه همکاري هاي ملي و بین المللي

رویکردها
1- تسهیل و تسریع دسترسي زنان روستایي و عشایري به خدمات مالي، آموزشي، ترویجي و تحقیقاتي

2- گسترش مشارکت زنان در توسعه کشاورزی و روستایی
3- توسعه مشاغل خانگی و حمایت از کسب و کارهای خرد
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شرح وظایف دفتر

1. سیاســت گزاری و برنامه ریــزی در حــوزه زنــان روســتایی و عشــایری در چارچــوب سیاســت ها و 
اولویت هــای وزارت جهــاد کشــاورزی

2. برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر طرح های توانمندسازی زنان روستایی و عشایری
ــان روســتایی و عشــایری شــاغل در  ــه و تنظیــم بانــک اطالعــات زن 3. سیاســت گزاری و همــکاری در تهی

بخــش کشــاورزی
ــان روســتایی  ــه تفاوت هــا، محدودیت هــا و توانمندی هــای زن ــا توجــه ب ــن اولویت هــای پژوهشــی ب 4. تعیی

و عشــایری در بخــش کشــاورزی
5. سیاســت گــزاری و برنامــه ریــزی بــه منظــور هدایــت برنامه هــای ســایر معاونت هــا و ســازمان های تابعــه 

در جهــت توانمندســازی زنان روســتایی و عشــایری
6. برنامــه ریــزی بــرای برقــراری ارتبــاط بــا ســازمان های ملــی و بیــن المللــی بــه منظــور اســتفاده از تجــارب 

و منابــع مالــی مرتبــط بــا زنــان روســتایی و عشــایری بــا همــکاری واحدهــای ذی ربــط
7. برنامه ریزی به منظور رفع موانع فرهنگی - اجتماعی توسعه مشارکت زنان روستایی و عشایری

ــان  ــه فعالیت هــای اقتصــادی و اجتماعــی زن ــی ب ــت بخشــی حقوقــی و قانون ــرای هوی ــزی ب ۸. برنامــه ری
روســتایی و عشــایری

ــتایی و  ــان روس ــای زن ــا پروژه ه ــط ب ــتورالعمل های مرتب ــیوه نامه ها ودس ــری ش ــن و بازنگ ــه، تدوی 9. تهی
عشــایری

10. همکاری در تدوین مقررات و قوانین حوزه زنان روستایی و عشایری
11. تهیه و تدوین الگوهای پایش و ارزشیابی متناسب با پروژه های زنان روستایی و عشایری

ــد و  ــتایی و عشــایری، اصــالح فرآین ــان روس ــا زن ــط ب ــای مرتب ــا و طرح ه ــیابی برنامه ه ــش و ارزش 12. پای
ــروژه ــب مدیریــت چرخــه پ ــاز مهندســی آن هــا در قال ــد و ب طراحــی پروژه هــای جدی

13. برنامــه ریــزی تقویــت نقــش زنــان روســتایی و عشــایری در توســعه کشــاورزی پایــدار و افزایــش ضریــب 
ــی خانوار امنیــت غذای

14. برنامــه ریــزی بــرای تســهیل و تســریع دسترســی زنــان روســتایی و عشــایری بــه منابــع ملــی و اعتبــاری 
مــورد نیــاز بــا هــدف توســعه بخــش کشــاورزی

15. برنامــه ریــزی بــه منظــور ظرفیــت ســازی اقتصــادی- اجتماعــی بــرای زنــان روســتایی و عشــایری از 
ــی ــق توســعه تشــکل های مــردم نهــاد محل طری
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16. سیاســت  گــزاری و برنامه ریــزی بــه منظــور ترویــج کارآفرینــی و توســعه کســب و کارهــای پایــدار بــرای 
زنــان روســتای و عشــایری

17. تهیــه و تدویــن برنامه هــای متعالــی کســب و کار در جهــت کمــک بــه بازاریابــی تولیــدات زنــان روســتایی 
عشایری و 

1۸. ایجاد و ارتقای کسب و کار الکترونیک با همکاری واحدهای ذیربط

گروه های هدف

زنان کار آفرین روستایی کارآفرین فردي است که با صرف زمان و انرژي الزم، منابع، نیروي کار، مواد اولیه سایر 
دارائي ها را به گونه ای هماهنگ می سازد که ارزش آنها و یا محصوالت حاصل از آنها نسبت به حالت اولیه اش افزایش یابد 

)ایجاد ارزش افزوده کند(.

زنان روستایی و عشایری:
بر اساس آمارهای موجود بیش از 5 میلیون نفر از جمعیت کشور را زنان روستایی باالی 1۸ سال تشکیل می دهند.

زنان تسهیل گر توسعه روستایی:
تسهیل گران افرادی هستند که توسط جامعه محلی انتخاب می شوند و ارتباط دوسویه بین زنان روستایی و کارشناسان 

بخش کشاورزی دارند.

اعضای صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی:
اعضای صندوق های اعتبارات خرد کسانی هستند که با پس اندازهای کوچک خود و دریافت وام از صندوق به فعالیت 

تولیدی درآمدزا مشغول می باشند

اعضای تعاونی های زنان روستایی:

افرادی که در تعاونی های زنان روستایی عضو هستند و به فعالیت اقتصادی می پردازند.

فارغ التحصیالن بخش کشاورزی:

دختران روستایی که در رشته های کشاورزی تحصیل کرده و فارغ التحصیل شده اند





فصل دوم

 تاریخچه   
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مقدمه 

بررســی پیشــینه خدمــات دولتــی ارائــه شــده بــه زنــان روســتایی نشــان مــی دهــد کــه از ســال 1325 بــا 
تاســیس آموزشــگاه دختــران قلعــه نــو )بنیــاد خــاور نزدیــک( فعالیت هــای آموزشــی - ترویجــی بــرای زنــان 
روســتایی در ایــران شــروع شــده اســت  پــس از آن بــا اجــرای طــرح هــای مختلــف در زمینــه های آموزشــی 
و ترویجــی  ادامــه پیــدا کــرده اســت . در ســال 1372  واحــد امــور زنــان روســتایی و متعاقــب آن در ســال 
1373 دفتــر امــور زنــان روســتایی  تشــکیل شــد تــا بــا ارائــه برنامــه هــای کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت و 
تخصیــص اعتبــار بــه اجــرای برنامــه هــای توانمنــد ســازی زنــان روســتایی و عشــایری بپــردازد . آنچــه در 
ایــن قســمت از کتــاب بیــان مــی شــود تاریخچــه اجــرای برنامــه هــای آموزشــی و ترویجــی و رونــد تحــول 

تشــکیالتی زنــان روســتایی و عشــایری می باشــد.
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جدول 1- تاریخ نگار اهم حرکت ها و فعالیت های آموزشی-ترویجی زنان روستایی در ایران

برنامه عمرانی- ترویجی منطقه ورامین و تاسیس آموزشگاه دختران روستایی قلعه 	 1325-1330
نو )بنیاد خاور نزدیک( 

کالس های کوتاه مدت آموزشی در زمینه های بهداشت و تغذیه برای دختران 	 
روستایی )هیأت همکاری های فنی آمریکا در ایران(  

آموزش زنان و مردان روستایی توسط زوج های معلم ساکن در روستا )تعلیمات اساسی وزارت 1332-1340
فرهنگ ایران(

ایجاد قسمت ترویج خانه داری در تشکیالت ترویج وزارت کشاورزی	 1336
آغاز برنامه ترویجی خانواده محور	 

برگزاری سمینار منطقه خاور نزدیک ترویج خانه داری فائو )FAO( در تهران 	 1344

انتقال قسمت ترویج خانه داری وزارت کشاورزی به وزارت آبادانی و مسکن	 1346
 تغییر نام آن به “سازمان بهزیستی خانواده های روستایی”	 

انتقال سازمان بهزیستی خانواده های روستایی وزارت آبادانی مسکن  به وزارت 	 1347
تعاون و امور روستاها

تغییر نام آن به “سازمان خانه های فرهنگ روستایی”	 

انحالل سازمان خانه های فرهنگ روستایی وزارت تعاون و امور روستاها	 1356
به کارگیری اغلب پرسنل سازمان خانه های فرهنگ روستایی در انجام امور اداری	 

فعالیت های پراکنده تعدادی از کارشناسان وزارت کشاورزی در آموزش زنان روستایی در چند 1356-1372
استان کشور

)ایجاد واحد امور زنان روستایی در وزارت جهاد سازندگی( 	 1372
ایجاد دفتر »توسعه فعالیت های زنان روستایی« در وزارت کشاورزی	 
اجرای طرح تشکیل تعاونی های زنان روستایی	 

برگزاری گردهمایی بررسی وضعیت آموزشی- ترویجی زنان روستایی وزارت جهاد سازندگی با 1373
همکاری دانشگاه الزهرا )س( تهران

تبدیل واحد امور زنان روستایی به »مدیریت امور زنان روستایی و عشایری« در 	 1376
وزارت جهاد سازندگی 

برگزاری سمینار تواناسازی دختران جوان روستایی در مشارکت های اجتماعی در 	 
)UNICEF( سنندج، کردستان-وزارت جهاد سازندگی با همکاری یونیسف

تخصیص ردیف اعتباری طرح اشتغاالت خانگی زنان روستایی و عشایری 	 
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سمینار تواناسازی زنان روستایی از طریق کارآفرینی 9 الی 11 مرداد ماه 137۸ در 	 1377-13۸0
تهران

زنان روستایی، مشارکت اقتصادی، فرصت ها و محدودیت ها با همکاری معاونت 	 
امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 27 شهریور 1379

همایش اعتبارات خرد زنان روستایی با همکاری دانشگاه الزهرا و بانک کشاورزی 	 
17 الی 1۸ آبان ماه 1379 در تهران

حمایت از تعاونی های زنان روستایی 	 

کارگاه آموزشی بین المللی روش های جلب مشارکت زنان روستایی در پروژه های 	 13۸0
اعتبارات خرد با تاکید بر تحلیل اقتصادی- اجتماعی و تحلیل جنسیتی با همکاری 

فائو در اردیبهشت ماه سال 13۸0 در تهران
ایجاد دفتر امور زنان روستایی و عشایری در وزارت جهاد کشاورزی	 
)ادغام دو واحد امور زنان در وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی(	 
اجرای طرح معرفت ویژه دختران روستایی با همکاری سازمان ملی جوانان	 

از سال 
13۸0-1395

 اجرای طرح توانمندسازی دختران روستایی و طرح احیای باشگاه های دختران 	 
روستایی )13۸2-13۸3(

 برگزاری جشنواره رویش جوانه ها ویژه اعضای فعال در طرح توانمندسازی و 	 
باشگاه های دختران روستایی با همکاری بانک کشاورزی )13۸3(

به کار گیری زنان تسهیل گر توسعه روستایی در آموزش زنان روستایی و عشایری 	 
برگزاری سالیانه جشنواره های عذرا برای شناساندن جایگاه زنان روستایی و نقش 	 

آن ها در تولید
اجرای طرح صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری 	 
ترویج کارآفرینی و توسعه اشتغال	 
جذب منابع مالی بین المللی	 
برگزاری سمینار توسعه صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی 	 
برگزاری کارگاه آموزشی پایداری صندوق ها از طریق شبکه سازی 	 
همایش علمی نقش زنان روستایی در کاهش ضایعات فرآورده های کشاورزی	 

تشکیل صندوق شهرستانی حمایت از فعالیت های کشاورزی زنان  	 13۸9

تغییر عنوان دفتر به دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری 	 1395 
تخصیص ردیف اعتباری برنامه آموزش زنان روستایی 	 

اجرای برنامه راهبردی اقدام نظام مند و جامع توسعه بازار و کسب و کارهای خرد 	 1396
زنان روستایی

برگزاری همایش ملی “نقش آفرینی زنان روستایی و عشایری در توسعه پایدار” در 	 
روز 32 مهر ماه مصادف با 51 اکتبر روز جهانی زن روستایی

  منبــع : ) ســلمانزاده - بررســی پیرامــون  ســاختار و گســتره نظــام آموزشــی- ترویجــی زنــان روســتایی ایــران، آمــوزش  مدیریــت اقتصــاد خانــه -- رســالت 
ــا اصالحــات( ( فرامــوش شــده )ب
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سیر تحول دفترتوسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری 

واحــد امــور زنــان روســتایی و عشــایری  از ســال 1372 در وزارت جهاد ســازندگی و وزارت کشــاورزی تشــکیل 
شــد. در وزارت کشــاورزی از ســال 1372 تــا ســال 1379 بــا نــام دفتــر توســعه فعالیت هــای ترویجــی زنــان 
ــتایی و  ــان روس ــور زن ــروه ام ــوان گ ــا عن ــا 1376 ب ــال 1372  ت ــازندگی از س ــتایی و در وزارت جهادس روس
عشــایری فعالیــت مــی کــرد. در وزارت جهــاد ســازندگی از ســال 1376 ایــن واحــد بــا تصویــب ســازمان امــور 
اســتخدامی کشــور بــه مدیریــت امــور زنــان روســتایی و عشــایری ارتقــاء پیــدا کــرد و پــس از انتصــاب مدیــر 
ایــن واحــد ســازمانی بــه ســمت مشــاور وزیــر در امــور زنــان در ســال 1377، دامنــه وظایــف و فعالیت هــای 
ایــن مدیریــت وســعت بیشــتری یافــت. در راســتای تشــکیالت دفتــر مرکــزی، در اســتان ها نیــز کارشناســان 
امــور زنــان در مدیریــت ترویــج و مشــارکت مردمــی مســئولیت اجــرای پــروژه هــای مربوط بــه زنان روســتایی 
و نظــارت بــر ایــن پــروژه هــا را بــر عهــده گرفتنــد. در ســال 13۸0 بدنبــال ادغــام دو وزارتخانــه کشــاورزی و 
جهــاد ســازندگی و بــا توجــه بــه وجــود دو مدیریــت تخصصــی امــور زنــان روســتایی در ایــن وزارتخانــه هــا 
و در راســتای سیاســت فــوق ایــن واحدهــا نیــز ادغــام و بــا ارتقــای ســطح تشــکیالتی بــه دفتــر امــور زنــان 
روســتایی و عشــایری تغییــر نــام داد. کارشناســان اســتان نیــز بــه ســطح کارشــناس مســئول ارتقــا یافتنــد. در 
ســال 1395 بــا تغییــر نــام، ایــن دفتــر بــا عنــوان دفتــر توســعه فعالیت هــای کشــاورزی زنــان روســتایی و 

عشــایری فعالیــت خــود را ادامــه داد. 
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جدول 2- تحول دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری 

پستسطح تشکیالتیدوره زمانینام مدیرنام دستگاهردیف

1

وزارت جهاد 
سازندگی

مسئول ادارهاداره زنان روستایی1372زهرا آصفی راد
مدیریت امور زنان 1376 - 1372فائزه حسنی2

روستایی
مدیر امور زنان روستایی و 

عشایری 
3

مدیریت امور زنان 1379- 1376فرزانه مافی
روستایی و عشایری 

مشاور وزیر در امور زنان و 
مدیر کل امور زنان روستایی 

و عشایری
4

وزارت 
کشاورزی

1375-1372اشرف اسدی آذربایجانی 
دفتر توسعه 

فعالیت های ترویجی  
زنان روستایی 

مدیر کل  دفتر توسعه 
فعالیت های زنان روستایی 

5
1376-1375پروین معروفی

دفتر توسعه 
فعالیت های ترویجی 

زنان روستایی 
مدیر کل  دفتر توسعه 

فعالیت های زنان روستایی 

6
1379-1376احترام السادات بنی هاشمی

دفتر توسعه 
فعالیت های ترویجی 

زنان روستایی 
مدیر کل  دفتر توسعه 

فعالیت های زنان روستایی 

7

وزارت جهاد 
کشاورزی

13۸4 - 13۸0فرزانه مافی
دفتر  امور زنان 

روستایی و عشایری
مشاور وزیر در امور زنان و 

مدیر کل امور زنان روستایی 
و عشایری

۸
دفتر امور زنان روستایی 13۸7- 13۸4تهمینه دانیالی

و عشایری 
مشاور وزیر در امور زنان و 

مدیر کل امور زنان روستایی 
و عشایری

دفتر امور زنان روستایی 1392-13۸7فروغ السادات بنی هاشم9
و عشایری 

مدیر کل امور زنان روستایی 
و عشایری

دفتر امور زنان روستایی 1392مریم انوشیروانی10
و عشایری

مدیر کل امور زنان روستایی 
و عشایری

11
دفتر امور زنان روستایی 1395-1392  فروغ السادات بنی هاشم

و عشایری 
مشاور وزیر در امور زنان 

و مدیر کل دفتر امور زنان 
روستایی و عشایری

12
1395 تاکنون فروغ السادات بنی هاشم 

دفتر توسعه 
فعالیت های کشاورزی 

زنان روستایی و 
عشایری 

مشاور وزیر در امور زنان 
و مدیر کل دفتر توسعه 

فعالیت های کشاورزی زنان 
روستایی و عشایری



فصل سوم

 دستاوردهای دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و 
عشایری در مدیریت دانش
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مقدمه  

دفتــر توســعه فعالیت هــای کشــاورزی زنــان روســتایی و عشــایری بــه منظور بــروز رســانی اطالعــات و انجام 
مطالعــه در خصــوص اثــر بخشــی طــرح هــای توانمند ســازی زنــان روســتایی و عشــایری و همچنیــن اطالع 
رســانی و انعــکاس فعالیــت هــا، طــرح هــا و پــروژه هــای خــود، فعالیت هــای رســانه ای مختلفــی انجــام داده 
اســت . چــاپ و انتشــار کتــاب هــای مختلــف در زمینــه فعالیت هــای فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی زنــان 
روســتایی ، انجــام پایــان نامــه هــای دانشــجویی،  تهیــه نشــریه هــدی و رایحــه، طراحــی پورتــال دفتــر و 

تهیــه فیلــم مســتند از جملــه اقداماتــی اســت کــه در ایــن دفتــر پیگیــری شــده اســت . 

چاپ و انتشار کتاب 

ــای  ــتایی در فعالیت ه ــان روس ــش  زن ــه نق ــی در زمین ــات علم ــع  و مطالع ــت مناب ــه محدودی ــه ب ــا توج ب
ــاب نمــود .  ــه  ترجمــه ، چــاپ و انتشــار کت ــدام ب ــر اق ــن دفت اقتصــادی ، اجتماعــی و  فرهنگــی ای
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جدول 3- عناوین کتاب های منتشر شده دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری 
 

عنوان کتابردیف
نام مولف /
پژوهشگر/ 
مترجم /ناشر

سال انتشاردستگاه همکار

دانش امروز و زنان 1
صندوق جمعیت سازمان ملل پروین معروفیروستایی جلد 1و 2 

1376متحد

2
تواناسازی زنان 

روستایی از طریق 
کارآفرینی 

مدیریت امور زنان روستایی و 
137۸عشایری

3

مجموعه مقاالت 
سمینار تواناسازی 
دختران روستایی 
در مشارکت های 

اجتماعی 

صندوق کودکان 
137۸وزارت جهاد سازندگیسازمان ملل متحد

گزارش فعالیت ها از 4
آغاز تاکنون 

دفتر امور زنان 
13۸0روستایی و عشایری

5
مجموعه مقاالت 
همایش اعتبارات 
خرد زنان روستایی 

جلد 1 و 2 

دفتر امور زنان 
13۸1روستایی و عشایری

اعتبارات مالی برای 6
دانشگاه الزهرا و دفتر امور فضیله خانیزنان 

13۸1زنان روستایی و عشایری

7
ارزیابی مشارکتی 

تعاونی های حصیر 
بافی زنان روستایی 

در گیالن 
دفتر امور زنان روستایی و حمید رضا زرنگار

13۸1عشایری 

8
مجموعه اولین 

سمینار اشتغال زنان 
روستایی )فرصت ها 

و محدودیت ها(

مرکز مشارکت زنان 
ریاست جمهوری 
و دفتر امور زنان 

روستایی

دفتر امور زنان روستایی و 
13۸1عشایری 

9
نظرسنجی از مدیران 

ترویج پیرامون 
فعالیت های دفتر 

امور زنان 
دفتر امور زنان روستایی و سهیال علیرضانژاد

13۸1عشایری 

10

زمینه یابی 
سازمان های غیر 

دولتی محلی توسط 
زنان روستایی در 

دو استان مرکزی و 
مازندران

دفتر امور زنان روستایی و جواد محمد قلی نیا
13۸1عشایری 
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روزنه ای به تالشی 11
سبز 

دفتر امور زنان 
13۸3روستایی و عشایری

12

گزارش دبیر کل 
سازمان ملل متحد 

پیرامون بهبود 
وضعیت زنان در 

نواحی روستایی دفتر 
امور زنان روستایی

دفتر امور زنان روستایی و شاهپوری
13۸3عشایری 

جهانی سازی بر گام 13
های بشری

دربان آستانه، احمد 
یوسفی

دفتر امور زنان روستایی و 
13۸4عشایری 

14
بانک اطالعاتی زنان 
فعال در عرصه های 

منابع طبیعی 
عنایت عباسی، مریم 

سعیدی
دفتر امور زنان روستایی و 

13۸4عشایری 

توسعه تعاونی 15
کشاورزی 

احمد یوسفی ، آزیتا 
سیرانلو ، شیرین 

افتخاری
دفتر امور زنان روستایی و 

13۸3عشایری 

16

بررسی کاربرد 
رهیافت ارتباط دو 
سویه مروجین زن 
روستایی  دهستان 

میانکوه و اردل 

دفتر امور زنان روستایی و محمد باقر کمالی
13۸5عشایری 

17
رهیافت ها و 

راهکارهای ایجاد 
تشکل های زنان 

روستایی 

مسعود برادران – 
غالمحسین حسینی 
نیا ، علیقلی حیدری

دفتر امور زنان روستایی و 
13۸6عشایری 

18
اثر بخشی عملکرد 

فعالیت های مروجان 
زن 

طاهره بنکدار ، سید 
یوسف هاشمی

دفتر امور زنان روستایی و 
13۸6عشایری 

19

مجموعه مقاالت 
اولین همایش نقش 
زنان روستایی در 
کاهش ضایعات 
فرآورده های 
کشاورزی 

دفتر امور زنان 
روستایی

دانشگاه تربیت مدرس ، 
قطب فنی ،مهندسی  بازیافت 

و ضایعات  محصوالت 
استراتژیک کشاورزی تهران

13۸6

تحلیل اقتصادی – 20
اجتماعی  جنسیتی 

احمد یوسفی ، 
شیرین افتخاری ، 

نینا مجد
دفتر امور زنان روستایی و 

13۸6عشایری

21
ارزشیابی مشارکتی  
طرح زنان تسهیل گر 

توسعه روستایی 
)فرآیند اجرا و اثرات(

دفتر امور زنان روستایی و محمد باقر کمالی
1390عشایری
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22
برنامه عملیاتی  
توسعه و آموزش 

تعاونی های روستایی 
دفتر توسعه و آموزش 

تعاون
دفتر امور زنان روستایی و 

1390عشایری

23
یک تجربه مشارکت 

زنان روستایی در 
مدیریت کاهش 

ضایعات کشاورزی 

فروغ السادات بنی 
هاشم

دفتر امور زنان روستایی و 
1393عشایری

24
صندوق اعتبارات 

خرد ، روایتی از یک 
تغییر 

دفتر امور زنان روستایی و عباس رحیمی
1393عشایری

25
12 بانوی کار آفرین 

روستایی استان 
لرستان 

سازمان جهاد کشاورزی استان 
1394لرستان
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پایان نامه 
ــب  ــی در قال ــایری، مطالعات ــتایی و عش ــان روس ــازی زن ــای توانمند س ــی طرح ه ــی اثربخش ــرای بررس ب
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــر م ــای دفت ــا و پروژه ه ــج آن در طرح ه ــد و نتای ــام ش ــجویی انج ــای دانش پایان نامه ه

ــت.  گرف

جدول 4- عناوین پایان نامه های انجام شده در دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی  زنان روستایی و عشایری 

سال ارائه پژوهشگر موضوع پایان نامه ردیف

1
بررسی عوامل موثر در گرایش مددکار ترویج 

کشاورزی در بین زنان روستایی استان 
مرکزی در سال زراعی 79-7۸

فاطمه صغری 
137۸-1379 پاکنظر 

سنجش اثربخشی عملکرد فعالیت های 2
13۸1-13۸2طاهره بنکدار مروجین دوسویه زن روستایی 

بررسی تاثیر نشریه روستایی هدی بر زنان 3
روستایی و انتظارات آن ها از این نشریه 

پرسیما خدابخش 
13۸2-13۸3الله لو 

4
بررسی اثر بخشی آموزش های ترویجی 

)کوتاه مدت( برگزار شده در فاصله سال های 
13۸0 – 13۸3 برای زنان روستایی استان 

اردبیل 

فرحروز ایمانی 
13۸4قشالقچایی

5
بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر 
بر گرایش زنان روستایی به مشارکت در 

صندوق اعتبارات خرد )مطالعه موردی استان 
مازندران(

اکرم السادات میر 
13۸5باقری 

6
بررسی اثربخشی صندوق اعتبارات خرد زنان 
روستایی در بهبود زندگی آنان در استان های 

خراسان رضوی ، کرمانشاه ، مازندران و 
هرمزگان از دیدگاه زنان عضو 

مهری مداحی 
13۸6کیوی 

7
نقش زنان تسهیل گر توسعه روستایی در 
ترویج توسعه پایدار و اقدامات حفاظت از 
محیط زیست  مطالعه موردی: روستاهای 

استان قزوین 

1392-1393سحر اقدسی 

۸
بررسی اثرات اجتماعی اقتصادی طرح 

حمایت از توسعه فعالیت های زنان روستایی 
شهرستان مرودشت

1392-1393سمیرامیس انواری 
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9
بررسی میزان اثربخشی رویکرد آموزشی 

ipm/ffs بر توانمندی جوامع محلی منطقه 
فریدونکنار مازندران به منظور حفاظت از 

محیط زیست 

1393-1394 محبوبه باطبی 

10

بررسی اثربخشی آموزش تولید ورمي 
کمپوست به زنان روستایي به منظور حفظ 

محیط زیست
مطالعه موردي روستاي شاد میهن شهرستان 

فیروزکوه استان تهران

1393-1394 شیرین افتخاری 

11
ارزیابی آموزش های محیط زیستی و اثر آن 
بر آگاهی و دانش پرسنل )مطالعه موردی 

پاالیشگاه تهران (

مالحت عبداللهی 
1392-1393 گیالنی 
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برگزاری گردهمایی و سمینار
برگــزاری ســمینارها و همایش هــا فرصــت مناســبی جهــت اســتفاده از تــوان علمــی محققــان و کارشناســان،  تبــادل 
تجربیــات، بروز رســانی اطالعــات، جلــب توجــه مســئولین امــر بــه موضــوع و مســائل مرتبــط بــا زنــان روســتایی و 
عشــایری می باشــد. بــه همیــن منظــور دفتــر توســعه فعالیت هــای کشــاورزی زنــان روســتایی و عشــایری اقــدام بــه 

برگــزاری ســمینار و همایــش در موضوعــات مختلــف کــرده اســت: 
1- برگــزاری گردهمایــی بررســی وضعیــت آموزشــی- ترویجــی زنــان روســتایی وزارت جهــاد ســازندگی بــا همــکاری 

دانشــگاه الزهــرا)س( تهــران در ســال 1373
2- سمینار ملی نقش و جایگاه زنان در توسعه روستایی، استان مازندران 1375

3- ســمینار تواناســازی دختــران جــوان روســتایی در مشــارکت های اجتماعــی بــا همــکاری یونیســف 26 تــا 2۸ مــرداد 
ــنندج ماه 1376 در س

4- ســمینار منطقــه ای نقــش زنــان روســتایی منطقــه شــمال غرب کشــور در توســعه اقتصــادی، اســتان 
1376 ســال  آذربایجان شــرقی، 

5- گردهمایی کارشناسان امور زنان استان ها و شهرستان ها و مسئوالن و دست اندرکاران ترویج، 1377
6- سمینار استانی برنامه ریزی جنسیتی ، استان آذربایجان غربی، 1377

7- گردهمایــی کارشناســان امــور زنــان اســتان هــا و آمــوزش برنامــه ریــزی مشــارکتی بــرای زنــان روســتایی، تهران، 
137۸

۸- سمینار تواناسازی زنان روستایی از طریق کارآفرینی 9 الی 11 مرداد ماه 137۸ در تهران 
9- زنــان روســتایی ، مشــارکت اقتصــادی ، فرصــت هــا و محدودیــت هــا بــا همــکاری مرکــز مشــارکت امــور زنــان 

ریاســت جمهــوری 27 شــهریور 1379
10- همایــش اعتبــارات خــرد زنــان روســتایی بــا همــکاری دانشــگاه الزهــرا و بانــک کشــاورزی 17 الــی 1۸ آبــان مــاه 

1379 در تهــران
11- کارگاه آموزشــی بین المللــی روش هــای جلــب مشــارکت زنــان روســتایی در پــروژه هــای اعتبــارات خرد بــا تاکید بر 

تحلیــل اقتصــادی - اجتماعــی و تحلیــل جنســیتی با همــکاری فائو در اردیبهشــت مــاه  ســال 13۸0 در تهران
12- گردهمایی توجیهی طرح معرفت با همکاری سازمان ملی جوانان ،تهران، 13۸0

13- گردهمایــی کارشناســان امــور زنــان اســتان هــا و شهرســتان هــا و آموزش مدیریت مشــارکتی ، اســتان گلســتان، 
13۸0

14- سمینار توسعه صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی 2۸ و 29 دیماه 13۸2 در کرج
ــداری صندوق هــا از طریــق شــبکه ســازی 30 دی و 1و 2 بهمــن ســال 13۸2  ــی پای 15- کارگاه آموزشــی بین الملل

در کــرج 
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16- برگزاری 6 مورد جشنواره عذرا از سال 13۸0 تا سال 13۸6 
17- همایش علمی نقش زنان روستایی در کاهش ضایعات فرآورده های کشاورزی 

نشریات 
مجله رایحه 

دفتــر توســعه فعالیت هــای کشــاورزی زنــان روســتایی و عشــایری  بــه منظــور ایجــاد ارتبــاط و اطــالع رســانی بــه 
زنــان پیشــرو، تســهیل گران و زنــان شــاغل وزارتخانــه، اطــالع رســانی بــه ســازمان هــای بیــن الملــی در خصــوص 
فعالیت هــای ایــن  دفتــر، اطــالع رســانی بــه ســایر دفاتــر امــور زنــان وزارتخانــه هــا و ســازمان هــای کشــور، اطــالع 

رســانی بــه مســئوالن و مدیــران ارشــد وزارت جهــاد کشــاورزی نســبت بــه انتشــار مجلــه رایحــه اقــدام نمــود .
ایــن نشــریه بصــورت فصلنامــه از 137۸ لغایــت 13۸3 در 13 شــماره منتشــر شــد و پــس از آن بدلیــل عــدم تامیــن 

اعتبــار متوقــف شــد. 

مجله هدی )ویژه زنان تسهیل گر توسعه روستایی( 
ایــن نشــریه بــا هــدف برقــراری ارتبــاط بــا زنــان تســهیل گر توســعه روســتایی و در جهــت افزایــش ســطح علمــی 
آنــان و ارائــه راهــکار در زمینــه هــای فرهنگــی ، اجتماعــی و اقتصــادی بــه صــورت دو ماهانــه بــا تیــراژ 1200 نســخه 

از ســال 1376 تــا 13۸1 منتشــر شــد .
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تهیه فیلم 
مجموعــه فیلــم مســتند »ســتارگان ســرزمین پاکــی« بــا هــدف معرفــی زنــان توانمنــد و موثــر روســتایی و 
عشــایری در تولیــد و اقتصــاد کشــور در 14 اســتان و بــه مــدت 360 دقیقه از ســال 1379 لغایت 13۸3 توســط 
کارگــردان مستند ســاز ســازمان صــدا و ســیما و بــه درخواســت دفتــر توســعه فعالیــت هــای کشــاورزی زنــان 
روســتایی و عشــایری و بــا همــکاری کارشناســان امــور زنــان روســتایی، تولیــد و از شــبکه 2 صــدا و ســیمای 
ــوع خــود در انتقــال تجربه هــای موفــق  ــروژه ی رســانه ایی در ن ــد. ایــن پ جمهوری اســالمی پخــش گردی
و معرفــی نقــش زنــان روســتایی و عشــایری در تولیــد بســیار موثــر بــوده اســت ولــی متاســفانه بدلیــل عــدم 

تامیــن اعتبــار ماننــد بعضــی از پروژه هــای دیگــر در ســال های مذکــور متوقــف شــد.

پورتال دفتر 
پورتــال دفتــر توســعه فعالیت هــای کشــاورزی زنــان روســتایی و عشــایری بــه منظــور اطــالع رســانی بــه 
ــه  ــد ک ــی ش ــال 1394 طراح ــاورزی در س ــج کش ــوزش و تروی ــات، آم ــازمان تحقیق ــایت س روز در وب س
آخریــن اخبــار در خصــوص فعالیت هــای زنــان روســتایی و عشــایری بارگــذاری می شــود. همچنیــن در ایــن 
پورتــال دســتورالعمل های اجرایــی در خصــوص طرح هــای دفتــر، آیین نامه هــا، قوانیــن مربــوط بــه زنــان 
روســتایی و برنامه هــای کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت توســعه اقتصــادی و اجتماعــی کشــور درج می شــود. 



فصل چهارم

طرح ها و پروژه های مهم در حوزه توانمندسازی زنان روستایی و 
عشایری
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• طرح زنان تسهیل گر توسعه روستایي با الهام )الگو گیری( از بازنگري طرح مروجان مرد روستایي و برقراري ارتباط دو سویه براي رسیدن به توسعه روستایي که در سال 1377 
شمسي در فریدن استان اصفهان آغاز شد طراحی و به اجرا گذاشته شد.

مقدمه
دفتــر توســعه فعالیــت هــای کشــاورزی زنــان روســتایی و عشــایری بــه منظــور دســت یابی بــه اهــداف توانمند ســازی 
زنــان روســتایی و عشــایری اقــدام بــه اجــرای طــرح هــا و پــروژه هــای مختلــف نمــوده اســت. ایــن طــرح ها و پــروژه 

هــا در ایــن مجموعــه بــه تفصیــل آمده اســت : 

طرح انتخاب، آموزش و حمایت از زنان تسهیل گر توسعه روستایی و عشایری

 از دیرباز زنان روستایي عالوه بر مشارکت در بخش کشاورزي و صنایع روستایي، به طور گسترده و فعال در بخش 
خدمات روستایي نیز نقش مؤثر و تعیین کننده داشته اند. وظایف و نقش هاي گوناگوني که بر دوش زن روستایي سنگیني 

مي کند، نشان دهنده سهم عظیمي است که وي در فرایند توسعه و توسعه پایدار دارد. ولی متاسفانه عدم دسترسي زنان 
به منابع مولدي همچون زمین، سرمایه، ابزار، تکنولوژي و آموزِش مناسب همواره مانع مشارکت مطلوب آنها در امر 
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توسعه شده است. پراکندگي و تعدد روستاهاي کشور، کمبود پرسنل ترویج1 )خصوصاً کارگزاران زن( و موانع فرهنگي 
ارتباط مددکار یا مروج مرد با زنان روستایي، موجب دور و محروم ماندن آنان از خدمات ترویجی گشته بود؛ لذا در دهه 

1370 شمسی و بر اساس ضرورت به کارگیری نیروهای محلی زن به عنوان پل ارتباطی با زنان روستایی، وزارت جهاد 
کشاورزی در برخی روستاها اقدام به تعیین مددکاران و مروجان زن نمود. این زنان مروج و مددکار بر اساس شاخص 
هایی مانند سطح سواد، خوش نامی، رضایت خانواده و... با اعالم نظر یا پیشنهاد یک یا دو نفر از رهبران محلی روستا 

که عمدتا مرد بودند توسط جهاد کشاورزی )دولتی ها( برگزیده می شدند. با این روش، در عمل زنان روستایی در انتخاب 
مددکار یا مروج روستایی نقشی نداشتند. 

همچنیــن روش آمــوزش مــددکاران و مروجــان بیشــتر بــر مبنــای انتقــال و ارتبــاط یک طرفــه دانــش بــود و کمتــر 
ــازوی ترویــج  ــان بــه عنــوان ب مباحــث و برنامه هــا بــه صــورت دو ســویه و مشــارکتی دنبــال می شــد. بنابرایــن آن
کشــاورزی در روســتا عمــل می کردنــد و بــه ترویــج دانــش و روش هــای کشــاورزی کــه از جانــب دولتی هــا بــه آنهــا 
منتقــل مــی شــد می پرداختنــد. هــر چنــد بســیار پرتــالش بودنــد و بــا انگیــزه بــاال فعالیــت می کردنــد ولــی در یــک 
ارتبــاط یــک ســویه از دولــت بــه زنــان روســتایی انتقــال پیــام می دادنــد یعنــی بــر اســاس همــان برداشــت ســنتی 
عمــل می شــد کــه ارتباطــات را بــه عنــوان مســیر یــک طرفــه انتقــال اطالعــات از فرســتنده بــه گیرنــده تعریــف 
می کــرد. بنابرایــن مشــخص نبــود آیــا ایــن جریــان اطالعــات در جهــت نیازهــا و مســایل زنــان روســتایی هســت و 

گرهــی از کار آنــان می گشــاید یــا نــه؟ 
در ایــن نــوع ارتبــاط، نیازهــا و پیام هــای زنــان روســتایی بــه گــوش کارشناســان نمی رســید و بــه جــای اینکــه ایــن 
ارتبــاط کمــک بــه تعییــن و تعریــف نیازهــای محســوس و واقعــی آنــان کنــد بــه دنبــال تامیــن خواســته ها و اهــداف 
از پیــش تعییــن شــده کارشناســان و متخصصــان ترویــج کشــاورزی بــود. در چنیــن شــرایطی میــزان اقبــال و همراهی 
زنــان روســتایی بــا برنامه هــای ترویجــی کــم بــود و از آن رو کــه فعالیت هــای ترویجــی مــددکار و مــروج را منطبــق 

بــر نیــاز خــود نمی دانســتند، منفعــل و غیــر پویــا بودنــد. 
حــال ســوال اصلــی ایــن بــود کــه آیــا ایــن مــددکاران و مروجــان خــود را نماینــده زنــان روســتایی مــی داننــد؟ و آیــا 

زنــان روســتایی ایــن مــددکاران و مروجــان را نماینــده واقعــی خــود مــی داننــد؟
بــرای بررســی عملکــرد زنــان مروجــی کــه توســط جهــاد کشــاورزی انتخــاب شــده بودنــد، مطالعــه ای در شهرســتان 
اردل اســتان چهــار محــال و بختیــاری انجــام شــد و مشــخص گردیــد مروجــان تعییــن شــده، نماینــده زنان روســتایی 
شــناخته نمــی شــوند و مروجــان نیــز خــود را بیشــتر نماینــده دولــت می دانســتند تــا زنــان روســتایی! یعنــی مــددکاران 
و مروجــان کــه بومــی و از اهالــی روســتا بودنــد و قاعدتــا باید خواســته هــا و مطالبــات زنــان روســتایی را نمایندگی می 

کردنــد، خــود را نماینــده جهــاد ســازندگی و یــا کشــاورزی می دانســتند!
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•  این شرایط به دهه هفتاد شمسی بر می گردد و پرواضح است قبل از حضور نسبتا پرشمار کارشناسان زن در مراکز جهاد کشاورزی می باشد. 

بدیهــی اســت در ایــن فضــا کــه حتــی عضــو جامعــه محلــی، نماینــده بیرونــی هــا تلقی می شــود، میــزان همــکاری و 
همبســتگی زنــان روســتایی پاییــن و طــرح هــای توســعه ای بــه خوبــی پیش نــرود. 

بــا مطــرح شــدن رهیافــت هــای مشــارکتی در ایــران و همزمانــی آن بــا بحــث توســعه سیاســی و اجتماعــی در کشــور 
و جلــب توجــه دســت انــدرکاران توســعه بــه ایــن مباحــث، دفتــر توســعه فعالیــت هــای کشــاورزی زنــان روســتایی و 
عشــایری وزارت جهــاد کشــاورزی نیــز بــا همــکاری مرکــز تحقیقــات توســعه روســتایی در ســال 137۸، طــرح زنــان 
تســهیل گر توســعه روســتایی2 را کــه متاثــر از همیــن رهیافــت بــود بــه صــورت آزمایشــی در اســتان چهــار محــال و 

بختیــاری اجــرا نمــود. 
بــرای اجــرای ایــن طــرح ابتــدا کارگروهــی متشــکل از مدیــرکل و دو تــن از کارشناســان دفتــر امــور زنــان روســتایی 
و عشــایری، مدیــر هماهنگــی ترویــج کشــاورزی اســتان و کارشــناس مســئول امــور زنــان اســتان، رییــس اداره ترویــج 
ــود طــرح در آن اجــرا شــود- و مشــاور  ــرار ب ــان شهرســتان اردل- شهرســتانی کــه ق اســتان و کارشــناس امــور زن
طــرح کــه از اعضــای هیــأت علمــی مرکــز تحقیقــات روســتایی بــود تشــکیل شــد. جلســات متعــددی در اســتان و 
شهرســتان برگــزار و بــا تــالش و همفکــری اعضــای کارگــروه و هدایــت مشــاور طــرح، جمــع بــه دریافــت مفاهیمــی 
نســبتا مشــترک از مشــارکت و تســهیل گری دســت یافــت. ســپس در روســتای میــان کــوه بــا دعــوت از زنــان روســتا 

چندیــن جلســه برگــزار شــد. 
الزم بــه ذکــر اســت در آن زمــان و در برخــی مناطــق کــه جوامــع ســنتی تــر بودنــد حضــور اجتماعــی زنــان هــم از 
جانــب زنــان و فرهنــگ غالــب پذیرفتــه نبــود و هــم خــود زنــان چنیــن بــاوری نداشــتند. در آن زمــان در بســیاری از 
مــوارد، هــدف اول اجــرای طــرح، شکســتن فرهنــگ دیرینــه ســکوت بــود. زنــان روســتایی در جلســات اولیــه پشــت 
بــه جمــع و رو بــه دیــوار مــی نشســتند و صحبــت نمــی کردنــد. بــا گذشــت زمــان و گفتگــو بــر ســر مســایل عینــی 
و ملمــوِس جامعــه روســتایی، در فضایــی مملــو از احتــرام و اعتمــاد، در بیــن زنــان روســتایی حــس امنیــت بــه وجــود 
آمــد و کــم کــم بــه جمــع پیوســتند و در گفتگوهــا شــرکت کردنــد. بــرای انجــام فرآینــدی کــه امــروزه معمــوال 2 الــی 
3 جلســه زمــان مــی بــرد آن موقــع جلســات متعــددی برگــزار مــی گشــت تــا جامعــه محلــی بــه ویــژه زنان روســتایی 

را همــراه خــود کنــد. بــه نظــر مــی رســد امــروز خوشــبختانه فرهنــگ ســکوت در حــال زوال اســت.
در آن جلســات زنــان روســتایی بــدون واســطه بــه بیــان مســایل و مشــکالت خــود مــی پرداختند و با بررســی و ریشــه 
یابــی مشــکالت، بــه ارائــه ی راه حل هــا نزدیــک می شــدند. یکــی از راه حل هــا و شــاید اصلی تریــن آنهــا، انتخــاب 
نماینــده ای از جانــب خودشــان بــرای تســهیل و تســریع در برقــراری ارتبــاط و گفتگــو میــان خــود زنــان روســتایی، 
جامعــه محلــی و بیرونــی هــا اعــم از دولتی هــا )جهــاد کشــاورزی، دهــداری، بهداشــت، آمــوزش و پــرورش و ...( و 
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غیــر دولتی هــا )ســازمان هــای غیردولتــی، خیریــن و ...( بــود. همان طــور کــه مالحظــه می کنیــد تســهیل ارتبــاط و 
گفتگــو و نــه انجــام آن، زیــرا زنــان دریافتــه بودنــد بــا تســهیل و روان کــردن جریــان ارتبــاط توســط نماینــده ی خــود 
در کنــار همــکاری و مشــارکت خودشــان مسایلشــان بهتــر و ســریعتر حــل می شــود و وجــود نماینــده، نافــی حضــور 

و تــالش خــود زنــان روســتایی نیســت. 
ــاب  ــد و انتخ ــتفاده ش ــهیل گر" اس ــوان "تس ــروج" از عن ــوان "م ــای عن ــه ج ــرح ب ــن ط ــل در ای ــن دلی ــه همی ب
تســهیل گران "توســط خــود زنــان روســتایی" )بــه جــای انتخــاب توســط دولتــی هــا( انجــام شــد و آمــوزش آنــان بــه 
جــای انتقــال یــک ســویه دانــش، بــه ســمت نیازســنجی و آمــوزش مشــارکتی رفــت. ایــن طــرح پــس از گذشــت یک 
ســال و مطالعــه ی پایلــوت روســتای میانکــوه و انجــام ارزشــیابی هــای مشــارکتی در حیــن الگوســازی، در ســال 13۸0 
در 10 اســتان، ســال 13۸1 در 13 اســتان، ســال 13۸2 در 4 اســتان و در ســال 13۸3 در 5 اســتان دیگر گســترش یافت 

تــا جایــی کــه اکنــون ایــن طــرح بــه صــورت ملــي در حــال اجراســت.
ــق برگــزاری  ــي مــي باشــند کــه از طری ــن مروجــان محل ــان تســهیلگر توســعه روســتایی، شــکل نوی ــع، زن در واق
ــا مشــارکت  ــز ب ــي شــوند. نیازهــاي آموزشــي تســهیل گران نی ــان روســتا انتخــاب م ــا رأي خــود زن ــات و ب انتخاب
ــا اســتفاده از روش  ــه مــي شــود. ســپس تســهیل گران ب ــان ارائ ــه آن ــوزش هــا ب ــن و آم مســتقیم خــود آنهــا تعیی
هــاي تســهیل گری و تکنیــک هــای مشــارکتی اقــدام بــه یادگیــري و یاددهــي دو ســویه مــي نماینــد یعنــی فضــای 

یادگیــری جمعــی را ایجــاد مــی کننــد.

