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لزوم رسيدگي به روستاها

فعاليت بنياد علوي در روستا

نقاطدردرصد۳۰تقریباًومی کردزندگیروستایینقاطدرکشورجمعيتکلازدرصد۷۰حدود۱۳۳۵سالدر

هاماريسرشميانفاصلهدرروستاهاتعدادکاهشازبخشی.استشدهبرعکسکامالًتصویراینامروزه.شهري

.استشهرهابهبزرگروستاهايتبدیلدیگربخشیوسکنهازخالیروستاهايافزایشدليلبه

25.94%28.54%31.54%
38.69%

45.71%
52.97%

62.02%
68.59%

35سال45سال55سال65سال75سال85سال90سال95سال

نسبت جمعيت روستايي



جگزارش اقدامات قلعه گن4

تجارب قبلي طرح هاي توسعه اقتصادي در مناطق محروم
عدم توجه به نهادسازي در جهت رفع آسيب پذیري هاي روستائيان•

oتأمين منابع مالی، تأمين نهاده هاي مناسب: در حوزه هاي باالدستی

o نظام توزیع مناسب، بازار: در حوزه هاي پایين دستی

نگاه تک بعدي به توسعه دارائی ها و عدم توجه به آسيب پذیري ها•

...شکاف ميان سطح برخورداري روستاها از لحاظ آب، برق، راه، خدمات ارتباطات و وجود •

روستایيانوجود شکاف ميان وضعيت درآمدي •

نسبیفقروقمطلفقرميزانچشمگيرکاهشدراجتماعیواقتصاديتوسعهمتعددبرنامه هاينبودنپاسخگو

اتیطبقنابرابريکاهشبدونروستاهادرهازیرساختتوسعه
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حوزه هاي اقدام بنياد علوي در روستاها

فعاليت بنياد علوي در روستا



فعاليت بنياد علوي در روستا6

عمران و زيرساخت روستايي
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ادي قلعه گنجباحياء منابع طبيعي و كنترل كانون هاي بحراني فرسايش مطالعه 

نحوه اجراي طرحضرورت اجراي طرحاعتبار صرف شدهمنطقه هدفهمكار طرح

سازمان جنگل ها و مراتع  
کشور و مشارکت مردم 

هزار هکتار۳۰
اراضی منطقه   

ميليون ریال  24۰۰

درصد از  8۰قرار گرفتن 
ه  روستاهاي قلعه گنج در حاشي
تاالب جازموریان و کانون  
بحرانی فرسایش بادي  

احداث بادشکن  ها و نهال کاريِ  
گونه هاي درختچه اي و درختی  
سازگار و مقاوم محلی بين این 

ردیف هاي بادشکن

عمران و زيرساخت

فعاليت بنياد علوي در روستا
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طرح هاي زيرساختي دهستان رمشك قلعه گنج

توضيحاتنام طرح

ساخت بوستان رمشک
مترمربع با مشارکت دهياري مرکز دهستان رمشک  1500مساحت 

96آغاز آبان ماه ميليون ریال 2۰۰سهم مشارکت بنياد علوي 

ساخت پل رمشک
96ميليارد ریال ریال آغاز مهرماه 5سهم مشارکت بنياد علوي 

با  اداره کل راه و شهرسازي جنوب استان کرمانمطابق تفاهم نامه

بهسازي زمين ورزشی  
رمشک

ميليون ریال ۵۰۰سهم مشارکت بنياد علوي 

با هدف ارتقاء ورزش شهرستان 

متر متعلق به اداره کل تربيت بدنی100×120تسطيح زمين به ابعاد 

عمران و زيرساخت

فعاليت بنياد علوي در روستا
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تهيه و توزيع سيمان در مناطق زلزله زده روستايي

شده  مقدار سيمان تامين 
(تن)

مقدار سيمان تصویب شده
(تن)

156.761 309.350

فعاليت بنياد علوي در روستا

عمران و زيرساخت

ازيبازسجهتنيازموردسيمانعلويبنياد
درغيرمترقبهحوادثازناشیآسيب هاي

.استکردهتامينراروستاییمناطق

آبخوانداري شهرستان قلعه گنجاجراي طرح هاي آبخيزداري و 

ورمشکمارز،دهستان هاي"درآبخوانداريوآبخيزداريطرحهاياجرايزمينهدرمشترکهمكارينامهتفاهم

