


 
 نقص تسهیالت قرض الحسنه در ایجاد اضتغال و کارآفرینی اجتماعی

 
 مورد کاوی ضبکه کارآفرینی رسالت

 
 

 ابورر سروش



 ظرفیت اجتماعی قرض الحسنه



 کارآفرینی اجتماعی

 .یکی از مهمترین دغدغه های اجتماعی فقر است



 کارآفرینی اجتماعی



 کارآفرینی اجتماعی



 ابعاد هویتی بانک



 وجه تمایس طراحی محصول در بانکذاری تجاری و بانکذاری قرض الحسنه



 اهذاف بانکذاری اجتماعی
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 کسب وکار خرد وخانگی اسصش

عدالت 
 اجتماعی

رویکردها واهذاف الگوی توسعه کارآفرینی رسالت   



 مختصات الگو



 مختصات الگو



 حوایت هالی ٍ اعتباری

 زیرساخت تَسعِ بازار

 اعتوادسازی ٍ اعتبارسٌجی

 بستر تاهیي هالی خرد
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 فعالیتْای اصلی

 اهَر حاکویتی

خذهات پس از  
 فرٍش

 مذیریت زنجیره ارزش؛ رکن اصلی  توسعه کارآفرینی رسالت  



  تسْیلگراى هعوَال هَسسات ٍبٌگاّْاایی
ّستٌذ کِ برای فعالیتْاای اصالی زًجیارُ    
ارزش زیرساختْا رافاراّن ًواَدُ ًٍقاص    
بستر سازرا برای کل اعضای ضبکِ  ایفا هی 

 .ًوایٌذ

    ِتسْیلگراى رابط ٍ ٍاسط خَبی بایي الیا
اجرایااای زًجیااارُ ارزش ٍ ساااازهاًْای  

 .حاکویتی هی باضٌذ

   ٍ  تسْیگراى ، کِ ّرکذام  دارای تخصا
تَاًایی خاصی هیباضاٌذ باِ صاَرت کااه       
ّواٌّک ٍ بعٌَاى اعضای یاک تاین  عوال    

 . هیٌوایٌذ

 گشيٌ تًسعٍ کبسآفشیىی ثمیه  

 ببوک قشض الحسىٍ سسبلت
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 الیه تسهیلگر

 ایجاد  الیه تسهیلگری: اقذام کلیذی در راستای زنجیره ارزش



  ٍوفااشاص  5تااب 2باایه) کاابوًن کبسيصوذگیزاصدىذَساات
 .يیب افشاد مستعذِ کبسخبوگی ضکل می یببذ( يابستگبن

َش کبوًن حًل محًس یک سضتٍ کبسی فعبلیت می ومبیذ. 

 یبدگیشی ي مُبست افضایی بب کبسعجیه بًدٌ ي داوص يتجشبٍز
 .سیىٍ بٍ سیىٍ مىتقل می گشدد

 کبوًن َب دس ریل اوجمه ًَیت می یببىذ ي تأسیس ضشکت
 ..ي یب مًسسٍ ضشيسی ویست

َش کبوًن داسای ساَبش ي یک یب دىذ ساَىمب می ببضذ. 

 اعضبء کبوًن بب تعبين بب َمذیگش دستأمیه مبلی خشد کبوًن
محورتولیذ محصوالت خرد وخانگی  (ببوکذاسی اجتمبعی.   )مطبسکت می ومبیىذ  

 با کارکردی فراتراز صنذوق اعتباری خرد

 کانونهای کار و زنذگی



 کانون کاروزندگی
 رشته د

 کانون کاروزندگی  
 رشته الف

کانون کاروزندگی  
 رشته ب

کانون کاروزندگی  
 رشته ج

 کانون کاروزندگی
 رشته ه

   خبوٍ تًسعٍ بشای کبوًن َبی محذيدٌ خًد وقطی محًسی ایفب ومًدٌ ي
 .َمبَىگیز َم افضایی يَم گشایی ایه کبوًوُب سا بٍ عُذٌ داسد

َشخبوٍ تًسعٍ خًد یک کبوًن اجتمبعی ویضمیببضذ . 

  خبوٍ تًسعٍز محل مىبسبی  بشای گشد َم آیی ي مُبست افضایی اعضابی
 .کبوًوُب  می ببضذ

   ٌخبوٍ تًسعٍ می تًاوذ ساَبشی کبوًن َبی تحت پًضص خاًدسا  عُاذ
 .داس گشدد

   خبوٍ تًسعٍ دسیک محذيدٌ جغشافیبیی ي  معمًال دسضُشَبی کًداک
 .ضکل می گیشد

      ٍخبوٍ تًسعٍ محًسگفتمبن سابصی ي  فعبلیات فشَىگای باشای تًساع
 کبسآفشیىی اجتمبعی بشمحًس قشض الحسىٍ است

َشخبوٍ تًسعٍ یک ساَبش ي متىبسببً یک یب دىذ ساَىمب داسد. 

 خانه توسعه



 کانون های
 کار وزندگی  

 هم رشته

مشکض تًسعٍ تخصصی جغشافیبیی ویست. 

   اصجملااٍ يیاابیف اصاالی مشکااض تًسااعٍ تعشیاافزطشاحیز
 استبوذاسدسبصی محصًل ي وظبست فىی بشفشایىذ تًلیذ است 

  مذیشیت ي کىتشل جشیبن وقذیىگی مشتبط بب کبوًوُب ی مشتبط
 . ياعضبی آوُب  بعُذٌ مشکض تًسعٍ است

   مشکض تًسعٍ تخصصی وقص محًسی  کبوًوُبی تخصصی َام
 .سضتٍ يمذیشیت فعبلیتُبی اصلی صوجیشٌ اسصش سا بعُذٌ داسد

   مشگض تًسعٍ مسئًلیت یبدگیشی يمُبست افضایای يَمنىایه
اوتقبل يبشيص سسبوی داوص فىی کبوًوُب َم سضاتٍ سا بشعُاذٌ   

 محور کانونهای هم رضته  .داسد
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 فرٍش

 مذیریت زنجیره ارزش 

 مرکس توسعه تخصصی



کاًَى     
 کارٍزًذگی

خاًِ تَسعِ  
ِ ای )  (هٌطق

هرکس تَسعِ  
 (تخصصی)
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 تسْیل گر

حاهی کارآفریٌی  
 اجتواعی

اًجوي حاهیاى فرٌّگ قرض الحسٌِ 
 ٍکارآفریٌی اجتواعی

 الگو در یک نگاه 