ضرورت اجرای طرح 
* لزوم واگذاری امور به جامعه محلی

* شناسایی و بهره گیری از توانمندی ها و ظرفیت های جامعه محلی 
* تاثیر فرد بومی در تسهیل روند اجرای فعالیت های اجتماعی و اقتصادی

* نیاز به مشارکت جوامع محلی برای توسعه پایدار روستایی
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اهداف 
* انتظار می رود با اجرای این طرح  اهداف زیر تحقق یابد:  

* ظرفیــت ســازی در جوامــع محلــی بــرای واگــذاری امــور مــردم بــه خودشــان و تقویــت مشــارکت آنــان در 
راســتای اصــل 44  قانــون اساســی 

* ایجاد ارتباط دو سویه بین کارگزاران دولتی و زنان روستایی از طریق زنان تسهیل گر
* تسهیل در سازماندهي نهادها و گروه هاي خودجوش توسعه محلي زنان روستایي و عشایری

* به فعل درآوردن پتانسیل هاي موجود در روستا
* زمینه سازی برای توسعه کمی و کیفی پروژه های ویژه زنان روستایی و عشایری

فرآیند اجـرای مراحل طرح
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن طــرح در پــی تقویــت روحیــه مشــارکت پذیــری زنــان روســتایی و عشــایري بــه 
منظــور ارتقــا و بهبــود وضعیــت معیشــت آنــان و واگــذاری اداره امــور زندگــی بــه خودشــان اســت و از آنجــا 
کــه تســهیلگر در روســتا بــه عنــوان نماینــده زنــان روســتایی بســتر الزم را بــراي اجــراي پروژه هــای مختلف 
فراهــم مــی کنــد، انتخــاب وی دارای فرآینــدی مرحلــه ای بــه شــرح زیــر اســت کــه بایــد بــا دقــت و حوصله 

اجــرا شــود:

زمینه یابی
ابتــدا در مرکــز جهــاد کشــاورزی، روســتاهای دارای 50 خانــوار بــه باال مشــخص می شــوند. ســپس الزم اســت در 
دهســتان بررســی شــود تــا در بیــن ایــن روســتاها، روســتاهایی که مشــارکت افــراد در حد قابل قبــول اســت و زنان 
روســتایی و عشــایري از مشــارکت پذیــری باالیی برخوردارند شناســایي و انتخاب شــوند. وجود تشــکل هــای زنان 
در روســتا )ماننــد تعاونــی روســتایی، صنــدوق قــرض الحســنه و ...( ، وجــود زن عضو شــورای روســتا، انجــام برنامه 
هــای جمعــی توســط زنــان )در زمینــه هــای مذهبــی، آئینــی و محیــط زیســتی و ...( و انجــام پــروژه های اشــتغالزا 
بــه صــورت گروهــی مــالک مناســبی برای تشــخیص میــزان مشــارکت زنــان در هــر روستاســت. البته مــی توان 
ایــن طــرح را در اکثــر روســتاها اجــرا کــرد ولــی بــا توجــه بــه امکانــات محــدود جهــاد کشــاورزی )زمــان، نیــروی 

انســانی و منابــع مالــی(، مطلوبســت از مناطــق دارای ظرفیــت بالقــوه و پذیرش نســبی شــروع کرد. 
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زمینه سازی

 بــا توجــه بــه اینکــه بناســت یــک حرکــت توســعه ای در روســتا شــکل بگیــرد و ایــن امــر مســتلزم اطــالع، 
موافقــت و همــکاری جامعــه محلــی اســت ضروریســت ارتباطــات بدیــن گونــه شــکل بگیــرد:   

*  جلسه با شورای روستا و معتمدین محلی )این جلسه بسیار ضروری است(
در ایــن جلســه ابتــدا بــه نقــش زنــان روســتایی در امــور خانــه و خانــواده، تربیــت فرزنــدان، تولیــد و فــرآوری 
محصــوالت کشــاورزی، امــور عمومــی روســتا و ... اشــاره مــی کنیم. ســپس ضــرورت اجــرای طــرح و اهداف 
آن را توضیــح مــی دهیــم و از آنهــا درخواســت مــی کنیــم در اجــرای هــر چــه بهتــر طــرح همــکاری نمایند و 
تســهیل گر را در انجــام وظایفــش حمایــت و همراهــی کننــد. ایــن عمــل مــا موجــب کســب اعتمــاد آنــان و 
باورشــان بــه نیــت خیــر مــا مــی شــود و اگــر دریابنــد ایــن کار بــرای روستایشــان مفیــد اســت نــه تنهــا بــا ما 
همراهــی مــی کننــد بلکــه بعــدا بــا تســهیل گر روســتا نیــز همــکاری خوبــی داشــته و از او و برنامــه هایــش 
حمایــت خواهنــد کــرد. نــا گفتــه نمانــد بخــش اعظــم ایــن نتایــج بــه نحــوه ی برخــورد مــا و موضوعاتی که 
در آن جلســه طــرح مــی کنیــم بســتگی دارد پــس بایــد بــا دقــت و رعایــِت نــکاِت ظریــف از ایــن فرصــت 

ــتفاده کنیم.  اس
* جلسه با زنان روستایی و عشایري

)تبیین طرح از سوی کارشناسان امور زنان به منظور توجیه زنان روستایی و عشایری(
 وقتــی حمایــت شــورا جلــب شــد جلســه دیگــری بــا زنــان روســتایی برگــزار می کنیــم. برگــزاری این جلســه 
را مــی تــوان از طریــق شــورای روســتا بــه اطــالع زنــان روســتایی رســاند و مــی تــوان آن را در یکــی از اماکن 
عمومــی روســتا نظیــر مدرســه، حســینیه و ... برگــزار نمــود. جلســه را بــا معرفــی خودمــان و اینکــه شــغلمان 
چیســت؟ و از کــدام اداره آمــده ایــم آغــاز مــی کنیــم. ســپس مــی گوییــم آمــده ایــم بــا هــم کمــک کنیــم 
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تــا شــاید بتوانیــم وضــع و شــرایط زندگــی در ایــن روســتا را کمــی بهتــر کنیــم. اگــر شــما هــم مایل هســتید 
بــا همــکاری هــم، کمــی و فقــط کمــی بهتــر زندگــی کنیــم کار را شــروع کنیــم. )در صــورت تمایــل جمــع( 

گفتگــو را در فضایــی صمیمــی بــا پرســش مــوارد زیــر ادامــه مــی دهیــم :
روستای شما چقدر جمعیت دارد؟

زنان این روستا چه کارهایی انجام می دهند؟
زنــان ایــن روســتا چــه فعالیت هــای گروهــی یــا دســته جمعــی انجــام داده انــد؟ )تــا بتــوان میــزان مشــارکت 

زنــان و ســابقه کار جمعــی آنــان را متوجــه شــد(
چــه کســی یــا کســانی بیشــترین نقــش را در ایــن فعالیــت گروهــی داشــته انــد؟ )تــا بتــوان زنــان پیشــرو و 

فعــال روســتا را شناســایی کــرد(
چگونــه مــی توانیــد بــا همــکاری هــم و بــرای بهبــود وضعیــت خــود و روســتای خــود کارهــای بیشــتر و 

مؤثرتــری انجــام دهیــد؟
فکــر مــی کنیــد حضــور یــک نماینــده از بیــن خودتــان باعــث فعالیــت بیشــتر  شــما و مشــارکت و همــکاری 

بیــن زنــان روســتای شــما خواهــد شــد؟ 
  در صورتیکه جواب سؤال باال مثبت باشد، می پرسیم:

بــه نظــر شــما ایــن نماینــده چــه ویژگــی و خصوصیاتــی بایــد داشــته باشــد؟ )روی ایــن ســؤال تأکیــد شــود 
تــا زنــان روســتایی ویژگــی هــا را بــا دقــت بیــان کننــد. معمــواًل زنــان روســتایی ایــن ویژگــی هــای فــردی 
را مــی گوینــد: صبــوری، قابــل اعتمــاد بــودن، راز داری، دلســوزی و ... و قابلیــت هــای مهارتــی تســهیل گر 

نظیــر ســواد، روابــط عمومــی بــاال و ...( 
ســپس از جمــع زنــان روســتایی حاضــر مــی پرســیم  "فکــر مــی کنیــد از بیــن خودتــان چــه کســانی ایــن 

خصوصیــت هــا را دارند؟"
افــرادی کــه شــرکت کننــدگان نــام مــی برنــد مــی تواننــد داوطلــب شــوند. در ضمــن هــر فــرد مــی توانــد 

خــودش را داوطلــب نمایــد.
داوطلبان می ایستند و خودشان را معرفی می کنند و سپس اسمشان را روی تابلو می نویسند.

ــیوه  ــه ش ــتانه و ب ــای دوس ــؤاالت را در فض ــم س ــت می کنی ــه: دق توج
ــم. یعنــی ســؤاالت پیــش بینــی  ــه نیمــه ســاختاری مطــرح نمایی مصاحب
شــده را مطــرح می کنیــم و بــر حســب پاســخ های ارائــه شــده و شــرایط 

ــیم. ــدی را می پرس ــؤاالت بع ــی، س محیط
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انتخاب تسهیل گر

ــد، انتخــاب  ــدگان حضــور دارن ــن شــرکت کنن ــه همی ــا در جلســه ای دیگــر ک ــن جلســه ی ــه همی در ادام
ــرد. ــی گی ــورت م ــهیل گر ص تس

ابتــدا بــا توضیحاتــی زمینــه را بــرای انتخــاب فــرد مناســب فراهــم مــی کنیــم بدیــن ترتیــب کــه صفــات و 
ویژگــی هایــی کــه تســهیل گر بایــد داشــته باشــد و خــود زنــان روســتایی بــه آنهــا اشــاره کردنــد را مــرور می 
کنیــم و در ادامــه، ویژگــی هــای دیگــری کــه بــرای یــک تســهیل گر الزم اســت و باعــث تســهیل تحقــق 
ــرایط  ــی، ش ــه و تســهیل گری اجتماع ــای داوطلبان ــه فعالیت ه ــه ب ــد عالق ــود مانن ــی ش ــرح م ــداف ط اه
ســنی مناســب )بیــن 1۸ تــا 55 ســال(، اهــل کار و تــالش و فعالیــت اقتصــادی بــودن را یــادآور مــی شــویم. 
همچنیــن تاکیــد مــی کنیــم تســهیل گر داوطلبانــه فعالیــت مــی کنــد و در قبــال کارش مــزدی دریافــت نمی 

کنــد و در صــورت امــکان مطلوبســت از ســوی مــردم روســتا مــورد حمایــت قــرار گیــرد.
 بدیــن ترتیــب کمــک مــی شــود تــا زنــان روســتایی بتواننــد بــا دقــت و بــا شــناختی کــه از داوطلبــان دارنــد 

بهتریــن گزینــه را انتخــاب کنند.  

ما به هیچ عنوان، مستقیم یا با اشاره و کنایه از فردی حمایت نمی کنیم. 

زنــان و دختــران روســتایی حاضــر در جلســه بــه کاندیــدای مــورد نظرشــان رأی مــی دهنــد. رأی گیــری بــه 
صــورت مکتــوب و مخفــی انجــام مــی شــود. )مــا بــه افــراد بــی ســواد کمــک مــی کنیــم و نــام کاندیــدای 

مــورد نظــر فــرد را برایــش مــی نویســیم.(
آرای بــه دســت آمــده در همــان جلســه و بــا حضــور رای دهنــدگان قرائــت مــی شــود و نتایــج روی تختــه 
ــه عنــوان  ــر اســاس نتایــج رأی گیــری، کســی کــه بیشــترین رأی را بدســت آورده ب نوشــته مــی شــود. ب
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تســهیل گر شــناخته شــده و معرفــی مــی گــردد.
ــان روســتایی و عشــایری( اســت و در  ــی )زن ــه محل ــت جامع ــه رضای ــوط ب ــت تســهیل گر من ــدت فعالی م

ــاره تکــرار مــی شــود. ــات دوب ــاره گیــری وی، انتخاب ــا کن صــورت عــدم رضایــت مــردم و ی

آمـوزش های عمومی و تخصصی

انتظــار ایفــای نقــش تســهیل گری در حــد مطلــوب از تســهیل گرانی کــه توســط زنــان روســتایی انتخــاب 
شــده انــد در گــروی آمــوزش هــای متعــدد و متنــوع مــورد نیــاز آنــان می باشــد. مــا بایــد طبــق مراحــل 
اجــرای طــرح، شــرایط ارائــه ی آمــوزش و فرصــت یادگیــری را بــرای آنهــا فراهــم کنیــم. ایــن آمــوزش هــا 

در قالــب عناویــن چهارگانــه زیــر پیــش بینــی شــده اســت:

آموزش های تسهیل گری

ــر  ــه ذک ــه در ادام ــی ک ــرفصل های ــا س ــه روزه ب ــهیل گری س ــوزش تس ــهیل گران دوره ی آم ــرای تس ب
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می شــود در قالــب کارگاه آموزشــِی مشــارکتی برگــزار شــود. ایــن نــوع آمــوزش - بــه عنــوان اســاس و پایــه 
آشــنایی بــا تســهیل گری و کســب مهــارت جهــت انجــام حرفــه تســهیل گری– در آغــاز کار بــرای همــه 

تســهیل گران منتخــب ضروریســت. 
* مفهوم  مشارکت و انواع آن 

* مفاهیم تسهیل گری
* تسهیل گری چیست؟

* تسهیل گر کیست؟
* ویژگی های تسهیل گر کدام است؟

* آمــوزش برخــی از تکنیــک هــای مشــارکتی بــرای شناســایی پتانســیل هــای محلــی، نیازســنجی و حــل 
مسئله 

* تبیین نقش و فعالیت های تسهیل گر
الزم بــه توضیــح اســت آمــوزش تســهیل گری بایــد بالفاصلــه پــس از انتخــاب ارائــه شــود تــا تســهیل گران 
قــادر بــه انجــام کار خــود باشــند. پــس از ایــن دوره، در نشســتی کــه مســئولیت اجــرای آن بــر عهــده ی 
کارشــناس مســئول امــور زنــان اســتان اســت بــا تســهیل گران در بــاره نقــش تســهیل گر و فعالیــت هایــی 
کــه او مــی توانــد انجــام دهــد گفتگــو مــی کنیــم. بدیــن ترتیــب کــه ابتــدا از تســهیل گران مــی پرســیم آنان 

بــرای بهبــود وضــع روستایشــان، چــه نقشــی دارنــد؟ 
پــس از اینکــه تســهیل گران نظــرات خــود را بیــان کردنــد، مــا مــوارد زیــر را – چنانچــه بــدان اشــاره نشــده 

باشــد- بــه عنــوان تکمیــل نقــش تســهیل گر بیــان مــی کنیــم :
* جلب مشارکت افراد و اعتماد سازی

* هماهنگی در اجرای کارهای گروهی 
* تسهیل در روند اجرای پروژه های مرتبط با زنان

اگــر تســهیل گران بــه ایــن مــوارد اشــاره نمودنــد دوبــاره بــرای تاکیــد بیشــتر و نیــز بــه منظــور عینــی و 
ملمــوس شــدن مفاهیــم، بــه کمــک خودشــان،  بــا ذکــر مــوارد و مصادیــق- مــوارد را شــرح مــی دهیــم.
در ادامــه، از تســهیل گران مــی خواهیــم فعالیــت هایــی را کــه بــرای ایفــای ایــن نقــش هــا بایــد انجــام دهند 
نــام ببرنــد. پــس از اینکــه تســهیل گران نظــرات خــود را بیــان کردنــد، مــا بــا بیــان مــوارد زیــر بــه تکمیــل 

مباحــث مــی پردازیم:
* تهیه نقشه اجتماعی روستا با مشارکت زنان روستایی

* شناسایی پتانسیل های اقتصادی روستا
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* شناسایی زنان کار آفرین و فعال اقتصادی به منظور بهره گیری از تجارب آنان
* همفکــری بــا زنــان روســتایی و عشــایری در خصــوص نحــوه اســتفاده از پتانســیل های اقتصــادی روســتا 

بــراي راه انــدازي کســب و کارهــای جدیــد
* مسئله یابی، نیازسنجی، ارائه راه حل و اقدام برای حل مسئله با مشارکت سایر زنان 

* همفکــری منظــم و مســتمر بــا زنــان روســتایی بــه ویــژه افــراد بــا تجربــه و ســالمند بــرای بهــره گیــري 
از دانــش بومــي

* جلب حمایت و جذب امکانات و منابع مالی از سازمان های مؤثر در روستا برای اجرای پروژه ها
* انتقال آموزش هایی که خود کسب کرده است به زنان روستایی و عشایری

در انتهــای گفتگوهــا مجــدداً بــر انجــام مشــارکتی فعالیــت هایــی کــه تســهیل گران خودشــان بیــان می کنند 
یــا مــا اضافــه مــی کنیــم تاکیــد مــی نماییــم و توضیــح مــی دهیــم کــه تســهیل گر خــوب و حرفــه ای 
خــودش بــه تنهایــی کار نمــی کنــد بلکــه بــا همفکــری و همــکاری زنــان روســتا ، فعالیــت هــا را انجــام می 

. هد د

آموزش های کارآفرینی
اغلــب تســهیل گران، افــرادی پرتــالش در فعالیت هــای تولیــدی و کشــاورزی هســتند. چنانچــه 
تســهیل گران منتخــب بــا ایــن مفاهیــم و چگونگــی کســب و کار واقعــی و ســودمند آشــنا شــوند توانایــی 
انتقــال روح کارآفرینــی و اصــول کســب و کار بــه زنــان روســتایی را خواهنــد داشــت و مــی تواننــد بــه آنــان 
کمــک کننــد تــا یــک کســب و کار بــه صــورت فــردی یــا گروهــی راه انــدازی نماینــد. بنابــر ایــن ســرفصل 

ــد: ــد می باش ــن دوره مفی ــوزش در ای ــرای آم ــر ب ــای زی ه

سرفصل ها:
- کارآفرینی و خالقیت 

- بازاریابی و بازار رسانی 
- زنجیره عرضه و زنجیره ارزش

- تدوین طرح کسب و کار
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آموزش تشکیل صندوق هاي اعتبارات خرد
از آنجــا کــه یکــی از کارهــای اصلــی تســهیل گران فراهــم کــردن زمینــه کار جمعــی بیــن زنــان روســتا در 
قالــب تشــکل هــای محلــی و صنــدوق اعتبــارات خــرد می باشــد الزمســت آنــان بــا مفاهیــم پس انــداز و 
تســهیالت، اعتبــارات خــرد، چگونگــی و مراحــل تشــکیل صنــدوق اعتبــاری خــرد آشــنا شــوند تــا در عمــل 
بتواننــد نقــش موثــر خــود را ایفــا نماینــد. بدیــن منظــور تســهیل گران بــه یادگیــری مــوارد زیــر در کارگاهــی 

مشــارکتی مــی پردازنــد:

سرفصل ها :
- تشکل، ضرورت ایجاد و سازماندهی آن )مفاهیم و تعاریف(
- روش های ایجاد و ساماندهی تشکل های محلی

- معرفــی و فرآینــد ایجــاد تشــکل هــای مختلــف محلــی موفــق )تعاونــی، صنــدوق اعتبارات 
خــرد و ...(

- اعتبارات خرد، تأمین مالی خرد )تعاریف و مفاهیم(
- چگونگی و مراحل تشکیل صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی

آموزش مهارت های کشاورزی
ایــن آمــوزش هــا بــا تاکیــد بــر تولیــد محصــول ســالم در چارچــوب برنامــه هــا و سیاســت هــای معاونــت 
ترویــج، در هــر ســال بــر اســاس شــرایط اقلیمــی و الگــوی کاشــت هــر منطقــه تعییــن مــی شــود. زنــان 
روســتایی و عشــایری کــه بــا طــرح کســب و کار آشــنا شــده انــد با توجــه بــه اســتعدادهای منطقــه و امکانات 
خــود، تقاضــای بــازار و الگــوی کشــت خواســتار آمــوزش برخــی مهــارت هــای کشــاورزی )تولیــد یا فــراوری 
محصــوالت کشــاورزی یــا دامــی( خواهنــد بــود. از آنجــا کــه امــکان آمــوزش ایــن مــوارد بــه تمــام زنــان 
روســتایی و عشــایری بــرای جهــاد وجــود نــدارد الزم اســت بــه تســهیل گران آمــوزش دوره هــای مختلــف 
متناســب بــا نیــاز آنــان ارائــه گــردد تــا آنــان قــادر باشــند ایــن مهــارت هــا را بــه زنــان روســتایی و عشــایری 

آمــوزش دهنــد.
 

الزم بــه ذکــر اســت آمــوزش تســهیل گری در ابتــدا بایــد بــرای تمــام تســهیل گران ارائــه 
شــود و ســایر آمــوزش هــای مذکــور بــه مــرور و بر حســب نیــاز تســهیل گران ارائه می گــردد.
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ارزشیابی و  بازنگری طرح
یکــی از ویژگــی هــای ایــن طــرح پویــا و ســیال بــودن آن بــه دلیــل حضور و نقــش مــردم در اجــرای آنســت. همانطور 
کــه قبــال بیــان شــد در اجــرای طــرح هــای توســعه ای بــا رویکــرد مشــارکتی همــه ذیربطــان در حــال یادگیــری و 
تجربــه هســتند و مــدام بــه اصــالح مســیر مــی پردازنــد. ایــن طــرح نیــز بــا برخــورداری از همیــن فلســفه چنــد بــار به 

روش مشــارکتی ارزیابــی شــد کــه نتیجــه یکــی از ایــن بررســی هــا در جــدول زیــر مشــاهده مــی شــود:

جدول 5 -  ارزیابی طرح زن تسهیل گر توسعه روستایی و عشاری از جنبه های مختلف

راه حلهاچالش هاموضوعات

اعتبارات

• فقدان اعتبارات ملی و  کمبود اعتبارات 	
استانی در  اجرای طرح )سلیقه ای عمل 
کردن استان ها در اجرای طرح و توسعه 

آن(

• اخذ ردیف اعتباری مستقل با توجه به 	
جمعیت  10 میلیونی زنان روستایی و 

عشایری

• سوق دادن درصدی از اعتبارات 	
پروژه های اجرایی به منظور زمینه سازی و 

توانمندسازی جوامع محلی

انتخاب

• تعداد کم تسهیل گران در روستاهای واجد 	
شرایط

• با توجه به نیاز کشور )وجود 23155 روستا 	
باالی 50 خانوار که برای تحت پوشش 
قرار گرفتن آنها در این طرح، هر سال 

باید2316  نفر انتخاب شود. ولی متاسفانه 
به دلیل کمبود اعتبارات، هر ساله بطور 

متوسط 700 نفر انتخاب می شوند.(

• با تامین بودجه کافی انتخاب تسهیل گران 	
در سطح گسترده تری صورت می گیرد. 

با تحت پوشش قرار گرفتن اکثر روستاها، 
زمینه های الزم برای اجرای پروژه های 

توسعه کشاورزی و توسعه روستایی در آنها 
فراهم می گردد.

آموزش

• کافی نبودن برنامه های آموزشی )سطح 	
پوشش و کیفیت آموزش( بدلیل کمبود 

اعتبارات 

• اثربخش نبودن آموزش ها	

• برنامه ریزی آموزشی متمرکز ملی و 	
منطقه ای

• استفاده از امکانات آموزشی سایر دفاتر  و 	
سازمان ها

• ارائه آموزش های مهارتی و فراهم آوردن 	
امکانات برای اثربخش بودن آموزش ها
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حمایت

• عدم حمایت های الزم از تسهیل گران 	
)اردوهای آموزشی و انگیزشی، ابزار کار 

و ....(

• حمایت از تسهیل گران	

• تسهیل در اعطای تسهیالت به آنان، 	
الویت قرار دادن آنان در فعالیت های 

ترویجی و توسعه ای و حمایت از گسترش 
آموزش ها توسط تسهیل گران

انگیزه

• کاهش انگیزه بدلیل عدم حمایت های 	
الزم در طول  مدت تسهیل گری

• فراهم آوردن زمینه های الزم برای 	
افزایش انگیزه و تشویق تسهیل گران 

برای انجام فعالیت های جمعی در روستا

الزم به ذکر است نتایج ارزیابی ها در برنامه ریزی ها مورد استفاده قرار گرفته است.
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دستاوردها 
جدول شماره )6( بیانگر توزیع زنان تسهیل گر در استان های کشور به تفکیک روستایی و عشایری است. 

آنچــه در جــدول مشــاهده مــی شــود اختــالف زیــاد تعــداد تســهیل گران در برخــی از استان هاســت. یــک دلیــل منطقی آن 
بــه وســعت اســتان و نیــز تعــداد روســتاهای آن برمــی گــردد. ولــی دلیــل دیگــر آن، ایــن اســت کــه پــس از اســتانی شــدن 
بودجــه دفتــر اتوســعه فعالیت هــای کشــاورزی  زنــان روســتایی و عشــایری  و کاهــش شــدید اعتبــارات ملــی، اســتان ها بر 
اســاس بــاور، ســلیقه و امکانــات خــود اقــدام بــه ادامــه اجــرای طــرح نمودنــد. در نتیجــه ایــن طــرح بــر اســاس عوامــل فوق 
بــه ویــژه امکانــات )کــه شــامل وجــود الزم و کافــی کارشــناس امور زنــان در شهرســتان هــا و بودجــه الزم بود( در اســتان ها 
اجــرا شــد. بنابــر ایــن اســتان خوزســتان با بیشــترین فرصــت بهره گیــری از امکانــات اســتانی مبــادرت به انتخاب بیشــترین 
تســهیل گر نمــوده و بــه همیــن منــوال اســتان های فــارس، اصفهان، خراســان رضــوی، زنجــان و بوشــهر در مراتــب بعدی 
قــرار گرفتنــد. برخــی اســتان ها نیــز ماننــد یــزد، کرمــان، کردســتان ، ســمنان، هرمــزگان و تهــران احتمــاال به دلیــل کمبود 
یــا نبــود امکانــات از رشــد بســیار کنــدی در اجــرای طــرح برخــوردار بوده اند البته اســتان البـــرز و قم نیز تعـــداد بســیار کمی 

تســهیل گر انتخــاب کــرده انــد ولــی به دلیل کوچـــکی اســتان نمــی تــوان در موردشــان چنیــن قضاوتــی را کرد. 
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جدول شماره 6- آمار زنان تسهیل گر توسعه روستایی و عشایری به تفکیک استان تا پایان سال 1395

تعداد زنان تسهیل گر )نفر( استانردیف 

جمع کل روستاییعشایری*استان
11495506آذربایجان شرقی1
14437451اذربایجان غربی2
22۸22۸4اردبیل3
3220223اصفهان4
55964البرز5
4250254ایالم6
26365بوشهر7
975۸4تهران۸
6155161جیرفت و کهنوج9
2150152چهار محال و بختیاری 10
32264296خراسان جنوبی11
71601160۸خراسان رضوی12
13204217خراسان شمالی13
1715001517خوزستان14
364364 زنجان 15
2969۸سمنان16
3026۸29۸سیستان و بلوچستان17
30670700فارس 1۸
261261 قزوین19
106106 قم20
113113 کردستان21
4205209کرمان 22
274674۸کرمانشاه23
3134137کهکیلویه و بویر احمد24
6609615گلستان25
3466469گیالن26
334۸351لرستان27
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5945950مازندران2۸
293293 مرکزی 29
12۸۸2۸9هرمزگان 30
1225226همدان31
26971یزد32
21911961121۸0چمع کل  

منبع آمار زنان تسهیل گر عشایری : سازمان امور عشایر کشور 

نمودار )1(- تعداد کل زنان تسهیل گر توسعه روستایی و عشایری تا پایان سال 1395 

نمودار )2(- تعداد زنان تسهیل گر عشایری تا پایان سال 1395
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نمودار 3- تعداد زنان تسهیلگر توسعه روستایی تا پایان سال 1395 

جدول شماره 7- روند انتخاب زنان تسهیل گر توسعه روستایی و عشایری در سال )137۸-1395(

13سال اجرا
7۸

13
79

13
۸0

13
۸1

13
۸2

13
۸3

13
۸4

13
۸5

13
۸6

13
۸7

13
۸۸

13
۸9

13
90

13
91

13
93

13
94

13
جمع کل95

تعداد انتخاب 
2210تسهیل گران )نفر(

0
15

0
12

0
15

0
90

2
95

6
10

10
10

6799
5

30
0

55
0

94
7

91
۸

24
1

۸3
0

29
22121۸0
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صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری

توســعه فعالیت هــاي اقتصــادي بیــش از هــر چیــز نیــاز بــه ســرمایه دارد. ســرمایه هرچنــد انــدک باشــد در 
ایجــاد تحــرک اقتصــادي موثــر اســت. بســیاري از صاحب نظــران امــر توســعه برایــن باورنــد کــه افــراد فقیــر 
تنهــا بــه ایــن دلیــل فقیــر باقــي مي ماننــد کــه فاقــد ســرمایه اولیــه هــر چنــد کوچــک بــراي تحرک بخشــي 
ــتري  ــت بیش ــایری اهمی ــتایي و عش ــان روس ــورد زن ــر در م ــن ام ــتند. ای ــود هس ــاي خ ــعه فعالیت ه و توس
پیــدا مي کنــد. آنهــا بــه دلیــل فقــدان اســناد رســمي مالکیــت، نداشــتن ســهم آورده وضامــن معتبــر امــکان 
اســتفاده از منابــع مالــي رســمي وقانونــي را ندارنــد و بــه طــور معمــول در اکثــر کشــورهاي در حــال توســعه 
بــراي تامیــن ســرمایه اولیــه بــه منابــع غیر رســمي متکــي مي باشــند. از ایــن رو تســریع و تســهیل دســتیابي 
آن هــا بــه منابــع مالــي یکــي از الویت هــاي ایــن کشورهاســت. بــر همیــن اســاس زادگاه سیســتم هاي خــرد 
ــد ســرمایه  ــال اقتصــادي و فاق ــاي فع ــي آن گروه ه ــن اصل ــال توســعه و مخاطبی ــي، کشــور هاي در ح مال
ماننــد روســتاییان بــه ویــژه زنــان روســتایي هســتند. چنان کــه بــراي نخســتین بار یــک اقتصــاد دان اهــل 
بنــگالدش بــه نــام محمــد یونــس در ســال 1976 ایــن سیســتم را بــراي دســتیابي روســتاییان بنگالدشــي بــه 
منابــع مالــي و اعتبــاري راه انــدازي کــرد و بــه تدریــج آن چنــان گســترش داد کــه امــروز بــه گرامیــن بانــک 

بنــگالدش معــروف شــده اســت.
تجربــه اعتبــار خــرد درکشــور هاي مختلــف نشــان مي دهــد کــه زنــان عــالوه بــر اســتفاده از ایــن وام هــا 
بــراي توســعه فعالیــت خــود، بــا کســب عــادت بــه پس انــداز کــردن ، بــه تدریــج اســتقالل و اعتمــاد بــه نفس 
الزم را بــراي اداره خانــوار و تامیــن امنیــت غذایــي آن هــا بــه دســت مي آورنــد. بــه عــالوه اعتبــارات خــرد 
بــه عنــوان یک ســازه اجتماعــي درتقویــت شــبکه روابــط خانوادگــي، محلــي و تحکیــم خانــواده و پایــداري 

آن موثــر اســت.
ــتایي و  ــان روس ــای کشــاورزی زن ــعه فعالیت ه ــر توس ــود، دفت ــات و تجــارب موج ــن الزام ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــگ  ــج فرهن ــاری و تروی ــی و اعتب ــع مال ــه مناب ــتایی ب ــان روس ــدف تســهیل دسترســی زن ــا ه عشــایری ب
پس انــداز، از ســال 1379 اقــدام بــه تشــکیل صندوق هــاي اعتبــار خــرد ویــژه زنــان روســتایي نمــود. ایــن 
طــرح بــه صــورت پایلــوت بــا الهــام از الگــوي گرامیــن بانــک وباتوجــه بــه شــرایط روســتاهاي کشــور بــه 
ــده اي در  ــن کنن ــش تعیی ــان نق ــه زن ــردن آن، در یکــي از اســتان هاي شــمالي کشــور ک ــي ک منظــور بوم
ــاد اقتصــادي  ــز آن در ابع ــج موفقیت آمی ــه اجــرا درآمــد. پــس از نتای ــد ب ــد محصــوالت کشــاورزي دارن تولی
ــوار روســتایي در سایراســتان ها نیــز اجــرا شــد.  ــه ویــژه توســعه اشــتغال وافزایــش درآمــد خان واجتماعــي ب
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ــر عضــو در سراســر کشــور وجــود دارد.  ــا حــدود 45000 نف ــدوق  ب درحــال حاضــر1500  صن

اهداف 
1. تقویــت توانمنــدي هــاي زنــان روســتایي و عشــایري در زمینــه هــاي اجتماعــي و اقتصــادي بــا رویکــرد 

دســتیابي بــه توســعه پایــدار 
2. افزایش سطح درآمد خانوارهاي روستایي و کاهش فقر 

3. ایجاد و تقویت نهادهاي مردمي و گروه هاي محلي در مناطق روستایي 
4. فراهم نمودن زمینه هاي افزایش اشتغال زنان روستایي در بخش هاي کشاورزي 

5. هدایت پس اندازهاي غیر مولد روستائیان به سرمایه هاي مولد کارآمد 
6. افزایش سرمایه های اجتماعی و تقویت اعتماد متقابل در جامعه روستایی 

7. امکان دسترسی بیشتر زنان روستایی و عشایری سرپرست خانوار به منابع مالی و اعتباری 
۸. توسعه مشاغل و کسب و کارهاي کوچک و محلي و پایدار

فرآیند تشکیل صندوق اعتبارات خرد
ایــن صندوق هــا کــه در ســطح محلــی و یــک روســتا تشــکیل می شــوند مبتنــی بــر اصــول و چارچوب هــای 

توانمندســازی هســتند و کارکردهــای اقتصــادی و اجتماعــی را توامــان پیگیــری می کنند.
دفتــر توســعه فعالیت هــای کشــاورزی زنــان روســتایي و عشــایري در ســال های گذشــته مبالغــی بیــن 10 تــا 
20 میلیــون ریــال بــه عنــوان کمــک ســرمایه در اختیــار هــر صنــدوق قــرار مــی  داد کــه در حــال حاضــر ایــن 
کمــک قطــع شــد و اغلــب صندوق هــا بــه صــورت خودجــوش بــا پــس اندازهــای مــردم تشــکیل مــی شــوند.
ــدوق به طــور مســتقل از  ــر صن ــر اســت. ه ــر 50 نف ــدوق 30 و حداکث ــک صن ــداد اعضــای ی ــل تع ــد اق ح
صنــدوق دیگــر عمــل می  کنــد. پس انــداز  محــور اصلــی فعالیــت مالــی صنــدوق هــا اســت و اعضــا بایــد 
مبلغــی یکســان را هــر ماهــه در صنــدوق مشــترک پس انــداز نماینــد. از مجمــوع انباشــت ایــن پس اندازهــا 
و کمــک ســرمایه دفتــر توســعه فعالیــت هــای کشــاورزی زنــان روســتایی و عشــایری، بــه اعضــا وام داده 
ــه پرداخــت  ــد ک ــتغال زا اســت هرچن ــدی و اش ــای تولی ــرای فعالیت ه ــب ب ــا اغل ــود. پرداخــت وام ه می ش
وام هــاي معیشــتي  نیــز در ایــن صنــدوق هــا بــه فراموشــی ســپرده نمــی شــود. مبلــغ وام هــای اعطائــی هــر 
صنــدوق بســته بــه میــزان ســرمایه صنــدوق هــا متفــاوت اســت. اقســاط وام معمــواًل بــه شــکل ماهانــه و در 
طــی 10 تــا 12 مــاه بازپرداخــت مــی شــود. نــرخ ســود وام هــا نیــز در صنــدوق هــا متغیــر اســت و بــا نظــر و 

مشــارکت اعضــا تعییــن مــی شــود.
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جدول شماره  ۸- مراحل اجرایی صندوق اعتبارات خرد زنان زنان روستایی و عشایری 

1-انتخاب منطقه

-تصمیم گیري در مورد معیارهاي انتخاب )از جمله زیرساخت ها – پتانسیل هاي تولیدي، اقتصادي، 
فقر – ترکیب اجتماعي(

-منطقه روستایی و عشایری داراي جمعیت بین 200- 150 خانوار
-از فقر نسبی )نه فقر مطلق( برخوردار باشند.

-امکان ایجاد اشتغال خانگي فراهم باشد
-مشارکت روستایی و عشایری منطقه باال باشد

-نبودن نهادهاي مالي رقیب

1-1-مطالعات اقتصادي و 
اجتماعي و...

PRA جمع آوري اطالعات به روش-
-تعیین سطح رفاه و منابع مالي در روستا و عشایر

-شناخت منابع طبیعي پتانسیل تولید در روستا و عشایر
-تقویم فصلي

-زمینه  هاي مشارکت روستایی و عشایری )زنان(
-شناخت وضعیت اجتماعي و فرهنگي در روستا و عشایر

2-بررسي امکان یابي تأسیس 
صندوق

-برگزاري جلسات توجیهي براي زنان روستایی وعشایری برای ایجاد صندوق
-برگزاري جلسات توجیهي براي شوراهاي اسالمي

-برگزاري جلسات توجیهي براي مروجان زن روستایی و عشایری
-روستا گردشي و دعوت از گروه کم درآمد خانوارهاي روستایی و عشایری

-درخواست معیارهاي الزم براي ایجاد یک صندوق
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3-مرحله تأسیس صندوق

- عضوگیري
- تعداد اعضاء حداقل 30 حداکثر 50 نفر

- از هر خانوار تنها یک نفر عضو صندوق مي  شود
- اولویت عضویت در صندوق با خانوارهاي کم درآمد وزنان سرپرست خانوار مي  باشد

- سن اعضاء را حداقل 15 و حداکثر 60 سال مي  باشد.
- اعضاء باید ساکن همان منطقه باشند.

- اعضاء باید متعهد به شرکت در جلسات باشند.
- تجهیز پس انداز

- هر یک از اعضاء در هر جلسه مي  باید مبلغي را به عنوان پس انداز بیاورد
- حداقل پس انداز توسط اعضاء در جلسه اول تعیین خواهد شد. )حداقل مبلغ سرمایه بسته به شرایط 

مالي و توافق آنها معین خواهد شد(
- اعضاء مي  توانند پس انداز بیشتري را انجام دهند. اما پس انداز بیشتر سقف وام براي یک عضو را 

افزایش نمي  دهد.
- افزایش پس انداز در یک گروه مي  تواند سقف وام گروه را افزایش دهد.
- به پس انداز اعضاء که وام استفاده کرده  اند، کارمزدي پرداخت نمي  شود.

- به پس انداز اعضائي که از وام استفاده نمي کنند با تصویب هیأت مدیره مي  توان کارمزدي حداکثر برابر 
نرخ سود پس انداز کوتاه مدت نظام بانکي پرداخت نمود.

- در صورت انصراف اعضاء از عضویت چنانچه وام دریافت کرده باشد، پس انداز وي تا یک دوره کامل 
وام دهي نزد صندوق خواهد ماند.

- در صورت انصراف اعضاء از عضویت چنانچه وام دریافت نکرده باشد، با موافقت هیأت مدیره قابل 
پرداخت است.

- مشخص شدن مقررات جلسات
- مشخص شدن )روز و ساعت( جلسات و گردهمایي زنان

- مشخص شدن تعداد غیبت هاي موجه در جلسات متشکله در طي سال
- مشخص شدن مقدار تأخیر در حضور جلسات
- مشخص شدن جریمه دیرکرد در پرداخت وام

بطور کلي در این بخش آئین نامه داخلي توسط اعضاء تصویب مي  شود.
- تشکیل هیأت مدیره

- مشخص شدن کاندیدهاي از بین اعضاء که از حسن شهرت و توانایي جهت همکاري آماده  اند
- رأي گیري توسط اعضاء

- مشخص شدن اعضاء هیأت مدیره )مدیر – خزانه دار – منشي(
- مشخص شدن وظایف هر یک جهت اداره منظم و منسجم جلسات توسط ایشان

- تشکیل گروه
1- اعضاء به گروه هاي 5 تا 7 نفر بر اساس فعالیت هایي که مي  خواهند انجام دهند و براي آن وام 

دریافت دارند تقسیم مي  شود.
2- انتخاب سرگروه و مشخص شدن وظایف آن توسط گروه

1-2- سرگروه از بین اعضاء انتخاب مي  شود.
2-2- سرگروه مي  باید از نظر فعالیت تولیدي تجربه و موفقیت بیشتري از سایر اعضاء داشته باشد.
3-2- سرگروه تمایل به فعالیت اجتماعي و شرکت در برنامه  هاي آموزشي در صندوق داشته باشد.

4-2- سرگروه وظیفه جمع  آوري پس انداز و اقساط و تحویل آن به حسابدار را دارد.
5-2- سرگروه می باید فرم تقاضاي وام اعضاءگروه را ارزیابی و تایید نماید

6-2- سرگروه می باید تجارب تخصصي را به اعضای گروه انتقال دهد
7-2- سرگروه می باید با اعضاء گروه براي استفاده بهتر از وام هاي صندوق هم فکري نماید 
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4-تأسیس مجموعه اداري - 
مالي صندوق

-انتخاب محل تأسیس صندوق )مشخص شدن مکان نشست ها، اکثراً مکان هاي عمومي منطقه از قبیل 
حسینیه، مسجد، کتابخانه و ...(

-تهیه لوازم و وسایل اداري )تهیه دفتر معین - کل - دفترچه حساب پس انداز و ...(
-تجهیزات

-ساعات کار )ماهیانه - هفته اي و ...(

5-آموزش مورد نیاز اعضاء 
صندوق

-آموزش هاي مورد نیاز اعضاء صندوق ها
-آموزش هاي مشارکتي
-آموزش هاي کارآفریني
-آموزش هاي بازاریابي

-آموزش هاي حسابداري پایه

-تزریق سرمایه به صندوق از طریق دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری6-تزریق سرمایه به صندوق
)در صندوق های اولیه انجام می شد(

7-پرداخت وام )مراحل اجرائي 
و عملیات صندوق وام دهي و 

تجدید منابع مالي(

6 مرحله ذکر شده قبل در طي 6 ماه صورت مي  گیرد.

از مرحله 7 به بعد در شش ماهه دوم صورت مي  گیرد.
- درخواست و تقاضا وام از سوي اعضاء در راستاي درآمدزایي 

- بررسي وام هاي درخواستي توسط اعضاء گروه - سرگروه و هیأت مدیره
- پرداخت وام

- ضمانت وام گیرنده توسط اعضاء گروه
- دوره بازپرداخت 10 ماهه

- کارمزد بازپرداختي بین 7 تا 10 درصد
)بازپرداخت کامل و به موقع اقساط وام  ها ، براي وام هاي بعدي موثر است

- براساس بازپرداخت وام  هاي دریافتي اعضاء از صندوق سرمایه  هاي اضافي بر اساس عملکرد مطلوب 
تعداد وام  هاي مرحله بعدي افزایش مي  یابد.