مابينفییكسالمدتبه97/03/01تاریخدرکرماناستاندرواقعگنجقلعهشهرستانتوابعاز"شهريحوزه

سهم.گردیدمنعقدریالميليارد50مبلغسقفتاعلويبنيادوکرمانجنوبآبخيزداريوطبيعیمنابعکلاداره

.ميباشد(درصد50)ریالميليارد25نامهتفاهمایندرعلويبنيادمشارکتی



فعاليت بنياد علوي در روستا10

تامين مسكن روستايي
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ر داراي دو معلول و بيشتمسكن خانواده هاي در احداث و تكميل مشاركت 

تعداد واحد طبق تفاهم نامهطرف تفاهم نامه
مساعدت بنياد علوي

براي هر واحد روستایی
،سازمان بهزیستی

انجمن خيرین  
مسکن ساز  
و بنياد مسکن

تكميلی روستاییایجادي روستاییییواحد تكميلی روستاواحد ایجادي روستایی

۵4۷۵9۱9
۱۰۰

(ميليون ریال)
6۰

(ميليون ریال)

فعاليت بنياد علوي در روستا

اييتامين مسكن روست

يتعداد واحدهاي مسكوني روستاي
1396واگذار شده تا پايان سال 

1733

Presentation4.pptx#76. PowerPoint Presentation
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روستاييكمك به تأمين مسكن محرومين جامعه 

فعاليت بنياد علوي در روستا

اييتامين مسكن روست

تعداد متقاضيان
خالصه درخواست

رهنتكميلتعميرخرید

8782465256524وناز ابتدا  تاکن

تفاهم نامهسهم هر طرفطرف تفاهم نامه 

کمک بالعوضميانگين

(ریال)به هر نفر

تاکنون94از سال 

ان بنياد مستضعفآورده

تاکنون

46،527،900%50بنياد مسكن انقالب اسالمی
25.000.000.000

ریال 

Presentation4.pptx#76. PowerPoint Presentation
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كمك به تامين مسكن طالب

فعاليت بنياد علوي در روستا

اييتامين مسكن روست

طرف تفاهم نامه 
تعداد کل

در تفاهم نامه

تعداد واحدهاي وارد شده

به فرآیند تفاهم نامه

مبلغ بالعوض پرداختی

براي هر واحد

مسكن روستایی طالب  

مرکز خدمات حوزه هاي علميه کشور
اسالمیبنياد مسکن انقالب

ریال30.000.000واحد229واحد۱۰۰۰

101تعداد واحدهاي آماده شده

Presentation4.pptx#76. PowerPoint Presentation


فعاليت بنياد علوي در روستا14

توانمندسازي اقتصادي روستا
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تسهيالت اشتغال زايي مناطق محروم و روستايياديتوانمندسازي اقتص

فعاليت بنياد علوي در روستا

وجمهوريریاستروستاییتوسعهمعاونتباعلويبنيادنامهتفاهمعقد•

عاملبانکعنوانسينابهبانکوکشورکلهاياستانداري

:تفاهم نامهایناساسبر•

5%علويبنيادسهمسودنرخاز

5%روستاییتوسعهمعاونتسهمسودنرخاز

5%استانداريسهمسودنرخاز

ریالميليارد400حداقل96و95سال2دراستانهرتسهيالتسهم•

استانهربراي97سالسهميهریالميليارد250تخصيص•

ریالميليارد25تاریالميلياردیکازطرحهربرايتسهيالتمبلغ•
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نمونه تفاهم نامه
اديتوانمندسازي اقتص

فعاليت بنياد علوي در روستا
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فرآيند دريافت تسهيالت اشتغالزايي اديتوانمندسازي اقتص

فعاليت بنياد علوي در روستا
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عملكرد تسهيالت اشتغالزايي  ادي توانمندسازي اقتص

فعاليت بنياد علوي در روستا

(مبالغ به ميليارد ریال)( ۱۳9۷/۰6/۱۱)کشور  کل در روستایی اشتغالزاییتسهيالت آخرین وضعيت اعطاي 

طرح هاي به بهره برداري رسيدهقراردادهاي منعقدهدرخواست هاي مصوب شدهتعداد درخواست ها