۸-مرحله نظارت

- نظارت در نحوه عملکرد اعضاء )در مورد وام گرفتن وام - بازپرداخت هزینه کرد در تولید توسط هیأت 
مدیره

- نظارت و تصویب نهایي توسط مدیریت پروژه واحد مرکزي در سال اول تأسیس صندوق
- انتقال مسئولیت نظارت از مرکز )سازمان( به استان و شهرستان در سال دوم

- انتقال مسئولیت نظارت و پیگیري از استان به هیأت مدیره صندوق و اعضاء آن در سال سوم

دستاوردها 
ــه کــرد وام هــا در  ــه تصمیم گیــری هــای جمعــی، هزین ــان روســتایی و عشــایری در زمین - توانمنــدی زن

راســتای فعالیــت هــای کشــاورزی و ضمانــت زنجیــره ای وام هــا توســط خودشــان
- توسعه فعالیت هاي اقتصادي، افزایش درآمد و بهبود معیشت خانوار

- توانمند شدن خانوارهاي روستایي و عشایری در توسعه کشاورزي و روستایي
- فراهم شدن بیش از 50 درصد سرمایه صندوق ها از محل پس انداز محلي
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- توانمندي زنان در مدیریت و خودگرداني صندوق ها 
- تشــکیل حــدود 1500 صنــدوق خــرد روســتایي و عشــایری  بــا تحــت پوشــش قــرار دادن حــدود 32000 
نفــر عضــو )بهــره منــد مســتقیم( و 120000 نفــر )بهــره منــد غیــر مســتقیم( بــا میــزان ســرمایه 2۸ میلیــارد 

لی. ریا
جدول شماره 9-  تعداد صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی و موارد مصرف آن تا  پایان سال 1395

ف
استان ردی

تعداد صندوق 
اعتبارت خرد 
زنان عشایری 

تعدا صندوق 
اعتبارات خرد 
زنان روستایی 

موارد مصرف تعداد کل تعداد اعضا
وام ها

1459144973آذربایجان شرقی 1
باغبانی، فراوری 

محصوالت زراعی، 
کاشت حبوبات 

سبزیکاری

171163174133آذربایجان غربی 2

 دامداری )دام 
سبک و سنگین(

فراوری محصوالت 
باغی، پرورش مرغ 
بومی،صنایع دستی

61031916اردبیل 3
زنبورداری، خرید 

علوفه،کشاورزی،تولیدات 
دامی،طرح های فنی و 

حرفه ای

31131314 اصفهان4
پرورش طیو،رصنایع 
تبدیلی محصوالت 

لبنی،قالی بافی

صنایع تبدیلی،زنبور 5۸25413البرز 5
داری،صنایع دستی

443124547ایالم6
پرورش دام،رشته 

بری،سبزیکاری،کشت 
یونجه ، صنایع دستی

350175653بوشهر7
دامپروری،زنبور 
داری،کشاورزی 

،خدمات

پرورش مرغ بومی 1245106957تهران۸
،کشاورزی، خیاطی

10۸2321۸جنوب کرمان 9
دامپروری،پرورش 
طیور،صنایع تبدیلی 

محصوالت لبنی
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چهارمحال و 10
533۸263۸بختیاری 

کشاورزی ،پرورش 
قارچ، دامداری، 

قالی بافی،جمع اوری 
گیاهان دارویی

371294614166خراسان جنوبی 11

تهیه عرقیات گیاهی،پ 
رورش، بوقلمون، خرید 

آذوقه و نهاده های 
دامی ،تهیه صابون 

سنتی،دامداری،تعمیر 
محل نگهداری 
دام،فرش بافی

92775736خراسان رضوی 12
کشاورزی 

،دامداری،صنایع 
دستی،خرید 

دام،پرورش مرغ بومی

1۸1732535 خراسان شمالی 13

کشت سبزی و 
صیفی جات،پرورش 

طیور،خرید لوازم 
کشاورزی،صنایع 

دستی

151454006160خوزستان 14
کشاورزی ،پرورش 

دام ،خدمات، 
زنبورداری

1165211زنجان15

کشت سبزی جات، 
فراوری محصوالت 
لبنی تولید روغن 
کرچک،رشته بری 

،کشت زعفران ،کشت 
یونجه گلیم بافی 
،فروشگاه تعاونی 

141665230سمنان 16
خرید دام و طیور،تولید 
نهال ،کشت سبزی 
جات ،ایجاد گلخانه 

،خیاطی

 سیستان و 17
412379164بلوچستان 

دامپروری ،پرورش مرغ 
بومی ،زنبور داری جمع 
اوری،گیاهان دارویی 

بسته بندی محصوالت 
کشاورزی ،صنایع 

دستی،خدمات
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37221۸97525۸فارس1۸
زنبور داری، خرید 

علوفه،کشاورزی،تولیدات 
دامی،طرح های فنی و 

حرفه ای

2065520قزوین19

خرید دام وطیور- 
زبنورداری- پرورش 
مرغ بومی- فرآوری 
محصوالت لبنی- 

صنایع دستی - ایجاد 
گلخانه - کشاورزی

4114قم20
پرورش آبزیان ،خرید 
دام ،،سبزی خرد کنی 

،زنبورداری

31۸4731کردستان 21
پرورش زنبور 

عسل،پرورش قارچ 
،گلیم بافی ،خرید دام 

934۸1543کرمان 22

جمع آوری  وبسته 
بندی گیاهان دارویی 
،رشته بری ،سبزی 
کاری،تولید عرقیات 
گیاهی،صنایع تبدیلی 

،کیف دوزی ،گلیم بافی 
،پخت نان و شیرینی 
محلی،خیاطی،پرورش 

دام و طیور

10923009102کرمانشاه 23

زراعت،صنایع تبدیلی 
،کشت سبزی و صیفی 

جات ،پرورش مرغ بومی 
،خرید دام و دامپروری 
،قالی بافی، خرید بذر 

وسایر نهاده های 
کشاورزی

کهکیلویه و بویر 24
62364229احمد

جمع اوری گیاهان 
دارویی ،دامپروری 

،پرورش طیور ،صنایع 
دستی

6517011گیالن 25
کشاورزی، کشت 

صیفی جات صنایع 
دستی ،صنایع تبدیلی 

،پرورش طیور
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122059032گلستان26
پرورش طیور ،نوغان 
داری،صنایع دستی، 

کشاورزی

554167359لرستان 27

پرورش گوسفند بومی 
،اجاره زمین کشاورزی 
،کشت سبزی جات 

،تعمیر سیستم آبیاری 
مزرعه،صنایع تبدیلی

65359۸59مازندران2۸

نهال کاری 
،نوغانداری، خرید 

علوفه ،پرورش مرغ 
بومی، کشت توت 
فرنگی و کیوی 

پرورش قارچ ،صنایع 
دستی، خدمات

1744۸17مرکزی29

پرورش بوقلمون 
،سبزیکاری،کشت 

زعفران ،خرید علوفه 
،پرورش زنبور عسل 

،کشت یونجه

27621937۸هرمزگان30
دامداری ،پرورش مرغ 
بومی ،صنایع دستی، 

خیاطی ،پرورش 
قارچ،خدمات

۸324۸همدان 31
باغداری ،کشت 

زعفران ،دامپروری 
،کشت گندم قالیبافی

2932011یزد 32
پرورش مرغ 

بومی،رشته بری،تهیه 
سبزی جات خشک 
،تهیه گیاهان دارویی

 308141843384جمع کل جمع کل

منبع : آمار صندوق عشایری از سازمان امور عشایر کشور
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نمودار شماره 5 - تعداد صندوقهای تشکیل شده در کشور تا پایان سال 1395 به تفکیک استان

نمودار شماره 6- تعداد صندوقهای اعتبارت خرد زنان روستایی تا سال 1395 

نمودار شماره 7 - تعداد صندوقهای اعتبارت خرد زنان عشایری تا سال 1395
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مروری بر پژوهش های انجام شده پیرامون صندوق های اعتبار خرد
ــازی  ــزاری آن در توانمند س ــر گ ــا و تاثی ــی صندوق ه ــادی، اجتماع ــرات اقتص ــی از اث ــور آگاه ــه منظ ب
اقتصــادی و اجتماعــی اعضــا مــروری بــر پژوهش هایــی کــه عمدتــا در قالــب پایــان نامه هــای 
دانشــجویی انجــام شــده اســت خواهیــم داشــت. اگــر چــه مطالعــه جامعــی موجــود نیســت کــه 
ــود دارد.  ــا وج ــی از صندوق ه ــون برخ ــوردی پیرام ــات م ــا مطالع ــود ام ــامل ش ــا را ش ــه صندوق ه کلی
در تحقیقاتــی کــه توســط مرکــز تحقیقــات و بررســی روســتایی وزارت جهــاد کشــاورزی در مــورد 
ــت: ــده اس ــت آم ــه دس ــر ب ــج زی ــت نتای ــده اس ــام ش ــزگان انج ــتان هرم ــای اس ــرد صندوق ه  عملک
بالــغ بــر 70 درصــد از اعضــا بی ســواد و کم ســواد بــوده انــد و بــرای ســهولت دسترســی آنهــا بــه وام، فــرم 
تقاضــا بــه شــکل ســاده ای طراحــی شــده کــه قبــل از گرفتــن وام بــرای آنهــا شــرح داده می شــود. از کل 
اعضــای صنــدوق هــا تنهــا 21 درصــد توانســته بودنــد از وام بانکــی در گذشــته اســتفاده کننــد و بــرای بقیــه 
علی رغــم فعالیت هــای درآمدزایــی کــه داشــتند، ایــن امــکان فراهــم نبــوده اســت. عواملــی نظیر عــدم امکان 
تامیــن وثیقــه و ضامــن، در دســترس نبــودن شــعب بانــک بــه عنــوان دلیــل عــدم دسترســی بــه وام بانکــی 
ذکــر شــده اســت و در نهایــت ایــن پژوهــش نتیجه گیــری می  کنــد کــه تشــکیل صنــدوق اعتبــارات خــرد 
دسترســی زنــان بــه خدمــات مالــی را افزایــش داده اســت. در مــورد تاثیــر صنــدوق بــر اشــتغال مشــخص شــد 
کــه ۸0 درصــد از زنــان قبــل از گرفتــن وام، فعالیت هــای درآمــد زا داشــتند کــه مهمتریــن آنهــا فعالیت هــاي 

مربــوط بــه صنایــع دســتی و خیاطــي بــوده اســت )24 درصــد(.
در بیــن اعضــاء 20 درصــد قبــل از گرفتــن وام هیــچ فعالیتــی انجــام نمی  دادنــد. ایــن افــراد عمدتــاً اعضــای 
ــداری)31  ــد دام ــام داده ان ــتفاده از وام انج ــا اس ــان ب ــه زن ــی ک ــن فعالیت ــد. عمده تری ــدوق بودن ــوان صن ج
درصــد( و پــس از آن خیاطــی و صنایــع دســتی بــوده اســت )2۸ درصــد( وام هــای صنــدوق نتوانســته بــر نــوع 
فعالیت هــا تاثیــر چندانــی بگــذارد بــه ایــن معنــی کــه فــرد وام گیرنــده فعالیــت ســنتی قبلــی را دنبــال کــرده 
اســت. مــواردی وجــود داشــته کــه افــراد بــا اســتفاده از وام بــه فروش مــواد غذایــی و عرضــه خدمــات پرداخته 

انــد. امــا ایــن مــوارد محــدود بــوده اســت.3 
مطالعــه ای بــا موضــوع "بررســی اثــر بخشــی صندوق هــای اعتبــارات خــرد در توانمنــد ســازی زنان روســتایی 
اســتان کرمانشــاه" در ســال 1390 دو گــروه از زنــان عضــو و غیــر عضــو را ار نظــر ســطح توانمندی هــای 
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی مــورد بررســی قــرار داده اســت. نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه 

زنــان عضــو صندوق هــای اعتبــارات خــرد از ابعــاد مختلــف در ســطح باالتــری از توانمنــدی قــرار دارنــد.3

3- مژگان . فقیری. بررسی اثر بخشی صندوق های اعتبار خرد در توانمند سازی زنان روستایی کرمانشاه. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی دانشگاه کرمانشاه. گروه   
ترویج . سال 1390 
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از بعــد توانمنــدی اقتصــادی، اعضــای صندوق هــای اعتبــارات خــرد بــا داشــتن درآمــد و پس انــداز مســتقل، 
دسترســی بــه منابــع و تســهیالت، قــدرت بــاز پرداخــت وام و ... از زنــان غیــر عضــو کــه اکثــرا دسترســی بــه 
تســهیالت )اعــم از بانکــی و غیــر بانکــی( و نیــز پس انــداز و درآمــدی ندارنــد، توانمندتــر بــود. بــه گونــه ای 
کــه بررســی میانگیــن دو گــروه نشــان می دهــد کــه متوســط امتیــاز توانمنــدی اقتصــادی زنــان غیــر عضــو 

بــا)20/20( بــه طــور معنــا داری کمتــر از توانمنــدی اقتصــادی زنــان عضــو )39/32( اســت.
در زمینــه توانمنــدی خانوادگــی، زنــان عضــو صنــدوق اعتبــارات خــرد بــا داشــتن قــدرت تصمیم گیری بیشــتر 
در مــورد مســائل مختلفــی همچــون تحصیــل، اشــتغال، ازدواج و ... نســبت بــه زنــان غیــر عضــو از توانمنــدی 
بیشــتری در خانــواده برخوردارنــد. مقایســه بیــن توانمنــدی اجتماعــی زنــان عضــو و غیــر عضــو در صنــدوق 
اعتبــارات خــرد نشــان می دهــد کــه امتیــاز توانمنــدی اجتماعــی زنــان غیــر عضــو بــا 20/09 کمتــر از زنــان 
عضــو بــا 26/64 می باشــد. اعضــای صندوق هــای خــرد بــا داشــتن حضــور اجتماعــی بیشــتر، عضویــت در 
ســازمان های رســمی و غیــر رســمی، حضــور در شــوراهای اســالمی و شــرکت در مجالــس مذهبــی و غیــر 

مذهبــی از توانمنــدی اجتماعــی باالتــری نســبت بــه زنــان روســتایی غیرعضــو برخوردارنــد.4
مطالعــه دیگــری کــه در ســال 13۸6 در چهــار اســتان کرمانشــاه، مازنــدران، خراســان رضــوی و هرمــزگان 
انجــام شــده اســت نشــان می دهــد کــه عضویــت در صنــدوق در ابعــاد اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و 

بهداشــتی زندگــي زنــان روســتایي تأثیــر گذاشــته اســت. 
ــر بخشــي  ــه اث ــه ک ــن مطالع ــف لیکــرت انجــام شــده اســت  و بیانگــر ای ــدي طی ــر اســاس درجه بن ب
ــاد  ــن 3.26، در ابع ــا میانگی ــاد اقتصــادي ب ــن 2.75، در ابع ــا میانگی ــود زندگــي ب ــاد اجتماعــي بهب در ابع
فرهنگــي بــا میانگیــن 3.32 و در ابعــاد بهداشــتي بــا میانگیــن 2.۸5 می باشــد کــه اثــر بخشــي متوســط 

ارزیابــي شــده و بیشــترین اثــر بخشــي در ابعــاد اجتماعــي و بهداشــتي بــوده اســت5.
نتایــج مطالعــه ای کــه بــا هــدف مقایســه صندوق هــای اعتبــار خــرد و گروه هــای خودیــار در 
فقر زدایــی انجــام شــده اســت، نشــان می دهــد کــه وام هــای پرداختــی از ســوی صنــدوق اعتبــار خــرد 
زنــان، بــر درآمــد خانــوار اثــر مثبــت دارد. اعتبــارات پرداختــی بــا افزایــش درآمــد خانــوار در کاهــش فقــر 
آنــان مؤثــر بــوده اســت. ایــن مطالعــه تصریــح می کنــد کــه پــس از گرفتــن وام، درآمــد خانوارهایــی کــه 
ــردان اداره می شــوند،  ــا سرپرســتی م ــی کــه ب ــان اداره می شــوند بیشــتر از خانوارهای ــا سرپرســتی زن ب

افزایــش یافتــه اســت. 6 

4-همان
5- مهری. مداحی.بررسی اثر بخشی صندوق های اعتبار خرد در بهبود زندگی آن ها در استان های مازندران، کرمانشاه، هرمزگان و خراسان جنوبی. پایان نامه کارشناسی ارشد. سال 

13۸6. موسسه عالی اموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی. دفتر آموزش وپژوهش استانداری تهران.
6- زهرا. طبیبی. بررسی اثر اعتبارات خرد بر فقر. مطالعه موردی صندوق های اعتبار خرد زنان روستایی و گروه های خودیاردراستان فارس. پایان نامه. کارشناسی ارشد. دانشکده 

کشاورزی. دانشگاه شیراز. سال 13۸6
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ــر روی توانمندی هــای  ــار خــرد ب ــر اســاس مطالعــات انجــام شــده صندوق هــای اعتب ــه ایــن ترتیــب و ب ب
اقتصــادی و اجتماعــی زنــان روســتایی تاثیــر داشــته اســت. اگــر چــه ایــن تاثیــر بــه ویــژه از نظــر اقتصــادی 
چنــدان قابــل توجــه نبــوده و تــا حــدودی کســب و کارهــای گذشــته آن هــا را رونــق داده اســت. امــا در ابعــاد 
اجتماعــی ایــن تاثیــر گــذاری جدی تــر بــوده اســت. عــالوه بــر مطالعــات فــوق، مشــاهدات و اظهــارات افرادی 
ــد  ــد می کن ــه را تایی ــن یافت ــز ای ــتند نی ــور داش ــا حض ــکل گیری صندوق ه ــای ش ــتین روزه ــه از نخس ک
ــر از  ــتر و مهمت ــب بیش ــه مرات ــا ب ــن صندوق ه ــت در ای ــی از عضوی ــی ناش ــای اجتماع ــه توانمندی ه ک
توانمندی هــای اقتصــادی بــوده اســت. افزایــش اعتمــاد بــه نفــس و گســترش ســطح تعامــل اجتماعــی بــا 
ــش داده  ــی، حضــور و مشــارکت اعضــا را در عرصه هــای اجتماعــی افزای ــر دولت ــی و غی ســازمان های دولت
اســت . شــایان توجــه اســت کــه برخــی از مدیــران عامــل در برخــی شــاخص ها همچــون تحصیــل، اشــتغال، 

ازدواج و ... نســبت بــه زنــان غیــر عضــو از توانمنــدی باالتــری برخوردارنــد. 
ایــن صندوق هــا و اعضــای هیــات مدیــره ی آن، بعدهــا کاندیــدای عضویــت در شــوراهای اســالمی شــدند و 

توانســتند  از مــردم نیــز رای اعتمــاد بگیرنــد و از اعضــای فعــال شــوراها شــدند.

طرح ایجاد 600 صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری )طرح 
همکاری با صندوق کارآفرینی امید(

دفتــر توســعه فعالیــت هــای کشــاورزی زنــان روســتایی و عشــایری به منظور توســعه صنــدوق هــای اعتبارات 
خــرد زنــان روســتایی و عشــایری و اســتفاده از پتانســیل هــا و منابــع مالــی ســایر دســتگاه ها،  در ســال 1394 
اقــدام بــه عقــد تفاهــم نامــه همــکاری بــا صنــدوق کارآفرینی امیــد کــرد . موضــوع ایــن تفاهم نامــه همکاری 
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و نظــارت بــر اجــرای برنامــه تامیــن مالــی خــرد شــامل پــروژه هــای انتخــاب و آمــوزش تســهیلگران زن و 
ایجــاد 600 صنــدوق  اعتبــارات خــرد بــرای زنــان در روســتاها و مناطــق عشــایری 15 اســتان کشــور بــود کــه 
بــا هــدف بهبــود درآمــد بــرای اعضــای  600 صنــدوق بــه تعــداد 30،000 نفــر بطــور مســتقیم و120000نفــر 
بطــور غیــر مســتقیم، ایجــاد و حمایــت از اشــتغال و توســعه کســب و کار بــرای آنهــا و بــه ســفارش صنــدوق 
کارآفرینــی امیــد اجــرا گردیــد. در راســتای اجرایــی شــدن ایــن تفاهــم نامــه صنــدوق کارآفرینــی امیــد بــا 
تخصیــص اعتبــار نســبت بــه تامیــن هزینــه هــای اجرایــی و تامیــن تســهیالت اعتبــاری بــا کارمــزد پاییــن 
و دفتــر توســعه فعالیــت هــای کشــاورزی زنــان روســتایی و عشــایری بــا بــکار گیــری نیــروی متخصــص و 

کارشناســی خــود نســبت بــه اجرایــی شــدن تفاهــم نامــه اقــدام نمــود.

اهداف 
1- جلــب مشــارکت و همــکاری هــای اجتماعــی زنــان روســتایی و عشــایری در اداره جامعــه 

محلی
2- تأمین مالی برای حمایت از کسب و کارهای کوچک زنان

3- دسترسی آسان زنان روستایی و عشایری عضو صندوق به منابع مالی و اعتباری 

محل اجرا
ایــن طــرح در اســتان های آذربایجــان شــرقی ، آذربایجــان غربــی، ایــالم ، بوشــهر ، تهــران، خراســان جنوبــی 
خوزســتان ، چهارمحــال و بختیــاری ، سیســتان و بلوچســتان ، فارس ، کردســتان، کرمانشــاه، کهگیلویــه و بویر 

احمــد ، لرســتان و هرمــزگان اجــرا شــد.   

مراحل اجرای طرح در ستاد
 تشکیل شورای سیاست گزاری

 انتخاب 3 استان در فاز اول و تشکیل جلسه
 انتخاب 12 استان دیگر در فاز دوم و تشکیل جلسه

 انعقاد تفاهم نامه بین دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری و صندوق کارآفرینی
 تشــکیل کارگــروه در دفتــر )تشــکیل جلســات هفتگــی – تدویــن دســتورالعمل اجرایــی- تعییــن کارشــناس 

ناظــر اســتان و تدویــن شــرح وظایــف و...(
 اخذ مجوز های آموزشی کارشناسان از دفتر آموزش کارکنان
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مراحل اجرای طرح در استان 

عقد قرارداد بین صندوق کارآفرینی امید استان  و بخش غیردولتی با معرفی 
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی

ــتان ها و  ــتان ها ، شهرس ــات دهس ــز خدم ــان مراک ــژه کارشناس ــهیل گری وی ــی تس ــزاری کارگاه آموزش برگ
اســتان

ــتان ها ،  ــات دهس ــز خدم ــان مراک ــژه کارشناس ــرد وی ــارات خ ــدوق اعتب ــی صن ــزاری کارگاه آموزش برگ
شهرســتان ها و اســتان
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انتخاب و آموزش زنان تسهیل گر روستایی 
برگزاری کارگاه های آموزشی برای تسهیل گران روستایی 

تشکیل صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در مناطق هدف

آموزش اعضا و ارکان صندوق اعتبارات خرد روستایی
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نظارت و پایش طرح بر اساس چک لیست ها
مستند سازی طرح )تهیه گزارش کارگاه ها و.....(

عملکرد
بــر اســاس جــدول شــماره 10 تعــداد کارگاه هــای آموزشــی برگــزار شــده بــرای کارشناســان و جامعــه محلی در 
موضــوع آمــوزش تســهیل گری 17 دوره  و فرآینــد ایجــاد صنــدوق اعتبــارات خــرد 19 دوره بــوده اســت کــه 
طــی ایــن 36 دوره تعــداد ۸45 نفــر از کارشناســان جدیــد االســتخدام و تعــداد 1200 نفــر از زنــان تســهیل گر 
توســعه روســتایی بــا شــرکت در ایــن کارگاه هــا بــا اصــول تســهیل گری، تکنیک هــای تســهیل گری، فرآینــد 

ایجــاد صنــدوق اعتبــارات خــرد و تامیــن مالــی خــرد را فــرا گرفتنــد .

 جدول شماره 10- تعداد کارشناسان و تسهیل گران آموزش دیده مراکز استان، شهرستان، دهستان و روستا سال )1395-1394(

نام استانردیف

تعداد صندوق

تعداد دوره های 
برگزار شده 

)کارشناسان و 
جامعه محلی (

تعداد 
کارشناسان 

جدیداالستخدام 
آموزش دیده 

)نفر(

تعداد 
تسهیل گران 
آموزش دیده 

)نفر(

دوره صندوقتسهیل گریکلعشایریروستایی
تسهیل گری

فرآیند ایجاد 
صندوق 
اعتبارات 

خرد

دوره 
تسهیل گری

فرآیند ایجاد 
صندوق 
اعتبارات 

خرد

305352230153535آذربایجان شرقی1

3010401135254040آذربایجان غربی2

30301130303030ایالم3

30301127303030بوشهر4

355401310124040تهران5

چهار محال و 6
2010301140253030بختیاری

4015551140405555خراسان جنوبی7

705751135357575خوزستان۸
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20201120202020سیستان و بلوچستان9

7015۸5223737۸5۸5فارس10

35351146373535کردستان11

255301135353030کرمانشاه12

5050119105050کهگیلویه و بویراحمد13

10101120201010لرستان14

35351130303535هرمزگان15

510906001719444401600600جمع کل16

نظارت بر روند اجرای طرح
نظارت مرحله اول بر اساس جدول پایش طرح تسهیل گران

این فرم به ازای هر روستا که تسهیل گر در آن انتخاب می شود تکثیر و تکمیل می گردد. 
جدول 11 –  انتخاب تسهیل گران روستاهای مرکز جهاد کشاورزی دهستان  ........  شهرستان ... 

مکان تاریخ فعالیت ردیف 
اجرا 

تعداد 
حاضران 

اجرا 
مالحظات کنندگان 

نام روستا : جلسه انتخاب روستا 1

جلسه با شورای 2
روستا 

نتیجه گفتگو : 
مثبت ⃝           نه چندان مثبت ⃝ 

جلسه گفتگو با زنان 3
روستایی 

جلسه انتخاب 4
نام تسهیل گر : تسهیل گر 

جدول 12 –  برنامه آموزش تسهیلگران 

مکان تاریخ نوع آموزش ردیف 
اجرا 

نام مدرس / 
مالحظات مشاور 

 1
آموزش های عمومی 

)مفاهیم تسهیل گری ، مشارکت ، 
تکنیک های مشارکتی  و ...( 

نقش و فعالیت تسهیل گر 2 
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نظارت مرحله دوم بر اساس جدول پایش طرح صندوق اعتبارات خرد 

جدول 13 – مرحله انتخاب روستای  ........     مرکز خدمات کشاورزی دهستان    ........  شهرستان  ..........

مکان تاریخفعالیتردیف
اجرا

تعداد 
مخاطبان

اجرا 
مالحظاتکنندگان

جلسات توجیهي صندوق براي 1
زنان روستایی و عشایری  

عضوگیري) شروع تأسیس 2
صندوق(

جمع آوری و تجهیز پس انداز3

انتخاب اعضای هیأت مدیره4

تشکیل گروه های تولیدی 5

جدول 14 –  برنامه آموزش اعضای صندوق اعتبارات خرد زنان روستای .......... دهستان   ........... شهرستان ............

ریز فعالیتردیف
تاریخفعالیت

نام 
مدرس 

 /
مشاور

تعداد 
شرکت 
کنندگان

مالحظات

1

ارائه آموزش های عمومی

)آموزش های مشارکتی 
حسابداري پایه  ، کارآفریني  

، بازاریابي  ...(

عنوان دوره

نیازسنجی آموزشی بر اساس ظرفیت های 2
محلی توسعه کسب و کار

ارائه آموزش های تخصصی 3
کشاورزی

عنوان دوره
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جدول 15 - فرم مشخصات اعضای صندوق اعتبارات خرد روستای ....... دهستان ............. شهرستان .............

نام و نام خانوادگی مدیر عامل صندوق:

شماره تلفن همراه مدیر عامل صندوق :

نام و نام ردیف 
تاریخکد ملیخانوادگی

تولد

مدرک وضعیت تاهل
شغلتحصیلی

متاهلمجرد
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جدول 16- زمان بندی اجرای طرح 

فعالیتردیف

زمان
مالحظاتمجری

ول
ه ا

ما

وم
  د

ماه

م 
سو

اه 
م

م 
هار

 چ
ماه

جم
 پن

ماه

شم
 ش

ماه

م 
هفت

اه 
م

م 
شت

ه ه
ما

م 
نه

اه 
م

هم
ه د

ما

هم
زد

 یا
ماه

م 
ده

واز
ه د

ما

1
عقد قرارداد 

مجری پروژه با 
استان

                          

2

کارگاه آموزشی 
تسهیل گری 

ویژه کارشناسان 
امور زنان استان، 
شهرستان ها و 
دهستان های 
محل اجرای 

طرح

 مشاور طرح                        

انتخاب 3
تسهیل گر

کارشناس                         
 استان

4

کارگاه آموزشی  
ویژه  زنان 
تسهیل گر 

روستایی استان  
)اولین دوره( 

 مشاور طرح                        

5

کارگاه آموزشی 
اعتبارات خرد 

ویژه  کارشناسان 
امور زنان استان، 

شهرستانها و 
دهستان های 
محل اجرای 

طرح

 مشاور طرح                        

تشکیل صندوق 6
اعتبارات خرد

                        

با مسئولیت 
کارشناس 

استان
 

7
آموزش به ارکان 
و اعضا + مرحله 

پس انداز 

                         
با نظارت 

کارشناس مرکز 
جهاد کشاورزی

۸
اعطای 

تسهیالت قرض 
الحسنه به 

صندوق

                        

صندوق 
کارآفرینی 

امید

با نظارت 
کارشناس مرکز 
جهاد کشاورزی

                         وام دهی 9
با نظارت 

کارشناس مرکز 
جهاد کشاورزی

10
ارائه گزارش 

پس از اتمام هر 
فعالیت

                        

با مسئولیت 
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زنان استان
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دستورالعمل اجرایی 
طــرح تآمیــن مالــی خــرد )ایجــاد و راه انــدازی 600 صنــدوق اعتبــارات خــرد زنــان روســتایی( بــا حمایــت 
مالــی صنــدوق کارآفرینــی امیــد و دفتــر توســعه فعالیــت هــای کشــاورزی زنــان روســتایی و عشــایری بــرای 
ایجــاد و راه انــدازی 600 صنــدوق اعتبــارات خــرد بــا هــدف دسترســی زنــان روســتایی و عشــایری بــه منابــع 
مالــی و حمایــت از کســب و کارهــای کوچــک آنــان طراحــی و توســط کارشناســان امــور زنــان روســتایی در 

۱۵ اســتان کشــور اجــرا گردیــد. 

ــی در اســتان ها،  ــه منظــور هماهنگــی و یکپارچگــی در اجــرای فرآیندهــای طــرح توســط عوامــل اجرای ب
ــد. ــه تفصیــل در ادامــه می آی ــد کــه ب ــه گردی ــی تهی دســتورالعمل اجرای

ــرای  ــرای اج ــه ب ــدی طراحــی شــده ک ــب فرآین ــدوق در قال ــدازی 600 صن ــی طــرح: راه ان ــد اجرای فرآین
ــود: ــه می ش ــر پرداخت ــرح زی ــه ش ــری ب ــتان های مج ــه ی اس ــگ در هم هماهن

1( تشکیل تیم راهبردی در ستاد متشکل از اعضای زیر :
•   مشاور وزیر و مدیر کل دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری

• مدیرملی طرح ایجاد 600 صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری
• مشاورین علمی و فنی طرح در ستاد

• رئیس گروه سازماندهی تولید کنندگان خرد
• کارشناس معین استان مربوطه از دفتر توسعه فعایت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری 

2( تشکیل تیم راهبری در استان با عضویت 
•  مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان

• کارشناس مسئول امور زنان استان
• کارشناس امورزنان شهرستان های محل اجرای طرح

• مدیر صندوق کارآفرینی امید استان
• مدیران صندوق کارآفرینی امید شهرستان های محل اجرای طرح 

3( تشکیل تیم اجرایی شامل اعضای زیر:
• رئیس مرکز جهاد کشاورزی دهستان های محل اجرای طرح

• کارشناس امور زنان مراکز جهاد کشاورزی محل اجرای طرح به عنوان مربی
• تسهیلگران انتخاب شده در روستاهای محل اجرای طرح
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تبصــره: زمینــه یابــی انتخــاب شهرســتان محــل اجــرای طــرح توســط تیــم اجرایــی بــر اســاس شــاخص های 
مربوطــه قبــل از اجــرای طــرح انجــام می شــود. و در هــر شهرســتان 2 الــی 5 مرکــز خدمــات کشــاورزی و در هــر 

شهرســتان بیــن 5 الــی 10 صنــدوق در نظــر گرفتــه شــود.
4( انتخاب دهستان محل اجرای طرح با شاخص های زیر:

• روستاها باید باالی 150 خانوار داشته باشند. 
• در دهستان مربوطه روستاهایی با فقر نسبی وجود داشته باشد.

• میزان مشارکت اجتماعی مردم در روستا باال باشد.
• زنان و دختران روستاهای آن دهستان دارای نقش اجتماعی و اقتصادی باشند.

• در روستاهای آن دهستان، زمینه فرهنگی مناسب برای توسعه اشتغال و کسب وکار وجود داشته باشند.
• در روستاهای آن دهستان شرایط و پتانسیل های تولید محلی موجود باشد.

• در آن دهستان تعداد زنان سرپرست خانوار و خود سرپرست بطور نسبی بیشتر باشد.
ــتان ها و  ــتان، شهرس ــان اس ــان امورزن ــی کارشناس ــرکت تمام ــهیل گری باش ــوزش تس ــزاری کارگاه آم 5( برگ
دهســتان های محــل اجــرای طــرح و بــا حضورکارشــناس معیــن دفتــر توســعه فعالیــت هــای کشــاورزی زنــان 

روســتایی وعشــایری.

تبصــره 1: مســئولیت تهیــه گــزارش کارگاه برعهــده اســتان می باشــد و بــرای ایــن کار بایــد فــردی را از قبــل 
ــن کند. تعیی

تبصــره2: کارشــناس مســئول امــور زنــان اســتان موظف اســت ظرف یــک هفتــه پــس از پایــان کارگاه، گزارش 
تفصیلــی و مصــور را بــه دفتــر نوســعه فعالیــت هــای کشــاورزی زنــان روســتایی وعشــایری و مدیــر ملــی پــروژه و 

مدیــر اســتان ارســال کند.

فرمت گزارش:
مــکان و تاریــخ برگــزاری، نام مدرس، اســامی و پســت شــغلی شــرکت کننــدگان، محتوای 
مباحــث مطروحــه در دوره آموزشــی بــه طــور کامل توضیــح داده شــود و تمام مطالــب کارگاه 
و بخصــوص نظــرات کارشناســان کــه روی کاغذهــای بــزرگ روی دیــوار نصــب مــی شــود 
پیــاده شــود. گــزارش بایــد مصــور بــوده و در خــالل مطالــب از عکــس هــای گرفتــه شــده 
نیــز اســتفاده شــود. گــزارش در قالــب فایــل word و از طریــق اتوماســیون یــا Email بــه 

کارشــناس معین اســتان ارســال گــردد.
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6( انتخــاب روســتا درایــن مرحلــه روســتاهای محــل اجــرای طــرح توســط کارشــناس امــور زنــان شهرســتان 
و بــا  مشــورت کارشــناس امــور زنــان دهســتان) مربــی( صــورت مــی گیــرد. شــاخص هــای انتخــاب روســتا 

همــان شــرایط انتخــاب دهســتان منــدرج در بنــد 4 اســت.

اســتان موظــف اســت حداکثــر پــس از یــک مــاه بعــد از برگــزاری دوره آموزشــی تســهیل گری، انتخابــات 
ــه اتمــام رســاند: تســهیل گران را در همــه روســتاها ب

ــا مشــارکت  ــان اســتان و ب ــا مســئولیت کارشــناس مســئول امــور زن • انتخــاب تســهیل گران ب  
کارشــناس امــور زنــان شهرســتان و کارشــناس مرکــز جهــاد کشــاورزی دهســتان مربوطــه انجــام مــی گیــرد.

• زمینه سازی برای انتخاب تسهیل گر که شامل این موارد است:  
ــزار  ــی برگ ــن محل ــا شــورای روســتا و معتمدی ــان جلســه ای ب ــور زن * کارشناســان ام   
می کننــد. )ایــن جلســه بســیار ضــروری می باشــد.( و در ایــن جلســه بــه نقــش زنــان روســتایی در امــور خانــه و 
خانــواده، تربیــت فرزنــدان، تولیــد و فــرآوری محصــوالت کشــاورزی، امــور عمومــی روســتا و ... اشــاره می کننــد. 
* در ایــن جلســه بــه ضــرورت اجــرای طــرح، اهــداف و اثــرات احتمالــی آن پرداختــه وجلب    
همــکاری و مســاعدت آنــان را در حســن اجــرای طــرح و همراهــی تســهیل گر در انجــام وظایــف طلــب می کننــد.
*در مرحلــه بعــدی وقتــی حمایت شــورا جلب شــد جلســه دیگــری با زنــان روســتایی برگزار    

. می شــود
* اعالم عمومی این جلسه می تواند از طریق شورای روستا باشد.   

* جلسه در یکی از اماکن عمومی روستا نظیر مدرسه، حسینیه و... برگزار می شود.    
* گفتگو با زنان روستایی با بیان موارد زیر آغاز می گردد:    

• معرفی خودتان و شغلتان و اینکه از کدام اداره هستید.  
• در مقدمه ای کوتاه، هدف از برگزاری جلسه را بیان می کنید.  
* سپس سئواالتی مانند موارد زیر مطرح می شود:   

• روستای شما چقدر جمعیت دارد؟  
• زنان این روستا چه کارهایی انجام می دهند؟  

زنــان ایــن روســتا چــه فعالیت هــای گروهــی یــا دســته جمعــی انجــام داده انــد؟ )کارشــناس در همین جــا 
فعالیت هــای اقتصــادی و اجتماعــی را تفکیــک کنــد مثــل انجــام مراســم مذهبــی، جمــع آوری زباله از ســطح 
روســتا کــه اجتماعــی اســت و یــا صندوق هــای خانوادگــی و محلــی، فعالیت هــای کشــاورزی گروهــی و... 

کــه اقتصــادی مــی باشــد(
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• چــه کســی یــا کســانی بیشــترین نقــش را در ایــن فعالیــت گروهــی داشــته انــد؟ )شناســایی   
زنــان پیشــرو و فعــال روســتا(

• چگونــه مــی توانیــد بــا همــکاری هــم و بــرای بهبــود وضعیــت خــود و روســتای خــود کارهــای   
ــد؟ ــام دهی ــری انج ــتر و مؤثرت بیش

• آیــا بــه چگونگــی تامیــن منابــع مالــی آن فکــر کــرده ایــد؟ چگونــه مــی تــوان ایــن منابــع را تــا   
ــرد؟ ــن ک ــدودی تامی ح

• ضــرب المثــل » قطــره قطــره جمــع گــردد  وانگهــی دریــا شــود« شــما رابــه یــاد چــه چیــزی   
مــی انــدازد؟ )اگــر در پاســخ هــا بــه »پس انــداز« اشــاره نشــد کارشــناس بــه ایــن موضــوع اشــاره نمایــد(
• حــاال موافقیــد کــه پــس اندازهــای جمعــی در قالــب یــک صنــدوق )مثــل قــرض الحســنه(   

داشــته باشــید تــا پــول کارهــای کشــاورزی و تولیــدی خــود را تامیــن کنیــد؟
• فکــر مــی کنیــد حضــور یــک نماینــده )تســهیل گر( از بیــن خودتــان باعث«مشــارکت اجتماعی   
و اقتصــادی« بیشــتر بیــن شــما زنــان روســتایی خواهــد شــد؟ در صورتیکــه جواب ســؤال بــاال مثبت 

باشــد، مــی پرســیم:
• بــه نظــر شــما ایــن نماینــده )تســهیل گر( چــه ویژگــی و خصوصیاتــی باید داشــته باشــد؟ )روی   

ــد.( ــان کنن ــت بی ــا دق ــا را ب ــی ه ــتایی ویژگ ــان روس ــا زن ــود ت ــد ش ــؤال تأکی ــن س ای
 

)معمــواًل زنــان روســتایی ایــن ویژگی هــای فــردی را مــی گوینــد: صبــوری، قابــل اعتمــاد بــودن، راز داری، 
دلســوزی و... و قابلیت هــای مهارتــی تســهیل گر نظیــر ســواد، روابــط عمومــی بــاال و ...( 

توجــه: دقــت کنیــد ســؤاالت در فضــای دوســتانه و بــه شــیوه مصاحبــه نیمــه ســاختاری 
مطــرح شــود. یعنــی ســؤاالت اولیــه پیــش بینــی شــده و ســؤاالت بعــدی بــر اســاس 

پاســخ هــای ارائــه شــده و شــرایط محیطــی طــرح شــود.

•  در ادامــه همیــن جلســه یــا در جلســه ای دیگــر کــه همیــن شــرکت کننــدگان حضــور دارنــد، انتخــاب 
ــرد. ــورت می گی ــهیل گر ص تس

* کارشــناس در ابتــدا توضیحاتــی می دهــد و زمینــه الزم بــرای انتخــاب شــخصی مناســب   
می دهــد: ارائــه  را 
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* صفــات و ویژگــی هایــی کــه تســهیل گر بایــد داشــته باشــد و خــود زنــان روســتایی بــه آنهــا   
ــت و  ــهیل گر الزم اس ــک تس ــرای ی ــه ب ــی ک ــی های ــر ویژگ ــه دیگ ــمارید و در ادام ــد را برش ــاره کردن اش
باعــث تســهیل تحقــق اهــداف طــرح مــی شــود ماننــد عالقــه بــه فعالیت هــای داوطلبانــه و تســهیل گری 
اجتماعــی، اهــل کار و تــالش و فعالیــت اقتصــادی بــودن را یــادآور شــوید. ضمــن اینکــه بگویید یــک داوطلب 

ــد.  ــاله باش ــا 55 س ــد 1۸ ت ــهیل گری بای تس
* بــه زنــان روســتایی تاکیــد مــی شــود تســهیل گر بــا همــکاری شــما فعالیت هــای اجتماعــی   
و آموزشــی الزم بــرای روســتا را انجــام مــی دهــد وهمچنیــن مســئولیت راه انــدازی صنــدوق اعتبــارات خــرد 

ــما دارد.  ــدی ش ــکاری ج ــت و هم ــه حمای ــاز ب ــه نی ــده دارد ک ــر عه ــتایی را ب ــان روس زن
* ســپس از جمــع زنــان روســتایی یــا عشــایری حاضــر ســئوال مــی شــود »فکــر می کنیــد از بین   

ــد؟« ــا را دارن ــن خصوصیت ه ــانی ای ــه کس ــان چ خودت
افــرادی کــه شــرکت کننــدگان نــام مــی برنــد مــی تواننــد داوطلــب شــوند. در ضمــن هــر فــرد مــی توانــد 

خــودش را داوطلــب نمایــد.
ــان روســتایی  ــان مــی ایســتند و خودشــان را معرفــی مــی کننــد و ســپس یکــی از زن * داوطلب  

اسمشــان را روی تابلــو مــی نویســد.
* زنــان و دختــران روســتایی حاضــر در جلســه رأی مــی دهنــد و یــک نفــر را انتخــاب مــی کننــد.   
رأی گیــری بــه صــورت مکتــوب و مخفــی انجــام مــی شــود. )کارشــناس امــور زنــان بــه افــراد بــی ســواد 

ــی نویســد.( ــش م ــی ســواد را برای ــرد ب ــورد نظــر ف ــرد م ــام ف ــد و ن ــی کن کمــک م
* بــر اســاس نتایــج رای گیــری، کســی کــه بیشــترین رأی را بدســت آورده بــه عنــوان تســهیل گر   

ــردد. ــی گ ــی م ــده و معرف ــناخته ش ش
ــان روســتایی( اســت و در  ــی )زن ــه محل ــت جامع ــه رضای ــوط ب * مــدت فعالیــت تســهیل گر من  

صــورت عــدم رضایــت مــردم و یــا کنــاره گیــری وی، انتخابــات دوبــاره تکــرار مــی شــود.
توجه:

o کارشــناس امــور زنــان روســتایی می بایســت جلســه را به گونــه ای هدایــت نمایــد کــه اکثــر زنــان حاضــر در 
جلســه در ایــن گفتگوهــا و تصمیم گیری هــا مشــارکت نماینــد و جلســه در دســت یکــی دو نفــر نیفتــد.

o به هیچ عنــوان کارشــناس امــور زنــان روســتایی بــرای کاندیداتــوری روی فــرد خاصــی تأکیــد ننمایــد و ایــن 
فرصــت را ایجــاد کنــد کــه تســهیل گران، منتخــب حقیقــی خــود زنــان روســتایی باشــند.

o تمــام مســتندات گفتگــو بــا زنــان روســتایی و انتخــاب تســهیل گر توســط کارشــناس مرکــز جهــاد کشــاورزی 
جمــع آوری و بــرای اســتفاده در مراحــل بعــدی نگهــداری می گــردد.
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7(آموزش تسهیل گران دو نوع است:
* آموزش های  تسهیل گری برای تسهیل گر

اسـتان موظـف اسـت پـس از انتخـاب، بـرای تسـهیل گران دوره ی آمـوزش تسـهیل گری سـه روزه را بـا 
سـرفصل هایـی کـه در ادامـه ذکر می شـود در قالـب کارگاه آموزشـِی مشـارکتی با حضور مشـاوران طرح 

برگـزار نماید:
o مفهوم  مشارکت و انواع آن 

o مفاهیم تسهیل گری:
تسهیل گری چیست؟  

تسهیل گر کیست؟  
ویژگی های تسهیل گر کدام است؟  

o آموزش برخی از تکنیک های مشارکتی برای شناسایی پتانسیل های محلی، نیازسنجی و حل مسئله 
* آموزش چگونگی نقش و فعالیت تسهیل گر

در مرحله بعدی آموزش، اسـتان نشسـتی مشـارکتی با تسـهیل گران منتخب برگزار می کند و در آن نقش 
و فعالیـت تسـهیل گران را مطـرح مـی کنـد. مسـئولیت این نشسـت نیز به عهده کارشـناس مسـئول امور 

زنان اسـتان است.
مواردی که باید در این نشست مطرح شود به این شرح است:

o در این جلسه ابتدا نقش تسهیل گر از خودشان پرسیده می شود. 
o پـس از اینکـه تسـهیل گران نظـرات خود را بیـان کردند،کارشـناس با بیـان موارد زیر بـه تکمیلنقش 

تسـهیل گر می پـردازد.
جلب مشارکت افراد و اعتماد سازی  

هماهنگی در اجرای کارهای گروهی   
تسهیل در روند اجرای پروژه های مرتبط با زنان  

o در ادامـه گفتگـو از تسـهیل گران خواسـته می شـود کـه فعالیت هایی را کـه برای ایفای ایـن نقش ها باید 
انجام دهنـد نام ببرند.

o پـس از اینکـه تسـهیل گران نظـرات خود را بیان کردند، کارشـناس با بیـان موارد زیـر به تکمیل مباحث می 
پردازد:

تهیه نقشه اجتماعی روستا با مشارکت زنان روستایی  
شناسایی پتانسیل های اقتصادی روستا  
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شناسایی زنان کارآفرین و فعال اقتصادی به منظور بهره گیری از تجارب آنان  
همفکری با زنان روسـتایی در خصوص نحوه اسـتفاده از پتانسـیل های اقتصادی روسـتا براي   

راه انـدازي کسـب و کارهـای جدیـد
مسئله یابی، نیازسنجی، ارائه راه حل و اقدام جهت حل مسئله با مشارکت سایر زنان   

همفکری منظم و مسـتمر با زنان روسـتایی به ویژه افراد با تجربه و سـالمند جهت بهره گیري از   
بومي دانـش 

جلـب حمایـت و جـذب امکانـات و منابـع مالی از سـازمان هـای مؤثر در روسـتا جهـت اجرای   
پروژه هـا

انتقال آموزش هایی که خود کسب کرده است به زنان روستایی  

ایفـای مطلوب نقش تسـهیلگران، مسـتلزم ارائه آمـوزش های متعـدد و متنوع فنی و 
مهارتـی بر اسـاس نیـاز به آنان می باشـد.

3 الـی 4 هفتـه پـس از آمـوزش تسـهیل گران، کارگاه آموزشـی تشـکیل صنـدوق اعتبارات خـرد برگزار 
می شـود.

1- کارگاه آموزشـی تشـکیل صندوق اعتبارات خرد با شرکت تمامی کارشناسان فعالیت 
های کشـاورزی زنان روسـتایی و عشـایری اسـتان، شهرسـتان ها و دهستان های محل 

اجـرای طـرح و با حضور کارشـناس معین اسـتان از دفتر امـور زنان برگزار می شـود.
مسـئولیت تهیـه گزارش کارگاه بر عهده اسـتان می باشـد و برای ایـن کار باید فردی که تـوان مهارتی این کار 

را داشـته باشد مشخص کند.
 کارشـناس مسـئول امـور زنان اسـتان موظف اسـت ظرف یـک هفته پـس از پایـان کارگاه، گزارش تفصیلی 
کارگاه را بـه فعالیـت های کشـاورزی زنان روسـتایی ارسـال کند. این گـزارش دربرگیرنده عکس هـای کارگاه 

هم می باشـد.
2- مراحل تشکیل صندوق

• عوامـل اجرایـی اسـتان بایـد ظرف مدت یک ماه نسـبت به تشـکیل صنـدوق های اعتبـارات خرد )به 
تعداد تعیین شـده( اقـدام نماید.

• اجـرای ایـن مرحلـه بـه عهده کارشناسـان شهرسـتان و مراکز جهاد کشـاورزی دهسـتان و نظارت آن 
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به عهده کارشـناس مسـئول اسـتان می باشـد. در فرآیند تشـکیل صندوق، تسـهیل گران همکاری مستمر 
خواهند داشـت.

o ابتـدا تیـم اجرایـی اسـتان برای تسـهیل گران، جلسـه توجیهـی در خصوص تشـکیل صنـدوق اعتبارات 
خـرد برگزار مـی کند.

o اطـالع رسـانی بـه زنان روسـتا برای جلسـه توجیهی تشـکیل صندوق توسـط تسـهیل گر روسـتا انجام 
مـی شـود. زنـان کـم درآمـد و زنان سرپرسـت خانـوار برای این جلسـه بـه طور خـاص باید دعوت شـوند.

o جلسه توجیهي براي زنان روستایی برای ایجاد صندوق برگزار شود.
o در این جلسـه به منظور شـناخت شـرایط روسـتا، نقشـه اجتماعی روستا که قباًل توسـط تسهیل گر تهیه 

شده،بررسـی مجدد شـودو سـایر نتایج بدست آمده در جلسـه انتخاب تسـهیل گران یادآوری گردد.
o تقویم فصلي کار زنان روستا با مشارکت آنان تهیه شود.

o با مشارکت زنان روستا منابع و پتانسیل ها و مزیت نسبی اقتصادی روستا شناسایی و فهرست شود.
o دربـاره ی فوایـد پس انـداز و تفـاوت و امتیـاز پس انداز گروهی نسـبت بـه پس انداز فردی گفتگو شـود و 

راجـع به صنـدوق اعتبارات خرد زنان روسـتایی توضیح داده شـود.
o ویژگی هـا و شـرایط ایـن صنـدوق )صندوق کارآفرینـی( برای زنان روسـتایی به طور کامـل توضیح داده 

شود.
o در انتهـای جلسـه به شـرکت کنندگان شـرایط عضویـت در صنـدوق را اعالم کرده و در همان جلسـه یا 

جلسـه بعـدی از داوطلبـان واجد شـرایط ثبت نام می شـود. شـرایط عضویت به شـرح زیر می باشـد:
• حداقل 16 سال باشند. )افراد باالتر از 50 سال به شرط داشتن توانایی کار(

• تقدم عضویت با زنان کم درآمد و زنان سرپرست خانوار مي  باشد.
• از میان داوطلبان، کسانی که کسب و کار یا فکر جدیدی برای تولید دارند در اولویت هستند.

• باید ساکن همان منطقه باشند.
• باید متعهد به شرکت در جلسات باشند.

• از هر خانوار تنها یک نفر می تواند عضو صندوق  شود.
تبصـره: در صورتـی کـه متقاضیان کمتـر از 50 نفر بودند می تـوان از هر خانواده بیـش از یک نفر را ثبت 
نـام کـرد یـا در صورتـی که یک نفر قصد دارد فعالیت اقتصادی خانوادگی داشـته باشـد می تـوان از خانواده 

وی بیـش از یک نفـر را عضو نمود. 
• هـر عضـو بایـد فرم تعهد جمعـی )ضمانت( بازپرداخت تسـهیالت صنـدوق کارآفرینـی امید را 

امضـا نمایـد.
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• هر صندوق باید بین 30 تا 50 نفر عضو داشته باشد.  
تبصره: اگر تعداد متقاضیان بیش از 50 نفر باشد در قالب صندوق دوم امکان پذیر است .

3- انتخاب هیأت مدیره
در جلسه ثبت نام یا جلسه ی بعدی، اعضای هیأت مدیره صندوق انتخاب می شوند.

• از بیـن اعضـاء، افرادی که از حسـن شـهرت و توانایي های الزم برخوردارنـد، می توانند داوطلب عضویت 
در هیأت مدیـره شـوند. توصیـه شـود افـرادی که فعال در بخش کشـاورزی هسـتند یا کسـب و کار یا فکر 
جدیـدی بـرای تولید دارند داوطلب شـوند. اعضـاي صندوق از میـان داوطلبان اعضـای هیأت مدیره )مدیر، 
حسـاب دار، منشـي( را انتخـاب می کننـد. بـرای هـر سـمت فـردی کـه بیشـترین رای را بیـاورد انتخـاب 
می شـود. رأی گیـری بـه صـورت مکتـوب و مخفـی صـورت می گیـرد. )کارشـناس امـور زنـان بـه افـراد 

بی سـواد کمـک می کنـد و نـام افـراد مورد نظـر شـخص بی سـواد را برایش می نویسـد.(
• کارشـناس امـور زنـان بر اسـاس اساسـنامه صنـدوق اعتبـارات خرد زنـان روسـتایی وظایف هـر یک از 
اعضـای هیأت مدیـره را اعـالم می کند و یک نسـخه از اساسـنامه مذکـور را به اعضـای هیأت مدیره برای 

مطالعـه و اجـرا تحویـل می دهد.
• تهیـه لـوازم و وسـایل اداری )تهیه دفتر معین، دفتر کل، دفترچه حسـاب پس انـداز و ...( و تجهیزات مورد 

نیـاز بـر عهده هیأت مدیـره از محل اعتبار طرح می باشـد.
• هیأت مدیره موظف است ساعت و محل کار خود را تعیین و به اعضا اعالم کند.

4- مرحله پس انداز
• در جلسـه اول حداقل مبلغ پس انداز اعضا در صندوق توسـط خود اعضاء تعیین می شـود. این مبلغ به شـرایط 

مالي و توافق آنان بسـتگی دارد.
• تشـکیل جلسـه بـرای پرداخـت این مبلغ پس انداز در طی شـش مـاه اول هر دو هفته یک بـار صورت گرفته 

و بعـد از آن بر اسـاس توافـق جمعی می تواند ماهی یک بار بشـود. 
• بـه پس انـداز اعضایـی کـه وام اسـتفاده کرده  اند، کارمـزدي پرداخت نمي  شـود اما با تصویـب هیأت مدیره به 
پس انـداز اعضایـي کـه تمایلی به وام گرفتـن ندارند،کارمزدي حداکثر برابر نرخ سـود پس انـداز کوتاه مدت نظام 

بانکي پرداخت می شـود.
• اگـر عضـوی درخواسـت انصـراف از عضویـت صنـدوق بدهـد و وام دریافت نکرده باشـد، مبلغ پس انـداز وی 
حداکثـر طی سـه قسـط قابل پرداخت اسـت امـا اگر وام دریافت کرده باشـد، تا تسـویه کامـل وام، قابل پرداخت 

نیست.
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5- افتتاح حساب 
افتتـاح حسـاب دو امضایـی در صنـدوق کارآفرینـی امیـد قابـل برداشـت در قالـب فرمـت صورت جلسـه انتخـاب 

هیأت مدیـره صنـدوق اعتبـارات خـرد
مـدارک مـورد نیـاز به همـراه صورت جلسـه انتخاب هیأت مدیـره ، کپـی و اصل شناسـنامه و کارت ملی، پرکـردن فرم 

افتتاح حسـاب صنـدوق کارآفرینی امید 
6- مشخص شدن مقررات جلسات صندوق

اعضـای صنـدوق در همـان گفتگوهـای اولیه، ضمـن تصمیم گیری در خصـوص موارد زیـر، کلیات آئین نامـه داخلي را 
تصویـب می کنند:

• روز، سـاعت و مکان جلسـات )ترجیحاً جلسـات در مکان هاي عمومي روسـتا از قبیل حسـینیه، کتابخانه و ... تشـکیل 
گردد(

• تعداد غیبت هاي موجه اعضا در جلسات در طول یک سال )حدود 4 یا 5 جلسه(
• حداکثر میزان تأخیر حضور اعضا در جلسات در طول یک سال

• میزان جریمه دیرکرد در بازپرداخت اقساط وام های دریافتی توسط اعضا
7- آموزش

به اعضای صندوق، در مراحل و فواصل زمانی مقتضی، آموزش هایی به شرح زیرارائه می گردد:
• دوره آمـوزش حسـابداری پایـه بـه صـورت گروهی برای اعضـای هیأت مدیره صنـدوق های هر دهسـتان ) این دوره 

آموزشـی ۸ تا 10 سـاعته است.(
• آمـوزش هـای عمومی شـامل روش های مشـارکتی، خالقیت و کارآفرینـی، بازاریابی و تدوین طرح کسـب و کار  )در 

بـازه زمانـی حداکثر 3 ماهه پس از تشـکیل صندوق(
• آمـوزش هـای مهارتـی در زیربخـش هـای کشـاورزی )دامپـروری، زراعت، باغبانی، صنایـع تبدیلی( بنا بـه اعالم نیاز 
اعضـا )در صـورت بـه حد نصاب نرسـیدن متقاضیان یک دوره آموزشـی مهارتی در یک روسـتا، آن دوره برای متقاضیان 
صنـدوق هـای یـک دهسـتان برگـزار مـی شـود( ایـن دوره ها پـس از تشـکیل گروه هـای شـغلی و عمومـاً زمانی که 

فعالیت هـای اقتصادی آغاز شـد درخواسـت می شـود.
8 - تشکیل گروه های شغلی/ تولیدی

کارکرد گروه بندی
1- گروهی و تخصصی کردن فعالیت های شغلی اعضا        2- ضمانت زنجیره ای بازپرداخت وام برای اعضای گروه شغلی



23 سال تجربه توانمندسازی زنان روستایی و عشایری در بخش کشاورزی

87

• اعضاء به گروه هاي شغلی 5 یا 7 نفره تقسیم مي  شوند.
• گروه های شـغلی بر اسـاس زمینه مشـترک کاری شـکل می گیرند. )منظور از زمینه، زیر بخش های کشـاورزی 

اعـم از زراعـت، باغبانی، دام، صنایع تبدیلی و ... می باشـد.(
• نظارت بر تشکیل و فعالیت گروه های شغلی بر عهده کارشناس مرکز جهاد کشاورزی می باشد.

• اعضای گروه از بین خود یک نفر را به عنوان سـرگروه انتخاب می کنند. سـرگروه  باید در تولید و فعالیت اقتصادی 
تجربه بیشتري از سایر اعضاء داشته باشد. 

• سـرگروه وظیفه جمع  آوري پس انداز، اقسـاط وام و تحویل آن به حسـابدار، ارزیابي و تأیید فرم تقاضاي وام اعضای 
گـروه ، هم فکـری جهـت تدوین طرح کسـب و کار و ارائه مشـاوره براي اسـتفاده بهتر از وام  هاي صنـدوق را بر عهده 

دارد.
• اعضای گروه شـغلی می توانند بر اسـاس زمینه فعالیـت گروه )زراعت، باغبانی، دامپـروری، صنایع تبدیلی و...( پس 
از دریافـت وام در داخـل گـروه با یکدیگر در زمینه فعالیِت مشـترِک توافق شـده به فعالیت بپردازند یا خـارج از گروه به 

طـور انفرادی یا با دیگر اهالی روسـتا شـروع به کار کنند.
• بعـد از مشـخص شـدن زمینـه فعالیت فـرد یا گروه، طرح کسـب و کار مورد نظر توسـط گـروه تدوین مـی گردد. 

)طـرح کسـب و کار همـان فرم تقاضای وام اسـت که به پیوسـت می باشـد.(
• مسـئولیت ارزیابـی طـرح هـا بر عهده هیأت مدیره صنـدوق و ارائه مشـاوره و نظـارت بر نحوه انجـام کار بر عهده 

کارشـناس امور زنان مرکز جهاد کشـاورزی می باشـد. 
9 -تجهیز پس انداز با تسهیالت صندوق کارآفرینی امید

• بعـد از گذشـت شـش مـاه، صنـدوق کار آفرینی امید پس از اخذ ضمانت، تسـهیالت مقـرر در موافقتنامه را به 
صندوق پرداخـت می کند.

• تسـهیالت صندوق کارآفرینی امید به شـکل وام قرض الحسـنه بوده و اعضای صندوق متعهد به بازپرداخت 
آن طی بازه زمانی سـه سـاله می باشـند.

• همه اعضای صندوق نسبت به بازپرداخت وام مورد نظر متعهد هستند.
10 - پرداخت وام

• صنـدوق اعتبـارات خـرد بعـد از دریافت وام بیرونـی از صندوق کارآفرینـی امید می تواند به اعضـاء وام داخلی 
پرداخـت کنـد. پرداخـت وام داخلـی از کل موجودی صندوق می باشـد. نرخ کارمـزد بین 6 تا ۸ درصد اسـت. )4 

درصـد کارمـزد جهت افزایش سـرمایه و 2 درصـد برای تأمین هزینه هـای صندوق(
• پرداخـت وام  بـه اعضـای صنـدوق بـدون دریافـت وثیقـه )چـک و سـفته( اسـت. امـا ضمانت به شـکل 
گروهـي بـوده و دیگـر اعضـای گـروه شـغلی، بایـد بازپرداخـت وام را ضمانت کننـد. این ضمانـت بصورت 
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زنجیـره  اي مي  باشـد، یعنـي هـرگاه یکـی از اعضـا تقاضـای وام کند بقیه اعضـای گروهـش باید ضمانت 
کننـد و بعـداً نیـز هـر یک از اعضای گـروه بخواهـد وام دریافت کنـد وی موظف به ضمانت متقابل اسـت.

)2 فـرم شـامل فـرم تقاضـاي وام و فرم تعهـد جمعي براي دریافت وام به پیوسـت آمده اسـت.( پرداخت وام 
منـوط بـه تکمیل و ارائه فرم کسـب و کار اسـت.

• نباید وام دادن به شکلی باشد که همه اعضای یک گروه به طور همزمان بدهکار صندوق باشند.
• در صـورت عـدم بازپرداخـت وام توسـط وام گیرنـده، در مرحلـه اول اعضای گروه باید نسـبت به پرداخت 

اقسـاط وام اقـدام کننـد و در مرحلـه بعـد موجـودی وام گیرنده متخلـف به نفع صندوق ضبط می شـود. 
تبصـره : برداشـت پـول از محل کارمزد جهـت مخارج صنـدوق در صورت مصوبه جلسـه اعضاء صندوق 

می باشـد )خرید ملزومـات دفتری – ایـاب و ذهاب(
• پرداخـت وام بـه شـکل گروهی نیز امکان پذیر اسـت. یعنی یک گروه دو، سـه یا چهار نفـره از یک گروه 
شـغلی بـرای انجـام یـک فعالیـت اقتصـادی گروهی مـی توانند با هـم درخواسـت وام بدهند و بـا ضمانت 
بقیـه اعضـای گـروه شـغلی نسـبت بـه دریافـت وام اقدام کننـد. تا تسـویه ایـن وام بقیه گروه شـغلی نمی 

تواننـد وام دریافت کنند.
• افـراد یـا گروه هایـی که طرح کسـب و کار نوشـته انـد و طرح آنـان دارای توجیه اقتصادی بهتری اسـت، 

بـرای دریافت وام حق تقـدم دارند.
• تهیه ی طرح های کسب و کار با مشاوره کارشناس مرکز جهاد کشاورزی است.

11 - تثبیت صندوق 
• تثبیـت صنـدوق هـای اعتبـارات خرد منـوط به تداوم نقـش حمایتی آنهـا از فعالیت های اقتصـادی زنان 
روسـتایی و عشـایری اسـت و چنانچـه پرداخت وام بـرای فعالیت های تولیـدی یا درآمدزا باشـد، بازپرداخت 
وام بـه راحتـی صـورت مـی گیـرد و موجـب پایـداری صنـدوق می شـود. بنـا بر ایـن توسـعه فعالیت های 

اقتصـادی رکن اساسـی تـداوم این صندوق هاسـت. 
• بـرای ایـن منظـور ارائـه مشـاوره های فنی و مهارتـی در زمینه های فرآینـد تولید، تنظیم و عقـد قرارداد، 
بازاریابی و فروش و... توسـط کارشناسـان و جلب حمایت ها از سـایر بخش های سـازمان جهاد کشـاورزی 

است. ضروری 
• همچنیـن انتقـال تجـارب زنان کارآفرین از شهرسـتان ها و اسـتان های دیگر به صورت حضـوری و یا در 
فضـای مجازی و بوسـیله شـبکه های اجتماعی بـه این امر کمک می کند. کارشناسـان بایـد در این زمینه 

به اعضـای صندوق راهنمایـی ارائه دهند.
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12 - نظارت بر اجرای طرح
• در سـال نخسـت تشـکیل صنـدوق اعتبـارت خرد، نظـارت بر اجـرای طرح به صـورت گروهـی بر عهده 
کارشـناس معین دفتر توسـعه فعالیت های کشـاورزی زنان روسـتایی و عشـایری، کارشـناس مسـئول امور 

زنان اسـتان، کارشـناس امور زنان شهرسـتان و کارشـناس مرکز جهاد کشـاورزی دهسـتان می باشـد.
• در سال های بعد کارشناس مرکز جهاد کشاورزی دهستان این نظارت را به عهده دارد. 

• یکی از ابزارهای پایش طرح، فرم های نظارتی می باشد که در بسته ارسالی موجود است.
• عوامـل اجرایـی بـه مـوازات اجرای مرحله به مرحلـه طرح، این فرم هـا را تکمیل و در مسـتندات طرح در 

مرکز دهسـتان یا جهاد شهرسـتان نگهداری نمایند. 
• کارشـناس مسـئول امور زنان اسـتان رونوشـت این فرم ها را برای کارشـناس معین اسـتان )کارشـناس 

دفتـر امـور زنان( ارسـال نماید. 

))فرم تقاضاي وام((
مشخصات متقاضي وام:

نام و نام  خانوادگي :                                     نام پدر :     شماره شناسنامه : 
تاریخ تولد :                                                              کد ملی :

• نوع فعالیتی که می خواهید انجام دهید را توضیح دهید؟ )کامل با ذکر میزان و حجم کار(
• این فعالیت به صورت فردی انجام می شود یا گروهی )با چه کسانی(؟

• انجام این فعالیت به چه مهارت هایی نیاز دارد؟
• شما این مهارت ها را دارید؟                         بلی               خیر

• اگر دارید در چه سطحی می باشد؟                 مبتدی            متوسط              پیشرفت
• اگر ندارید چگونه کسب می کنید؟

• این فعالیت )از ابتدا تا انتها( چقدر هزینه مالی نیاز دارد؟ 
• چه میزان از این هزینه ها را خودتان تامین می کنید؟

• این فعالیت چه امکاناتی )زمین، ساختمان، تجهیزات و ...( الزم دارد؟
• این امکانات فراهم است؟ توضیح دهید.     

• چه مدت طول می کشد تا این فعالیت به ثمر )محصول( برسد؟
• در طول این مدت حدودا باید چند ساعت کار شود؟
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• بازار فروش محصول یا خدمت مورد نظر وجود دارد؟
• این بازار کجاست؟

• در این بازار برای شما رقیب وجود دارد؟
• مزیت شما نسبت به رقیبان چیست؟

• شما توانایی رساندن محصول یا خدمت خود را به بازار دارید؟                   بلی                خیر
• در صورت عدم توانایی فردی، چه راه حلی برای آن در نظر گرفته اید؟

• بـا فـروش محصولتـان )در یـک دوره( بـا قیمتـی کـه پیـش بینی می کنیـد و محاسـبه هزینه هـا )امکانات، 
سـرمایه و سـاعات کاری صـرف شـده(، چقدر سـود نصیب شـما خواهد شـد؟ 

نظر سر گروه شغلی:

نظر رئیس هیات مدیره صندوق:
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امضاء نام و نام خانوادگی اعضای گروه شغلی ردیف

1

2

3

4
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صندوق حمایت از توسعه فعالیت های زنان روستایی و عشایری )همکاری دو 
جانبه شرکت مادر تخصصی حمایت از بخش کشاورزی و دفتر توسعه فعالیت 

های کشاورزی زنان روستایی و عشایری (

صندوق هـای اعتبـارات خرد اگر چـه موفقیت های زیادی در زمینه توسـعه توانمندی هـای اقتصادی- اجتماعی 
زنـان داشـته اند امـا بـه دلیل عـدم ثبت قانونی قـادر به ایجـاد ارتباط با منابع رسـمی تامین مالی مثـل بانک ها 
و موسسـات اقتصـادی نیسـتند و از مزایـای طرح ها و پروژه های حمایتـی نظام در مورد زنان بی بهـره مانده اند. 
بنابراین برای حل مشـکل موجود و فراهم کردن زمینه های رشـد و تقویت این صندوق ها و در نهایت پایداری 
آنهـا بـه عنـوان یـک موسسـه مالی واسـطه ای باید مکانیسـمی طراحی می شـد تـا  ضمن حفـظ ویژگی های 
عمـده صندوق هـا شـامل غیررسـمی بـودن، پس انداز محـور بودن، مشـارکت جمعـی در تصمیم گیری هـا و... 

امـکان  ارتبـاط بـا منابع مالی رسـمی جهت دسترسـی به منابع مالی بیشـتر نیز فراهم شـود. 
در ایـن راسـتا بـا بهره گیـري از ظرفیت هـاي قانونـي کشـور در خصـوص توسـعه صندوق هـاي غیردولتـي 
تصمیـم بـر آن شـد تا با کمک شـرکت مادر تخصصي حمایت از توسـعه سـرمایه گذاري در بخش کشـاورزی، 
صندوق هـاي اعتبـار خـرد تجمیـع شـود و صندوق ویـژه زنان روسـتایي در سـطح شهرسـتان بوجود آیـد و به 
عنـوان یکـي از صندوق هـاي موضوعـي – منطقه ایـي شـرکت مـادر تخصصـي به ثبت برسـد و به تبع سـایر 
صندوق های تحت پوشـش این شـرکت بتواند در زمینه هاي مالي، آموزشـي و اطالع رسـاني در حوزه بازاریابي 

بـه صندوق هـاي اعتبارات خـرد خدمت رسـاني نماید.

اهداف
با تشکیل صندوق هاي حمایتی زنان روستایی اهداف ذیل تحقق پیدا مي کند: 

• تشـکیل یـک صنـدوق غیردولتـی بـا عضویت زنان روسـتایی به صـورت قانونی و رسـمی و تقویت سـرمایه 
صندوق هـای خـرد و در نتیجـه دسـتیابی اعضای آنها به منابع مالی بیشـتر و گسـترش فعالیت آنها در راسـتای 

ایجاد اشـتغال پایدار 
• پشتیباني از مشاغل خانگي با اطالع رساني در حوزه بازاریابي به اعضاي صندوق ها

• تشـکیل شـبکه فعالیـت هاي زنان روسـتایي از طریق تجمیع صنـدوق ها و جلوگیـري از پراکندگي و تفرق و 
فراهـم کـردن زمینه تبـادل تجربه و تعامـل بین اعضاي صنـدوق هاي خرد
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• تامین 94 درصد منابع مالي سهم دولت در تشکیل سرمایه صندوق شهرستان
ــدوق شهرســتان و در نتیجــه  ــارات خــرد توســط صن ــت صندوق هــای اعتب ــر عملکــرد و فعالی • نظــارت ب
کاهــش نقــش کارکنــان دولــت )کارکنــان ترویــج( بــر فعالیــت صنــدوق هــا و زمینــه ســازي بــراي تحقــق 

ــي ــل 44 قانون اساس اص
• توانائی تشکیل صندوق های خرد جدید در روستاهای مستعد و حائز شرایط شهرستان 

• فراهــم کــردن امــکان آمــوزش اعضــای صنــدوق هــای خــرد بمنظــور افزایــش آگاهــی و مهــارت آنهــا 
در اجــرای فعالیــت هــای کســب و کار، انجــام فعالیــت هــای مالــی نظیــر طــرح نویســی، ثبــت دفاتــر مالــی، 

محاســبه نــرخ بهــره، شــیوه پرداخــت وام و غیــره براســاس اصــول علمــی و بانکــی  
ــداز و در نتیجــه افزایــش  ــغ پــس ان ــرای افزایــش مبل ــزه در اعضــای صنــدوق هــای خــرد ب • ایجــاد انگی
ســرمایه صنــدوق خــرد بــا فراهــم کــردن امــکان تضمیــن صنــدوق هــاي خــرد نــزد منابــع رســمي مالــي 

ــع بانکــي ــرای اســتفاده از مناب ــا، ب ــر بانک ه نظی

مبانی قانونی
ــون برنامــه پنجــم توســعه  ــد م مــاده 194 قان ــه بن ــا اســتناد ب ــر ایجــاد صندوق هــای غیر دولتــی ب ــد ب تاکی
کشــور بــا محتــوای ســرمایه گذاری مشــترک بــا بخش هــای دولتــی تــا ســقف چهــل و نــه درصــد )%49( 
ــون اساســی و از طریــق شــرکت مــادر  ــی اصــل چهــل و چهــارم )44( قان در چهــار چــوب سیاســتهای کل
تخصصــی حمایــت از توســعه ســرمایه گــذاری در بخــش کشــاورزی در زمینــه توســعه کشــاورزی و توســعه 
مناطــق روســتایی، و بنــد »ی« مــاده 143 ومــاده 1۸0 برنامــه پنجــم توســعه کشــور ، مــاده 17 قانــون افزایش 
بهــره وری بخــش کشــاورزي و مــاده 12 قانــون تشــکیل وزارت جهــاد کشــاورزی، بــه منظور توســعه ســرمایه 

گــذاري در ایــن بخــش اجــازه تشــکیل صنــدوق هــاي غیــر دولتــي را داده اســت. 

مراحل اجرای طرح
دفتر امور زنان شرکت مادر تخصصی

صندوق حمایت از توسعه فعالیتهاي کشاورزي زنان روستائی و عشایري
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ــزاری جلســات آموزشــی و توجیهــی  1- انتخــاب صندوق هــای خــرد واجــد شــرایط هــر شهرســتان و برگ
بــرای آنهــا 

ــان روســتایی و عشــایری،   2- تبــادل تفاهم نامــه ســه جانبــه بیــن دفتــر توســعه فعالیت هــای کشــاورزی زن
شــرکت مــادر تخصصــی حمایــت از توســعه ســرمایه گذاری در بخــش کشــاورزی و ســازمان جهــاد کشــاورزی 

اســتان 

3- جمع آوری سرمایه صندوق ها توسط نمایندگان هر صندوق
4- تهیه طرح امکان سنجی و تاسیس صندوق شهرستان

5-  برگزاری جلسه انتخاب هیات موسس و آموزش اعضای آن
6- انتقــال ســرمایه های صنــدوق هــای خــرد 51 درصــد ســهم مــردم بــه صنــدوق شهرســتان و تامیــن 49 

درصــد ســهم دولــت در آن
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ــا هماهنگــی اداره ثبــت شــرکت ها )جمــع آوری فیــش هــای واریــزی  7- انجــام مراحــل ثبــت صنــدوق ب
ــدگان در محضــر، آگهــی  ــه نماین ســهامداران، دریافــت مــدارک ســهامداران، گواهــی امضــاء ســهامداران ب

دعــوت در یکــی از روزنامــه هــای رســمی ، تهیــه آییــن نامــه هــا و اساســنامه صنــدوق و....(
۸-  برگــزاری مجمــع عمومــي صنــدوق حمایــت شهرســتان )انتخــاب اعضــای هیــات مدیــره صنــدوق و 

ــه آنهــا و….( ــه آمــوزش هــای الزم ب ــازرس ، ارائ ب

وضعیت موجود
بــر اســاس ضــرورت هــای  ذکــر شــده و نیــز وجــود مبانــی قانونــی طــرح ایجــاد صنــدوق حمایــت از توســعه 
فعالیــت هــاي  زنــان روســتایي و عشــایري در یــک شهرســتان ارائــه و بــه صــورت پایلــوت در اســتان فــارس 
در شهرســتان مرودشــت بــه مرحلــه اجــرا درآمــد. پــس از آن ایــن صندوق هــا در 10 شهرســتان دیگــر بــه 

شــرح ذیــل تشــکیل شــدند:
جدول شماره 17-  وضعیت موجود صندوق های حمایت از توسعه فعالیت های زنان روستایی و عشایری تا پاییز 1396
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دستاوردها
- ساماندهی و تجمیع صندوق های اعتبارات خرد و ثبت قانونی این تشکل ها

- اجــرا در 7  اســتان )12شهرســتان ( بــا تعــداد اعضــای  ۸33۸ نفر و ســاماندهی تعــداد 211 صنــدوق اعتبارات 
خــرد بــا میــزان ســرمایه 65 میلیــارد ریــال )پــس از دریافــت 49 درصــد ســهم دولت(

- فراهم شدن شرایط بهتری برای ترویج توانمندی ها و فعالیت های زنان در بخش کشاورزی
ــی  ــایری و دسترس ــتایی و عش ــان روس ــای زن ــعه فعالیت ه ــرای توس ــی ب ــای مال ــت ه ــش محدودی - کاه

ــاری ــی و اعتب ــع مال ــایر مناب ــه س ــان تر اعضــا ب آس
- توسعه مشارکت زنان در  فعالیت های اقتصادی- اجتماعی   

-  افزایش سرمایه صندوق ها 
- فراهــم شــدن امکانــات و شــرایط بهتــر بــرای دسترســی بــه بازارهــای منطقــه ای و ملــی و ایجــاد انگیــزه 

بــرای توســعه وگســترش فعالیت هــای موجــود
- فراهم کردن حمایت و پشتیبانی سازمان های سیاسی و اقتصادی شهرستان نظیر فرمانداری

مجموع این دستاوردها گامی برای پایداری توانمندی اقتصادی صندوق های اعتبارات خرد می باشد.

چشم انداز
ــا  ــد و ب ــتانی را تشــکیل ده ــای شهرس ــرد، صندوق ه ــای خ ــعه صندوق ه ــا توس ــر دارد ب ــر در نظ ــن دفت ای
ــی  ــدوق مل ــتانی، صن ــای اس ــاد صندوق ه ــا ایج ــتان و ب ــدوق اس ــتانی، صن ــای شهرس ــترش صندوق ه گس
زنــان روســتایی و عشــایری را ایجــاد نمایــد. الزم بــه ذکــر اســت ایجــاد صنــدوق در یــک ســوم شهرســتان ها 
شــرایط الزم را بــرای تشــکیل صنــدوق اســتانی فراهــم مــی کنــد و تشــکیل صندوق هــای اســتانی در یــک 

ــد.  ســوم اســتان های کشــور زمینــه تشــکیل صنــدوق ملــی را مســاعد می نمای
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دستورالعمل اجرایي 
صنــدوق هــاي اعتبــار خــرد زنــان روســتایي بــه علت غیر رســمي بــودن ، نداشــتن هویــت حقوقي و ســاختارهاي 
قانونــي امــکان توســعه و تــوان افزایــش ســرمایه خــود را  نداشــتند. از ایــن رو تشــکیل یــک صنــدوق غیــر دولتي 
از طریــق شــرکت مــادر تخصصــي صنــدوق حمایــت از توســعه ســرمایه گــذاري در بخــش کشــاورزي مــي تواند 
ــود معیشــت و توســعه بخــش  ــه بهب ــا افزایــش ســرمایه ایــن صنــدوق هــا ب ضمــن رفــع مشــکالت فــوق ب
کشــاورزي کمــک کنــد. بــه منظــور پرهیــز از تکــرار واژه هــا و رعایــت اختصــار در ایــن دســتورالعمل صندوق هاي 
اعتبــار خــرد زنــان روســتایي، صنــدوق خــرد، صنــدوق حمایــت از توســعه فعالیت هــاي زنــان روســتایي، صنــدوق 
حمایــت و شــرکت مــادر تخصصــي حمایــت از توســعه فعالیت هــاي زنــان روســتایي، »شــرکت مــادر« نامیده 

ــوند.  مي ش
تعاریف

1- صندوق اعتبارات خرد زنان روستایي   
منظــور از صنــدوق اعتبــار خــرد زنــان روســتایي و عشــایري ، صندوق هایــي اســت کــه از ســال 1379 بــا حمایــت 
دفتــر توســعه فعالیــت هــای کشــاورزی زنان روســتایي و عشــایري تشــکیل شــده اســت . ایــن صندوق هــا از طریق 
ظرفیت ســازي در ابعــاد اقتصــادي و اجتماعــي، عــالوه بــر فراهــم کــردن زمینه هــاي مشــارکت زنــان روســتایي و 
عشــایري در توســعه فعالیت هــاي کشــاورزی، موجــب افزایــش اعتمــاد بــه نفــس و خودبــاوري آن هــا نیــز شــده 

ست. ا
2- شرکت مادر تخصصي صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاري در بخش کشاورزي 
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ایــن شــرکت صندوقــی بــرای تســهیل در ایجــاد تشــکل های تولیــدی و خدمــات تولیــد بخــش کشــاورزی 
ــب  ــت در قال ــی دول ــات مال ــه خدم ــکل ها و ارائ ــرمایه گذاری آن تش ــارکت در س ــق مش ــه از طری ــت ک اس

ــد. ــد کشــاورزی کمــک می کن ــه بخــش تولی ــره ب ــت تســهیالت، پرداخــت و غی ضمان
3- صندوق حمایت از توسعه فعالیت هاي زنان روستایي و عشایري

صنــدوق حمایــت از توســعه فعالیت هــاي زنــان روســتایي و عشــایري یــک صنــدوق غیر دولتــي اســت کــه از 
طریــق تجمیــع صندوق هــاي اعتبــار خــرد زنــان روســتایي و عشــایري و بــا حمایــت شــرکت مــادر تخصصــي 

در ســطح شهرســتان تشــکیل مي شــود.
سازمان کار

سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی
دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری

شرکت مادر تخصصي صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاري در بخش کشاورزي 
سازمان جهاد کشاورزی استان

مدیریت هماهنگی ترویج استان
مدیریت هماهنگی ترویج شهرستان

ماده1( شرایط تشکیل صندوق  حمایت در یك شهرستان
چنانچــه تعــداد صنــدوق هــا ي خــرد در یــک شهرســتان بــه 10مــورد و میــزان ســرمایه آن بــه حداقــل 100   
ــد.   ــدوق حمایــت احــراز مــي کن ــراي تشــکیل صن ــون تومــان برســد، آن شهرســتان شــرایط الزم را ب میلی
بدیهــي اســت صندوق هــاي خــردي مــي تواننــد  بــه عضویــت  صنــدوق حمایــت  درآینــد کــه حائــز شــرایط 

زیــر باشــند:     
الف( حداقل یکسال از تاریخ عضویت افراد در صندوق  خرد گذشته باشد. 

ب( روند پس اندازهای اعضا به طور ماهانه به طور مستمر ادامه یافته باشد. 
ج( وام های پرداختی اعضای صندوق ها به صورت 100 درصد بازپرداخت شده باشد. 

د( صندوق خرد دارای دفاتر مالی قابل قبول باشد و کلیه عملیات مالی آن شفاف باشد. 
ه( جلسات ماهانه یا دو هفته یکبار اعضای صندوق به طور منظم برگزار شده باشد. 

و( به حد کافی وفاق بین اعضاء وجود داشته باشد و گروه اختالفات خود را حل کرده باشد. 
ز( تصمیمــات گــروه بــه طــور جمعــی اتخــاذ شــده باشــد و اعضــا در تصمیم گیــری هــا مشــارکت فعال داشــته 

باشــند و از نخبه  گرایــی در تصمیم گیری هــا پرهیــز کــرده باشــند. 
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ماده2( مراحل تشکیل صندوق حمایت
اطالع رساني در مورد نحوه و شرایط تشکیل صندوق به مدیران ترویج و کارشناسان استان و شهرستان

ــراد حقیقــي عضــو  ــدوق و اف ــره صن ــران عامــل و اعضــاي هیات مدی ــه تســهیل گران، مدی اطالع رســاني ب
صندوق 

درخواســت و پیشــنهاد تشــکیل صنــدوق حمایــت از طــرف اعضــاي صنــدوق هــای اعتبــارات خــرد واجــد 
شــرایط شهرســتان بــه ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان و ارســال آن بــه دفتــر توســعه فعالیــت هــای زنــان 

روســتایی و عشــایری 
ــالم   ــایری و اع ــتایی و عش ــان روس ــاورزی زن ــای کش ــعه فعالیت ه ــر توس ــط دفت ــت توس ــي درخواس بررس

ــه اســتان موافقــت دفتــر ب
ماده3( توافق و انعقاد تفاهم نامه

پــس از وصــول تقاضــای تشــکیل صنــدوق از اســتان و بررســي و موافقــت دفتــر با تشــکیل صنــدوق حمایت،  
تفاهــم نامــه ســه جانبــه اي بیــن دفتــر توســعه فعالیــت هــای کشــاورزی زنــان روســتایی و عشــایری، رییــس 
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان و مدیــر عامــل شــرکت مــادر تخصصــي مبنــي بــر تشــکیل صنــدوق و 

تامیــن 49 در صــد ســهم آورده دولــت منعقــد مي شــود.
ماده4( تهیه طرح تاسیس صندوق حمایت

پــس از انعقــاد تفاهــم نامــه اعضــاي صنــدوق بــا همــکاري کارشناســان اســتان و ســتاد بایــد طــرح تاســیس 
صنــدوق را تهیــه نماینــد. بــه منظــور برنامه ریــزی و اســتخراج چهارچوب هــای الزم در تهیــه طــرح تاســیس 

صنــدوق حمایــت، کمیتــه کارشناســی شــامل اعضــای زیــر تشــکیل می  شــود:
 نماینده شرکت مادر تخصصی )مدیر امور توسعه عملیات ، امور نمایندگان و مجامع( 

 نماینده دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری  
 نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان

 نماینده صندوق هاي اعتبارات خرد زنان روستایی
ــتایی و  ــان روس ــاورزی زن ــای کش ــعه فعالیت ه ــر توس ــنهاد دفت ــا پیش ــي ب ــناس موضوع ــاور و کارش  مش

ــي ــرکت مادر تخصص ــایری و ش عش
مــاده5( طــرح تاســیس تهیه شــده توســط ایــن کمیتــه در شــرکت مــادر تخصصــي مــورد بررســي قــرار 
گرفتــه و پــس از تصویــب و ابــالغ بــه دفتــر توســعه فعالیــت هــای زنــان روســتایی و عشــایری  الزم االجــرا 

مي گــردد.
ماده6( ظرفیت سازي در جامعه محلي و در بین اعضاي صندوق 
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بــه منظورتوجیــه و آمــاده ســازي اعضــاي صنــدوق هــاي اعتبــار خــرد بــراي تشــکیل صنــدوق حمایــت 
ــود:  ــام مي ش ــر انج ــاي زی فعالیت ه

1-  تهیه سرفصل های آموزشی
از آنجــا کــه تشــکیل صنــدوق شهرســتان بایــد بــا تقاضــای کلیــه اعضــای صندوق هــا انجــام شــود و اصــل 
تقاضــا محــوری و عضویــت داوطلبانــه مبنــای تشــکیل صنــدوق شهرســتان باشــد بایــد بــه نحــوی روشــن 
تمــام مراحــل کار بــه آنهــا آمــوزش داده شــود. ایــن آمــوزش هــا بــه ایــن منظــور انجــام مــي شــود کــه هیچ 
گونــه توقــع اضافــی در اعضــای صندوقهــا ایجــاد نشــود و موضوعاتــی چــون مســئولیت پذیــری- ضمانــت 
جمعــی، پایــداری صندوقهــا، اصــول تعییــن نــرخ بهــره ،  نحــوه وام دهــی، بازپرداخــت، تنظیــم دفاتــر مالــی، 

طــرح نویســی و غیــره را شــامل شــود.
تبصــره1: برنامــه هــای تهیــه شــده توســط مشــاور طــرح بایــد بــه تصویــب دفتــر توســعه فعالیــت هــای 

کشــاورزی زنــان روســتایی و عشــایری و شــرکت مــادر تخصصــی برســد. 
2- انتخاب و آموزش تسهیل گران محلی 

آمــوزش مســتمر اعضــای صندوق هــا توســط تســهیل گران محلــی کــه توانائــی الزم را داشــته باشــند انجــام 
می  شــود بــه همیــن خاطــر بایــد ایــن تســهیل گران خــود در یــک دوره آموزشــی شــرکت نماینــد و نحــوه 
آمــوزش صندوقهــا را فــرا گیرنــد. آمــوزش اعضــای صندوقهــا توســط تســهیل گران و تحــت نظــارت یــک 

تســهیل گر ارشــد در شهرســتان انجــام مــی شــود. 
تبصــره1: منظــور از تســهیل گر ارشــد همــان مشــاور وکارشــناس طــرح اســت کــه برنامــه هــای آموزشــي 

را نیــز تهیــه کــرده اســت.
ماده 7( انتخاب نمایندگاني از بین اعضاي صندوق  توسط خودشان 

پــس از آمــوزش اعضــاي صنــدوق هــا، صنــدوق هــاي داوطلــب عضویــت در صنــدوق حمایــت  دو نفــراز 
اعضــاي خــود را طــی یــک صورت جلســه بــا امضــاي همــه  اعضــا بــه عنــوان نماینــده و وکیــل خــود بــرای 

عضویــت در صنــدوق حمایــت و حضــور در مجمــع عمومــي معرفــي مــي نماینــد. 
ــت  ــدوق حمای ــزد صن ــدوق در ن ــع آن صن ــع مناف ــع مداف ــر در واق ــن دو نف تبصــره1: ای

هســتند.
ماده 8( جمع آوری سرمایه اعضاي صندوق هاي خرد

بــه منظــور تامیــن ســهم 51 درصــد آورده مــردم، اعضــاي صنــدوق هــای خــرد داوطلــب بالفاصله نســبت به 
جمــع آوری ســرمایه خــود اقــدام مــي نماینــد. بدیهــي اســت هــر عضــو صنــدوق بایــد تــالش نمایــد تــا تمام 

ســرمایه خــود نــزد صنــدوق خــرد را بــه صنــدوق شهرســتان منتقــل نماید. 
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ماده9( آموزش اعضای هیأت موسس
اعضــای انتخابــی یــا نماینــدگان هــر صنــدوق خــرد یــا تعــدادی از آنهــا بــه عنــوان هیــأت موســس تشــکیل 
صنــدوق حمایــت شهرســتان تعییــن می  گردنــد. شــرکت مــادر تخصصــي آموزش هــای الزم را در مــورد تنظیم 
فرم هــای مربوطــه و جمــع آوری اطالعــات در مــورد ســرمایه هــای جمــع آوری شــده، تنظیم اساســنامه و پیگیری 

تصویــب شــرکت صنــدوق حمایــت بــه هیــات موســس مــي دهد. 
ماده 10( شرایط تشکیل مجمع عمومي صندوق حمایت شهرستان

 شرایط تشکیل مجمع عمومي به صورت زیر می باشد : 
1 - درخواست عضویت صندوق های خرد یا اعضا مستقل به هیأت موسس ارائه شده باشد. 

2 - میــزان ســرمایه صندوق هــا در یــک حســاب ســپرده کــه در نــزد بانــک کشــاورزی شهرســتان افتتــاح می  شــود 
تحــت عنــوان حســاب جــاری شــرکت در شــرف تاســیس ســپرده گــذاری می  شــود. 

3 - اساســنامه صنــدوق شهرســتان توســط هیــأت موســس کــه عمومــا تیــپ اساســنامه شــرکت مــادر تخصصــی 
ــردد.  ــه می  گ اســت تهی

4 - هیــأت موســس بــا توجــه بــه هماهنگی هــای  انجــام شــده نســبت بــه دعــوت اعضا و شــرکت مــادر تخصصی 
طبــق آگهــی روزنامــه بــرای تشــکیل مجمــع عمومــی موســس اقدام مــی کنــد. البته اگــر همــه اعضا حاضر باشــند 

الزامــی بــه درج آگهــی نمی باشــد. 
5 - در جلســه مجمع ، هیات موســس اداره جلســه را عهده دار شــده و اساســنامه و آیین نامه ها و دســتورالعمل های 
ــان اعضــاء صــورت  ــازرس از می ــره و ب ــات مدی ــد و پــس از تصویــب، انتخــاب هی ــه رای مــی گذارن مربوطــه را ب

ــرد.  می  گی
6 - در صورتی که اعضا ، نماینده صندوق های خرد باشند بایستی معرفی نامه کتبی ارائه نمایند. 

7 - تعــداد آراء هــر عضــو در جلســه مجمــع،  ضــرب در میــزان ســرمایه آن بــرای تصویــب اساســنامه می باشــد و 
بــرای انتخــاب هیأت مدیــره آراء هــر عضــو بــه میــزان ســهام عضــو ضــرب در تعــداد اعضــاء هیأت مدیره می باشــد. 
۸ - کاندیــدای هیأت مدیــره و بــازرس پــس از انتخــاب شــدن کــه بــا رأی نســبی می باشــد بایســتی قبولــی خــود را 

ــالم نماید.  اع
تبصــره1: پــس از خاتمــه جلســه مجمــع ، اعضــای هیأت مدیــره منتخــب، اولیــن جلســه خــود را برگــزار و از میــان 

خــود یــک رئیــس ، یــک نایــب رئیــس و یــک منشــی انتخــاب می  کننــد. 
تبصــره2: هیأت مدیــره مــی توانــد از بیــن اعضــا یــا از خــارج یــک نفــر را بــه عنــوان مدیرعامــل جهــت اجــرای 

وظایــف مدیرعاملــی انتخــاب نماید.
تبصره3: انجام ثبت آگهی تشکیل شرکت در اداره ثبت شرکت ها برعهده هیأت مدیره می باشد. 
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تبصــره4: معمــواًل ســرمایه اعضــا 51 درصــد و ســرمایه دولــت کــه نمایندگی آن را شــرکت مــادر تخصصــی برعهده 
دارد 49 درصــد می باشــد و ممکــن اســت در ســال های بعــد ســهم دولــت کاهــش یابــد ولــی قطعــا از ایــن درصــد 

افزایــش نخواهــد یافت.
تبصــره5: محــل شــرکت کــه در اساســنامه قیــد شــده اســت قابلیــت جابجایــی دارد و لیکــن بایســتی آگهــی تغییــر 

ــه اداره ثبــت شــرکت ها اعــالم گــردد.  آدرس ب
ــره مجــاز  ــه ثبــت نرســیده اســت هیأت مدی ــا زمانی کــه شــرکت ب ــک ت تبصــره6:  پرداخــت وجــه از حســاب بان
ــه برداشــت وجــه نمی  باشــد ولــی پــس از ثبــت شــرکت و آگهــی تغییــرات در اداره ثبــت شــرکت ها مســئولیت  ب

ــود.  ــاز می  ش ــره آغ ــی هیأت مدی ــتگذاری و اجرای سیاس
ــه هیأت مدیــره واگــذار  ــد بخشــی از اختیــارات خــود را در قالــب اساســنامه ب تبصــره7: مجمــع عمومــی مــی توان

نمایــد.
ماده11( پیگیری و ثبت صندوق شهرستان 

هیــأت مدیــره پــس از تنظیــم فرم هــای مربوطــه و ارائــه اطالعــات الزم بــه شــرکت مــادر تخصصــی، موضــوع ثبت 
شــرکت )صنــدوق( شهرســتان را بــه مرحلــه اجرا در مــی  آورد. 

ماده12( انتقال سرمایه های اعضای صندوق های خرد به صندوق شهرستان 
کلیــه اعضــای صندوقهــای خــرد بــه عضویــت صنــدوق شهرســتان در می  آینــد ولــی ســرمایه هــر صنــدوق بــه نــام 
ــه عهــده  ســهام صنــدوق خــرد توســط دو نفــر از اعضــای صندوق هــا کــه نمایندگــی و وکالــت بقیــه اعضــا را ب
دارنــد بــه صنــدوق شهرســتان منتقــل می  شــود. کلیــه عملیــات مالــی اعضــاي صندوق هــای خــرد نــزد صنــدوق 
شهرســتان توســط دو نفــر نماینــده  انجــام می  شــود. مجمــع عمومــی صنــدوق شهرســتان نیز بــا شــرکت نمایندگان 

هــر صنــدوق خــرد انجــام می  شــود. 
تبصــره1: پــس از تشــکیل صنــدوق شهرســتان و جمــع شــدن ســرمایه اعضــای صندوق هــای خــرد،  هیأت مدیــره 

صنــدوق بــرای تامیــن 49 درصــد ســهم دولــت از شــرکت مــادر تخصصــی اقــدام الزم را بــه عمــل مــی  آورد. 
تبصــره2: از آنجــا کــه بــرای حفــظ و نظــارت بــر کاربــرد منابــع دولتــی بایــد یــک نماینــده دولــت در هیأت مدیــره 
صنــدوق شهرســتان حضــور داشــته باشــد می تــوان مدیــر شهرســتان یــا کارشــناس مســئول امــور زنــان روســتایی 

را بــه عنــوان نماینــده دولــت در صنــدوق شهرســتان معرفــی کــرد. 
ماده13 - وام دهی صندوق شهرستان به اعضای صندوق های خرد 

پــس از تجمیــع ســرمایه اعضــای صندوق هــای خــرد و تامیــن ســهم دولــت در صنــدوق شهرســتان، وام دهــی بــه 
اعضــای صندوق هــای خــرد شــروع می  گــردد. هــر عضــو بــا توجــه بــه طرح هــا و پروژه هایــي کــه بــه تصویــب 
اعضــای صنــدوق خــرد و هیأت مدیــره صنــدوق شهرســتان رســیده باشــد می  توانــد تــا 1/9 برابــر ســرمایه خــود از 
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صنــدوق شهرســتان وام دریافــت نمایــد. 
تقاضــای وام اعضــای هــر صنــدوق خــرد توســط دو نفــر از نماینــدگان آن در صنــدوق شهرســتان انجــام  می  شــود 
و پــس از تصویــب طرح هــا، مبلــغ وام بــه حســاب نماینــده اعضــای صنــدوق خــرد کــه بــا امضــاء دو نفــر نماینــده 

قابــل برداشــت اســت واریــز می گــردد. 
تبصــره1: نظــر بــه اینکــه وام پرداختــی بــه هــر عضــو صنــدوق در اختیــار کلیــه ســهامداران  قــرار می  گیــرد، کلیــه 

اعضــای صنــدوق خــرد در بازپرداخــت آن مســئولیت دارند.
 تبصــره2: وام واریــز شــده بــه حســاب نماینــدگان هــر صنــدوق، در اختیــار صنــدوق مربوطــه قــرار گرفتــه و بــا 
موافقــت کلیــه اعضــا و براســاس طــرح هــاي اعضــا بیــن آنهــا توزیــع مــي گــردد. صنــدوق شهرســتان بــر توزیــع 

تســهیالت دریافتــی بیــن اعضــای صنــدوق  نظــارت عالیــه خواهــد داشــت.
تبصــره3: اعضــای صنــدوق خــرد تســهیالت دریافتــی را بــه صــورت اقســاطی و توســط نماینــدگان خــود  بــه 

ــد. ــز می  نمای ــتان واری ــدوق شهرس ــاب صن حس
تبصره 4:  افزایش سرمایه صندوق شهرستان 

از آنجــا کــه ســرمایه هــر عضــو  صنــدوق خــرد بــه خاطــر تجمیــع پــس اندازهــا و دریافــت کارمزدهــای دریافتی به 
تدریــج افزایــش می  یابــد، صنــدوق شهرســتان در مقاطــع شــش ماهه و یــا یک ســاله می توانــد افزایــش ســرمایه 

خــود را اعــالم و بــه نســبت آن ســهم شــرکت مــادر تخصصــی )دولــت( را طلــب نمایند.
ماده14(  تضمین اعضای صندوق های خرد نزد بانك ها 

ــه تدریــج تــوان مالــی  ــه اینکــه صنــدوق شهرســتان یــک تشــکل قانونــی و حقوقــی می باشــد و ب ــا توجــه ب ب
بیشــتری را پیــدا می  کنــد می توانــد در مواقعــی کــه اعضــای صندوق هــای خــرد بــه اعتبــار بیشــتری نیــاز دارنــد 

آنهــا را بــه بانــک هــا معرفــی و تضمیــن وام آنهــا را بــه عهــده گیــرد. 

طرح ترویج کارآفریني و توسعه کسب و کار پایدار زنان روستایي و عشایري 
کارآفرینــی از منابــع مهــم و پایــان ناپذیــر جوامــع بشــری اســت. منبعــی کــه بــه تــوان خالقیــت انســان ها بــاز مــی 
گــردد. از یــک ســو ارزان و از ســوی دیگــر بســیار ارزشــمند و پایــان ناپذیــر اســت. جوامعــی کــه بــه منابــع انســانی 
متکــی بــوده انــد تــا بــه منابــع زیرزمینــی، در بلنــد مــدت موفــق تــر بــوده انــد. منابــع زیــر زمینــی کشــورهای جهان 
ســوم علــی رغــم مزیت هــای آن، از موانــع توســعه یافتگــی این کشــورها محســوب شــده اســت. در صورتی کــه عدم 
وجــود ایــن منابــع در بعضــی از کشــورها باعــث شــده اســت تــا آنهــا بــا اســتفاده از نیــروی فکــر، خالقیــت یــا در یک 

کلمــه کارآفرینــی، از جملــه کشــورهای پیشــرو در جهــان کنونی شــوند.
کارآفریني مهمترین منبع نوآوري و اشتغال زایي است.
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موضــوع کارآفرینــی در کشــورهای توســعه یافتــه بــه دهــه 1970 بــر می گــردد، امــا در کشــور مــا تــا شــروع 
اجــراي برنامــه ســوم توســعه )یعنــی ســال 1379( توجــه چندانــي بــه کارآفرینــي نشــد و حتــي در محافــل علمي و 
دانشــگاهي بــه جــز مــوارد بســیار نــادر، فعالیتــي در ایــن زمینــه صــورت نگرفــت. افزایــش بیــکاری در دهــه 13۸0 

موجــب شــد  تــا در زمــان تدویــن برنامــه چهــارم توســعه، موضــوع کارآفرینــي مــورد توجــه قــرار گیــرد.
روســتاها، مملــو از فرصــت هــاي جدیــد و کشــف نشــده هســتند کــه بهــره بــرداري بــه موقــع از ایــن فرصــت هــا 
و ایجــاد کســب و کارهــاي جدیــد و رقابــت پذیــر بــر مبنــاي آن، مــي توانــد مزایــاي اقتصــادي چشــمگیري بــراي 
روســتائیان بــه همــراه آورد. در شــرایطی کــه مــردان برای بدســت آوردن درآمد بیشــتر  از روســتا مهاجــرت می کنند، 
کارآفرینــی راهبــرد مناســبی بــرای توانمندســازی زنــان اســت. زنــان کارآفریــن عالوه بــر ایجاد اشــتغال بــرای خود 
و ســایر اعضــای خانــواده می تواننــد از طریــق  شناســایی فرصت هــای موجــود در روســتا، نــوآوری و ارزش آفرینــی، 

ثــروت تولیــد کننــد و روســتا را در مســیر توســعه قــرار دهند.   

تاریخچه طرح
طــرح ابتــدا در ســال 13۸6 در 4 اســتان )آذربایجــان شــرقی، سیســتان و بلوچســتان، مرکــزی، خراســان جنوبــی( 
بــه صــورت پایلــوت اجــرا شــد و در ســال 13۸7 در ۸ اســتان ) چهارمحــال و بختیــاری، هرمــزگان، قــم ، کرمانشــاه، 

بوشــهر، یــزد، خوزســتان، لرســتان( و در ســال 13۸9، در 3 اســتان دیگــر )تهــران، اصفهــان و فــارس( اجــرا شــد.
ایــن طــرح ابتــدا بــه نــام طــرح ایجــاد مراکــز رشــد و توســعه کارآفرینــی اجــرا شــد و در ادامــه، طــرح مــورد بــاز 

بینــی  قــرار گرفــت و بــه دو دلیــل، جهت گیــری طــرح، تغییــر کــرد:
1. مراکــز رشــد بایــد قاعدتــاً توســط وزارت علــوم بــه ثبــت مــی رســید و شــاخص هــا و شــرایط خاصــی کــه 

بــرای ثبــت آن وجــود داشــت بــا اهــداف دفتــر در اجــرای طــرح  متفــاوت بــود.
2. نتایــج حاصــل از ارزیابــی هــا و آســیب شناســی صــورت گرفتــه توســط تیــم هــای ســتاد و اســتان، بــر ضــرورت  

ایــن تغییــر تاکیــد نمــود. از ایــن رو طــرح کارآفرینــی بــا رویکــرد آموزشــی  و بــا اهــداف ذیــل ادامــه یافــت:

اهداف طرح 
-  توانمندســازي زنــان روســتایي و عشــایري از طریــق آمــوزش، مشــاوره و ایجــاد مهارت هــاي الزم بــراي  شناســایی فرصت 

های کســب و کار در روســتا
- ترویج فرهنگ کارآفریني در جامعه روستایي

-  ارتقای مهارت های شغلی و مدیریت کسب و کار
-  تلفیق دانش بومي ) دانش زنان روستایی و عشایری( و علوم جدید ) دانش فارغ التحصیالن(

- زمینه سازی برای حضور زنان و فارغ التحصیالن روستایي و عشایري بخش کشاورزي در عرصه کسب و کار



23 سال تجربه توانمندسازی زنان روستایی و عشایری در بخش کشاورزی

105

گروه هدف 
1- اعضای صندوق های اعتبار خرد، تعاونی های زنان و تولیدکنندگان 

2- زنان و دختران فارغ التحصیل و دانش آموختگان رشته های کشاورزی 
3- افراد دارای ایده های کارآفرینانه

جدول شماره 1۸- عملکرد طرح ایجاد مراکز رشد و کارآفرینی در 15 استان مجری طرح تا سال 1393

 تعداد صندوق
 کارآفرینی

 اشتغال ایجاد
شده

 تعداد
اتاق رشد

 تعداد
اعضا شرکت  تعداد

خوشه نام استان ردیف

12 ۸20 6 340 4 25 مرکزی 1

1 5 4 24 2 7
 سیستان و
بلوچستان 2

2 75 5 2۸6 7 20 اذربایجان شرقی 3
1 ۸3 3 104 4 3 خراسان جنوبی 4
- 39 2 23 2 2 یزد 5
1 62 9 62 - 9 کرمانشاه 6
- 24 3 54 4 3 لرستان 7
1 90 2 75 1 5 بوشهر ۸
1 20 5 1۸ 2 5 خوزستان 9

1 30 1 23 4 6
 چهارمحال
بختیاری 10

- 120 1 50 ۸ 7 قم 11
1 20 1 15 - 2 هرمزگان 12
- - 1 50 - 7 اصفهان 13
- - 1 25 - 7 فارس 14
- - 1 49 - - تهران 15

21 1388 45 1198 38 108 جمع کل
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توسعه اشتغال در بخش کشاورزی 
ــا افزایــش مــوج مهاجــرت مــردان،  نقــش زنــان در عرصــه هــای اقتصــادی،  در ســال های اخیــر ب
اجتماعــی پررنگ تــر وحضــور آن هــا در تولیــد جدی تــر شــده اســت. بخشــی از منابع و ســرمایه های 
مــادی و انســانی روســتا کــه بــه دلیــل مهاجــرت مــردان رهــا شــده وبــا اســتفاده مانــده، زمینــه 
مناســبی را بــرای کار و اشــتغال زنــان فراهــم کــرده اســت. زنــان بــه عنــوان ســاکنان پایــدار روســتا، 
ــر  ــی را ب ــار زندگ ــواده ب ــردان خان ــر م ــاب همســران و دیگ ــادی در غی ــای متم ــه ماه ه در حالی ک
ــع طبیعــی، موادخــام و  ــا اســتفاده از مناب ــا ب ــد ت ــزه دارن ــی انگی ــدازه کاف ــه ان دوش می کشــند، ب
نیــروی انســانی موجــود در روســتا بــرای خــود و دیگــران شــغل و درآمــد ایجــاد کننــد. امــا بــرای آن 
کــه اعتمــاد بــه نفــس الزم را بــرای ایــن کار بدســت آورنــد، نیازمند آمــوزش و مشــاوره هــای الزم در 
امــر تولیــد و دسترســی بــه بــازار هســتند. تجربــه بســیاری از کشــورها نشــان می دهــد کــه ارتقــای 
ــرای توســعه توانمندی هــای  ــن گام ب ــان مهمتری ــش زن ــه ای و روزآمدکــردن دان مهارت هــای حرف
آن هــا و فراهــم کــردن زمینــه اشــتغال، کارآفرینــی و رونــق اقتصــاد روســتایی اســت. بــر این اســاس 
ــن  ــت عمــده در ای ــان روســتایی و عشــایری ســه فعالی ــر توســعه فعالیت هــای کشــاورزی زن دفت

خصــوص انجــام داده اســت:
الف: طرح آموزشی - ترویجی توسعه اشتغاالت خانگی

زنــان روســتایی و عشــایری بــا وجــود نقــش و تاثیــر بســیار مهمــی کــه در زندگــی اجتماعــی ، اقتصــادی و 
حتــی فرهنگــی جامعــه دارنــد در طــول زمــان یکــی از محــروم تریــن اقشــار در دســتیابی بــه منابــع و بهــره 
گیــری از فرصــت هــای توســعه  بــوده انــد. بنابــر ایــن در ســال 1376 بــا ارتقــای ســطح تشــکیالتی دفتــر 
توســعه فعالیت هــای کشــاورزی زنــان روســتایی و عشــایری، فعالیت هــای توانمند ســازی زنــان جــان تــازه ای 
گرفــت. بنابــر ضــرورت آن زمــان کــه زنــان کمتریــن امــکان دسترســی بــه منابــع اعتبــاری ، مالی و آموزشــی 
و ترویجــی را داشــتند ایــن دفتــر بــا هــدف بهبــود و ارتقــای کمــی و کیفــی کار زنــان روســتایی و عشــایری، 
افزایــش توانمنــدی هــا و رفــع محرومیــت هــا و همچنیــن ارائــه آگاهــی هــای الزم جهــت بهبــود وضعیــت 
زندگــی ، رفــاه و آســایش آنــان  اقــدام بــه تهیــه طــرح آموزشــی ترویجــی توســعه اشــتغاالت خانگــی نمــود و 
پــس از تصویــب ایــن طــرح در ســال 1376 توســط ســازمان برنامــه و بودجه وقــت ، از ســال 1377 در سراســر 
کشــور بــه اجــرا درآمــد. ایــن طــرح تــا پایــان برنامــه ســوم بــه صــورت متمرکــز اجــرا می شــد و از اول برنامــه 

چهــارم بــه صــورت اســتانی اجــرا گردیــد. 
پروژه های طرح عبارتند از : 

- پروژه  آموزشی مدیریت امور خانه و خانواده  
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ایــن بخــش  شــامل پــروژه هایــی اســت کــه منجــر بــه ایجــاد تغییــر در بینــش و نگــرش در زنان روســتایی 
و عشــایری و نیــز ارائــه روش هــای بهتــر در مدیریــت خانــه و خانــواده می گــردد. ایــن آموزش هــا عبارتنــد 
از: آمــوزش تدبیــر امــور خانــه، آمــوزش مهارت هــای اجتماعــی و مشــارکت، آمــوزش اصــول تغذیــه انســان، 
ــه و  ــردی، اجتماعــی و خانوادگــی، آمــوزش بهداشــت خان ــا قوانیــن و حقــوق ف ــان ب آمــوزش آشــنایی زن
خانــواده، آمــوزش طبــخ ماهــی، آمــوزش تربیــت و مراقبــت کــودکان، آمــوزش آشــپزی و اصــول بهداشــتی 

آن، آمــوزش اصــول اســتفاده از وســایل و لــوازم خانگــی
- پروژه آموزشی ترویجی اقتصاد خانه   

ایــن بخــش شــامل پــروژه هایــی اســت کــه منجــر بــه بهبــود و حتــی خــود اشــتغالی به ویــژه در امــر 
ــن  ــردد. ای ــی می گ ــواد غذای ــداری م ــد و نگه ــای تولی ــود روش ه ــالح و بهب ــز اص ــوار و نی ــه خان تغذی
پــروژه هــا شــامل: آمــوزش بهداشــت تولیــد شــیر و فــرآورده هــای لبنــی، آمــوزش تبدیــل ، نگهــداری 
ــیلی  ــوخت فس ــت و س ــط زیس ــت محی ــت و بهداش ــوزش حفاظ ــی ، آم ــای لبن ــته بندی فرآورده ه و بس
ــوزش جوجه کشــی  ــان، آم ــی و ماکی ــرغ بوم ــرورش م ــوزش و پ ــی ، آم ــال خانگ ــوزش کاشــت نه ، آم
طیــور بومــی: آمــوزش بســته بنــدی گیاهــان دارویــی ، آمــوزش عرضــه ســبزی خشــک و تــازه بــه بــازار، 

آمــوزش ســبزی کاری ، آمــوزش کشــت چــای، حنــا و زعفــران )ویــژه زنــان عشــایر(
- پروژه های آموزشی فنی حرفه ای  

ایــن بخــش شــامل آموزش هــای صنایــع دســتی ، خیاطــی و گلــدوزی بــود کــه منجــر بــه اشــتغال زنــان 
روســتایی و عشــایری شــد. پــس از تخصصــی شــدن وظایــف دفتــر توســعه فعالیــت هــای کشــاورزی 

زنــان روســتایی و عشــایری ایــن آمــوزش هــا بــه ســمت آمــوزش هــای کشــاورزی ســوق داده شــد.

ب: ارتقای مهارت های شغلی زنان روستایی و عشایری 
ــزان اهمیــت  یکــی از مهــم تریــن معیارهــا جهــت ســنجش درجــه توســعه یافتگــی یــک کشــور ، می
ــروی  ــوان نی ــه عن ــه زن ب ــرا چنانچــه ب ــند زی ــی باش ــان در آن کشــور دارا م ــه زن ــاری اســت ک و اعتب
فعــال و ســازنده نگریســته شــود، قطعــا درافزایــش کمــی و کیفــی نیــروی انســانی  موثــر بــوده و تاثیــر 
بســیاری در رونــد توســعه اقتصــادی اجتماعــی جامعــه خواهــد داشــت. نقــش زنــان در توســعه ، مســتقیما 
بــا هــدف توســعه اقتصــادی - اجتماعــی بســتگی داشــته و از ایــن رو در تحــول همــه جوامــع انســانی، 
عاملــی بنیادیــن محســوب می گــردد. بنابــر ایــن اشــتغال زنــان روســتایی در بخــش کشــاورزی یکــی از 
مهــم تریــن عوامــل تحقــق شــاخص هــای توســعه مــی باشــد. هــم چنیــن بررســی ها نشــان می دهــد 
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در ســطح روســتاها هــر چــه آمــوزش بیشــتر باشــد و تجربــه شــغلی افزایــش یابــد و زنــان همــراه بــا مــردان 
در اســتفاده از تکنولوژی هــای جدیــد مربــوط بــه کشــاورزی و صنایــع دســتی، آموزش هــای الزم را ببیننــد 
ــن وزارت  ــی مابی ــه 111۸۸4 ف ــاس موافقتنام ــن اس ــر ای ــد . ب ــد ش ــد اقتصــادی کشــور خواهن ــث رش ، باع
ــواده در چارچــوب  توســعه کارآفرینــی و کســب و کار پایــدار  ــان و خان جهــاد کشــاورزی و معاونــت امــور زن
ــا اجــرای ایــن موافقتنامــه  و ارتقــای مهــارت هــای حرفــه ای اعضــای تعاونــی هــا تنظیــم شــده اســت. ب
تعــداد زیــادی از زنــان روســتایی و عشــایری از آمــوزش هــای کارآفرینــی و ارتقــای مهارت هــای حرفــه ای 
برخــوردار شــدند ، کســب و کار خــود را توســعه دادنــد یــا کســب و کار جدیــد راه انــدازی کردنــد.  بــا اجــرای 
ایــن موافقتنامــه تعــداد زیــادی از صنــدوق هــای اعتبــار خــرد روســتایی و عشــایری  کــه در قالــب شــبکه 
توســعه فعالیت هــای کشــاورزی ســاماندهی شــده بودنــد، از نظــر کمــی وکیفــی توســعه پیــدا کردنــد، ســطح 
ارتبــاط بیــن اعضــا و ارکان صندوق هــا افزایــش یافــت و در زمینــه بازاریابــی و عرضــه محصــوالت تولیــدی 

فعالیت هــای چشــمگیری انجــام شــد.  
به طوریکــه در ســال های 1393 تــا پایــان 1394 بــه آمــوزش زنــان روســتایی بــه تعــداد 364705 نفــر روز در 
زیــر بخــش هــای کشــاورزی  شــامل: زراعــت، باغبانــی، شــیالت و آبزیــان، دام و طیــور، خدمــات دامپزشــکی، 
صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی و... اقــدام گردیــد کــه مشــروح آن در نمودارهــای ســتونی و دایــره ای زیــر قابــل 

ــاهده است: مش
نمودار شماره ۸- تعداد زنان آموزش دیده به تفکیک زبر بخش های کشاورزی
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نمودار شماره 9- نمودار مقایسه ای طرح اشتغاالت خانگی زنان روستایی و عشایری در سال )1393-1394( به تفکیک زیربخش های 

کشاورزی

موافقت نامه وزارت جهاد کشاورزی و  معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری
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ج: برنامه آموزش زنان روستایی
ــا  ــورخ 7/ 94/2 ب ــماره 6192/020  م ــه ش ــی نام ــاورزی ط ــر جهادکش ــاده ای وزی ــه 10 م ــس از  ابالغی پ
محوریــت اثــر بخشــی و بهبــود عملکــرد نظــام آمــوزش کشــاورزی و ارتقــاء دانــش و مهــارت بهــره بــرداران، 
بــه جنــاب آقــای زنــد )معــاون وزیــر و رییــس ســازمان تحقیقــات ، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی( و جنــاب 
آقــای بخشــنده )معــاون برنامــه ریــزی و اقتصــادی(، اصــالح و بازســازی نظــام آمــوزش هماهنــگ بــا نظــام 
ترویــج کشــاورزی بــا اولویــت بخشــی بــه آمــوزش بهــره بــرداران در دســتور ســازمان قــرار گرفــت. و بــا 
پیگیــری هــای انجــام شــده بخــش آمــوزش مربوط به زنــان روســتایی بــا کــد 1۸02003000 در ســال 1395 
بــا عنــوان برنامــه آمــوزش زنــان روســتایی، بــا اعتبــاری برابــر بــا 12 میلیــارد ریــال در  ســه فعالیــت شــامل 
؛ آمــوزش فــرآوری و کاهــش ضایعــات محصــوالت کشــاورزی، بهبــود ســطح توانمنــدی اقتصــادی زنــان 
و دختــران روســتایی از طریــق آمــوزش و نهادینــه نمــودن مشــارکت زنــان روســتایی در راســتای فعالیــت 
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هــای مختلــف بخــش کشــاورزی و توســعه روســتایی مصــوب گردیــد. ایــن برنامــه بــا موضوعاتــی شــامل: 
آمــوزش تســهیلگری،کارگروهی و ایجــاد تشــکلهای محلــی، کارآفرینی و توســعه کســب و کار،آمــوزش تولید 
محصــول ســالم و اســتاندارد و آمــوزش فــرآوری و بســته بنــدی محصــوالت کشــاورزی  تصویــب و در 27 
اســتان کشــور اجــرا شــد. در ســال 1396 اعتبــار مصــوب بــه مبلــغ 3۸2۸1۸5000 ریــال بــود کــه بــر اســاس 

نیــاز اســتان هــا توزیــع و همــراه بــا دســتور العمــل جهــت اجــرا  بــه اســتان هــا ابــالغ گردیــد. 
عملکرد برنامه آموزش زنان روستایی در سال 1395 به شرح جدول ذیل می باشد : 

جدول شماره 19- عملکرد برنامه آموزش زنان روستایی در سال 1395 به تفکیک استان

استانردیف
تعداد افراد 

آموزش دیده  
)نفر(

تعداد افراد 
آموزش دیده 

) نفر روز(

کل مدت دوره 
شهرستان های محل اجرا)روز(

تمام شهرستانهای استان33064116آذربایجان شرقی1

ارومیه- خوی- ماکو- تکاب-  نقده -بوکان -میاندواب- مهاباد ۸54109۸9۸۸آذربایجان غربی2
-  سلماس-  میاندواب- پلدشت

اردبیل - مشگین شهر- پارس آباد- خلخال- نمین-   گرمی  12۸97230اردبیل3
کوثر - بیله سوار

نظر آباد-  طالقان- کرج16942616البرز4

کاشان - اصفهان-  شاهین شهر - میمه-  گلپایگان-  فالورجان25951۸14اصفهان5

-19613491۸6ایالم6

 گناوه-  دشتستان-  تنگستان-2009001۸بوشهر7

بروجن-  لردگان- اردل- مرکز استان- بن - شهرکرد- سامان612454۸51چهار محال و بختیاری ۸

سرایان-درمیان-خوسف- بیرجند- سربیشه- فردوس- قاین112121۸276خراسان جنوبی9

شوشتر- گتوند- رامهرمز- ایذه- هفتکل490۸9016خوزستان11

زنجان - خدابنده- ابهر- ماهنشان- طارم57111544۸زنجان12

سمنان-میامی- سرخه- مهدیشهر- آرادان- دامغان- شاهرود- 774314712۸سمنان13
گرمسار- مرکز استان

زاهدان - میرجاوه - زهک - هامون- زابل- هیرمند- نیمروز5475471۸سیستان و بلوچستان14

672134452فارس15
شیراز - پاسارگاد-  الرستان - المرد-  سروستان-  جهرم-  رستم 

-  بوانات-  خرم بید- زرین دشت-  سپیدان-  فراشبند -نی 
ریز- داراب-  استهبان-  فسا- کوار- مرودشت- خرامه - کازرون- 

ممسنی- شیراز- آباده

بویین زهرا- البرز- قزوین- آبیک- تاکستان- آوج1557155756قزوین16
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نمودارشماره 10 - عملکرد برنامه آموزش زنان روستایی در سال 1395

قروه -  دهگالن - مریوان - دیواندره - بیجار- سنندج 400176275کردستان17

کنگاور- سنقر- کرمانشاه- هرسین- داالهو2475۸224کرمانشاه1۸

چرام - کهگیلویه - بهمئی -  بویراحمد- دنا - گچساران - باشت2505006کهگیلویه و بویراحمد19

رودسر-رشت - رضوانشهر- ماسال - شفت - فومن- آستانه - 2۸557020گیالن20
الهیجان - سیاهکل - رودبار- انزلی

گالیکش - رامیان - بندر گز- مینو دشت - گرگان-علی آباد- 1219296267گلستان21
ترکمن- کالله

 درود- بروجرد-  خرم آباد- کوهدشت- الیگودرز- بروجرد3023027لرستان22

فریدونکنار- قائم شهر- بابلسر- آمل- بابل- سوادکوه- شمالی- ۸96۸9632مازندران23
سیمرغ- جویبار- بهشهر- نکا- رامسر- تنکابن- نور- ساری

مرکز استان - همه شهرستانهای استان16044014مرکزی24

بندر لنگه - بندرعباس- رودان- قشم- میناب پارسیان - حاجی 46092014هرمزگان25
آباد

همدان -  رزن -کبودرآهنگ - مالیر- بهار- اسدآباده - فامنین ۸15۸7۸34همدان26
-تویسرکان - نهاوند

ابرکوه - یزد - بهاباد-اردکان- بافق- اشکذر- تفت- مروست- 61۸61۸17یزد27
مهریز-میبد- 

43736جمع  
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دستورالعمل اجرایی برنامه آموزش زنان روستایی در سال 1396 
ــازار کســب و کارهــای خــرد  د:  برنامــه راهبــردی اقــدام نظام منــد و جامــع توســعه ب

زنــان روســتایی و عشــایری 
بهبــود فضــای کســب و کار)Improving the business environment( و توســعه کارآفرینــی 
ــعه  ــه توس ــر گون ــود و ه ــی می ش ــه تلق ــک جامع ــت ی ــن موفقی ــوان جدی تری ــه عن ــتغال ب و اش
انســان ها، بعــد از اشــتغال آنهــا ممکــن و میســر اســت و فــرد بیــکار را نمی تــوان بــه توســعه و تعالــی 
رهنمــون و تشــویق کــرد. رســول اکــرم می فرمایــد: »ال معــاش لــه ال معــاد لــه«. بــه عبــارت دیگــر، 
فــرد بیــکار توســعه پذیــر نبــوده و هرگونــه آمــوزش در مــورد او بــی نتیجــه خواهــد بــود. فــرد بیــکار 
در مقابــل ارزش هــای جامعــه بی تفــاوت شــده و بــا آنهــا بــه ســتیز و مخالفــت بــر می خیــزد و در 
صــدد توســعه ضــد ارزش هــا بــر می آیــد. انــواع جــرم، ناســازگاری ها و ناهنجاری هــا عمدتــا توســط 
گــروه بیــکاران هدایــت و در جامعــه منتشــر می شــود و گــروه شــاغلین بنــدرت بانــی و باعــث ایــن 

نابســامانی های اجتماعــی هســتند. 
کارآفرینــی و بــه تبــع آن اشــتغال ، فرآیندی ســت کــه تاکنــون نتوانســته ایم بطــور اصولــی و جــدی 
بــا آن روبــرو شــویم. بــر اســاس بیانــات وزیــر محتــرم کار در حــال حاضــر 3 میلیــون بیــکار داریــم 
کــه اگــر رشــد اقتصــادی 7 درصــد محقــق نشــود ایــن تعــداد بیشــتر شــده و معضــات اجتماعــی 
ناشــی از آن نیــز افزونتــر خواهــد شــد. بیــکاری معضلــی اســت کــه بــا بهبــود فضــای کســب و کار 
و افزایــش ســرمایه گــذاری در بخــش هــای تولیــدی و خدماتــی کاهــش مــی یابــد و در صورتــی 
کــه نتــوان زمینــه ســرمایه گذاری های داخلــی و خارجــی را بــرای توســعه اشــتغال فراهــم کــرد، 

بی شــک بــر حجــم بیــکاران، افــزوده مــی شــود.
یکــی از ارزشــمندترین اقدامــات انجــام شــده ایجــاد تفکــر کارآفرینــی در کشــور اســت. گســترش 
تفکــر کارآفرینــی و ایجــاد راهکارهایــی کــه افــراد بتواننــد بــدون تکیــه بــر دولــت بــه ایجاد اشــتغال 
بــرای خــود و همچنیــن دیگــر افــراد جامعــه مبــادرت کننــد می تواند در توســعه اشــتغال در کشــور 
موثــر باشــد امــا شــکی نیســت ایــن مهــم نیــاز بــه ایجــاد ســاختارهایی در جامعــه دارد کــه بــدون 
آن نمــی تــوان مبــادرت بــه توســعه تفکــر کارآفرینــی کــرد. در خصــوص اشــتغال زنــان، بخصــوص 
زنــان روســتایی، طرح هــا و اقدامــات مناســب و متنوعــی پیاده ســازی گردیــده اســت امــا بــا توجــه 
بــه ضــرورت و اهمیــت موضــوع، طرح هــا و برنامه هــای اجــرا شــده نتوانســته اســت جوابگــوی نیــاز 
ایــن گــروه از جامعــه هــدف واقــع گــردد. زنــان از جملــه گروه هــای آســیب پذیــر اجتماعــی هســتند 
کــه بــا مشــکات و موانــع زیــادی در زندگــی فــردی، خانوادگــی و اجتماعــی خویش مواجه هســتند. 



23 سال تجربه توانمندسازی زنان روستایی و عشایری در بخش کشاورزی

115

بــا در نظــر گرفتــن محــدود بــودن درآمدهــای روســتایی و مســایلی همچــون مهاجــرت و حاشــیه 
ــی، ایــن گــروه می تواننــد  ــه رفــع معضــات احتمال ــزرگ و عــدم توجــه ب نشــینی در شــهرهای ب
آســیب های جبــران ناپذیــری را بــر جامعــه وارد ســازند. بدیــن لحــاظ توجــه دقیــق بــه مســایل و 
مشــکات آنهــا و ارائــه راهکارهــای درســت و اصولــی بــه منظــور حمایــت از ایــن قشــر از جملــه 

وظایــف نهادهــا و ســازمان های خدمــات اجتماعــی هــر کشــور اســت.  
ــرد و در  ــای خ ــاد کســب و کاره ــه ایج ــه توانســته زمین ــق ک ــای موف ــات و طرح ه ــی از اقدام یک
راســتای آن توانمندســازی زنــان روســتایی را بــه همــراه داشــته باشــد طــرح تامیــن مالــی خــرد از 
طریــق ایجــاد صنــدوق هــای خــرد زنــان روســتایی و عشــایری مــی باشــد کــه توســط دفتر توســعه 
فعالیت هــای کشــاورزی زنــان روســتایی و عشــایری وزارت جهــاد کشــاورزی طراحــی و پیاده ســازی 
گردیــده اســت ایــن طــرح بــا ظرفیــت ســازی اجتماعــی و مالــی و هدایــت عاقمنــدان بــه ســمت 
ایجــاد کســب و کارهــا بــر اســاس پتانســیل هــای مهارتــی و تجربــی اعضــا، ضمــن بهبــود وضعیــت 
معیشــتی زنــان روســتایی، اعتمــاد بــه نفــس ، روحیــه کار گروهــی، امیــد به زندگــی، حضــور فعاالنه 

در اجتمــاع و در نهایــت احســاس مفیــد بــودن را در جامعــه روســتایی بــه همــراه داشــته اســت.
طرح مسئله :

بعــد از انقــاب اســامی ســازمان های حمایتــی اجتماعــی مختلــف، دولت هــای مختلــف و نهادهــای 
دولتــی و غیــر دولتــی در خصــوص پیشــگیری، کاهــش و همین طــور توانمندســازی زنــان ، اقدامــات 
مفیــد و قابــل توجهــی انجــام داده انــد. ســازمان هــای آموزشــی رســمی و غیــر رســمی نیز در طول ســه 
دهــه گذشــته ضمــن ارائــه و انتقــال دانــش مهارتــی مناســب بــه ایــن گــروه آســیب پذیر، توانمندی های 
اولیــه را ایجــاد نموده انــد. امــا بــا مطالعــه وضعیــت موجــود ایــن قشــر از جامعــه، مســایل زیــادی مطــرح 

می باشــد کــه اهــم آن بــه شــرح زیــر قابــل مطالعــه و بررســی می باشــد:
1 - بــا توجــه بــه حمایت هــای مالــی و معنــوی دســتگاه های مختلــف، مالــی و آموزش هــای فنــی 
و حرفــه ای ارائــه شــده بــه زنــان بخصــوص زنــان روســتایی در ســال های گذشــته، همچنــان بخش 

عمــده ای از زنــان روســتایی )62 درصــد( فاقــد شــغل مولــد و پایــدار می باشــند.
2 - صــرف آمــوزش مهارت هــای زندگــی و فنــی و حرفــه ای جوابگــوی نیــاز اشــتغال زنــان روســتایی 

. نیست
3 - تامیــن منابــع مالــی بــدون ابزارهــای پایــش، نظــارت و حمایــت نتوانســته اســت دنیــای کســب 

و کار ایــن گــروه از جامعــه را متحــول نمایــد.
4- رویکرد توانمندسازی زنان روستایی بیشتر حمایتی است تا اقتصادی
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ــر ظرفیت هــای  ــه شــده و در نهایــت ایجــاد کســب وکار، منطبــق ب 5- آمــوزش، مشــاوره هــای ارائ
فرهنگــی و اجتماعــی و مبتنــی بــر توانمندی هــای فــردی، خانوادگــی و منطقــه ای ایــن گــروه هــدف 

نمــی باشــد.
6 - کســب و کارهــای ایجــاد شــده از طریــق مشــارکت در صندوق هــای خــرد محلــی، توانمنــدی 

الزم جهــت حضــور در بازارهــای ملــی را نــدارد.
ــب و  ــعه کس ــود و توس ــاد، بهب ــوص ایج ــه ای در خص ــای حرف ــی، ارائه ه ــاد تخصص ــچ نه 7 - هی

ــدارد. ــده ن ــر عه ــای خــرد روســتایی را ب کاره
8 - برندســازی و زمینه هــای بازارســازی، بازاریابــی و بازارپذیــری محصــوالت و خدمــات قابــل ارائــه 

کســب و کارهــای روســتایی ایجــاد شــده، بصــورت محــدود مــورد توجــه بــوده اســت.

هدف کلی طرح
کمــک بــه ایجــاد، رشــد و توســعه کســب و کارهــای خــرد زنــان روســتایی و عشــایری بــا هــدف 
ارتقــاء شــاخص های رفاهــی، اقتصــادی و اجتماعــی و کاهــش آســیب های احتمالــی زنــان روســتایی 

و عشــایری

اهداف فرعی طرح:
• شناســایی، ظرفیــت ســازی، مشــاوره، آمــوزش مهارت هــای زندگــی شــغلی و مهارت هــای کســب و کار 

بــه زنــان عضــو صندوق هــای خــرد روســتایی و عشــایری
• توانمندســازی زنــان روســتایی و عشــایری و خانواده های تحت پوشــش در ســه ســطح فــردی، اجتماعی 

و اقتصادی
• الگوسازی از کارآفرینان برتر واقعی در حوزه زنان روستایی و عشایری

• کاهــش نــرخ خــروج کســب و کارهــای خــرد از بــازار و بــاال بــردن ضریــب موفقیــت طرح هــای کســب و 
کار از طریــق خردجمعــی، مشــاوره ، پایــش، مربیگــری و تســهیل گری مالــی و تولیدی

• ایجــاد فرصــت عادالنــه بــرای دسترســی زنــان روســتایی و خانــواده هــای تحــت پوشــش مولد بــه منابع 
مالــی در مراحــل نــوزادی و نوپایــی اعــم از تســهیات بانکــی و یــا منابع بــدون وثیقــه و بدون ســرمایه اولیه

• توانمندســازی مهارتــی و حرفــه ای کســب و کار اعضای فعال صندوق های خرد روســتایی، تســهیل گران 
محلــی، اعضــای صندوق های شهرســتانی بــا اجرای طــرح تربیت مشــاور اقتصــادی و بازار 

• تســهیل رونــد ورود محصــوالت تولیــدی بــه بــازار از طریــق برنــد ســازی، بازارســازی، بــازار پذیــری و 
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بازاریابــی فیزیکــی و مجــازی
• ایجــاد پایــگاه هــای مجــازی عرضــه محصــوالت تولیــدی خــرد بخصــوص محصوالت کشــاورزی کــه در 

کشــور هنــوز پیــاده ســازی نگردیده اســت.
• ایجــاد رونــد تکمیــل فرآینــد تولیــد و عرضه از طریق خوشــه های کســب و کار و تســهیل فرآیند معرفی 

از طریــق حضــور در نمایشــگاه هــای ملــی و بیــن المللی با رویکــرد محصول تمام شــده 
• هدایــت ســه ســاله کســب و کارهــای ایجــاد شــده از مرحلــه ی تولیــد تــا عرضــه بــه بازار هــای تعریــف 

ه شد
• هدایــت کســب و کارهــای تولیــدی بــه ســمت تولیــد محصــوالت بــر اســاس نیــاز مشــتریان و بــازار بــا 

c4C رویکــرد

مخاطبان طرح
بــا توجــه بــه الگــوی توســعه سیســتم کســب و کار، تمامــی ذی نفعــان و فعــاالن در حــوزه کســب و کار خــرد 
زنــان روســتایی و عشــایری موفــق مــورد توجــه ایــن طــرح هســتند، امــا گــروه هــای زیــر نیــز در اولویــت 

برنامــه هــای این طــرح قــرار دارنــد:
•  کسب و کارهای خرد غیر رسمی روستایی و عشایری

•  کسب و کارهای خانگی روستایی و عشایری
• تشکل ها و شبکه های کسب و کار

ــای  ــایری و صندوق ه ــتایی و عش ــان روس ــرد زن ــارات خ ــای اعتب ــدوق ه ــران صن ــهیلگران و مدی • تس
ــتانی شهرس

دستاوردهای مورد انتظار طرح
انتظار می رود پس از اجرای طرح فوق شاهد دستاوردهای زیر باشیم:

•  افزایش تقاضای کار و ایجاد فرصت های شغلی جدید برای زنان روستایی و عشایری
•  بهسازی زنجیره های ارزش کار در کسب و کارهای هدف در سطح محصوالت برند شده

• ارتقاء ظرفیت های طرف تقاضای کسب و کار، مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه 
•  رونق اقتصاد روستایی

•  فقر زدایی در سطح مناطق روستایی و عشایری
•  اشتغال و کارآفرینی زنان روستایی و عشایری

•  اشتغال و کارآفرینی اعضای تحصیل کرده و دارای مهارت خانواده های روستایی و عشایری
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• پویایی و افزایش امید به زندگی در زنان روستایی و عشایری
• مهاجرت معکوس و رونق کسب و کار در روستاها

ایــن طــرح در اردیبهشــت ســال 1396 توســط شــرکت کارآفرینــی زاگــرس ارائــه گردیــد و پــس از بررســی و تصویــب 
طــرح، جلســات توجیهــی بــا حضــور کارشناســان دفتــر توســعه فعالیــت هــای کشــاورزی زنــان روســتایی و عشــایری 

تشــکیل شــد. اقدامــات انجــام شــده تــا پایــان آبــان مــاه 1396 بــه شــرح ذیــل مــی باشــد:
1. بازدیــد از نمونــه فعالیــت هــا و پــروژه هــای اجــرا شــده بــرای زنان روســتایی در اســتان های سیســتان و بلوچســتان، 

قزویــن و گیــالن توســط شــرکت زاگــرس بــه منظــور آشــنایی بــا فعالیت هــای دفتر 
2. تهیه طرح پیشنهادی توسط شرکت کارآفرینی زاگرس

3. تشکیل کارگروه اجرای طرح نظام مند کسب و کارهای خرد زنان روستایی و عشایری در دفتر 
4. بررسی طرح و تصویب آن جهت اجرا

5. تهیه دستورالعمل اجرایی طرح
6. تعیین استان های سیستان و بلوچستان ، خراسان جنوبی و گلستان به عنوان پایلوت اجرای طرح 

7. تشکیل جلسه توجیهی با کارشناس مسئول استان های پایلوت 
۸. تهیه برنامه عملیاتی و امضای توافق نامه با استان ها جهت اجرا 

9. برگــزاری کارگاه آموزشــی “آشــنایی بــا الگــوی EISNL در کســب و کارهــای خرد زنان روســتایی”  ویژه کارشناســان 
دفتــر مرکــزی بــه تعــداد 22 نفــر به مــدت 5 روز

10 - برگــزاری دو دوره تربیــت تســهیلگر حرفــه ای کســب و کار در اســتان سیســتان و بلوچســتان بــه تعــداد 39 نفر  و 
اســتان خراســان جنوبــی بــه تعــداد 35 نفــر و یــک دوره در اســتان همــدان  بــه تعــداد 35 نفــر 

11- آمــوزش مهارت هــای زندگــی شــغلی بــرای زنــان روســتایی در دو اســتان های سیســتان بلوچســتان ، خراســان 
جنوبــی و همــدان  بــه تعــداد حــدود 900  نفــر

توسعه اشتغال زنان روستایی و عشایری با استفاده از منابع بین المللی
زنــان روســتایي و عشــایری ایــران در تولیــد و فــرآوری محصــوالت زراعــي، باغــي، دامــي و پــرورش آبزیــان  نقــش 
موثــري  دارنــد و بــا توجــه بــه وضعیــت جغرافیایــی ، اجتماعــی و فرهنگــی منطقــه خــود، تولیــدات ویــژه ای داشــته 
انــد کــه بــه دلیــل پراکندگــی و تولیــد بــه روش ســنتی، کیفیــت پاییــن و بســته بنــدی نامناســب نتوانســته انــد هنــوز 
بــه ارزش افــزوده مطلوبــی برســند و از بــازار پایدارتــری برخــوردار شــوند. راهــکار مناســب بــرای رفــع ایــن نواقــص، 
ایجــاد ارزش افــزوده بــرای ایــن تولیــدات، بازارپســندی، ارتقــائ کیفیــت، فــرآوری، بســته بندی بــا  اســتفاده از آموزش، 

فرهنــگ ســازی و ایجــاد واحدهــای فــرآوری می باشــد.
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دفتــر توســعه فعالیت هــای کشــاورزی زنــان روســتایی و عشــایری بــا علــم بــه این موضــوع، بــا شناســایی و بهره گیری 
منابــع مالــی و فنــی بین المللــی بــه واســطه وجــود کارشناســان موضوعــی مســلط بــه زبــان انگلیســی و باتجربــه در 
ــان  ــرآوری زن ــدی و ف ــر ســعی در ســاماندهی فعالیت هــای تولی ــی در ســطح دفت عرصــه همــکاری هــای بین الملل
روســتایی بــه منظــور ارتقــای کیفیــت و کمیــت محصــوالت تولیــدی ، ایجــاد ارزش افــزوده و برگردانــدن ارزش افزوده 
ایجــاد شــده بــه تولیــد کننــدگان روســتایی داشــته اســت. در همیــن خصــوص 2 نــوع پــروژه از محــل منابــع بیــن 

المللــی را  از بــدو تاســیس خــود  در دســت اقــدام دارد :
الف( پروژه های GGP- همکاری مشترک دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان 

روستایی و عشایری با سفارت ژاپن
)Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects( 

 
دولــت ژاپــن برنامــه کمــک هــای مالــی خــود را بــرای اجــرای پــروژه هــای توســعه ای بــه منظــور تامیــن نیازهــای 
اساســی افــراد در شــرایط ســخت تحــت عنــوان » کمــک هــای بالعــوض بــرای پــروژه هــای تامیــن امنیــت انســانی 
» )GGP( در کشــورهای در حــال توســعه ارایــه مــی دهــد. ایــن طــرح از پــروژه هــای پیشــنهادی نهــاد هــا و تشــکل 
هــای غیــر دولتــی )NGOs(  و  جوامــع محلــی حمایــت مــی کنــد. برنامــه GGP بــه واســطه حمایــت  از اجــرای 

پــروژه هــای توســعه ای بــرای افــراد بســیار فقیــر جامعــه شــهرت خوبــی کســب نمــوده اســت.

این طرح قبال تحت عنوان کمک های بالعوض کوچک ) SSGA ( شناخته می شد.
در این ارتباط  دولت ژاپن 5 موضوع را در اولویت قرار می دهد :

ارتقای آموزش های فنی - حرفه ای و صنایع داخلی
کاهش شکاف درآمدی میان اجتماعات شهری و روستایی

حفظ محیط زیست
مدیریت منابع آب 

پیشگیری از بالیای طبیعی

GGPپروژه هاي 

Grant Assistance for Grassroots 
human security Projects
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اهداف اجرای پروژه های GGP برای زنان روستایی: 
کمک به توسعه امنیت انسانی و رفاه جوامع روستایی

 بهبود وضعیت اقتصادی خانوار روستایی از طریق ایجاد اشتغال و درآمد
 بهبود کیفیت و کمیت و بازارپسندی تولیدات، کاهش ضایعات کشاورزی

 توسعه صنایع تبدیلی، ترویج فعالیت های مشارکتی و گروهی
 ایجــاد پروژه هــای تیــپ در ســطح اســتان و تبدیــل فعالیت هــای ســنتی زنــان روســتایی بــه فعالیت هــای 

ــه صنعتی نیم
- کاهش فقر و جلوگیری از مهاجرت به شهر ها

- توسعه اقتصادی خانوارهای روستایی 
دریافت کنندگان واجد شرایط 

تنهــا شــرط بــرای دریافــت کمک هــا، غیــر انتفاعــی بــودن ســازمان مربوطــه در راســتای اجــرای پــروژه هــای 
توســعه ای و بنیادی اســت. 

مثــال : ســازمان های غیر دولتــی محلــی یــا بیــن المللــی )از هــر ملیــت(، مقامــات محلــی، مراکــز درمانــی، 
مــدارس ابتدایــی، موسســات پژوهشــی و ســایر موسســات غیــر انتفاعــی

)افراد حقیقی و شرکت های انتفاعی، واجد شرایط دریافت کمک ها نمی باشند.(
 موضوعات پروژه

1( ارتبــاط پــروژه بــا موضوعــات توســعه ای و زیــر بنایــی زمینــه دریافــت کمــک هــای بالعــوض GGPرا  
فراهــم مــی نمایــد. 

ساخت و تهیه لوازم و تجهیزات مدارس ابتدایی
مراقبت های بهداشتی اولیه

آموزش ابتدایی
کاهش فقر

رفاه عمومی 
محیط زیست

کشاورزی
همچنیــن ممکــن اســت موضوعــات پــروژه هــا بــر حســب نیــاز هــای توســعه ای هــر یــک از کشــور هــای 

واجــد شــرایط از ســوی ســفارت ژاپــن در اولویــت قــرار گیرنــد.
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دستاوردها
ایــن پــروژه هــا از محــل کمــک هــای بالعــوض دولــت ژاپــن تحــت عنــوان برنامــه GGP،  بــا هــدف کلــی 
کمــک بــه توســعه و رفــاه جوامــع روســتایی از طریــق اعطــای اعتبــارات بالعــوض بــرای اجــرای پروژه هــای 
اشــتغال زا در زمینــه کشــاورزی، دام و صنایــع تبدیلــی پــروژه هــای توســعه امنیــت انســانی در مناطــق کــم 
برخــوردار روســتایی از ســال 13۸1 آغــاز شــده اســت. ایــن پروژه هــا کــه در ابتــدای کار ماهیــت کمک رســانی 
داشــتند، بــه مــرور زمــان و در حــال حاضــر، بــه صورت پــروژه هــای ترویجــی- توســعه ای و الگویی در ســطح 
روســتاها  اجــرا مــی شــوند. دفتــر توســعه فعالیــت هــای کشــاورزی زنــان روســتایی و عشــایری  تاکنــون بــا 
اســتفاده از ایــن منبــع مالــی بین المللــی بــا مبلغــی معــادل )746۸1۸ دالر+ 31474۸ یــورو(، تعــداد 16 پــروژه 
صنعتــی و  نیمــه صنعتــی در زمینــه احــداث واحدهــای صنعتــی پــرورش دام و طیــور و صنایــع فــرآوری و 
ــه ذکــر اســت در ســطح وزارت  بســته بندی در 16 اســتان کشــور در ســطح روســتاها اجــرا نمــوده و الزم ب
جهــاد کشــاورزی تــا کنــون تنهــا ایــن دفتــر توانســته از ایــن منابــع بین المللــی در راســتای کمــک بــه ایجــاد 

اشــتغال و درآمــد خانــوار روســتایی اســتفاده نمایــد.
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جدول شماره 20 -  مشخصات پروژه های G.G.P اجرا شده در کشور

گروهسالاعتبار اهداییشهرستاناستانعنوانردیف

3900013۸211 دالربویین زهراقزوین جایگاه بهداشتی پرورش 200 قطعه ای مرغ بومی1

3300013۸232 دالرخدابندهزنجانکارگاه صنعتی چند منظوره اشتتغال2

6600013۸3240 دالرخلخالاردبیلکارگاه صنعتی  فرآوری و بسته بندی محصوالت کشاورزی3

5400013۸34 دالردره شهرایالم4 جایگاه صنعتی پرورش بوقلمون4

5000013۸352 دالرفومنگیالنکارگاه بهداشتی فرآوری و بسته بندی محصوالت کشاورزی5

4۸00013۸313 دالرالشترلرستان13 جایگاه بهداشتی پرورش گاو شیری6

5300013۸316 دالرصحنهکرمانشاه16 جایگاه بهداشتی پرورش گاو شیری7

کارگاه صنعتی فرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی و ۸
7650013۸640 دالرفیروزکوهتهرانعرقیات گیاهی

7420013۸625 دالررزنهمدانکارگاه صنعتی تهیه مصنوعات چرم9

7100013۸715 دالرطبسیزدواحد صنعتی پرورش مرغ بومی تخمگذار10

7500013۸730 دالررفسنجانکرمانکارگاه صنعتی فرآوری و بسته بندی محصوالت کشاورزی11

واحد صنعتی پرورش بوقلمون زنان روستایی دهستان 12
9400013۸۸1۸2 دالرجیرفتجنوب کرمانجبال بارز

10000013۸925 دالرسبزوارخراسان رضویکارگاه صنعتی فرآوری و بسته بندی زعفران13

کارگاه صنعتی فرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی و 14
3203۸139140 یورومرندآذربایجان شرقیعرقیات گیاهی

۸326413914۸0 یوروسی سختکهگیلویه و بویر احمدکارگاه صنعتی فرآوری و بسته بندی میوه و سبزیجات15

کارگاه صنعتی فرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی و 16
700001394370 یوروگلوگاهمازندرانعرقیات گیاهی

  746818 دالر جمع کل
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پروژه های GGP به روایت تصویر 

پروژه ساخت و تجهیز 4 جایگاه بهداشتی قطعه ای پرورش مرغ و بوقلمون گوشتی – استان ایالم 

پروژه ساخت و تجهیز کارگاه صنعتی فرآوری و بسته بندی محصوالت کشاورزی و غذایی –استان اردبیل
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پروژه ساخت و تجهیز کارگاه صنعتی چند منظوره – استان زنجان

پروژه ساخت و تجهیز 13 جایگاه بهداشتی 5 راسی گاو شیری – استان لرستان
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پروژه ساخت و تجهیز 11 جایگاه بهداشتی پرورش مرغ بومی و گوسفند – استان قزوین

پروژه ساخت وتجهیز کارگاه صنعتی فرآوری و  بسته بندی محصوالت کشاورزی و غذایی – استان گیالن
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پروژه ساخت و تجهیز16 جایگاه بهداشتی 3 رأسی پرورش گاو شیری - استان کرمانشاه

پروژه احداث و تجهیز کارگاه صنعتی تهیه و بسته بندی گیاهان دارویی و عرقیات گیاهی– استان تهران 
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پروژه احداث و تجهیز کارگاه صنعتی تهیه مصنوعات چرمي– استان همدان 

پروژه ساخت و تجهیز کارگاه صنعتی فرآوری و بسته بندی محصوالت کشاورزی - استان کرمان 
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پروژه ساخت و تجهیز جایگاه بهداشتی پرورش مرغ تخم گذار بومی - استان یزد 

 پروژه ساخت و تجهیز جایگاه بهداشتی پرورش بوقلمون – منطقه جنوب کرمان 

پروژه ساخت و تجهیز کارگاه صنعتی فرآوری و بسته بندی زعفران- استان خراسان رضوی



23 سال تجربه توانمندسازی زنان روستایی و عشایری در بخش کشاورزی

129

  پروژه ساخت و تجهیز کارگاه صنعتی فرآوری و بسته بندی محصوالت کشاورزی - استان کهگیلویه و بویراحمد

 پروژه ساخت و تجهیز کارگاه صنعتی فرآوری عرقیات گیاهی - استان آذربایجان شرقی

 پروژه ساخت و تجهیز کارگاه صنعتی  فرآوری عرقیات گیاهی - استان مازندران
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 اثرات اقتصادی و اجتماعی پروژه
• جذب منبع مالی بین االمللی با مبلغی معادل )746۸1۸ دالر+31474۸ یورو(

• اجراي 16 پروژه تیپ و مشارکتی در سطح روستاها وتجمیع فعالیت های پراکنده زنان روستایی 
• فعالیت های نیمه صنعتی در 16 استان

• کاهش فقر و جلوگیری از مهاجرت به شهر
• توسعه اقتصادی خانوارهای روستایی

GGP دستور العمل اجرایی پروژه های
الزامات قانونی:

تفاهــم نامــه فــی مابیــن وزارت امــور خارجــه جمهــوری اســالمی ایــران و ســفارت ژاپن بــه شــماره 411/9۸6 
  GRASSROOTS ــی ــای زیربنای ــرای طرح ه ــی ب ــای اعطای ــک ه ــوص کم ــورخ 137۸/3/19 در خص م

 PROJECTS
هامــش نامــه مــورخ 90/7/26 ، ریاســت وقــت ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی در ذیــل 
گــزارش پــروژه GGP شهرســتان طبــس، اســتان یــزد مبنــی بــر تعمیــم ایــن پــروژه هــا در همــه اســتان ها

ضرورت اجرای پروژه ها: 
بهــره گیــري از امکانــات ســایر معاونــت هــا و ســازمان ها بــراي توانمندســازی زنــان روســتایي و عشــایری به 

منظــور ایفــاي نفــش موثرتــر آنان در توســعه بخــش کشــاورزي و امنیــت غذایــي خانوار 
تعامــل بــا ســازمان هاي بین المللــي بــه منظــور حمایــت از اشــتغال زنــان روســتایی و عشــایری در راســتای 

توســعه امنیــت انســاني و امنیــت غذایــي خانوار
معرفــی فعالیت هــاي دفتــر بــه ســازمان های بین المللــی مرتبــط، بــه منظــور بهره گیــری از امکانــات فنــي 

و مالــي بــراي توانمندســازي زنان روســتایي و عشــایری
پیش نیازهای اجرای پروژه: 

1 - هــدف گــذاری صحیــح در انتخــاب موضــوع پــروژه )بــرای مثال: احــداث ســردخانه برای نگهــداری خرما 
در اســتان های تولیــد کننــده خرمــا، احــداث اســتخر پــرورش ماهــی در اســتان های دارای آب کافــی، احــداث 

جایــگاه پــرورش دام در مناطــق پر علوفــه و ... (
2- زمینه یابی درست و دقت الزم در انتخاب صحیح گروه بهره بردار نیازمند واجد شرایط

3- حائــز شــرایط بــودن گــروه بهــره بــردار )بــرای مثال:حســن ســابقه فعالیــت در منطقــه ، داشــتن رهبــر 
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)مدیــر عامــل( مناســب، همــکاری و داشــتن روابــط حســنه بــا جهــاد کشــاورزی،تمکن مالــی بــرای تــداوم 
پــروژه، وجــود مشــارکت گروهــی و ... (

4- امــکان تامیــن حداقــل یــک ســوم از هزینــه هــای اجــرای پــروژه و همچنیــن تمامــی هزینــه هــای جاری 
پروژه

5- کشاورزی بودن موضوع پروژه
6- فراهــم بــودن امکانــات اولیــه در منطقــه بــرای اجــرای پــروژه از جملــه دسترســی بــه بــرق، آب، جــاده و 

مــواد اولیــه ارزان
7- نزدیک بودن محل پروژه به روستا

۸- وجود بازار مطمئن برای فروش محصوالت تولیدی
9- هماهنگــی کامــل بــا اداره بهداشــت شهرســتان از ابتــدای پــروژه در خصــوص پــروژه هــای ملــزم بــه اخــذ 

ــت مجوز بهداش
10- داشتن پروانه تاسیس کارگاه از امور صنایع کشاورزی

11- شــخصی نبــودن مالکیــت زمیــن پــروژه )بهتــر اســت زمیــن بــه صــورت اهدایــی و ترجیحا اهدایــی جهاد 
ــاورزی باشد.( کش

گروه های هدف
زنان و دختران روستایی با اولویت زنان سرپرست خانوار

اعضــای تشــکل های زنــان روســتایی ) تعاونــی هــای زنــان روســتایی، صنــدوق هــای اعتبــارات خــرد زنــان 
روســتایی، گــروه هــا و تشــکل هــای کارآفریــن زنــان در ســطح روســتا و...(

GGP فرآیند اجرای پروژه های
1- فراخوان به استان ها برای ارسال پروژه های پیشنهادی

2- بررسی، ترجمه و ارسال پروژه ها به سفارت از طریق دفتر امور بین الملل
3- انجام بازدید میدانی از محل اجرای پروژه توسط نمایندگان دفتر و سفارت

4- اعالم تاییدیه پروژه از سوی سفارت به دفتر
5- برگــزاری جلســه عقــد قــرارداد پــروژه فیمابیــن رئیــس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان و ســفارت توســط 

فتر د
6- پرداخت مبلغ قرارداد به استان توسط سفارت و آغاز اجرای پروژه

7- اخذ گزارش موقت و نهایی، بازدید از مراحل اجرایی پروژه توسط نمایندگان دفتر و سفارت 
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۸- افتتاح پروژه
9- نظارت و ارزیابی اجرای پروژه

روند تفصیلی اجرای پروژه

تکمیل و امضای فرم درخواست پرداخت مبلغ قرارداد GGP )فرم 
شماره4( و فرم تعهد نامه استان )فرم شماره4(
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مراحل اجرای پروژه بعد از عقد قرارداد 

ب- پــروژه هــای تلــه فــود)Telefood( : همــکاری مشــترک دفتــر توســعه فعالیــت هــای 
کشــاورزی زنــان روســتایی و عشــایری  بــا ســازمان خواربــار و کشــاورزي ملــل متحــد- 

FAO
)FAO -تحت برنامه امنیت غذایي از اعتبارات بالعوض سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد( 

 
ــا توجــه بــه شــعار مراســم روز جهانــي غــذا، کــه »زنــان جهــان را تغذیــه   ســازمان فائــو در ســال 199۸ ب
ــان  ــت زن ــا اولوی ــتایي ب ــوار روس ــی خان ــت غذای ــن امنی ــراي تامی ــژه اي ب ــوض وی ــار بالع ــد« اعتب می کنن
اختصــاص داد. ایــن همــکاری، بــرای اجــرای پــروژه هــای امنیــت غذایــی خانــوار در قالــب پــروژه هــای تلــه 
فــود بــه صــورت دریافــت پــروژه هــای پیشــنهادی اســتان ها، بررســی فنــی و ترجمــه توســط کارشناســان 

دفتــر و ارســال بــه دفتــر فائــو بــرای اخــذ اعتبــار انجــام مــی شــود.
دفتــر توســعه فعالیــت هــای کشــاورزی زنــان روســتایی و عشــایری از محل ایــن اعتبــارات بالعوض، ســاالنه  
5 پــروژه و بــا دریافــت 10000 دالر بــه ازای هــر پــروژه،  پــروژه هــای متوســط و کوچــک درآمــدزا بــرای زنان 
روســتایی اجــرا مــی کنــد. اعتبــار پرداختــی مختــص تامیــن هزینــه خرید نهــاده هــای کشــاورزی ماننــد : بذر، 
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نهــال، دام ســبک، کــود، تعمیــرات ســاختمان و خریــد تجهیــزات کوچــک مــي باشــد. ایــن دفتــر تاکنــون بــا 
اســتفاده از ایــن منبــع مالــی بیــن المللــی جمعــا بــه مبلــغ 300000 دالر بیــش از 30 پــروژه در اســتان های 
مختلــف اجــرا کــرده اســت و اســتان سیســتان و بلوچســتان بــا اجــرای 5 پــروژه بیشــترین تعــداد را در بیــن 

اســتان ها بــه خــود اختصــاص داده اســت.

اهداف
کمک به اشتغال و درآمد خانوار روستایی و عشایری

بهبود امنیت غذایی
بهبود کمیت و کیفیت تولیدات

کاهش ضایعات کشاورزی
تقویت صنایع تبدیلی

ترویج فعالیت های کشاورزی 
ایجاد پروژه های الگویی
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جدول شماره 21 - بررسی وضعیت پروژه هاي تله فود تا سال 1392

ف
میزان اعتبار روستاشهرستاناستانسالنام پروژهردی

)دالر(
تعداد بهره 

برداران

25خانوار5690 شهریارتهران1377تولید محصوالت گلخانه اي1

اعضاي باشگاههاي 10000چند روستاچند شهرستاناصفهان1377تولید زعفران2
دختران روستایي

کشت و تولید سبزي و صیفي، فرآوري و 3
اعضاي باشگاههاي 9975بهراممرندآذربایجان شرقي1377بسته بندي 

دختران روستایي

973220کهریزخدابندهزنجان1377پروار بندي گوسفند4

اعضاي باشگاههاي 9۸43حومهبنچهار محال و بختیاري137۸بسته بندي خشکبار و حبوبات5
دختران روستایي

900045چیتاببویراحمدکهگیلویه و بویر احمد1379کشت و بسته بندي حبوبات6

930040چند روستا5شهرستانمازندران1379پرورش مرغ بومي7

922640چند روستا4شهرستانگیالن1379پرورش زنبور عسل۸

74۸260چند روستانجف آباداصفهان13۸0پرورش مرغ بومي براي زنان معلول روستائي9

637040همایجانسپیدانفارس13۸0پرورش کرم ابریشم10

7۸3020سنگانخاشسیستان و بلوچستان13۸3تولید مربا و ترشي11
997530بیاننهاوندهمدان13۸3پرورش ماهي قزل آال12

745020قاسم آبادایرانشهرسیستان و بلوچستان13۸3پرورش قارچ13

1000030جلماجردخمینمرکزي13۸4پرورش گوسفند داشتي14

1000010کهکقمقم13۸6پرورش ماهیان آکواریومي15

1000020نجار کالچالوسمازندران13۸6فرآوري محصوالت کشاورزي)ترشي و مربا(16

1000037مورانيپل دخترلرستان13۸7پرورش بوقلمون17

10000۸دره شورزرین دشتفارس13۸7پرواربندي گوسفند1۸

شهرک زابلسیستان و بلوچستان13۸7پرورش مرغ بومي19
9۸005معدن

100006سرزهایرانشهرسیستان و بلوچستان13۸9عمل آوري و فرآوري محصوالت جالیزي20

100007کوشکیاسفراینخراسان شمالی13۸9پرورش بوقلمون21

1000011ابراهیم نژادزابل سیستان و بلوچستان1390کشک زرد و ادویه محلی22

247006چمکبودآبدانانایالم1391پرواربندی بره23
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نتایج و دستاوردها
 تعــداد بیــش از  30 پــروژه تــا ســال 1394 در زمینــه هــاي مختلــف کشــاورزي، باغبانــي، دامــي و صنایــع 
تبدیلــي در 25 اســتان اجــرا شــد و بــه اشــتغال و تامیــن درآمــد حــدود 1000 نفــر زن روســتایي کمــک شــده 

اســت. 

پروژه های تله فود به روایت تصویر  
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فرایند اجرایی

1. ارســال فراخــوان بــه اســتان هــا جهــت تنظیــم پــروژه هــای تلــه فــود بــه همــراه ارســال فــرم هــای 
مربــوط بــه پــروژه

2. تهیــه پــروژه مربوطــه در اســتان، تاییــد و ارســال آن توســط مدیــر هماهنگــی ترویــج کشــاورزی اســتان به 
دفتــر توســعه فعالیت هــای کشــاورزی  زنــان روســتایی و عشــایری

3. دریافت پروژه و اعالم وصول به استان
4. بررسی پروژه دریافت شده

5. مکاتبــه بــا اســتان جهــت تکمیــل و رفــع مــوارد نقــص پــروژه )معمــوال ایــن مرحلــه چندیــن مرتبــه انجام 
ــود( می ش

6. ترجمه پروژه به زبان انگلیسی بعد از رفع کلیه نواقص و اشکاالت
7. ارســال نســخه ترجمــه شــده پــروژه بــه دفتــر ارتباطــات علمــی و همــکاری هــای بیــن المللــی ســازمان 

تحقیقــات بــرای ارســال بــه دفتــر امــور بیــن الملــل و ســازمان هــای تخصصــی وزارتخانــه 
۸. ارســال پــروژه )نســخه انگلیســی( بــه دفتــر نمایندگــی فائــو در ایــران از ســوی دفتــر امــور بیــن الملــل و 

ســازمان هــای تخصصــی
9. بررســی پــروژه در دفتــر نمایندگــی فائــو در ایــران جهــت ارســال بــه دفتر منطقــه ای فائــو در قاهــره/ دفتر 

ــو در رم مرکزی فائ
10. تایید پروژه از سوی فائو و اعالم آن به دفتر امور بین الملل و سازمان های تخصصی 

11. اعــالم تاییــد پــروژه بــه دفتــر ارتباطــات علمــی و همــکاری هــای بیــن المللــی ســازمان بــرای اعــالم به 
دفتــر توســعه فعالیــت هــای کشــاورزی زنان روســتایی و عشــایری 

12. اعالم تایید پروژه به استان مربوطه جهت هماهنگی های مالی )دریافت شماره حساب (
13. هماهنگــی بــا دفتــر توســعه فعالیــت هــای کشــاورزی زنــان روســتایی و عشــایری و دفتــر فائــو از طریق 
دفاتــر بیــن الملــل ســازمان و وزارتخانــه بــرای انتقــال اعتبــار از فائــو بــه ســازمان و اســتان )ایــن فراینــد 

معمــوال زمــان بــر مــی باشــد و مکاتبــات جانبــی بســیار بــه همــراه دارد(
14. همزمــان بــا مرحلــه فــوق، درخواســت 3 اســتعالم مربــوط بــه پیــش فاکتــور نهــاده هــا و تجهیــزات از 

اســتان در خصــوص هزینــه هایــی از پــروژه کــه پرداخــت آن از ســوی فائــو انجــام خواهــد شــد.
15. ارسال استعالم ها به دفتر فائو

16. تایید یکی از استعالم ها از سوی فائو
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17. درخواســت دفتــر توســعه فعالیــت هــای کشــاورزی زنــان روســتایی و عشــایری از اســتان مبنی بر ارســال 
اصــل فاکتــور هــای مربــوط بــه اســتعالم تایید شــده 

1۸. ارسال فاکتورها به دفتر فائو
19. واریز اعتبار پروژه به  سازمان تحقیقات و متعاقبا به استان 

20. خرید کاال و تجهیزات خریداری شده و تحویل به بهره بردار
21. تهیــه صــورت مجلــس تحویــل کاال و تجهیــزات خریــداری شــده بــه بهــره بــردار و ارســال بــه دفتــر 

توســعه فعالیــت هــای کشــاورزی زنــان روســتایی و عشــایری و متعاقبــا بــه فائــو
22. شروع اجرای پروژه توسط گروه بهره بردار

23. نظــارت بــر اجــرا، بازدیــد از پــروژه و هماهنگــی هــای مربوطــه در اســتان و دفتــر توســعه فعالیت هــای 
کشــاورزی زنــان روســتایی و عشــایری
24. تهیه گزارش موقت از سوی استان

ــان  25. ترجمــه گــزارش موقــت و تنظیــم در فــرم مربوطــه در دفتــر توســعه فعالیــت هــای کشــاورزی زن
روســتایی و عشــایری

ــان  ــاورزی زن ــای کش ــعه فعالیت ه ــر توس ــه در دفت ــرم مربوط ــم در ف ــی و تنظی ــزارش نهای ــه گ 26. ترجم
ــتایی و عشــایری روس

27. ارسال گزارش به دفتر امور بین الملل سازمان و متعاقبا وزارتخانه
تذکر: روند کلیه مکاتبات دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری با سازمان فائو، به شکل 

زیر است:
- دفتــر ارتباطــات علمــی و همــکاری هــای بیــن المللــی ســازمان ← دفتــر امــور بین الملــل و ســازمان های 

تخصصــی وزارتخانــه ← دفتــر فائــو در ایران
اســتان هــا بــرای پــروژه هــای بیــن المللــی فقــط از طریــق دفتــر توســعه فعالیت هــای کشــاورزی زنــان 

روســتایی و عشــایری مــی تواننــد مکاتبــه کننــد.

دستورالعمل اجرای پروژه تله فود
ضمیمه 1: فرم عمومی پیش نویس پروژه تله فود

منابع مالی ویژه تله فود
کشور: . . . 

نام پروژه: . . .
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نام گروه ذینفع: . . . 
موقعیت جغرافیایی)منطقه، استان، شهرستان، روستا و غیره(: . . . 

تاریخ تخمینی شروع پروژه: . . . 
تاریخ تخمینی پایان پروژه: . . . 

بودجه )سهم مشارکت فائو( به دالر: . . .
نام سازمان تأمین کننده منابع تکمیلی پروژه: . . .  

ارتباطات پروژه: . . . 
متن پیشنهادی پروژه 

1- گروه  ذینفع )بهره بردار(
در ایــن قســمت، گــروه هــای روســتایی شــامل کشــاورزان کوچــک، دامــداران، صیــادان، فرآوری کننــدگان 
مــواد غذایــی، یــا مــدارس مســئول اداره یــا بهــره بــرداری مســتقیم از پــروژه، معرفــی شــده و بایــد شــامل 
نــام و محــل فعالیــت گــروه یــا مدرســه )نــام شــهر یــا روســتا(، تاریــخ شــروع فعالیــت، هــدف، تعــداد اعضــا 

)جمعیــت زنــان و جوانــان( و غیــره باشــد.
پیشــنهاد پــروژه بایــد تعــداد ســایر افــراد ذی نفعــان ثانــوی را تخمیــن و ماهیــت آنــان را تبیین کنــد. خانوارها 
و جوامــع محلــی مرتبــط بــا پــروژه نیــز شــامل ایــن تشــریح مــی شــود. در اثــر اجــراي پــروژه ،ایــن گــروه ها 

احتمــااًل از تغذیــه بهتــر برخــوردار شــده و یــا محصــوالت تولیــدی پــروژه را خریــداری مــی کنند.
توضیــح ذی نفعــان مســتقیم بایــد شــامل توضیحاتی از قبیــل فقر)اقتصــادی( و وضعیــت ناامنی غذائی باشــد. 
پارامترهائــی از قبیــل ســرانه تولیــد ناخالــص ملی)اگــر موجــود اســت(، خــط فقر)اگــر موجــود اســت( انــدازه 

خانــوار، وضعیــت مســکن، مالکیــت زمیــن و دیگــر مایملــک در تعریــف ذی نفعــان بایــد آورده شــود.
2- پیش زمینه پروژه:

 در ایــن بخــش، ناحیــه جغرافیایــی پــروژه )محــل، آب و هــوا، نظــام بهــره بــرداری و کشــاورزی و غیــره( 
توصیــف مــی شــود. مشــکالت گــروه ذینفــع در پــروژه نیــز مــورد تشــریح قــرار خواهــد گرفــت. بایــد توضیح 
داده شــود کــه چــه تــالش هایــی از ســوی دولــت و مــردم محلــی در راســتای توســعه گــروه انجــام خواهــد 
شــد. تشــکل هــا و ســازمان دهــی محلــی یــا ســازمان هــای محلــی یــا ســازمان هــای غیردولتــی کــه در 
تأمیــن منابــع مالــی تکمیلــی مشــارکت مــی کننــد، معرفــی مــی شــوند و نقــش آن هــا توصیــف و تبییــن 

مــی گــردد.
ســطح فقــر گــروه ذی نفــع بایــد آورده شــود. همچنیــن در صورتیکــه فعالیت هــای توســعه ای توســط دولــت  
یــا جوامــع محلــی در حــال انجــام اســت، بــه نحــوی مشــخص گــردد کــه پــروژه )تلــه فــود( در متــن چهــار 
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چــوب توســعه محلــی قــرار گیرد.
آژانســهای محلــی، نهادهــا، NGOs کــه بــا پــروژه همــکاری مــی کننــد یــا ســهامدار مالــی مــی باشــند بایــد 
مشــخص شــده و نقــش آنهــا توضیــح داده شــود. توجــه ویــژه بایــد بــه فعالیت هــای فائــو معطــوف شــود. بــه 
ویــژه فعالیــت هایــی کــه توســط برنامــه ملــی امنیــت غذائــی و یــا دیگــر برنامــه هــای فائــو در منطقــه در حال 
انجــام اســت، بــا توجــه بــه همســوئی پــروژه تلــه فــود و برنامــه هــای بزرگتــر موجــود بایــد مد نظــر قــرار گیرد.

3- اهداف پروژه
در ایــن قســمت، اهــداف پــروژه و انتظــارات آن بــه طــور مختصــر و شــفاف قیــد خواهــد شــد. ایــن توضیــح، به 
عنــوان مثــال می توانــد شــامل »کمــک بــه گــروه یا بــه اعضــای تعاونــی در راســتای افزایــش تولید ســبزیجات 
و میــوه« یــا »تأمیــن نهــاده هــای الزم بــرای افزایــش تولیــد دام هــای کوچــک« و یــا »بهبــود درآمــد از طریق 

کاهــش خســارات پــس از برداشــت در صیــد صنعتــی« و غیره باشــد.
ایــن پــروژه نبایــد روی ابتــکارات یــا فــن آوری هــای پیچیــده که تناســب و پایــداری منطبــق با وضعیت روســتا 
را نداشــته باشــد، تاکیــد نمایــد. منابــع تلــه فــود را نبایــد صــرف پژوهــش هــای تطبیقــی و یا توســعه فــن آوری 
هــای خیلــی جدیــد نمــود. منابــع مالــی تلــه فود بــه پژوهــش ســازگاری یــا ترویج فــن آوری هــای بســیار جدید 

اختصــاص نمــی یابد.
4- شرح و مدت زمان پروژه

بایــد مــدت زمــان اجــرای پــروژه در متــن پیــش نویــس پــروژه قیــد شــود. ســقف زمانــی این پــروژه هــا حداکثر 
12 مــاه اســت. توضیــح بســیار دقیــق و جزئــی از پــروژه الزم اســت. توضیــح شــفاف نحــوه اجــرای پــروژه بایــد 
ارائــه شــود و تمامــی پارامترهــای قابــل انــدازه گیــری پــروژه شــامل: زمیــن زیر کشــت هر محصــول، تعــداد دام 
متعلــق بــه هــر خانــوار، توضیــح ایــن کــه ابــزار و مــواد ســاختمانی، مــورد شــراکت تمامــی ذی نفعــان اســت یا 

یــک نفــر مدیریــت آن را بــه عهــده مــی گیــرد بایــد ارائه شــود.
پارامترهائــی از قبیــل مقــدار محصــول در هکتــار، شــیر تولیــدی هــر واحــد دامــی، میزان تخــم مرغ تولید شــده، 
وزن دام کشــتار شــده )در پــروژه هــای مربــوط بــه ایــن موضــوع هــا( بایــد توضیــح داده شــود تــا میــزان تولیــد 

مــورد انتظــار در ســال اول فعالیــت تشــریح گردد.
5- فعالیت های پروژه

متــن پیشــنهادی بایــد شــامل فهرســتی از فعالیت هــای مهــم و در راســتای اهــداف پــروژه تلــه فــود باشــد. این 
فعالیــت هــا بایــد در قالــب یــک برنامــه کاری ســاده ارایــه شــود. ایــن فهرســت شــامل فعالیت هــای دقیــق، 

مجــری آن هــا و زمــان بنــدی اجــرای آن هــا خواهــد بــود.
6- نتایج پروژه
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نتایــج برجســته پــروژه بایــد مــورد توجــه و ترویــج قــرار گیــرد. ایــن نتایــج بایــد محســوس و کّمــی بــوده و 
بــا اهــداف پیــش بینــی شــده پــروژه تناســب و ارتبــاط داشــته باشــد. بــه عنــوان مثــال، معرفــی یــک سیســتم 
بازاریابــی کارآمدتــر بــه تولیــد کننــدگان، یــک سیســتم کــم هزینــه بــرای عملیــات پــس از برداشــت جهــت 
کاهــش ضایعــات یــک نهالســتان میــوه بــا قابلیــت تکثیــر نهــال، پــرورش تعــداد مشــخصی بــره یــا جوجــه و 

فــروش آن هــا در بــازار، و . . . . قیمــت فــروش واحــد تمــام محصــوالت بایــد ذکــر شــوند.
7- نهاده ها/ بودجه

فهرســت جامعــی از نهــاده هــا بایــد عرضــه شــود. همــه نهــاده هــا، در صــورت امــکان بایــد از منابــع محلــی 
تأمیــن شــوند. بخــش »ب« از ایــن دســتورالعمل، حــاوی نهــاده هــای مجــاز و غیرمجــاز بــرای اســتفاده از منابع 
مالــی تلــه فــود اســت. پیــش بینــی نهــاده هــای غیرمجــاز در متــن ایــن گونــه پــروژه هــا، باعــث تاخیــر و حتی 

جلوگیــری از تاییــد و تصویــب پیــش نویــس پــروژه خواهــد شــد.
مشــارکت بهــره بــرداران در اجــرای پــروژه، از نظــر نیــروی کار، زمیــن، تاسیســات یــا دیگــر نهــاده هــا، بایــد در 
متــن پیــش نویــس پــروژه قیــد شــود تــا بیانگر میــزان تعهــد و همــکاری آنــان باشــد. در صــورت اجــرای طرح 

هــای باغــداری مدرســه ای7)1(، مشــارکت هــای یــاد شــده بایــد بــا توضیحــات بیشــتری درج  شــود.
یــک گــزارش مالــی مختصــر، حــاوی قیمــت واحــد نهــاده هــا، میــزان مشــارکت مالــی فائــو و دیگــر نهادهای 

تأمیــن کننــده بــه شــرح زیــر تهیــه مــی شــود:

جمع )دالر(سایرین )دالر(سهم مالی فائو )دالر(نهاده های مورد نیاز
ابزارها

مصالح ساختمانی
علوفه دامی 

کود
دارو و درمان های دامپزشکي

سموم آفت کش
دام و بچه ماهی

بذر و مواد زایشی گیاهی
سایر وسایل اجرایی و حمل و نقل

جمع کل )حداکثر مشارکت مالی فائو 10000 دالر(

8- تحلیل ساده ی هزینه به فایده 
بایــد یــک تحلیــل ســاده از هزینــه بــه فایــده کــه بیانگــر کارســازی عملیــات مالــی و پایــداری بلنــد مــدت 

 7 )1( School Garden Project
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پــروژه باشــد تهیــه و ارائــه شــود. ایــن تحلیــل مــی توانــد در قالــب تحلیــل ســاده ای از ســود ناخالــص، یــا 
حتــی اگــر توســط خــود بهــره بــرداران انجــام مــی شــود مقایســه ســاده ای از هزینــه های پــروژه )مشــارکت 
فائــو+ مشــارکت ســایر نهادهــای تأمیــن کننــده( نســبت بــه ارزش تولیــد دام یــا محصــول زراعــی )یــا همان 

درآمــد بهــره بــرداران طــرح( حاصــل از فعالیــت پــروژه، باشــد.
20 درصــد تمــام نهــاده هــای غیــر مصرفــی بــه عنــوان اســتهالک در نظــر گرفته مــی شــود. بنابرایــن هزینه 

ســاالنه برابــر بــا مجمــوع هزینــه جــاری و 20 درصــد ارزش نهــاده هــای غیــر مصرفی خواهــد بود.
9- خطرها

اغلــب پــروژه هــا بــا خطــر ناکامــی مواجــه هســتند )مثــاًل شــرایط آب و هوایــی نامطلــوب، ناآرامــی هــای 
اجتماعــی، عــدم امنیــت، عــدم تأمیــن نهــاده هــا، شــیوع آفــات و بیمــاری هــا، بــروز تلفــات، خســارات و 
عملکــرد ضعیــف و غیــره(. در چنیــن شــرایطی، بایــد احتمــال بــروز ایــن گونــه خطــرات و نحــوه مواجهــه 

بهــره بــرداران بــا آن هــا را در متــن پــروژه قیــد نمــود.
10- ارتباطات پروژه

بــرای پــروژه تلــه فــود، تشــریح ارتبــاط بــا ســایر پــروژه هــای توســعه ای کــه از فائــو )ترجیحــاً بــا حمایــت 
منابــع مالــی ویــژه طــرح هــای امنیــت غذایــی،UTF، TCP منابع ســازمان ملــل، ســازمان هــای غیردولتی و 
غیــره( تأمیــن مالــی مــی شــوند، ضــروری اســت. در مناطقــی از جهــان کــه منابــع مالــی امنیت غذایــی فعال 

هســتند، ایجــاد ارتبــاط طــرح تلــه فــود بــا آن هــا ضــروری اســت.
ارتباطات باید به وضوح در فرم ارزیابی و در هنگام افتتاح پروژه مشخص شوند.

11- صندوق مالی پروژه
صنــدوق مالــی، ابــزار اصلــی اطمینــان دهــی بــرای روان بــودن و پایــداری بلنــد مــدت پــروژه اســت. تمــام 
ذی نفعــان بایــد در ایــن صنــدوق مشــارکت داشــته باشــند. تمــام نهــاده هــای نقــدی یا غیــر نقــدی ذی نفعان 

یــا شــخص ثالــث بایــد از طریــق صنــدوق کانالیــزه شــود. 
ســود حاصــل از پــروژه بایــد بــه انــدازه ای در صنــدوق ســرمایه گــذاری شــود کــه پــول کافــی بــرای پایداری 
پــروژه وجــود داشــته باشــد. ایــن کار بــا پوشــش دادن هزینــه جــاری، هزینــه نگهــداری و اســتهالک ســاالنه 

انجــام مــی شــود. مدیریــت صنــدوق بایــد بــه صــورت شــفاف تعریف شــود.  
12- حمایت های فنی، نظارت، سرپرستی و گزارش دهی

در پیــش نویــس پــروژه بایــد معلــوم کــرد کــه چــه کســی مســئولیت مدیریــت و نظــارت بــر اعمــال آن را بــر 
عهــده دارد و ایــن نظــارت چگونــه اعمــال خواهــد شــد. ایــن شــخص معمــواًل کارشــناس مســئول معرفــی 
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شــده از ســوی وزارت ذیربــط اســت. گاهــی اوقــات، نماینــده یــک ســازمان غیردولتــی فعــال در اجــرای پــروژه 
یــا یــک کارشــناس عضــو گــروه بهــره بــردار نیــز مــی توانــد عهــده دار ایــن مســئولیت شــود.

در متــن پیشــنهادی پــروژه، ســازمان یــا افــرادی کــه مســئول ارایــه خدمــات و رهنمودهــای فنــی، مشــورتی 
و آموزشــی بــه گــروه هســتند، معرفــی خواهنــد شــد. راهنمایــی هــای فنــی معمــواًل از ســوی فائــو، )مثــاًل 
کارشــناس ملــی شــاغل در برنامــه ویــژه امنیــت غذایــی( یــا مشــاور ذیصــالح دیگــری کــه فائــو معرفــی مــی 
کنــد، عرضــه مــی شــود. نهایتــاً، در ایــن متــن بایــد معلــوم شــود کــه چــه کســی مســئول تنظیــم گــزارش 
مقدماتــی )ســه مــاه بعــد از شــروع پــروژه( و گــزارش نهایــی )در انتهــای زمــان بنــدی پــروژه( خواهــد بــود.

تبادل تجربیات بین المللی
بــه منظــور معرفــی فعالیت هــای زنان روســتایی و عشــایری جمهــوری اســالمی ایــران در مجامع بیــن المللی 
و همچنیــن بهــره گیــری از دانــش روز و  اطالعــات نویــن و همچنیــن تبــادل تجربیــات بیــن کشــورهای 
جهــان دو پــروژه بیــن دفتــر توســعه فعالیــت هــای کشــاورزی زنــان روســتایی و عشــایری و ســازمان های 

بین المللــی از قبیــل  CIRDAP,JICA,APO,FAO اجــرا مــی شــود:
الــف( پــروژه  اعــزام کارشناســان صــف و ســتاد و  زنــان نمونــه روســتایی و عشــایری 

بــه ســفرهای تخصصــی
 ضــرورت معرفــی فعالیت هــای زنــان روســتایی و عشــایری جمهــوری اســالمی ایــران در مجامــع بین المللــی 
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و همچنیــن بهــره گیــری از دانــش روز، اطالعــات نویــن و آشــنایی بــا فــن آوری هــا و الگوهای جدید توســعه 
ــه روســتایی را جهــت  ــان نمون ــران، کارشناســان و زن ــا مدی ــر آن داشــته اســت ت ــر را ب روســتایی، ایــن دفت
شــرکت و ارائــه مقالــه و گــزارش کشــوری در نشســت هــا، همایــش هــا و کارگاه هــای آموزشــی و همچنیــن 

بازدیــد از فعالیت هــای الگویــی توســعه روســتایی، بــه کشــورهای خارجــی اعــزام کنــد. 
 ،)FAO( ســازمان جهانــی خواربــار و کشــاورزی ،)APO(ســازمان هایــی ماننــد ســازمان بهــره وری آســیایی 
موسســه توســعه یکپارچــه روســتایی آســیا و اقیانوســیه )CIRDAP( ، آژانــس همــکاری هــای بیــن المللــی 
ژاپــن )JICA( و ســایر مراکــز بیــن المللــی در تدویــن، هماهنگــی و اجــرای ایــن برنامــه هــای آموزشــی و 

ترویجــی نقــش بســزایی دارنــد.

اهداف 
- آشنایی با تجارب و فعالیت های کشاورزی سایر کشورها 

-  معرفــی فعالیت هــای دفتــر توســعه فعالیــت های کشــاورزی زنــان روســتایی و عشــایری وزارت جهاد کشــاورزی 
در ســطح بین المللــی

- جلب همکاری کشورها و سازمان های خارجی در دستیابی به اهداف و  سیاست های دفتر
- افزایش دانش کارشناسان و زنان نمونه روستایی برای بومی سازی الگوهای جدید توسعه روستایی

نتایج و دستاوردها 
- اعزام 130 کارشناس و زن نمونه روستایی به 20 کشور خارجی

- بهره گیری از تجارب سایر کشورها درباره موضوعات مختلف برای بهبود سطح زندگی خانوار روستایی
- آشنایی مجامع بین المللی با فعالیت های زنان ایران در زمینه توسعه روستایي و کشاورزی.
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 ،APO ،FAO  ــا همــکاری مشــترک ــی )ب ــای آموزشــی بین الملل ــزاری کارگاه ه ب( برگ
))OIC( و ســازمان همــکاری کشــورهای اســایم ،JICA

بــه منظــور اســتفاده بیشــتر کارشناســان توســعه فعالیــت هــای کشــاورزی زنــان روســتایی و عشــایری صــف 
و ســتاد از دانــش و تجربیــات خارجــی ، ایــن دفتــر کارگاه هــا و دوره هــای آموزشــی بــا موضوعــات مختلــف 
ماننــد شــبکه ســازی اعتبــارات خــرد، توانمندســازی زنــان روســتایی در اقتصــاد خانــواده، توانمنــدی زنــان در 
بهبــود معیشــت، مدیریــت چرخــه پــروژه و ارتقــای ســطح مشــارکت تســهیل گران را برگــزار کــرده اســت. 
ــا، فرانســه،  ــی و خارجــی ازکشــورهای ایتالی ــدگان داخل ــا حضــور اســاتید و شــرکت کنن ــا ب ــن کارگاه ه ای
ســوییس، اســترالیا، آلمــان، ژاپــن، هندوســتان، پاکســتان ، قرقیزســتان و افغانســتان برگــزار شــده اســت. ایــن 
دفتــر همچنیــن بنــا بــه درخواســت کشــورها، کارگاه هــای ویــژه ای بــا موضوعات درخواســت شــده اجــرا می 
کنــد. در ایــن کارگاه هــا ضمــن بیــان دانــش روز، مســائل و راه حــل هــای پــروژه هــا بــه روش مشــارکتی ، 

مطــرح و بررســی مــی شــود. 

اهداف 
-  آشنایی با دانش و تجارب نوین در زمینه های مختلف توسعه روستایی

-  ارتقا سطح دانش کارشناسان صف و ستاد
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-  آشنایی اساتید و شرکت کنندگان خارجی با فعالیت های زنان روستایی ایران 
-  یافتن راهکار برای مسائل پروژه ها و بومی سازی آنها

نتایج و دستاوردها 
-  برگزاری ۸ مورد کارگاه بین المللی

-  آموزش بیش از 370 نفر کارشناس در سطح کشور 
-  به کارگیری برخی راهکارها پس از بومی سازی

پروژه بین المللی کومسك )CECMOC( » توانمندسازی خانوار روستایی در 
مدیریت تولید، عرضه و دستیابی به بازار محصوالت کشاورزی با تاکید بر 

استاندارد PAG با مشارکت سازمان همکاری های اسالمی CIO در قالب پروژه  
)PFC( tcejorP dednuF CECMOC
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اولیــن طــرح PFC ، همــکاری مشــترک دفتــر بــا ســازمان همــکاری هــای اســالمی)CIO(، تحــت 
ــد  ــا ک ــازار«  ب ــه ب ــد، عرضــه و دســتیابی ب ــت تولی ــوار روســتایی در خصــوص مدیری ــوان» توانمندســازی خان عن
ــه کومســک در کشــور  ــزار دالر در کمیت ــادل 133 ه ــاری مع ــا اعتب CIRGANARI-611- 2015 کومســک ،  ب
ــه بخــش خصوصــی- بخــش  ــا  همــکاری مشــترک و ســه جانب ــه تصویــب رســید و در ســال 1395 ب ــه ب ترکی

ــد.  ــرا درآم ــه اج ــور ب ــازمان مذک ــی س ــارکت مال ــا مش ــی و ب ــن الملل ــش بی ــی - بخ دولت
: PFC تعریف پروژه

)stcejorP dednuF CECMOC( پروژه ای است که توسط کمیته کومسک تامین اعتبار می شود PFC 
کشــور جمهــوری اســالمی ایــران و 56 کشــور مســلمان دیگر عضو ســازمان همکاری های اســالمی)CIO( هســتند. 
ایــن ســازمان دارای کمیتــه هــای تخصصــی در زمینــه هــای مختلــف مــی باشــد کــه یکــی از آنهــا کمیتــه دائمــی 
اقتصــادی- بازرگانــی موســوم بــه کومســک ) CECMOC( و در کشــور ترکیــه مســتقر اســت و کشــور ایــران عضو 
آن مــی باشــد. بــر مبنــای اســتراتژی کمیتــه یــاد شــده، کارگــروه هــای تخصصی و صنــدوق پــروژه های کومســک
 ftoS( بنــا شــده اســت کــه صنــدوق مذکــور بــه اجــرای پــروژه هــای )stcejorP dednuF CECMOC( PFC
noticA( معرفــی شــده از جانــب کشــورهای عضــو، کمــک بالعــوض بیــن مبلغــی معــادل 100 هــزار تــا 250 
هــزار دالر اعطــا مــی نمایــد. پــروژه هــای )noticA ftoS( بــه معنــای پــروژه انتقــال دانــش و اطالعــات اســت که 
فعالیــت هــای آن بــه صــورت ســمینار، کارگاه آموزشــی، بازدیــد علمــی، مطالعــات تحلیلــی، تهیــه و چــاپ نشــریات، 
tnalP toliP ، ایجــاد ســایت اینترنتــی و غیــره ... در زمینــه موضوعــات مهــم کارگاه هــا از جملــه کشــاورزی کــه 

حداقــل بــرای 2 کشــور عضــو دیگــر کومســک مفیــد باشــد ، اســت.
ایــن ســازمان  در چهارمیــن جلســه فــوق العــاده ســران کشــورهای اســالمی کــه در تاریــخ 14- 15 اوت 2012 در  
شــهر مکــه، کشــور عربســتان ســعودی برگــزار شــد، در تدویــن اســتراتژی خــود، چارچــوب اصلــی همــکاری  اعضــا 
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 CECMOC در کمیتــه هــای ســازمان از جملــه کمیتــه دائمــی اقتصــادی – بازرگانــی موســوم بــه کومســک
را مشــخص نمــود. اســتراتژی هــای کومســک عبارتنــد از: ســهولت تبــادل تکنولــوژی ،کاال و تــردد شــهروندان 
بیــن کشــورها ، تفاهــم و همبســتگی امــت اســالمی و حکمرانــی خــوب دولــت هــا بــه مفهــوم تــدارک رفــاه و 
آســایش بــرای مــردم توســط دســتگاه هــای اداری ، بــر اســاس ایــن اســتراتژی هــا دو ابــزار شــامل کار گــروه 
هــای تخصصــی  مثــل کارگــروه کشــاورزی و مدیریــت چرخــه پــروژه را تعریــف نمــوده و بــر مبنــای ایــن ابزار، 
صنــدوق پــروژه کومســک بنــا نهــاده شــده اســت کــه بــه اجــرای پــروژه هــای  noticA ftoS  بــه مفهــوم 
انتقــال دانــش و اطالعــات کــه فعالیــت هــای آن بصــورت ســمینار ، کارگاه آموزشــی ، بازدیــد علمــی ، مطالعات 
تحلیلــی ، تهیــه نشــریه اســت مــی پــردازد. مســئول تامیــن مالــی، نظــارت و ارزیابــی پــروژه هــای تامیــن اعتبار 
شــده CECMOC  بــه عهــده »بانــک توســعه ترکیــه )yekruT fo knaB tnempoleveD( مــی باشــد 

و بــرای پــروژه تصویــب شــده هیچگونــه پیــش پرداختــی داده نمــی شــود .
کمیتــه اقتصادی-بازرگانــی کومســک متشــکل از 6 کارگــروه گردشــگری، بازرگانی،حمــل و نقــل و 
ارتباطات،تامیــن مالــی، کاهــش فقــر و کشــاورزی اســت و در ایــران، وزارت اقتصــاد و دارایــی فــوکال پوینــت 
ــی،  ــر اســاس اســتراتژی هــای اصلــی خــود: ytiliboM )روان ــا مرکــز ایــن کمیتــه اســت. ایــن کمیتــه ب ی
ــود  ــتگی( و ecnanrevoG gnivorpmI  )بهب ــت همبس ــرک(، ytiradiloS nehtgnertS )تقوی تح
شــیوه هــای حاکمیــت و اینکــه خدمــات عمومــی کشــورها بــه نحــو خــوب ارائــه شــود(، 2 تــا ابــزار را تعریــف 
 elcyC tcejorP( و 2. مدیریــت چرخــه پــروژه )spuorG gnikroW(کــرده اســت: 1. گــروه هــای کاری
tnemeganaM( و اســتراتژی هــای پــروژه پیشــنهادی از نــوع دوم یــا MCP اســت کــه بایــد یافتــه هــای 
علمــی را از طریــق ســمینار، طــرح پایلــوت، چــاپ بروشــور بیــن ســه کشــور بــه اشــتراک بگــذارد بــه طــوری 

کــه بــرای هــر ســه کشــور مفیــد باشــد. 
پــروژه هــای پیشــنهادی در 2 مرحلــه مقدماتــی)yranimilerP( و مرحلــه دوم)esahP dnoceS( بررســی 
و تصویــب مــی شــوند و بعــد از آنکــه پــروژه تصویــب نهایــی شــد، قــرارداد مشــترک بیــن المللــی طــی مراســم 
رســمی بــه امضــای طرفیــن مــی رســد. در ایــن پــروژه، صاحــب پــروژه )renwO tcejorP(، کشــور ایــران و 
حمایــت کننــده پــروژه، کمیتــه کومســک اســت و تامیــن اعتبــار توســط بانــک توســعه ترکیــه انجــام می شــود. 

4 نقــش یــا عامــل انســانی بــرای ایــن پــروژه تعریــف شــده اســت:
)ytirohtuA elbisnopseR( 1. مقام مسئول

)nosrep tcatnoC( 2. فرد رابط
)strepxE/trepxE( 3. کارشناس/کارشناسان

)rotanidrooC( 4. هماهنگ کننده
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مراحل کلی اجرای پروژه
1. ارســال پروپــوزال اولیــه طــرح PFC  از ســوی مدیریــت هماهنگــی ترویــج کشــاورزی اســتان اردبیــل بــا 
ــوان » ارتقــاء  کیفیــت و اســتاندارد ســازی محصــوالت کشــاورزی  و تولیــد محصــول ســالم از طریــق  عن

آمــوزش زنــان روســتایی« در مهــر مــاه 49 بــه دفتــر مرکــزی امــور زنــان روســتایی و عشــایری
2. ارتباط و هماهنگی با دفتر امور اقتصادی برای نحوه تکمیل فرم ها

3. برگزاری جلسات با مشاور و تسهیلگر 
4. تکمیل نهایی طرح با همکاری مشاور طرح و هزینه بندی طرح با مبلغ 250 هزار دالر

5. اعالم تصویب اولیه طرح از سوی کمیته کومسک ترکیه در آبان 94 
6. اعمال برخی تغییرات محتوایی بر اساس توصیه کمیته کومسک و تعدیل هزینه ها

7. اعالم تصویب نهایی طرح با مبلغ کل 133/۸35/۸7 
۸. پیگیری، مکاتبات و جلسات متعدد با مقامات ذیربط برای تامین پیش پرداخت اولیه طرح

9. مکاتبه و هماهنگی با دفاتر بین الملل برای امضای قرارداد 
10. تفویــض اختیــارات مالــی طــرح توســط مقــام محتــرم وزیــر بــه خانــم بنــی هاشــم طــی حکــم شــماره 

ــخ 94/12/1۸  020/61۸73 تاری
11. طــی تشــریفات قانونــی و عقــد قــرارداد رســمی فیمابیــن  رئیــس بانــک توســعه ترکیــه و خانم بنی هاشــم 

بــه عنــوان مقام مســوول پــروژه 
12. تامین پیش پرداخت 

13. سفر مطالعاتی به منظور برنامه ریزی فعالیت های پروژه در استان اردبیل در اوایل مرداد ماه 59 
14. سفر مطالعاتی به کشورهای ترکیه و جمهوری آذربایجان 

15. برگــزاری کارگاه آموزشــی 2 هفتــه ای دربــاره موضــوع » توانمندســازی خانــوار روســتایی در تولیــد ، عرضه 
 »PAG و دسترســی بــه بــازار محصــوالت کشــاورزی بــا تاکید بــر اســتاندارد

ــا  ــب کارگاه آموزشــی ب ــروژه آموزشــی-ترویجی-الگویی)noticA-ftoS( در قال ــه صــورت پ ــن طــرح ب ای
 » PAG-ــود شــیوه هــای کشــاورزی خــوب ــت و تســهیلگری در بهب ــم مدیری ــری مفاهی ــوان» بکارگی عن
بــا تصــدی گــری بخــش غیردولتــی و بــا تســهیلگری اســاتید بیــن المللی)آقــای موهــان داموتــاران( و ملــی 
)آقــای ســید بابــک موســوی نــژاد( و بــا حضــور شــرکت کننــدگان ســه کشــور ترکیــه ، آذربایجــان و ایــران 
بــه مــدت 2 هفتــه بــه صــورت کارگاه شــبانه روزی در آبــان مــاه ســال 95 بــا هماهنگــی و همــکاری مدیریت 
هماهنگــی ترویــج ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اردبیــل در هتــل پدرام شهرســتان ســرعین برگزار شــد و 
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نتایــج مکتــوب و ترویجی-آموزشــی آن بــرای اســتفاده کارشناســان و متخصصیــن و ســایر عالقمندان در ســه 
کشــور ایــران، آذربایجــان و ترکیــه تهیــه و منتشــر و توزیــع شــد:

 نتایج و دستاوردها:
- اســتفاده از کمــک مالــی بالعــوض کومســک معــادل 120,475,۸7 دالر بــرای اجــرای برنامــه آموزشــی- 

ترویجــی- الگویــی
- اجرای پروژه کومسک برای اولین بار در سطح وزارت جهاد کشاورزی

- همکاری سه جانبه  بین المللی و میزبانی از کشورهای ترکیه و آذربایجان
- برگــزاری کارگاه آموزشــی 2 هفتــه ای بــرای شــرکت کننــدگان از 3 کشــور نامبــرده ترکیــه، آذربایجــان و 

ایــران طــی دو هفتــه آمــوزش و تمریــن فشــرده کارگاهــی بــا حضــور تســهیلگر بیــن المللــی و بنــام
- چــاپ و انتشــار نتایــج مکتــوب و ترویجی-آموزشــی کارگاه در زمینــه »بــه کار بســتن شــیوه های کشــاورزی 
ــان انگلیســی،  ــه 4 زب ــه عنــوان خروجــی هــای پــروژه ب ــا« ب ــا کشــاورزان خــرده پ خــوب )PAG( در کار ب

فارســی، ترکــی اســتانبولی و ترکــی باکویــی
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نظارت و  ارزشیابی  مشارکتی طرح ها و پروژه های دفتر  
ــا  از ســال 13۸2 پایــش و نظــارت  )بررســي فراینــد اجــراي پــروژه( و ارزشــیابی )بررســي اثــرات پــروژه( ب
رویکــرد مشــارکتی در دســتور کار دفتــر قــرار گرفــت. در ایــن رویکــرد پایــش و ارزشــیابی، بخشــی از فرآینــد 
یادگیــری و توانمندســازی همــه عوامــل پــروژه بــه ویــژه بهــره بــرداران محســوب مــی شــود. بدیــن منظــور 
هــر ســاله تعــدادي از پــروژه هــا توســط کارشناســان اســتان و شهرســتان و بــا مشــارکت بهــره بــرداران و 
مخاطبــان پــروژه بــا ابزارهــای نظارتــی ماننــد چــک لیســت بــه صــورت روشــمند پایش می شــوند تــا امکان 

اصــالح  فرایندهــاي اجرایــي  فراهــم شــود. 
همچنیــن نظــر بــه اینکــه ارزشــیابی، فرآینــدی زمــان بــر اســت برخــی از پــروژه هــای دفتر بنــا بر ضــرورت، 
انتخــاب و بــا مشــارکت کلیــه دســت انــدرکاران بــه ویــژه بهــره بــرداران،  بــا بهــره گیــري از تکنیــک هــاي 

مشــارکتي  ارزشــیابی می شــوند. 
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اهداف
-   ترویج فرهنگ نظارت و ارزشیابی به عنوان بخشي از مراحل اجراي پروژه؛

-   افزایــش دانــش و مهــارت و مشــارکت کارشناســان صــف و ســتاد در زمینــه پایــش و ارزشــیابی طــرح هــا و 
پروژه هــا؛ 

-   ظرفیت سازی و توانمندی جامعه محلی برای مدیریت پروژه؛
-   اصالح و بهبود  پروژه؛

-   بررسی میزان تحقق اهداف ، اثربخشي و نتایج پروژه
نتایج و دستاوردها

- آشــنایي کارشناســان صــف و ســتاد بــا روش هــا، ابزارهــا و تفکر نظارت و ارزشــیابی مشــارکتی از طریــق برگزاری 
15 کارگاه آموزشی ؛

ــان روســتایي وزارت جهــاد  - انجــام طــرح تحقیقاتــي »الگــوي نظــام ارزشــیابي پــروژه هــاي توانمنــد ســاز زن
ــه ســفارش دفتــر؛ کشــاورزي« توســط اســاتید دانشــگاه ب

- تهیه مدل ارزشیابي مشارکتي )۸6-۸5(؛
- ارزشــیابي مشــارکتي طــرح آمــوزش و  اشــتغاالت خانگــي در ســال ۸6  و طــرح زنــان تســهیل گــر توســعه 

ــتایی در ســال ۸7؛ روس
- تدوین و انتشــار کتاب ارزشــیابی مشــارکتی طرح زنان تســهیل گر توســعه روســتایی در ســال 90 توســط مشــاور 

طرح؛
- بهبــود فراینــد اجــرای 400 پــروژه در اســتان هــا، اطــالع یافتــن و تحلیــل بهــره بــرداران از وضعیــت پــروژه و 
مشــارکت آنــان در بهبــود اجــرای آن و آشــنایی دقیــق تــر کارشناســان ســتاد از وضعیــت ایــن پــروژه هــا از طریــق 

پایــش مشــارکتي بــه وســیله چــک لیســت ؛
- برگزاری و مدیریت مطلوب تر جشنواره عذرا در سال ۸7  از طریق پایش و ارزشیابي مشارکتي؛ 

- ظرفیــت ســازی و توانمنــدی کارشناســان چهــار اســتان آذربایجــان غربــی، همــدان، فارس و خراســان رضــوی از 
طریــق آمــوزش و تمریــن عملــی نظــارت و ارزشــیابی عملــی مشــارکتی در ســال 13۸7 و اجــرای این ارزشــیابی در 

ســال 13۸۸؛
- اصالح و تسریع  در روند اجرای طرح کار آفرینی در استان خوزستان از طریق پایش مشارکتی این طرح؛

- شــناخت دقیــق از وضعیــت اجــرا و نتایــج طــرح کارآفرینــی در اســتان مرکــزی )کارشناســان ســتاد ، اســتان و 
شهرســتان و تــا حــدودی اعضــای اتــاق رشــد( از طریــق ارزشــیابی مشــارکتی اتــاق رشــد و توســعه کارآفرینــی 

شهرســتان خمیــن
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)HLP( شبکه یادگیری تجارب موفق زنان روستایی
از آغــاز پیدایــش فعالیــت  هــاي کشــاورزي، انتقــال اطالعــات از نســلي بــه نســل دیگــر وجــود داشــته اســت، امــا 
فعالیت  هــاي ترویجــي بــه  صــورت نظــام  مند و ســازمان  یافتــه در زمینــه بهبود دانــش و مهــارت کشــاورزان امري 
جدیــد مي  باشــد. امــروزه، فراینــد انتقــال اطالعــات از طریــق ســازمان  هــاي خاصــي صــورت مــي  گیــرد و ایــن 
عمــل کــه زمانــي فقــط از طریــق فعالیــت  هــاي محلــي و نامنســجم انجــام می شــد بــه فعالیــت  هایــي نظام  مند 
و ســازمان  یافتــه تبدیــل شــده اســت . در شــرایط امــروزي، ترویــج کشــاورزي هــم بــه  عنــوان یــک نظــام و هــم 
بــه  عنــوان مجموعــه  اي از کارکردهــا تعریــف مي  شــود. کارکردهــاي نظــام ترویج شــامل انتقال تکنولــوژي براي 
محصــوالت کشــاورزي پایــدار، انتقــال مدیریــت بــراي بســیج و ســازماندهي کشــاورزان، اجتماعــات و گــروه  هاي 
روســتایي و انتقــال توانایــي  هــا بــراي آمــوزش، توســعه منابــع انســاني و تقویــت توانایــي  هــاي محلــي هســتند. 
ترویــج کشــاورزي، نظامــي اســت کــه دسترســي کشــاورزان، ســازمان  هــاي کشــاورزان و دیگــر کنشــگران بــازار 
را بــه دانــش، اطالعــات و تکنولــوژي  هــا تســهیل مــي  بخشــد و آنهــا را بــراي توســعه روش  هــا و مهــارت  هــاي 
مدیریتــي، ســازماني خودشــان یــاري مــي  دهــد. ترویــج کشــاورزي، نظــام آموزش غیررســمي بــراي کشــاورزان و 
خانــواده  هــاي آنــان )مــردان و زنــان( بــا هــدف یــاري آنــان بــراي تقویــت مهــارت  هــاي فنــي و دانشــي، ارتقــاء 

نگــرش نســبت بــه تغییــر و خودبــاوري در مدیریــت مزرعــه، تجــارت و زندگــي اســت. 
برنامــه یادگیــری افقــی یــک فرآینــد نتیجــه محــور اســت کــه از طریــق الگــو بــرداری کارهــای خــوب و تجــارب 
موفــق، توانمنــدی هــای ذاتــی انســان را تقویــت مــی کنــد. بــا ایــن برنامــه  جوامــع محلــی، از طریــق شناســایی، 
تبــادل و تکثیــر و توســعه کارهــای خــوب بــا هــم مرتبــط مــی شــوند. هــدف یادگیــری افقــی رســیدن بــه منابــع 
دســت نیافتنــی اســت و هــر کشــوری دارای تجربیــات برتــر اســت کــه برنامــه یادگیــری افقــی باعــث گســترش 
ملــی ایــن تجربیــات مــی شــود کــه  در نهایــت ایــن امر باعــث توانمنــدی مــردم می شــود. بطــور کلــی یادگیری 

افقــی یــک روش جدیــد بــرای افزایــش بهــره وری در انجــام فعالیت هــای ترویجــی اســت.
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اهداف برنامه
- ترویج و اشاعه فعالیت ها و تجارب  مفید و موثر در توسعه کشاورزی

- شناسایی تجارب موفق در زمینه کشاورزی 
- شناسایی افراد موفق، خالق وکارآفرین و ارج نهادن به آن ها

- مستند سازی تجارب موفق در زمینه کشاورزی 
- فراهم کردن زمینه ترویج و اشاعه فعالیت های خوب و تجارب موفق

- فراهم کردن مشارکت کشاورزان  در توسعه بخش کشاورزی
- تقویت شبکه دانش و تجربه کشاورزی از طریق جامعه محلی

دستاورد ها
- توانمندی جامعه محلی

- بهبود توسعه پایدار
- شناسایی و بهاء دادن به دانش بومی

- افزایش برنامه های منعطف، مشارکتی و عملی  بر حسب شرایط
- تقویت اعتماد بین مردم و سازمان های توسعه ای
- بهبود اتحاد و انسجام بین مردم و نهادهای محلی

- افزایش پاسخ گویی کارگزاران به مردم محلی
مراحل اجرای طرح

تشکیل تیم استانی )کارشناسان شهرستان ، استان و دفتر مرکزی(
جلسه با ذی ربطان طرح در شهرستان و استان 

جلسه با تسهیل گران و رابطان ترویجی برای شناخت تجارب موفق 
 برگــزاری کارگاه آموزشــی یــک روزه )تســهیل گران، صاحبــان تجــارب موفــق، مروجــان دولتــی شهرســتان، 

ــر مرکزی( اســتان، دفت
5- اعتبــار بخشــی بــر حســب تعییــن شــاخص هــا بــا مشــارکت افــراد فــوق و اولویــت بنــدی تجــارب موفق 

شهرستان 
6- تهیه fact sheet تجارب موفق روستاها با همکاری کارشناسان

7- ارزیابی فنی fact sheet توسط کارشناسان تخصصی استان 
۸- ارسال fact sheet ها به دفتر مرکزی برای بررسی و ارائه نظرات فنی و تخصصی 
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9- توزیع و نشر fact sheet در سطح روستاهای منطقه
 fact sheet 10- بازدید روستاییان از تجارب موفق بر اساس اطالعات کسب شده از

11- تکرار تجربیات موفق توسط روستاییان 
سوابق اجرایی طرح

ایــن طــرح تــا مرحلــه نشــر و توزیــع fact sheet بــه صــورت آزمایشــی در ســطح روســتاهای شهرســتان 
بوییــن زهــرا از توابــع اســتان قزویــن و در روســتاهای شهرســتان اراک از توابــع اســتان مرکــزی اجــرا شــده 

اســت.
تعداد 9 مورد  fact sheet با موضوعات زیر چاپ و توزیع گردیده است:

1- تهیه مکمل غذایی برای تغذیه بوقلمون؛ 
2- کشت دیم گیاه دارویی گل ختمی؛
3- تهیه رشته ی سالم به روش سنتی؛

4- احیای زمین های بالاستفاده از طریق سیستم آبیاری تحت فشار و قطره ای؛
5- استفاده از کرچک در کشت سبزیجات )به عنوان یکی از روش های مبارزه با آفات(؛

6- جوجه کشی در صندوق؛ 
7- تولید ترخینه بهداشتی و بسته بندی مطلوب به عنوان سوغات؛

۸- استفاده از سایه بان در کشت سبزیجات؛
9- افزایش ارزش افزوده پرورش شتر مرغ و فرآورده های آن؛

ــر اســاس اطالعــات کســب شــده از fact sheet و تکــرار  ــد روســتاییان از تجــارب موفــق ب مراحــل بازدی
تجربیــات موفــق توســط روســتاییان در ســال جــاری انجــام مــی شــود.

جدول  شماره 22- فرآیند ایجاد شبکه یادگیري تجارب موفق

عملیاتفعالیتردیف

1 (good practice)نشست کارشناسان منطقه با تسهیلگر، کارآفرین، کشاورزان نمونه و پیشروشناسایی فعالیت های خوب

شاخص سازي، اعتبار بخشي و مستندسازي اولیه با مشارکت افراد فوقتقدیر از تجارب موفق و اولویت بندی آنها2

تهیه فاکت شیت ها و توزیع آن ها در بین کشاورزان و جامعه روستایيBest) وارد کردن بهترین تجربه در برنامه توسعه ملي3
practice)

ارتباط متقاضیان با صاحبان تجربه از طریق مراجعه حضوري، تلفن یا ایمیلتکرار تجربه4
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کارشناسان و تسهیلگراننظارت و تشخیص5

جدول شماره 23 - تفاوت بین آموزش در روش های مرسوم و یادگیری افقی 

یادگیری افقیروش های مرسوم

ظرفیت های موجود کمبود های موجود نقطه شروع

رویارویی با تجارب موفق  رویارویی با نیازها     اهداف 

سطوح محلی کارشناس کی آموزش می دهد

مردم برنامه کی تصمیم می گیرد

برای رفع نیازهای من برای اجرای استانداردها       چرا

میدان )عرصه عمل( کالس درس     کجا

دانش بومی دانش مدون کالسی چه دانشی

افزایش ظرفیت و اعتماد افزایش ظرفیت نتایج
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پرورش کرم ابریشم  و توسعه توتستان ها با مشارکت زنان روستایی
 توسعه شهرنشیني و روند مهاجرت به شهر، عمال روستاها را با کمبود نیروی انسانی الزم برای فعالیت 

کشاورزي مواجه مي سازد که پیامد حاصل از این پدیده توقف فعالیت های زراعی و در نتیجه کمبود تولیدات 
کشاورزی اعم از مواد غذایی و مواد اولیه صنایع و... خواهد بود. در این میان فعالیت های جنبی کشاورزي اعم از 
صنایع تبدیلي و صنایع دستي که عالوه بر ایجاد اشتغال، موجب افزایش انگیزه های الزم اقتصادی برای تداوم 

روستانشینی و مانعی برای مهاجرت از روستا می شود، بسیار حائز اهمیت می باشند. فعالیت واحدهاي کوچک 
تولیدي کشاورزي که علیرغم نیاز به سرمایه گذاری کمتر، امکان کارآیي و خودکفایي آنها در شرایط زماني و 

منطقه اي به مراتب بیشتر از پروژه هاي بزرگ می باشد از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردارند و باید آنها را به 
سایر فعالیت هایی که منجر به توسعه اقتصادی و اجتماعي مي شوند ترجیح داد. 

 همچنیــن بــه دلیــل فصلــي بــودن کار کشــاورزي در کشــورهایي نظیــر ایــران، بکارگیــري و بهره بــرداري از 
تمامــي نیــروي کار موجــود در طــول ســال عمــال امــکان پذیــر نبــوده و حتــي بخشــي از نیــروي کار فعــال و 

توانمنــد در پــاره اي از مــوارد بــال اســتفاده باقــی مــي ماننــد. 
ــه ای از ایــن فعالیت هــای جنبــی کشــاورزی اســت کــه وقــت گیــر نبــوده و  پــرورش کــرم ابریشــم نمون
ســرمایه زیــادی هــم نمــی خواهــد و بازگشــت ســرمایه ســریع دارد. از ســوی دیگــر بــا انجــام ایــن فعالیــت، 
شــغل و کار بــرای افــراد خانــواده یــا دیگــران ایجــاد مــی شــود. همچنیــن بــه علــت اینکــه بــرای تغذیــه کرم 
ابریشــم بــه بــرگ تــوت نیــاز اســت، بــا ایجــاد توتســتان هــا و گســترش فضــای ســبز، کمــک بزرگــی بــه 

سرســبزی روســتا و محیــط زیســت مــی گــردد.
پــرورش کــرم ابریشــم )نوغانــداری( بــه منظــور تولیــد پیلــه، مــادر یکــی از قدیمــی تریــن صنایــع جهــان 
یعنــی صنعــت نســاجی اســت کــه طــی آن بــرگ درخــت تــوت به نــخ ابریشــم تبدیــل شــده و ارزش افــزوده 
سرشــاری پدیــد مــی آورد. ابریشــم رشــته ای نــازک، بلنــد، ســبک، نــرم، جــاذب رطــوب، رنــگ پذیــر، مقــاوم 
در برابــر نوســانات حــرارت، نارســانا و درخشــنده اســت. ایــن خصوصیــات باعــث اســتفاده گســترده از آن در 

تولیــد البســه ، قالــی بافــی ، گلیــم بافــی و ... مــی شــود.
 گســترش و توســعه صحیــح نوغانــداری در زنجیــره فعالیت هــای بخــش کشــاورزی کــه عــالوه بــر اشــتغال 
افــراد خانــواده حتــي نوجوانــان و ســالخوردگان، درآمــد نســبتا مناســبي را در یــک دوره زمانــي کوتــاه عایــد 
ــاره اي از  ــع پ ــه منظــور رف ــه مناســب ب ــوان یــک برنام ــه عن ــد ب ــد، مــي توان ــوار روســتایي مــي نمای خان
مشــکالت اقتصــادي و اجتماعــي مــورد اســتفاده قــرار گیــرد و در جهت تامیــن نیازهــاي ارزي کشــور در قالب 

راهبــرد اقتصــاد بــدون نفــت نقــش ارزنــده اي ایفــا نمایــد. 
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بــا توجــه بــه شــکاف موجــود بیــن عرضــه و تقاضــای ابریشــم در جهــان اجــرای ایــن طــرح بــه عنــوان یک 
فعالیــت تولیــدی، ضمــن اینکــه گامــی بــه ســوی خوداتکایــی کشــور در محصــوالت کشــاورزی بــه شــمار 
مــی رود و دارای توجیــه اقتصــادی مناســبی اســت ، مــی توانــد تامیــن کننــده نیــاز صنایــع تبدیلــی و بــازار 
مصــرف بــوده و بسترســاز اشــتغال بــکار نیروهــای متخصــص و فاقــد تخصــص گــردد. ضمــن اینکــه زنــان 

روســتایی کارآفریــن نیــز مــی تواننــد بــا اجــرای ایــن طــرح، گامــی در جهــت توســعه کشــور بردارنــد.
ــه  ــان روســتایی و عشــایری در یــک برنام ــر توســعه فعالیــت هــای کشــاورزی زن ــن اســاس دفت ــر همی ب
مشــترک بــا معاونــت تولیــدات دامــی، طــرح نوغانــداری و توســعه توتســتانها بــا مشــارکت زنــان روســتایی 
را بــا اعتبــاری معــادل »یــک میلیــارد و هشــتصد میلیــون ریــال« از محــل اعتبــارات امــور دام در 11 اســتان 

کشــور اجــرا نمــود.

هدف اجرای طرح
• ارتقــای دانــش، بینــش و مهــارت زنــان روســتایی جهــت توســعه و داشــت توتســتان ها بــه منظــور افزایش 

عملکــرد در واحد ســطح 
• افزایش بهره وری و ایجاد ارزش افزوده برای فعالیت پرورش کرم ابریشم در کشور 

• بهبود مدیریت در امور پرورش کرم ابریشم
• انتقال یافته های جدید 

• تشویق و ترویج صنعت نوغانداری در بین زنان روستایی و عشایری با ایجاد الگوهای موفق 
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گروه هدف این طرح 
• زنان روستایی که جایگاه برای پرورش کرم ابریشم داشته باشند.

• زنان روستایی که زمین برای کشت نهال در نظر گرفته باشند.
• زنان روستایی که درخت توت برای پرورش کرم ابریشم داشته باشند.

• زنان روستایی که مقدمات محل پرورش پیله ، تلمبار و... را آماده نموده اند.
دستاوردها 

طــرح مذکــور در 11 اســتان آذربایجــان غربــی ، آذربایجــان شــرقی ، خراســان شــمالی ، خراســان رضــوی 
، خراســان جنوبــی ، اصفهــان، فــارس ، قزویــن ، زنجــان، مازنــدران ، گیــالن و گلســتان بــا تحــت پوشــش 
قــرار دادن 606  نفــر از زنــان روســتایی در ســال 94-93 اجــرا شــد. در جریــان اجــرای طــرح توســط دفتــر 
توســعه فعالیــت هــای کشــاورزی زنــان روســتایی و عشــایری و کارشناســان امــور دام اســتان هــا، کارگاه های 
توجیهــی و کالس هــای آموزشــی متعــددی برگــزار شــد. در ایــن طــرح 724 جعبــه نوغــان توزیــع ، 936۸۸ 

نهــال تــوت کاشــته و 20461 کیلوگــرم پیلــه تولیــد شــد. 
درآمــد حاصــل از فــروش پیلــه بــا احتســاب قیمــت پیلــه کیلویــی معــادل 200000 ریــال و میــزان کل پیلــه 
تولیــدی، 4092200000 ریــال بــوده اســت. در ایــن مرحلــه در یــک دوره پــرورش 45 روزه بــا یــک جعبــه 

نوغــان بــرای هــر خانــوار ، 6750000 ریــال درآمــد ایجــاد شــده اســت. 
در ســال 1395 تعــداد 9 اســتان و تعــداد 2۸16 جعبــه نوغــان بــه میــزان 104522 کیلوگــرم پیلــه تولیــد کردند 

و همچنیــن  در ســال 1396 تعــداد 305۸ جعبــه و میــزان 96624 کیلوگــرم پیلــه تولید شــد. 
جدول شماره 24 - گزارش عملکرد طرح نوغانداری و توسعه توتستان ها با مشارکت زنان روستایی در سال 94-96

سازمان کار پروژه 
کارگــروه ســتاد: کارگروهــی در ســتاد متشــکل از نماینــدگان معاونــت امــور تولیــدات دامی )مرکز توســعه 
ــان روســتایی و  ــت هــای کشــاورزی زن ــر توســعه فعالی ــی و دفت ــور باغبان ــت ام ــداری کشــور(، معاون نوغان

تعداد نهال توتمیزان تولید پیله)kg(تعداد جعبه نوغانتعداد بهره برداراناستانسال  اجرا

941160672420461/1936۸۸

95924742۸16104533/7352413

96۸2772305۸99624۸4902
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عشــایری و بــا ریاســت مدیــرکل ایــن دفتــر بــه منظــور برنامــه ریــزی ، هماهنگــی و نظــارت بــر رونــد اجــرا 
از ابتــدا تــا انتهــای طــرح تشــکیل گردیــد.

کارگــروه اســتان: کارگروهــی در اســتان متشــکل از نماینــدگان معاونــت امــور تولیــدات دامــی، مرکــز 
توســعه نوغانــداری، معاونــت امــور باغبانــی و مدیریــت هماهنگــی ترویــج کشــاورزی بــه منظــور عملیاتــی 

نمــودن طــرح تشــکیل گردیــد. 
نظارت پروژه 

 کارشناســان توســعه فعالیت هــای کشــاورزی زنــان در اســتان ها ضمــن ارتبــاط مســتمر بــا زنــان نوغانــدار، 
بــر اجــرای طــرح از ابتــدا تــا انتهــا نظــارت داشــتند. نظــارت مســتمر بــر حســن اجــرای پــروژه هــا در اســتان 

بــه عهــده کارگــروه اســتانی بــوده و کارشــناس مســئول امــور زنــان اســتان موظــف بــه ارائــه گــزارش رونــد 
اجــرای طــرح بــه دفتــر توســعه فعالیــت هــای کشــاورزی زنــان روســتایی و عشــایری بــوده اســت.

از ســویی دیگــر وقــت آن رســیده اســت کــه بــرای توســعه و تقویــت صنعــت نوغانــداری، بــه برنامــه ی جامعــی 
بــرای ایجــاد ارزش افــزوده اندیشــید. شــایان ذکــر اســت میــزان تولیــد پیلــه تــر بــه ازای هــر جعبــه نوغــان حــدود 
36 کیلوگــرم مــی باشــدکه بطــور متوســط دارای ارزش اقتصــادی 7920 هــزار ریــال اســت در حالــی کــه 6/5 کیلو 
گــرم نــخ ابریشــم )تولیــد شــده از 36 کیلــو گــرم پیلــه( تقریبــا دارای ارزش اقتصــادی برابــر 9100 هزار ریال اســت 

و 22 متــر پارچــه ابریشــمی دارای ارزش اقتصــادی  36300 هــزار ریــال می باشــد. 
 بدیــن ترتیــب مالحظــه مــی شــود ارزش اقتصــادی پارچــه ابریشــمی نســبت بــه پیلــه تــر 4/6 برابــر و نســبت به 
نــخ ابریشــم 4 برابــر اســت. بــا توجــه بــه ارزش افــزوده نــخ ابریشــم بــه پیله تــر کــه 12 درصــد و پارچه ابریشــمی 
نســبت بــه پیلــه تــر کــه 357 درصــد می باشــد.؛ بنابرایــن خــرد و منطــق اقتصــادی حکــم مــی کنــد بــه منظــور 
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ایجــاد ارزش افــزوده در نوغانــداری، تحقیقــات کاربــردی در مناطــق روســتایی انجــام گیــرد. بــدون تردیــد توســعه 
صنعــت نوغانــداری در گــروی برنامــه ریــزی بــرای ایجــاد ارزش افــزوده بــرای نوغانداران و جوامع روســتایی اســت.  

 پروژه توانمندسازي زنان در توسعه پایدار و حفظ محیط زیست 
در راســتای اجرایــی نمــودن سیاســت هــای وزارت جهــاد کشــاورزی  در زمینــه تولیــد محصول ســالم و عاری 
از ســموم و مــواد شــیمیایی و بــا توجــه بــه مزیــت نســبی زنــان روســتایی و عشــایری در تولیــد ایــن گونــه 
محصــوالت، توانمندســازی زنــان در توســعه کشــاورزی پایــدار و حفــظ محیــط زیســت بــا تاکیــد بــر شــعار 
محیــط ســالم، محصــول ســالم و انســان ســالم از ســال 13۸5 در دســتور کار دفتــر قــرار گرفــت و پــروژه های 

متعــددی در ایــن زمینــه بــه شــرح ذیــل اجــرا شــد:
ــهیل گر  ــاورز و تس ــان کش ــه زن ــکی ب ــای گیاه پزش ــك ه ــی کلینی ــه معرف ــف- برنام ال

توســعه روســتایی  
در ایــن پــروژه طــي برنامــه اي جامــع، کلینیــک هــاي گیاهپزشــکي از طریــق اجــراي دوره هــاي آموزشــي 
یــک روزه بــه زنــان کشــاورز و تســهیلگر  توســعه روســتایي معرفــي مــي شــوند. ایــن دوره هــا بــا همــکاري 
ــان و  دفتــر توســعه فعالیــت هــای کشــاورزی زنــان روســتایي، ســازمان حفــظ نباتــات و معاونــت امــور زن
خانــواده ریاســت جمهــوري برگــزار شــده اســت.  توجــه بــه برنامــه هــاي اســتفاده بهینــه از نهــاده هــاي 
شــیمیایي و کاهــش مصــرف ســموم منجــر بــه تولیــد محصــوالت ســالم و افزایــش امنیــت غذایــي مــي 
شــود. از آنجــا کــه زنــان روســتایي در تهیــه ســبد غذایــي خانــواده نقــش اساســي را ایفــا مــي کننــد لــذا ایــن 
دفتــر در راســتای فرهنگ ســازي ارتبــاط بــا کلینیــک هــاي گیاهپزشــکي در میــان زنــان روســتایي اقــدام بــه 
برگــزاري ایــن کارگاه هــا نمــوده اســت و تاکنــون بالــغ بــر 16۸0 نفــر از زنــان بهــره بــردار را تحــت پوشــش 

قــرار داده اســت. 
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هدف
• آشنایی با مفاهیم مبارزه غیر شیمیایی

)IPM(مدیریت جامع محصوالت کشاورزی •
• آشنایی با کلینیک های گیاه پزشکی

• مقابله با سرمازدگی
افراد تحت پوشش

زنان تسهیل گر و تولید کننده روستایی 

مباحث مطرح شده در این دوره های آموزشی به شرح زیر می باشد:
• شناخت آفات و معرفی روش های مبارزه با آن  

• مشکالت  ناشی از مصرف بی رویه آفت کش های شیمیایی 
• ناهنجاری های ایجاد  شده در محیط زیست و انسان در اثر مصرف بی رویه سموم  دفع آفات  نباتی 

• توصیه هــای ضــروری کلینیــک گیــاه پزشــکی بــرای مبــارزه بــا آفــات و بیمــاری هــای گیاهــی و همچنین  
رعایــت  نــکات  ضــروری بــه  هنــگام  سمپاشــی 
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جدول شماره 25- عملکرد کارگاه آموزشي کلینیک هاي گیاه پزشکي در سال  سال  )13۸5-13۸7(

تعداد بهره بردارانسالاستان

150 نفر13۸5خراسان رضوي، گلستان، قم، تهران

یزد ، خراسان شمالی، کردستان، کرمانشاه، مازندران، زنجان، اردبیل، قزوین، 
6۸0 نفر13۸6چهارمحال و بختیاری

همدان، کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان، جیرفت، گیالن، 
۸50 نفر13۸7لرستان،کرمان، خوزستان، هرمزگان، تهران، بوشهر، ایالم، آذربایجان غربي

16۸0نفرجمع کل

دستاوردها 
1- شناخت آفات و معرفی روش های مبارزه با آنها

2- آمــوزش تعــداد 16۸0 نفــر از تســهیلگران و کشــاورزان زن روســتایی در خصــوص مبــارزه تلفیقــی بــا آفات 
و تولیــد محصول ســالم 

3- آشنایی زنان روستایی با مشکالت ناشی از مصرف بی رویه آفت کش های شیمیایی
ــا ناهنجاری هــای ایجــاد شــده در محیــط زیســت و انســان در اثــر مصــرف  ــان روســتایی ب 4-  آشــنایی زن

ــموم ــه س بی روی
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ب- طــرح  توانمندســازی زنــان روســتایی در مدیریــت ضایعــات کشــاورزي و تولید کود 
ــت ورمی کمپوس

بشــر بــا مصــرف مــواد غذایــي و کســب انــرژي زنــده اســت بــه همیــن دلیــل از دیربــاز بــرای تامیــن مــواد 
غذایــی خــود بــه تولیــد محصــوالت کشــاورزی پرداختــه اســت. طبیعتــا تولیــد و مصــرف، بــه طــور کلــی بــا 

ضایعــات و پســماند همــراه اســت. 
زبالــه یکــي از مهمتریــن پســماندهای خانگــی اســت کــه مــی توانــد از عوامــل مهــم آلودگــي نیــز به حســاب 
ــاي  ــب آلودگي ه ــاک موج ــازي خ ــر آلوده س ــالوه ب ــه ع ــح زبال ــع آوري صحی ــداري و جم ــدم نگه ــد. ع آی
دیگــري هماننــد هــوا و آب مي شــود. شــیرابه تولیــدي حاصــل از آن نیــز ســبب آلودگــي خــاک و آب هــاي 
ــط  ــوع در محی ــه موجــب انتشــار بوهــاي نامطب ــي در زبال ــواد آل ــر م ــي و ســطحي مي شــود. تخمی زیرزمین
مي شــود کــه خــود باعــث آزار مــردم مي گــردد. بــه عــالوه پراکندگــي زبالــه، بیننــدگان را دل آزرده و معابــر را 

ــازد. ــا مي س ــت و نازیب زش
رشــد روزافــزون جمعیــت باعــث مي شــود تولیــد زبالــه به صــورت مســتمر ادامــه داشــته باشــد بــا توجــه بــه 
شــرایط اقتصــادي، فرهنگــي، بهداشــتي و زیســت محیطي موجــود، اکثــر زباله هــاي تولیــدي دفــن مي گردنــد 
ــاه  ــد، کوت ــد جام ــواد زائ ــت م ــامانه مدیری ــاري را در س ــاي ج ــزون هزینه ه ــش روزاف ــوع افزای ــن موض و ای
شــدن عمــر مفیــد مرکــز دفــن زایــدات، افزایــش آلودگي هــاي بهداشتـــي و زیســت  محیطــي، هــدر رفتــن 
منابــع طبیعــي مـــوجود و ... بــه همــراه خواهــد داشــت. از ســویی دیگــر ، تولیــد محصــوالت کشــاورزی نیــز با 
ضایعاتــی همــراه اســت امــا بازیافــت برخــی از ایــن پســماندها و تبدیــل آن بــه کــود بیولوژیــک از  هدررفتــن 
منابــع ســودمند و ســرمایه های ملــی جلوگیــری می کنــد و مصــرف مــواد خــام و مصــرف انــرژی را کاهــش 
می دهــد. بــه طورکلــی مــا در کشــور ســاالنه 1۸0 میلیــون تــن پســماند عــادی داریــم کــه 75 میلیــون تــن 
آن تــوان تبدیــل بــه کــود بیولوژیــک را دارنــد. در ایــن بیــن 10 میلیــون تــن پســماند فســادپذیر داریــم کــه 
می توانیــم بــرای تبدیــل بــه کــود ورمــی کمپوســت از آن اســتفاده کنیــم. تولیــد ورمــی کمپوســت، تبدیــل 
پســماند تــر بــا اســتفاده از کــرم خاکــي بــه نــام آیزینیــا فتیــدا بــه کــود بیولوژیــک اســت. در ایــن طــرح زنــان 
روســتایي بــه عنــوان مخاطبــان اصلــي طــرح، بــا اســتفاده از ضایعــات کشــاورزي و زبالــه خانگــي و کــرم 

خاکــي مذکــور زبالــه و ضایعــات کشــاورزي را بــه ورمــي کمپوســت تبدیــل مــي کننــد.



23 سال تجربه توانمندسازی زنان روستایی و عشایری در بخش کشاورزی

165

هدف اصلي
توانمندســازي زنــان و خانــوار روســتایي در مدیریــت پســماندهاي خانگــي و کشــاورزی و دامــی و تبدیــل آن 
بــه ورمــي کمپوســت بــا شــاخص جلوگیــري از آلودگــي محیــط زیســت و تهیــه کــود آلــي و پــاک بــراي 

کشــاورزي  بــه منظــور تولیــد محصــول ســالم و بــا صرفــه

 سایر اهداف
- افزایش فعالیت خانوار روستایي و کشاورزي در راستای ایمني و سالمت خانوار و محیط زیست 

- بهــره وري اقتصــادي بــا شــاخص کاهــش هزینــه هــاي زیســت محیطــی، هزینــه هــاي تامیــن مــواد آلــي 
بــراي تولیــد، ســالمت و بهداشــت فراینــد تولیــد  محصوالت کشــاورزي

- مدیریت بهداشت حرفه اي خانوار کشاورز
- حفظ محیط زیست و اکولوژي حفظ بیولوژیک خاک، تعادل پایدار آب ، خاک و گیاه

- ایجاد اشتغال مولد
- ارتقای سطح فرهنگ عمومی حفظ محیط زیست

گروه هدف
گروه هدف در این پروژه عبارت است از:

الــف- خانوارهــای روســتایی بــا محوریــت زنــان )از جملــه زنــان تســهیلگر و زنــان عضــو شــوراي روســتا یــا 
ــرو( زنان پیش
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ب- کارشناسان امور زنان در استان و شهرستان

مراحل و روش اجرایي
 1- آموزش توجیهی براي افراد زیر:

- مدیر ترویج جهاد کشاورزي استان
- مدیــران بخــش هــاي مربــوط بــه موضــوع در ســازمان جهــاد کشــاورزي اســتان ماننــد: محیــط زیســت و 

توســعه پایــدار، امــور دام و ...
-  مســئوالن برخــي از بخــش هــاي غیــر کشــاورزي چــون اســتانداري، فرمانــداري، بهداشــت و... )بــا انتخاب 

استان(
- کارشناسان امور زنان در سطح استان و شهرستان مجری ) تعداد با نظر استان است(
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2- انتخــاب روســتای مــورد نظــر بــر اســاس شــاخص های اعــالم شــده از ســوی دفتــر توســعه فعالیــت های 
کشــاورزی زنان روســتایي و عشــایري

ــورای  ــتایی، اعضــای ش ــعه روس ــامل  زن تســهیل گر توس ــه ش ــتایی ک ــان روس ــن از زن ــوزش 20 ت 3- آم
ــم و... مــي شــود. ــار، معل اســالمی، دهی

جزئیات اجرا به شرح زیر است:

جدول شماره 27-  شیوه اجرایي پرو   ژه مدیریت ضایعات کشاورزی در سال اول

مرحله اول

- آموزش توجیهي مدیران و کارشناسان جهاد کشاورزي و سایر بخش ها

- ارزیابی جامعه نمونه زنان جهت انتخاب روستا و تشکیل گروه هدف

- آموزش آشنایی با کرم زباله خوار و اهمیت موضوع در روند کشاورزی پایدار
- آموزش پرورش کرم و تولید ورمی کمپوست

- تحویل جعبه های پرورش کرم به گروه هدف به همراه آموزش تکمیلی چرخه زندگی کرم و نحوه نگهداری آن

ارزیابی روند نگهداری کرم ها و رفع مشکالت احتمالی جامعه
آموزش نحوه تغذیه و تکثیر کرم ها

آموزش تکمیلی نحوه تولید کود و برداشت آن

انتقال بسترها ازجعبه های پرورش به کرت مادری )با مساحت حداقل یک متر مربع( و آموزش نگهداری کرم ها به شیوه مرحله دوم
کرتی

برداشت کود و فروش کرم و کود تولیدیمرحله سوم 
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کلیه آموزش ها به روش مشارکتي انجام مي شود.
 مکان اجرایي )محدوده جغرافیایي(

مــکان اجــرای طــرح یــک روســتا اســت . ویژگــی طــرح در آن اســت کــه مــی تــوان آن  را در مراحــل بعــد 
بــه کلیــه خانــوار هــای روســتایی گســترش داد. مــالک انتخــاب روســتا عبــارت اســت از:

- بــا مشــکل انباشــت زبالــه و ضایعــات دامــی و کشــاورزی روبــه رو باشــد و یــا قــادر بــه تامیــن خــوراک کرم 
باشــد. )زبالــه خانگــی، ضایعات کشــاورزی چــون کاه و کلــش وفضــوالت حیوانی(.

- روحیه مشارکت در میان زنان روستایی وجود داشته باشد.
- در صورت امکان یکی از سایت های طرح IPM  باشد.

- دارای زن تسهیل گر توسعه روستایی باشد.
 مدت زمان اجرایي

نظــر  بــه  اینکــه  طــرح  شــامل  چنــد مرحلــه آموزشــی- عملیاتــی اســت و  بــا دو گــروه هــدف )کارشــناس 
و مــردم روســتا( روبــرو اســت در مجمــوع شــش مــاه از زمــان برگــزاری کارگاه توجیهــی و انتخــاب روســتا، 
بــرای انجــام کار و دســت یابی بــه نتایــج آن  پیــش بینــی مــی شــود. شــایان ذکــر اســت طــي ســه مــاه اول 
تعــداد 5 کارگاه آموزشــي 6 ســاعته و 4 بازدیــد آموزشــي از جعبــه هــا و کــرت هــا، بــه جهت حصــول اطمینان 
از یادگیــري فراگیــران انجــام خواهــد شــد.  فراگیــران در طــول ایــن ســه مــاه روش تولیــد ورمــي کمپوســت 
در جعبــه را مــي آموزنــد و تولیــد کمپوســت بــه شــیوه کرتــي را آغــاز مــي کننــد. در ســه مــاه دوم گــروه هدف 
در فرآینــد توانمندســازی یــاد مــی گیرنــد از محصــول بــه دســت آمــده )کــود آلــي( بــراي تولیــد محصــوالت 
خانگــي ســالم اســتفاده نماینــد لــذا خــود بــه عینــه شــاهد تاثیــر ایــن کود بــر محصــوالت خــود خواهنــد بود.

دستاوردهای مورد انتظار اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی طرح
با انجام این طرح مي توان به موارد زیر دست یافت:

 ایجاد ارزش افزوده
از ویژگــی هــای اجــراي ایــن طــرح، ایجــاد ارزش افــزوده اســت. در واقــع مــوادی کــه در شــرایط عــادی 
فاقــد ارزش اقتصــادی هســتند، یعنــی زایــدات کشــاورزی و خانگــی، در فرآینــد تبدیــل، بــه مــواد دارای ارزش 

اقتصــادی و مزایــای محیــط زیســتی تبدیــل مــی شــوند.
ایــن طــرح موجــب کاهــش هزینــه هــای تولیــد از طریــق عــدم اســتفاده از کــود شــیمیایی و ســموم علــف 

کــش می شــود زیــرا اســتفاده از ایــن کــود موجــب کاهــش رویــش علــف هــای هــرز مــی شــود.
بهبود کیفیت خاک ، افزایش محصول و بهبود سطح معیشت خانوار

ورمــی کمپوســت موجــب ازدیــاد حاصل خیــزي و بــاروري خــاک و افزایــش محصــول  مي شــود.  شــواهد 
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بســیاري وجــود دارد کــه غلظــت کلســیم، ســدیم، منیزیــم، پتاســیم، فســفر و مولیبدن قابــل جــذب در مدفوع 
کرم هاي خاکــي بیشــتر از محیــط اطــراف آنهــا اســت. بــه عــالوه ویتامیــن B12 در ورمــی کمپوســت  بیشــتر 

از ســایر خــاک هاســت.
وقتــي کمپوســت بــه خــاک هــاي رســي اضافــه مــي شــود باعــث ســبک شــدن ایــن خــاک هــا و زمانــي که 

بــه خــاک هــاي شــني اضافــه شــود باعــث نگهــداري بهتــر آب مي شــود.
مخلــوط کــردن کمپوســت بــا خــاک موجــب جلوگیــري از فرســایش خــاک، حاصل خیــزي آن، حفــظ  تعــادل 

PH و ســالمت توســعه ریشــه هــا در خــاک مــي شــود.
 اصالح الگوی مصرف آب

کــرم هــای خاکــي مــي تواننــد در هــر ســاعت بیــش از 120 میلیمتــر بــاران  را از طریــق حفــاري در خــاک 
بــه درون خــاک نفــوذ دهنــد.  امــا بــدون وجــود کــرم هــاي خاکــي، خــاک بــه نــدرت در هــر ســاعت، بیــش 
از 10میلیمتــر بــاران را در خــود نگــه مــي دارد. از آنجایــي کــه بنــدرت، حداکثــر میــزان بارندگــي از 75 میلیمتر 
در ســاعت تجــاوز مــي نمایــد، در تمــام دنیــا مــي تــوان گفــت کــه ایــن کــرم هــاي خاکــي انــد کــه آب 
زیرزمینــي را تامیــن مــي کننــد و همچنیــن از ســیل کــه موجــب فرســایش شــدید خــاک مي شــود جلوگیري 

ــي کنند. م
بنابرایــن بــا حضــور کــرم خاکــي در خــاک نیــاز بــه آبیــاري بــه نحــو چشــمگیري کاهــش مــي یابــد و مــي 

تــوان بــه عملکــرد محصــول علیرغــم محدودیــت آبیــاري، مطمئــن بــود.
 ایجاد درآمد

این طرح از چندطریق موجب درآمد زایی می شود.
از یــک طــرف افزایــش محصــوالت خانگــی و بهبــود کیفیــت آن ها امــکان فــروش، فــرآوری و ایجــاد درآمد را 
بــرای خانــوار فراهــم مــی کنــد. از ســوی دیگر بــا نهادینه شــدن ایــن کار و فرآینــد اجرایــی آن در روســتا، خانوار 
بــا افزایــش تولیــد ورمــي کمپوســت مواجــه شــده و اقــدام بــه فــروش آن خواهــد کــرد زیــرا بــا توجــه بــه حجم 
زبالــه هــای تولیــد شــده توســط یــک خانــوار روســتایی پــس از دو مــاه یــک دوره تبدیــل انجــام مــی شــود . بــا 

اســتمرار تبدیــل  و تولیــد، تولیــد اضافــی ایجــاد شــده و انگیــزه هــای فــروش و ســود آوری تقویــت می گــردد.
عــالوه بــر ایــن گــروه هایــی از زنــان نیــز مــی توانند بــا هــدف اشــتغالزایی و ایجــاد درآمد بــه صــورت کارگاهی 
اقــدام بــه تولیــد آن در مقیــاس بــزرگ نمــوده و بــه دنبــال بازاریابــی آن باشــند. در این مرحله ســایر پــروژه های 
دفتــر ماننــد پــروژه صنــدوق اعتبــارات خــرد زنــان روســتایی و کارآفرینــی مــی تواننــد بــه آن هــا کمــک کننــد. 
الزم بــه ذکــر اســت ارزش افــزوده اي کــه ایــن طــرح در تولیــد محصــوالت کشــاورزي ایجــاد مي کنــد، بهترین 

گــواه بــراي توجیــه اقتصــادي طرح اســت.
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دستاوردها
- دستیابی به چرخه تولید محیط سالم، محصول سالم و انسان سالم 

- مخاطبــان طــرح و بســیاری از اهالــی روســتا در سراســر کشــور، از طریــق آمــوزش مســتقیم و غیــر مســتقیم 
ایــن طــرح، بــا مقولــه مدیریــت پســماند و تولیــد کــود ورمــی کمپوســت آشــنا شــدند.

- تولیــد بیــش از 20 هــزار تــن ورمــی کمپوســت و مصــرف آن در باغچــه هــای خانگــی، باغــات و مــزارع 
کشــاورزان

- فرهنگ سازی و توانمندسازی مخاطبان این طرح با کود آلی و مزایای استفاده از آن

جدول شماره 2۸-  عملکرد اجرای پروژه ورمی کمپوست )13۸9-1393(

مجموع مساحت کرت تعدادکرتتعداد افراد تحت پوششتعداداستانسال اجراردیف
میزان تولید کود )کیلو()متر مربع(

1۸923975040657250

2901160134439399411۸50

39113735531702۸033650

11547250-9226767753 و 493

20000000-2625001200-جمع

   

منودار ۱۲- میزان تولید کود و افراد تحت پوشش طرح قبل از منودار اضافه شود 
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گزارش اجرایی طرح
 از بیــن 31 اســتان و منطقــه جیرفــت تعــداد 25 اســتان و منطقــه جیرفــت طــرح را اجــرا کــرده و ادامــه داده انــد. 
زنــان روســتایی سراســر کشــور از طریــق ایــن طــرح، بیــن ســال هــای 13۸9 الــی 1393 بیــش از 20 هــزار تــن  
ــد )تعــداد کرت هــای  ــد ایــن کــود آلــی را تولیــد کــرده ان کــود ورمــی کمپوســت و  بیــش از 40 تــن کــرم مول
ــی 1000  ــوده اســت. کــرت هــای تشــکیل شــده از 3 ال ــن طــرح، بیــش از 1200 ب خانگــی ایجــاد شــده در ای
مترمربــع مســاحت دارد.  از آنجــا کــه تولیدکننــدگان کــود، خــود کشــاورز بــوده انــد از کــود تولیــدی  در باغچــه 

هــای خانگــی، بــاغ هــا و مــزارع خــود بــه جــای کــود شــیمیایی اســتفاده کردنــد. 
26 اســتان عمــال بــا اجــرای طــرح آشــنا هســتند. بــه دلیــل تفــاوت در شــرایط آب و هوایــی و خشکســالی هــای 
ــا در مجمــوع همــه  ــوده اســت. ام ــرو ب ــا مشــکالتی روب ــد ورمــی کمپوســت ب شــدید در بعضــی مناطــق، تولی
اســتان های مجــری طــرح، کــود ورمــی کمپوســت را در باغچــه هــای خانگــی، مــزارع و بــاغ هــای خــود اســتفاده 
کردنــد و برخــی نیــز چــون آذربایجــان غربــی، بوشــهر، خراســان شــمالی، خراســان جنوبی، سیســتان و بلوچســتان، 
قزویــن، لرســتان، گلســتان، مرکــزی، ســمنان، گــرگان، فــارس و گیــالن از کــم تــا زیــاد، عــالوه بر خــود مصرفی، 
فــروش هــم داشــته انــد. برخــی اســتان ها چــون آذربایجــان غربــی، سیســتان و بلوچســتان و خراســان شــمالی، 

هیــچ گونــه مشــکلی را ذکــر نکردنــد.

ج- توانمندسازی زنان روستایی و عشایری در تولید محصول سالم و استاندارد 
ــا اجــرای پــروژه معرفــی کلینیک هــای گیــاه  مشــارکت زنــان در توســعه پایــدار کــه از ســال 1385 ب
ــان روســتایی و عشــایری در  ــروژه توانمندســازی زن ــا پ ــود در ســال 1389 ب پزشــکی شــروع شــده ب
مدیریــت ضایعــات کشــاورزی و خانگــی ادامــه یافــت و بــا اجــرای پــروژه توانمندســازی زنــان در تولیــد 

محصــول ســالم و اســتاندارد در ســال 1393 تکمیــل شــد.   
ــا  ــروژه ب ــا اســتانداردهای محصــول ســالم هــم آشــنا شــدند. ایــن پ ــان روســتایی ب ــروژه زن در ایــن پ
همــکاری ســازمان ملــی اســتاندارد و معاونــت امــور زنــان و خانــواده در سراســر کشــور اجــرا شــد.  در 
خــال اجــرای ایــن طــرح  زنــان روســتایی بــا فرآیندهــای تولیــد و دریافــت گواهــی نامه محصول ســالم 
و ارگانیــک آشــنا شــدند. از آن پــس ترویــج فرهنــگ تولیــد ســالم و اســتاندارد در اولویــت برنامــه هــای 
دفتــر قــرار گرفــت و کلیــه برنامــه هــای آموزشــی – ترویجــی دفتــر بــا رویکــرد تولیــد ســالم و اســتاندارد 

ــود. ــرا می ش اج
طــرح توانمندســازی زنــان در تولیــد محصــول ســالم و اســتاندارد در راســتاي اجرایــي ســازي برنامــه جامــع توســعه 
امــور زنــان و خانــواده مــاده 230 قانــون برنامــه پنجم توســعه، موضــوع برنامه توســعه و ســاماندهی امــور اقتصادی 
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و معیشــتی زنــان روســتایی، طــرح ارتقــاي مهــارت هــاي شــغلي زنــان متناســب بــا نیازهــاي جامعــه و خانواده 
در راســتای تولیــد محصــول ســالم کشــاورزی براســاس دســتورالعمل اجرایــی طــرح، در 92 اســتان کشــور و 
دفتــر مرکــزی بــه اجــرا درآمــد. هــدف از همــکاری دفتــر توســعه فعالیت هــای کشــاورزی زنــان روســتایی 
و عشــایری بــا ســازمان ملــی اســتاندارد ایــن بــود کــه زنــان روســتایی تولیدکننــده محصــول کشــاورزی بــا 

فرآیندهــای تولیــد و دریافــت گواهی نامــه محصــول ســالم و ارگانیــک آشــنا شــوند.

فرآیند اجرای طرح 
به طور کلی فرآیند اجرای کار در استان ها به شرح زیر است:   

ــازی و جلســه  ــتان در کارگاه آموزشــی استانداردس ــتایی اس ــان روس ــور زن ــناس مســئول ام • حضــور کارش
توجیهــی طــرح

• بررســی و شناســایی زنــان روســتایی تولیدکننــده و کارآفریــن واجــد شــرایط در بخــش کشــاورزی و تهیــه 
لیســت آنــان و ارســال آن بــه دفتــر مرکــزی  

• برگــزاری جلســه بــا نماینــده اداره کل اســتاندارد و برنامــه ریــزی الزم و تنظیــم تفاهــم نامه مشــترک جهت 
برگــزاری کارگاه های آموزشــی  

• اطالع رسانی به مخاطبان شناسایی شده و نام نویسی از آنها
• هماهنگی با اساتید دوره جهت تدریس 

• توزیع بسته های آموزشی شامل لوح فشرده بین افراد آموزش دیده  
• هماهنگی با مدیران شهرستان ها جهت اعزام و یا تشکیل کالس در تاریخ مذکور

• هماهنگی جهت برگزاری دوره در روستاها برای 6 تن از تولیدکنندگان  
• همکاری و نظارت در نحوه اجرا و برگزاری دوره ها

• ارزیابــی آمــوزش دیــده هــا و پیگیــری در جهــت اعطــای گواهینامــه هــای آموزشــی توســط کارشــناس 
اســتاندارد 

عناوین و سرفصل های آموزشی ارائه شده 
کارگاه هــای آموزشــی بــرای کارشناســان در ابتــدای اجــرای طــرح در اســتان البــرز و بــه صــورت ملــی برگــزار 
شــد. در ایــن کارگاه عــالوه بــر توجیــه طــرح بــرای کارشناســان مرتبــط بــا طــرح در وزارت جهــاد کشــاورزی 
و ســازمان ملــی اســتاندارد، مطالبــی نیــز در خصــوص استانداردســازی محصــوالت کشــاورزی مراحــل انجــام 
کار و... ارائــه شــد و پــس از آن در اســتان هــا ایــن دوره بــرای حــدود 30 نفــر از زنــان تولید کننــده روســتایی 
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اجــرا شــد کارگاه هــا بــه فراخــور امکانــات موجــود در اســتان ها و شهرســتان ها بــه صــورت یــک روزه یــا دو 
روزه برگــزار گردیــد. 

ســرفصل های ارائــه شــده در ایــن دوره هــا بــرای تولید کننــدگان زن روســتایی بــه شــرح زیــر می باشــد کــه 
بــه طــور عمــوم در اکثــر اســتان ها کمابیــش ارئــه گردیــده اســت:

• امنیت غذایی و وضعیت آن در کشور 
• آشنایی با مبانی استاندارد تولید مواد غذایی و محصوالت ارگانیک 

• مدیریت تلفیقی آبیاری، تغذیه،کاشت، داشت و برداشت محصوالت کشاورزی 
• نقش آالینده ها )کودها، سموم ، فلزات سنگین و سایر آالینده ها( در تولید محصول سالم 

• آشنایی با چگونگی دریافت پروانه استاندارد و تشویقی برای محصوالت سالم 
• آشنایی با عملیات خوب کشاورزی و محصول سالم

 GAP راهنمای •
• آشنایی با الزامات و قوانین و مقررات صادرات محصوالت کشاورزی  

• آشنایی با پارک علم و فن آوری و ارائه راهکارها،حمایت ها و... از طریق پارک 

دستاوردها
جدول شماره 29 - تعداد افراد آموزش دیده در تولید محصول سالم و استاندارد در سال 4931 به تفکیک استان 

تعداد افراد آموزش نام استانردیف
دیده )نفر(

30دفتر مرکزی1

30آذربایجان شرقی2

30آذربایجان غربی3

60اردبیل4

۸4اصفهان5

40ایالم6

-البرز7

60بوشهر۸

60تهران9

192چهارمحال و بختیاری10

35خراسان جنوبی11

27خراسان رضوی12

47خراسان شمالی13

44خوزستان14

30زنجان15

 تعداد افراد اموزش نام استان ردیف 
دیده )نفر(

41سیستان و بلوچستان16

226فارس17

30قزوین1۸

30قم19

30 کردستان20

35کرمانشاه21

30کهکیلویه و بویراحمد22

46گلستان23

223گیالن24

30لرستان25

24مازندران26

29مرکزی27

32هرمزگان2۸

32همدان29

30یزد30

1637جمع کل
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منودار ۱۳- تعداد افراد آموزش دیده در تولید محصول سامل و استاندارد در سال ۱۳۹۴ به تفکیک استان
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د- همــکاری مشــترک دفترتوســعه فعالیــت هــای کشــاورزی زنان روســتایی و عشــایری 
وزارت جهــاد کشــاورزی بــا وزارت بهداشــت ، درمــان و آموزش پزشــکي

بــه منظــور شــناخت مشــکالت بهداشــتی حرفــه ای زنــان کشــاورز و آمــوزش آنهــا در زمینــه هــای بهداشــت 
شــغلی، ارتقــای ســالمت کارکنــان و پیشــگیری از بیمــاری هــای مشــترک بیــن انســان و دام  طــرح همکاری 
مشــترک بیــن دفتــر توســعه فعالیت هــای کشــاورزی زنــان روســتایی و عشــایری بــا وزارت بهداشــت ، درمان 
و آمــوزش پزشــکی  از ســال 1393 بــا امضــای تفاهــم نامــه ای آغــاز شــدکه مهمتریــن فعالیــت هــای انجــام 

ــده عبارتند از:   ش
1- همــکاری مشــترک بــا مرکــز ســالمت  محیــط کار وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی در راســتای 

آمــوزش زنــان روســتایی در اغلــب اســتان های کشــور پیرامــون بهداشــت حرفه ای کشــاورزی
محورهای همکاری

• شناسائی مشکالت بهداشت حرفه ای زنان کشاورز
• آموزش زنان کشاورز در زمینه بهداشت شغلی 

• تهیــه و تنظیــم منابــع آموزشــی، برگــزاری دوره هــای آموزشــی و ســمینارهای مشــترک بــرای کارشناســان 
و مدیــران بخش هــای مختلــف

• استفاده از ظرفیت های دستگاه های همکار برای پوشش اهداف پیش بینی شده
• اجــرای طــرح هــای مطالعاتــی و پژوهشــی بــه منظــور ظرفیــت ســازی جلــب مشــارکت زنــان کشــاورز و 

جوامــع محلــی در زمینــه ارتقــاء ســالمت زنــان 
2 - همــکاری بــا دفتــر آمــوزش و ارتقــای ســالمت وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در برنامــه 
ارتقــای ســالمت زنــان شــاغل و همچنیــن برنامــه آمــوزش همگانــی قلــب ســالم ویــژه کارمنــدان جهــاد 

کشــاورزی 
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• انجــام تحقیــق و بررســی  مخاطــرات محیــط کار از دیــدگاه شــاغلین بخش کشــاورزی )کارشناســان و زنان 
روســتایی و عشــایری(  و ارایــه در نخســتین همایــش ملــی ارتقــای ســالمت زنــان در محیــط کار 

3 - همــکاری مشــترک بــا مرکــز مدیریــت بیماری هــای واگیــر وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در 
راســتای اجرایــی نمــودن آمــوزش پیشــگیری از تــب مالــت بــه جامعــه زنــان روســتایی و عشــایری 

بــه منظــور اجرایــي نمــودن آمــوزش پیشــگیري از تــب مالــت بــه عنــوان یکــی از بیماری هــای مشــترک انســان 
و دام کــه طــی چنــد ســال گذشــته در کشــور شــیوع بیشــتری پیــدا کــرده بــه جامعــه زنــان روســتایي کشــور، بــه 
پیشــنهاد مرکــز مدیریــت بیماري هــاي واگیــر وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکي تفاهم نامــه همــکاري 
بیــن آن مرکــز و دفتــر توســعه فعالیت هــای کشــاورزی زنان روســتایي و عشــایري وزارت جهاد کشــاورزي در ســال 

ــد.  1394 منعقد ش
در ایــن تفاهــم نامــه  بــر اســاس مــدل آموزشــي  معرفــي شــده توســط مرکــز بیمــاري هــاي واگیــر بــا عنــوان 
 Systematic comprehensive( SHEP مــدل جامــع سیســتماتیک آمــوزش و ارتقــاء ســالمت« یــا مــدل«
Health Education and Promotion(  آمــوزش هــای الزم  از ابتــدای ســال 1395 بــه جامعــه هــدف 

ارائــه گردیــد. 
دالیل همکاری مشترک  برای اجرایی نمودن این مدل آموزشی:

ــه  ــب آموزشــی ب ــه مطال ــوان تســهیل کنندگان دسترســی و ارائ ــه عن ــي ب ــه وجــود گــروه های ــاز ب • نی
ــدف  ــای ه گروه ه

• وجــود تجــارب و توانایــی هــاي دفتر توســعه فعالیــت های کشــاورزی زنان روســتایي و عشــایري در امــر آموزش 
و توانمندســازي جامعــه زنان روســتایي کشــور ) با  همــکاري فني وزارت بهداشــت ( 
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 مراحل همکاری مشترک 
انعقاد تفاهم نامه
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جدول26- آمار تعداد افراد آموزش دیده در زمینه پیشگییری از تب مالت در سال 1395

تعداد افراد آموزش دیده در نام استان ردیف 
زمینه پیشگیری ازتب مالت 

657آذربایجان شرقی1
1694آذربایجان غربی2
652اردبیل3
40البرز4
1355اصفهان5
2۸۸7ایالم6
530بوشهر7
24۸تهران۸
320جیرفت و کهنوج9
20چهارمحال و بختیاری10
14۸3خراسان جنوبی11
624خراسان رضوی12
437خراسان شمالی13
140خوزستان14
1225زنجان15
127سمنان16
100 سیستان و بلوچستان 17 

تعداد افراد آموزش دیده در زمینه نام استان ردیف 
پیشگیری ازتب مالت 

922فارس1۸

1597قزوین19

211قم20

425کردستان21

435کرمان22

1124کرمانشاه23

450کهگیلویه و بویراحمد24

305گلستان25

214۸گیالن26

1450لرستان27

1473مازندران2۸

494مرکزی29

360هرمزگان30

1924همدان31

60یزد32

25917جمع  کل
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توانمندی دختران روستایی )باشگاه دختران(
در وضعیــت کنونــی جهــان،  تغییــرات عمــده ای بــه وقــوع پیوســته اســت. تغییراتــی کــه در اثــر عوامــل متعــدد و 
پیچیــده ای ماننــد رشــد فزاینــده دانــش و پیشــرفت فــوق ســریع تکنولــوژی بــه ویــژه در حــوزه اطالعــات و ارتباطــات 
رخ داد، موجــب تغییــر ترکیــب جمعیتــی و تحــرکات اجتماعــی شــده اســت. امــروزه مردمــان همانند گذشــته بــر مبنای  
تمایــزات قومــی، مذهبــی، اقلیمــی، منطقــه ای و ... چــون جزایــر دور از هــم زندگــی نمی کنند. بلکــه در شــرایط جدید، 

نیازهــا و تقاضاهــای مشــترک بوجــود آمده اســت. 
در کشــورهای جهــان ســوم و رو بــه توســعه ماننــد ایــران متاســفانه بیــن موقعیــت و امکانــات زندگــی جامعــه شــهری 
و روســتایی تفــاوت بســیار وجــود دارد در حالــی کــه ســرمایه هــای انســانی ســاکن در ایــن دو حــوزه شــباهت هــا و 
اشــتراکات زیــادی در ارزش هــا و نگــرش هــای خــود پیــدا کــرده انــد. حــال چگونــه مــی تــوان انتظــار داشــت کــه 
جوانــان– یعنــی تحــول خــواه تریــن و تغییــر پذیرتریــن گــروه ســنی- به واســطه زندگــی در روســتا از تمامــی امکانات 

و فرصــت هــا محــروم باشــند و بــاز هــم اقامــت در روســتا را بــه مهاجــرت بــه شــهر ترجیــح دهنــد!
مــا حــق نداریــم بــه روســتاییان صرفــا بــه دیــده یکــی از عوامــل تولیــد بنگریــم. آنــان بــه عنــوان اصلــی تریــن عامل 
تولیــد و توســعه بایــد ضمــن بهــره منــدی از شــرایط و حقــوق متناســب بــا نیازهــای خــود ، از فرصت هــای رشــد و 
توســعه یکســانی برخــوردار باشــند )توســعه منابــع انســانی(. جــوان تحصیل کــرده روســتایی نیاز بــه اشــتغال منطقی و 
مقــرون بــه صرفــه، فعالیــت در محیطــی فرهنگــی و اســتفاده از امکانــات ورزشــی- هنــری و آمــوزش و بــه روز کردن 
اطالعــات خــود دارد. بعیــد اســت در آینــده، جوانــان روســتایی تحصیلکــرده حاضــر باشــند در محیــط فاقــد امکانــات و 

جاذبــه هــای جوامــع امــروزی، زندگــی و تــالش نماینــد. 

منودار۱۱- تعداد افراد آموزش دیده در زمینه پیشگیری از بیامری تب مالت ۱۳۹۵
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ــا  ــت نســبی  برخــوردار اســت،  ب ــه از  جامعی ــران روســتایی ک ــران روســتایی و باشــگاه دخت ــدی دخت طــرح توانمن
مشــارکت و اعمــال نظــر گــروه هــدف تهیــه شــده اســت و  در پــی فراهــم کــردن چنیــن فرصتــی در روســتاها بــوده 

اســت.

سابقه اجرایی طرح توانمندی دختران روستایی
ــان روســتایی  ــر توســعه فعالیت هــای کشــاورزی زن ــت توســط دفت ــوان طــرح معرف ــا عن در ســال 13۸0 طرحــی ب
تدویــن و بــه ســازمان ملــی جوانــان ارائــه شــد. ایــن طــرح بــا موضــوع تجهیــز 110 کتابخانــه روســتایی و فعــال 
کــردن کانــون هــای مختلــف از ســوی ســازمان ملــی جوانــان تاییــد و اعتبــاری معــادل 1500000000 ریــال توســط 
ایــن ســازمان تامیــن شــد. ایــن طــرح در ســال ۸1-۸0 در 110 کتابخانــه روســتایی در 27 اســتان کشــور اجــرا شــد.
مرحلــه دوم طــرح معرفــت، پــس از بازبینــی و ویرایــش بــا مشــارکت مروجــان روســتایی و کارشناســان مجــری طــرح 
در کارگاه آموزشــی در تابســتان 13۸2 بــا عنــوان طــرح توانمنــدی دختــران روســتایی تدویــن و در همــان ســال توســط 
دفتــر توســعه فعالیــت هــای کشــاورزی زنــان روســتایی و عشــایری زنان روســتایی و بــا اعتبــار وزارت جهاد کشــاورزی 

در 25 کتابخانــه روســتایی اجرا شــد. 
در ســال 13۸3 ایــن طــرح بــا اندکــی تغییــر و بــا اعتبــاری معــادل 500000000 ریــال بــه ســازمان ملــی جوانــان ارائــه 
و مــورد موافقــت قــرار گرفــت. ایــن طــرح در 51 کتابخانــه اجــرا شــد و در پایــان ســاِل کاری نیــز جشــنواره ای بــه 
نــام رویــش جوانــه هــا بــا مشــارکت بانــک کشــاورزی در اصفهــان برگــزار شــد ولــی بــا تاخیــر در تخصیــص اعتبــار و 
تعویــض دولــت )ســال ۸4(، مســئوالن جدیــد ســازمان ملــی جوانــان - علیرغــم اینکــه موافقــت نامــه با امضــای وزیر 
قبلــی جهــاد و رئیــس پیشــین ســازمان موجــود بــود- از انجــام تعهــد خــود اســتنکاف ورزیدنــد. لــذا اعتبــار ایــن طــرح 

در ســال ۸4-۸3 مجــددا توســط وزارت جهــاد کشــاورزی تامیــن شــد.

اهداف 
• توانمندسازی دختران روستایی با تاکید بر افزایش آگاهی ها و تمرین کار گروهی

• فراهم نمودن زمینه ایجاد تشکل های محلی
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• غنی سازی اوقات فراغت دختران روستایی از طریق:
• تامین نیازهای مطالعاتی

• ایجاد فضای گفتگو و تحلیل
• آموزش و انجام فعالیت های علمی- ترویجی

• انجام فعالیت های اجتماعی

گروه هدف
دختران روستایی 12 الی 35  سال

ساختار و فعالیت های کانون فعالیت های ترویجی
• باغبانی )کاشت محصوالت مصرفی خانگی- گل های زینتی – گیاهان دارویی- کشت گلخانه ای و ...(
• شیالت، پرورش دام و فرآوری محصوالت دامی )پرورش آبزیان- کرم ابریشم- زنبور عسل- مرغ بومی(

• صنایع تبدیلی )فرآوری محصوالت زراعی و باغی(
• بسته بندی و بازاریابی

• منابع طبیعی و محیط زیست
• بهداشت و تغذیه

• مسابقات
• برپایی نمایشگاه تولیدات و معرفی تولیدکنندگان نمونه

• انجام بازدیدها و اردوهای آموزشی و ترویجی کوتاه مدت و بلندمدت

کانون مشارکت اجتماعی 
• شناسایی مشکالت روستا

• تریبون آزاد
• مصاحبه و گفتگو با اهالی روستا

• گروه نشریه )آموزش روزنامه نگاری / خبرنگاری – تهیه خبر – تهیه عکس – انتشار و توزیع نشریه(
• اردو و بازدید فرهنگی

کانون حقوق و مشاوره
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• گروه مطالعات زنان
• گروه مطالعات حقوق کودک ، خانواده

• گــروه مطالعــات روانشناســی )بهداشــت روانــی خانــواده – تربیــت کــودک – روان شناســی بلــوغ و ...( آمــوزش + 
مطالعــه و پژوهــش + ارائــه خدمــات )مشــاوره فــردی- مشــاوره گروهی- مشــاوره تحصیلی و شــغلی- مشــاوره ازدواج(

کانون ادب و هنر
• جلسات نقد و تحلیل شعر و داستان

• برگزاری شب شعر
• گروه سرود

• پخش و نقد فیلم
• گروه تئاتر )آموزش بازیگری(

• شرکت در مجامع ادبی

کانون ورزش
• برگزاری دوره های آموزشی

ــز،  ــس روی می ــال، تنی ــازی، والیب ــاده روی، بدن س ــوردی، پی ــته های کوهن ــی در رش ــای ورزش ــام فعالیت ه • انج
ــی و... ــای رزم ــون، شــطرنج، ورزش ه بدمینت

• برگزاری مسابقات ورزشی

شرح فعالیت
1- تهیه مواد و منابع آموزشی )بررسی، انتخاب و خرید منابع(

2- آموزش استانی )اجرای کارگاه آموزشی(
3- برپایی کانون ها

1-3- تبلیغات و اطالع رسانی  
2-3- ثبت نام و تشکیل کانون ها  

4-3- آموزش تخصصی / بازدید آموزشی  
5-3- فعالیت کانون  

6-3- مسابقات محلی / مراسم  
4- پایش و نظارت
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واحد شاخص سنجشفعالیت هااهداف کلیردیف
متعارف

سال  پایه  
13۸0 -۸113۸2 13۸3

1
توجیه طرح و جلب 
مشارکت مجریان در 

غنی سازی طرح

توضیح طرح گفتگو و 
3 منطقه ای2 منطقه ای1 کشوریموردکارگاه برگزار شدهآموزش مشارکتی

2

توانمندسازی دختران 
روستایی با تاکید بر 
افزایش آگاهی ها و 
تمرین کار گروهی

 فعال نمودن 
کتابخانه روستایی به 
عنوان مرکز اجرای 

طرح در روستا

110255۸واحدمراکز فعال شده

3

غنی سازی اوقات 
فراغت دختران 

روستایی از طریق: 
-تامین نیازهای 

مطالعاتی

تجهیز کتابخانه 
12020100عنوان)خرید کتاب و فیلم(

-ایجاد فضای گفتگو 
و تحلیل

-کانون حقوق و 
مشاوره

-کانون مشارکت 
اجتماعی

100کانونتعداد کانون فعال
110

25
25

51
51

-آموزش و انجام 
فعالیت های علمی، 
ترویجی، هنری و 

ورزشی

-کانون فعالیت های 
ترویجی

-کانون ورزش
-کانون ادب و هنر

کانونتعداد کانون فعال
۸0
100
110

25
25
25

51
51
51

-انجام فعالیت های 
اجتماعی

-کانون مشارکت 
1102551کانونتعداد کانون فعالاجتماعی

1-4- تنظیم و ارسال فرم های گزارش و دستورالعمل  
2-4- بررسی گزارش های رسیده  

3-4- بازدید  
4-4- تهیه و تنظیم گزارش ملی   

5.        جشنواره پایانی 
1-5- اجرای مسابقات نهایی  
2-5- اجرای مراسم جشنواره  

3-5- گردشگری  
4-5- تهیه گزارش جشنواره  

جدول شماره 30- گزارش عملکرد طرح توانمند سازی دختران جوان روستایی در استان ها 
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پروژه حمایت از تعاوني هاي زنان  روستایي باجذب تسهیالت
یکــی از گــروه هــای هــدف دفتــر توســعه فعالیت هــای کشــاورزی زنــان روســتایی و عشــایری،  اعضــا و ارکان 
تشــکل هــا و تعاونــی هــای زنــان  روســتایی در ســطح کشــور اســت کــه بــه فعالیت هــای مختلــف کشــاورزی 
و صنایــع  تبدیلــی مشــغول مــی باشــند  . دفتــر توســعه فعالیت هــای کشــاورزی زنــان  روســتایی و عشــایری بــه  
منظــور توانمنــد ســازی زنــان عضــو تعاونــی هــا در زمینــه هــای اقتصــادی و اجتماعــی و همچنیــن  ســازماندهی 

مشــاغل زنــان  روســتایی اقــدام  بــه  اجــرای پــروژه  حمایــت  از آنهــا نمــود . 
اهداف

1 -  ایجاد  امکان  فعالیت  گروهی و بهره برداری از توانمندی های بالقوه  زنان  روستایی
2 -  برخورداری زنان  از شخصیت  حقوقی در قالب فعالیت های جمعی و گروهی 

3 -  ایجاد  اشتغال در خانوارهای دارای سرپرست زن 
ـ فراهم کردن زمینه هاي جذب تسهیالت مالي و اعتباري  4

5 -  فراهم  آوردن امکانات  آموزشی جهت  ارتقای سطح  دانش و مهارت هاي فني و حرفه ای اعضا  
ـ سازماندهي مشاغل روستایي زنان و افزایش بهره وري در تولیدات آنان در قالب تعاونی 6

شرح فعالیت ها
 دفتــر توســعه فعالیت هــای کشــاورزی زنــان روســتایی و عشــایری در راســتای سیاســت ها و وظایــف خــود بــا 
هــدف توانمندســازی تعاونــی هــای زنــان روســتایی در زمینه هــای اقتصــادی اجتماعی اقــدام به جذب تســهیالت 

الزم از منابــع مختلــف جهــت حمایــت از ایــن تعاونــی هــا نموده اســت.
ایــن دفتــر بیــن ســال هــای 1376 تــا 13۸7بیــش از 200 تعاونــی فعــال زنــان روســتایی را از طریــق معرفــی برای 
دریافــت تســهیالت بــا بهــره کــم از محــل اعتبــارات ســرمایه در گــردش بانک هــا مــورد حمایت قــرار داده اســت. 
بســیاري از پــروژه هــاي اشــتغال زاي دفتــر توســعه فعالیــت هــای کشــاورزی زنــان روســتایی و عشــایری زنــان 

روســتایي در ایــن تعاونــي هــا جهــت حمایــت و کمــک بــه پایــداري آنهــا اجــرا شــد. 
 ایــن دفتــر عــالوه بــر حمایت هــای مالــی و اعتبــاری ، از ســال های اولیــه تشــکیل تاکنــون جهــت حمایــت از 
تولیــدات تشــکل های زنــان و معرفــی و بــازار رســانی آنهــا اقــدام بــه برگــزاری نمایشــگاه هــا و جشــنواره هایــی 
در ســطوح مختلــف محلــی، منطقــه ای و ملــی نمــوده اســت کــه توضیــح ایــن پــروژه نیــز در ادامــه خواهــد آمــد.
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ــتایی و  ــه زن روس ــدگان نمون ــی تولیدکنن ــاب و معرف ــایی، انتخ شناس
ــایری عش

امــروزه بیــش از 25 درصــد اشــتغال، 12 درصــد تولیــد ناخالــص ملــي و بیــش از 90 درصــد نیاز غذایي کشــور 
از بخــش کشــاورزي تأمیــن مــي شــود و از طرفــی صاحــب نظــران اتفــاق نظــر دارنــد کــه مهمتریــن عامــل 
توســعه یافتگــي جوامــع، وجــود انســان هــاي بصیــر، آگاه و توانمنــد در عرصــه هــاي گوناگــون اســت. بنابــر 
ایــن شناســایي، انتخــاب، معرفــي و بــه کارگیــري تولیدکننــدگان نمونــه در بخــش کشــاورزي حائــز اهمیــت 
اســت. نقــش الگویــي برگزیــدگان کشــاورزي در رشــته هــاي مختلــف، بــا توجــه بــه ویژگــي هــاي مهارتــي 
و فنــي آنــان، پیشــرو بــودن در پذیــرش ایــده هــاي نــو، ارتبــاط بــا مراکــز ترویجــي و تحقیقــي، ابتــکار و 

نــوآوري و... اســت. 
در اولیــن مراســم معرفــي و انتخــاب کشــاورزان نمونــه بخــش کشــاورزي در ســال 1363 کــه بــا حضــور 
ــا  ــه ب رئیــس جمهــور وقــت آیــت ا... خامنــه  اي و مســئوالن وقــت انجــام شــد، 50 نفــر از کشــاورزان نمون
حضــرت امــام خمینــی )ره( بنیانگــذار جمهــوري اســالمي ایــران دیــدار کردنــد و بــه ایــن ترتیــب از ســال 
1364 فرآینــد انتخــاب نمونــه هــا بــه صــورت منســجم در سراســر کشــور انجــام شــد و تاکنــون ســی ویــک 

دوره آن برگــزار شــده اســت. 
 انتخــاب و شناســایي ســاالنه برگزیــدگان بخــش کشــاورزي نشــان دهنــده تدبیــر دســت انــدرکاران بخــش 
کشــاورزي بــراي توســعه ایــن بخــش و بهــره گیــري از فعالیــت هــاي ترویجــي اســت. زنــان روســتایي بــه 
دلیــل نقــش تعییــن کننــده ای کــه در انجــام فعالیــت هــاي کشــاورزان دارنــد از مخاطبــان اصلــي برنامــه 
هــاي ترویجــي محســوب مــي شــوند. حضــور زنــان نمونــه  در کنــار مــردان در بخــش کشــاورزي نویــد 
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بخــش ایــن مســأله اســت کــه اقتصــاد روســتا متکــي بــه واحدهــاي تولیــدي کوچکــي بــه نــام خانوار اســت 
کــه زنجیــره اي بــه هــم  پیوســته انــد و زنــان نقــش مهمــی  در چرخــه تولیــد کشــور دارنــد.  از ایــن رو در 
پــروژه معرفــي تولیدکننــدگان برتــر نیــز جایــگاه ویــژه اي دارنــد و همــه ســاله تعــدادي بــه عنــوان نمونــه 

ملــي معرفــي مــي شــوند.

اهداف  
–   ایجاد  انگیزه  بیشتر در زنان نمونه برای حضور در عرصه  تولید  

-    ایفای نقش الگویی برای سایر تولید کنندگان  در فرآیند کشاورزی و تولیدات روستایی و عشایری 
  -  فراهــم کــردن  زمینــه  رقابــت  ســازنده و ســالم  بیــن تولیدکننــدگان  بخــش کشــاورزی و تولیدکننــدگان 
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ــتایی و عشایری روس
 -  حضور زنان روستایی و عشایری در امور اجتماعی

  -ارتباط و تعامل زنان نمونه بخش کشاورزی  با مسئوالن و سازمان های مردم نهاد 
  -تجلیل و قدردانی و معرفی الگوهای موفق زنان روستایی و عشایری در کشور 

دستاورد  و نتایج طرح
 - معرفــی 432 نفــر از زنــان نمونــه فعــال در کلیــه زیربخش هــای کشــاورزی در ســی و یــک دوره انتخــاب و 

معرفــی برگزیــدگان بخــش کشــاورزی و توســعه روســتایی 
- تهیه بانک اطالعاتی زنان نمونه بخش کشاورزي جهت معرفی به جشنواره ها و همایش های ملی 

- تهیه برنامه تلویزیونی و فیلم هاي مستند از فعالیت های زنان نمونه بخش کشاورزی
شــایان ذکــر اســت انتخــاب ســاالنه 10 درصــدي زنــان نمونــه روســتایي، عشــایری و کشــاورز تــا ســال 13۸۸، 
نشــان دهنــده نقــش و جایــگاه زنــان روســتایي و عشــایری در تولیــد اســت. البتــه از ســال 13۸9 بــا توجــه بــه 
سیاســت هــای ســازمان تحقیقــات، ترویــج و آمــوزش کشــاورزی، تعــداد زنان برتــر بخش کشــاورزی رونــد نزولی 
یافــت، بــه طــوری کــه در ســال 1394 تعــداد رشــته هــای خــاص زنان روســتایی فقــط یک مــورد در موضــوع زن 
تســهیلگر توســعه روســتایی بــود. امــا از ســال  1395 مجــددا ا رشــته هــای خــاص زنــان روســتایی و عشــایری به 
6 مــورد افزایــش یافــت. ایــن رشــته ها شــامل زن تســهیلگر توســعه روســتایی، زن کارآفریــن نمونه روســتایی، زن 
نوغاندارنمونــه، مدیرعامــل نمونــه صنــدوق اعتبــارات خــرد، مدیرعامــل تعاونی زنــان و زن نمونه عشــایری اســت. 

جشنواره ها و نمایشگاه ها
1- جشنواره عذرا

 جشــنواره عــذرا از ســال 13۸0 بــه منظــور شناســاندن جایــگاه و نقــش زنــان روســتایی در تولیــد و اقتصــاد 
کشــور و ایجــاد چالــش در میــان مســئولین فعالیــت خــود را آغــاز کــرد. ایــن جشــنواره تــا 13۸5 بــه صــورت 
فرهنگــی و هنــری )یعنــی صرفــا بــا بخــش هــای فرهنگــی و هنــری( برگــزار مــی شــد. از ســال 13۸5 بــا 
توجــه بــه سیاســت هــای وزارتخانــه و مــاده 1۸ قانــون برنامــه پنــج ســاله چهــارم توســعه کشــور در خصوص 
کاهــش 50 درصــدی ضایعــات در بخــش کشــاورزی و بــه منظــور ایجــاد چالــش در مجامــع علمــی مســیر 
خــود را تغییــر و بــه صــورت تخصصــی فعالیــت خــود را ادامــه داد. ایــن جشــنواره بــا همیــن رویکــرد در ســال 
13۸6 بــا عنــوان »اولیــن همایــش علمــی و ششــمین جشــنواره فرهنگــی و ترویجــی عــذرا« بــا همــکاری 
دانشــگاه تربیــت مــدرس برگــزار شــد.  مجموعــه مقــاالت اولیــن »همایــش علمــی نقش زنــان روســتایی در 
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کاهــش ضایعــات فــرآورده هــای کشــاورزی « چــاپ گردیــد. 
از ایــن جشــنواره اســقبال خوبــی بعمــل آمــد و تــا ســال 13۸7 ادامــه یافــت و ســپس بــه دلیــل عــدم تامیــن 

اعتبــار، ایــن جشــنواره برگــزار نشــد. 

اهداف جشنواره
1-ایجــاد انگیــزه و جلــب توجــه هنرمنــدان شــهری و روســتایی )اعــم از زن و مــرد( بــرای پرداختن به مســایل زنان 

روســتایی و عشایری 
2- شناسایی و تشویق هنرمندان فعال در مباحث مربوط به زنان روستایی و عشایری 

3- شناسایی و تشویق زنان و دختران هنرمند روستایی و عشایری 
4- جلب توجه افکار عمومی نسبت به اهمیت تالش و هنر زنان و دختران روستایی و عشایری 

5- جلب توجه و نظر مسئوالن ذیربط برای حمایت از هنرمنداِن در خدمت مسایل روستا و روستایی 
6- ایجــاد ارتبــاط جهــت تبــادل نظــر بیــن هنرمنــدان برگزیــده در بخــش هــای مختلــف و مســئوالن ذیربــط و 

روســتاییان و عشــایر دعــوت شــده بــه جشــنواره 
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7- تشــویق و تقدیــر ویــژه از زنــان و دختــران روســتایی و عشــایری در بخــش الگوهــای موفق در زمینــه ارایه آثــار هنری، 
فرهنگی، ورزشــی و...

۸- هویت بخشیدن به زن روستایی و عشایری و هنر او در افکار عمومی و جامعه 
9- ایجــاد خودبــاوری و اعتمــاد بــه نفــس در دختــران و زنــان روســتایی و عشــایری بــرای ادامــه کار و تــالش 

در روســتا 
10- شناســایی و معرفــی اســتعدادها ، توانمنــدی هــا و خالقیــت هــای نهفته در هنــر دختران و زنان روســتایی و عشــایری 

بــه جامعــه هنرمندان 

بخش های جشنواره 
مسابقات این جشنواره در بخش های زیر اجرا می گردید:

1- عکس
2- فیلم

3- فیلمنامه
4- نمایشنامه

5- کتاب
6- مقاله
7-شعر

۸- داستان نویسی
9- نقاشی

بخش جنبی جشنواره 
- برگزاری نمایشگاه تولیدات زنان روستایی   

- برگزاری نمایشگاه عکس از آثار ارسالی به جشنواره  
- تشــویق و تقدیــر ویــژه از زنــان و دختــران روســتایی در بخــش الگوهــای موفــق در زمینــه ارایــه آثــار   

هنــری، فرهنگــی، ورزشــی و...
در ایــن جشــنواره همچنیــن از مدیــران و کارشناســان موفــق در ارتبــاط بــا فعالیــت هــای زنــان روســتایی تقدیــر و 

تشــکر بــه عمــل مــی آمد.برنامــه هــای متنــوع ایــن جشــنواره شــامل مــوارد زیــر بــود:
  اجرای مراسم آیینی از فرهنگ های مختلف ایرانی
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 انتخاب و پخش فیلم اکران نشده با محوریت زنان روستایی
حضور و صحبت یکی از بازیگران که نقش زن روستایی را در تلویزیون یا سینما بازی کرده بود.

2- برگزاری نمایشگاه های عرضه تولیدات زنان روستایی و عشایری       
زنــان روســتایي و عشــایري بــا دارا بــودن جمعیتــي بالــغ بر 10 میلیــون نفر به عنــوان نیمــی از نیروی انســانی فعال 
در بخــش کشــاورزی در تولیــد و  فــرآوری محصــوالت زراعــی، باغــی، دامــی و پــرورش آبزیــان نقش موثــری دارند 
لیکــن علیرغــم ایــن نقــش فعــال در امــر توزیــع و بازار رســانی بــا مســائل و مشــکالتی مواجــه می باشــند کــه در 

زیــر بــه ایــن مــوارد اشــاره می گــردد:
• بعد مسافت و دسترسی ضعیف زنان روستایي و عشایری به مصرف کنندگان 

• فقدان امکانات و مراکز نگهداري محصوالت
• فروش زود هنگام به واسطه ها و سلف خرها با بهایي ارزان

• عــدم ارتبــاط بــا مصــرف کننــدگان واقعــي و آگاهــي از تمایــالت و ســلیقه هــاي آنــان بــراي اصــالح و بهبــود 
کمــي و کیفــي محصــول

• کمبود سرمایه و دسترسي ضعیف به روش هاي نوین بازاریابي 
بــا توجــه بــه مــوارد ذکــر شــده ، یکــی از فعالیت هــای وزارت جهــاد کشــاورزی  بــه ویــژه دفتــر توســعه فعالیــت 
هــای کشــاورزی زنــان روســتایي و عشــایري ایجــاد بســترهای الزم برای حمایــت از تولیــدات زنان و فراهــم کردن 
امــکان دسترســی مصــرف کننــدگان بــه آنهــا از طریــق برگزاری نمایشــگاه در ســطوح ملــی ، محلــی و منطقه ای 
بــوده اســت. در ایــن نمایشــگاه هــا هــم زنــان روســتایی و عشــایری بــا ایــده هــا و ســلیقه هــای مصــرف کنندگان 

آشــنا مــی شــوند و هــم مصــرف کننــدگان امــکان خریــد مســتقیم محصــوالت را پیدا مــی کنند.
سابقه برگزاري نمایشگاه هاي عرضه محصوالت زنان روستایي و عشایري

دفتــر توســعه فعالیت هــای کشــاورزی زنــان روســتایی و عشــایری نمایشــگاه هــای ملــی و منطقــه  ای و محلــی 
بســیاری را بــا هــدف حمایــت از تولیــدات زنان روســتایی و عشــایری و مســاعدت در خصــوص بازاریابی انجــام داده 
و بــا برگــزاری جشــنواره هــا و نمایشــگاه هــای مختلــف قابلیت هــا و توانمندي هــای زنان روســتایي و عشــایری در 
تولیــد و عرضــه محصــوالت کشــاورزي را معرفــی کــرده اســت. ایــن اقدامــات زمینه ترویــج و معرفــی فعالیت های 
زنــان روســتایی و عشــایری و کشــاورز و حمایــت از تولیــدات تعاونــی هــا و تشــکل هــاي آنــان را فراهم مــي کند. 7 
مــورد جشــنواره فرهنگــی، هنــری، ترویجــی عــذرا در بخــش هــای مختلف )فیلــم، عکــس، مقاله، شــعر و همایش 
علمــی( بــه صــورت ملــي از ســال 13۸0 بــا هــدف شناســاندن جایــگاه زنــان روســتایی و عشــایری بــه جامعــه 
شــهری و قدردانــی از آنــان برگــزار شــد کــه یکــی از بخــش هــای تخصصــی ایــن جشــنواره برگــزاری نمایشــگاه 
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هــای ارائــه تولیــدات زنــان روســتایی و عشــایری بــود. از ســال 13۸7 باتوجــه بــه اســتقبال مســئولین و مــردم از 
نمایشــگاه ایــن جشــنواره و نیــز فراهــم آوردن زمینــه بازاریابــی برای تولیــدات زنان روســتایی و عشــایری هفتمین 

جشــنواره صرفــا منحصــر بــه برگــزاری نمایشــگاه وســیعی از محصــوالت تولیــدی این قشــر گردید.
از ســال 13۸9 بــه دلیــل محدودیــت بودجــه بــرای برگزاری نمایشــگاه هــای سراســری، دفتر توســعه فعالیت های 
کشــاورزی زنــان روســتایی و عشــایری بــرای ادامــه حمایــت از تولیــدات زنــان روســتایی و عشــایری بــا  برگــزاری 
نمایشــگاه ادواری زمینــه عرضــه و فــروش تولیــدات  تعاونــی های زنان روســتایی و عشــایری را در ســاختمان های 

جهــاد کشــاورزی فراهــم نمود.
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اهداف برگزاری نمایشگاه 
• شناساندن نقش زنان روستایی و عشایری در عرصه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی

• معرفی و عرضه تولیدات زنان روستایی و عشایری
• به دست آوردن بازارهای جدید برای فروش تولیدات زنان روستایی و عشایری

• معرفي و شناساندن توانمندی های زنان روستایی و عشایری  به مصرف کنندگان
• حمایت از زنان روستایی و عشایری فعال و کار آفرین

• عرضه مستقیم و بدون واسطه تولیدات زنان روستایی و عشایري
• گسترش امکانات بازاریابی و بازاررسانی مؤثر تولیدات زنان روستایی و عشایری

دستاوردها
• آشنایی جامعه شهری با توانمندی های زنان روستایی و عشایری 

• شناسایی بازارهای جدید برای تولیدات خانگی زنان روستایی و عشایری  
• بهبود کیفی نحوه تولید و ارائه محصوالت

• نمایشگاه تولیدات زنان روستایی در جشنواره روستا در سال های 1374، 1375، 1376 
• نمایشگاه صنایع دستی ایران و ژاپن در فرهنگسرای بهمن در سال 1375

• نمایشگاه تولیدات زنان روستایی به مناسبت هفته دولت در سال های 1376 و 1377
• نمایشگاه پوشاک بهاره در سال های 1377 و 137۸ 

• نمایشگاه تولیدات صنایع غذایی روستا به مناسبت روز جهانی غذا در سال های 1377 و 137۸
• عرضه تولیدات صنایع روستایی از طریق نمایشگاه ایرانگردی و جهانگردی در پارک ارم- 137۸

• برگزاری 7 مورد همایش و جشنواره عذرا
• برگــزاری 3 مــورد نمایشــگاه فــروش و عرضــه تولیــدات زنــان روســتایی و عشــایری در پارک نیــاوران  ســال 137۸ و 

ــه تهــران- 13۸0 پارک الل
• نمایشــگاه منطقــه ای تولیــدات زنان روســتایی در اســتان هــای خوزســتان )137۸(، لرســتان )137۸(، فــارس )1379(، 

)13۸0( گیالن 
• برگزاری نمایشگاه فروش و عرضه تولیدات زنان روستایی و عشایری در فرهنگسرای رازی- 1391

• برگزاری نمایشگاه ملی و منطقه ای در7 استان  با همکاری وزارت کشور- 1393
• برگزاری نمایشگاه با همکاری کمیته امداد خمینی-1391

• برگزاری نمایشگاه نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار با همکاری وزارت صنعت و معدن- 1394
• برگزاری نمایشگاه توانمندی های زنان سرپرست خانوار با همکاری شهرداری- 1392

• برگزاری نمایشگاه در روز ملی روستا با همکاری نهاد ریاست جمهوری- 1394
• برگــزاری بیــش از 25 مــورد نمایشــگاه  ادواری در ســاختمان هــای وزارت جهــاد کشــاورزی در تهــران از ســال 13۸9 

تــا 1395
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نمایشگاه به روایت تصویر