مبلغتعدادتعداد
برآورد  

نفر/ اشتغال
مبلغ پرداخت شدهمبلغ قراردادتعداد

/  برآورد اشتغال
نفر

مبلغ پرداخت شده تعداد
/اشتغال

نفر

6،8302،31413،31223،7581،99610،9165،89815،1059112،8177،446

كشاورزي

22%

صنعت و معدن

49%

خدمات

29%

توزيع بخش هاي اقتصادي تسهيالت  

(مبلغ قراردادهاي منعقده)در كل كشور 
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تفاهم نامه تسهيالت پرورش ماهيان خاوياري
اديتوانمندسازي اقتص

فعاليت بنياد علوي در روستا

ازتحمایودریاییمنابعازبهر ه گيريوخاویاريماهيانصنعتازحمایتهدفبا•

ممردتوسطخاویاريماهيانپرورشطرح هايبرايتعاونیوخصوصیبخش هاي

هاياندارياستوجمهوريریاستروستاییتوسعهمعاونتباعلويبنيادنامهتفاهم

روريدامپوکشاورزيهلدینگایران،شيالتسازمان،گلستانومازندرانگيالن،

عاملانکبعنوانسينابهبانکواسالمیانقالبمستضعفانبنيادپارسفردوس

.شدمنعقد

:تفاهم نامهایناساسبر•

5%علويبنيادسهمسودنرخاز

5%روستاییتوسعهمعاونتسهمسودنرخاز

5%استانداريسهمسودنرخاز

ریالميليارد25تاطرحهربرايتسهيالتمبلغ•
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نامه پرورش ماهيان خاوياريتفاهم 
اديتوانمندسازي اقتص

فعاليت بنياد علوي در روستا



21

اديتوانمندسازي اقتص

فعاليت بنياد علوي در روستا
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فرآيند دريافت تسهيالت پرورش ماهيان خاوياري اديتوانمندسازي اقتص

فعاليت بنياد علوي در روستا
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عملكرد تسهيالت پرورش ماهيان خاوياري

(مبالغ به ميليارد ریال( )۱۳9۷/۰6/۱۱)آخرین وضعيت اعطاي تسهيالت پرورش ماهيان خاویاري  

نام استان

قراردادهاي منعقدهدرخواست هاي مصوب شده
طرح هاي به بهره  

برداري رسيده تعداد
مصوبمبلغ 

(ميليون ريال)
برآورد  

نفر/اشتغال
تعداد

قراردادمبلغ 
(ميليون ريال)

مبلغ پرداخت شده  
(ميليون ريال)

ر  نف/براورد اشتغال

161948699281574گيالن

1410551117844332مازندران

66420112630گلستان

3636315721182131936جمع

اديتوانمندسازي اقتص

فعاليت بنياد علوي در روستا
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دادتسهيالت خريد خودرو به مددجويان كميته ام
اديتوانمندسازي اقتص

فعاليت بنياد علوي در روستا

عنوانهسيناببانکو(ره)خمينیامامامدادکميتهوعلويبنيادنامهتفاهمعقد•

دماتخبخشدراقتصاديتوانمندسازيبرنامه هايتحققمنظوربهعاملبانک

وبارروستاییِنقلوحملوسيله10.000تعدادخریدتسهيالتاعطايجهت

مرحله؛چندطیمسافر،

صاحببانكیتسهيالتارائهطریقازنفر،1000تعدادطرح،ایناولفازدر•

.شدخواهندخودرو

:تفاهم نامهایناساسبر•

14%علويبنيادسهمسودنرخاز

گردیدتعيينمشترکجلساتمطابقاستانهرسهميه•

ریالميليون150خودروهربرايتسهيالتمبلغ•

ساله5اقساطبازپرداخت•
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نامه توسعه حمل و نقل بار و مسافر در روستاهاتفاهم  اديتوانمندسازي اقتص

فعاليت بنياد علوي در روستا
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فرآيند دريافت تسهيالت خريد خودرو اديتوانمندسازي اقتص

فعاليت بنياد علوي در روستا
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عملكرد تسهيالت خودرو
(مبالغ به ميليارد ریال( )۱۳9۷/۰6/۱۱)به مددجویان آخرین وضعيت اعطاي تسهيالت خرید خودرو

پرونده هاي پرداخت شدهشده به شعبمعرفيمتقاضيان
مبلغتعدادمبلغتعداد

1,288195795119

اديتوانمندسازي اقتص

فعاليت بنياد علوي در روستا
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بسيج جوامع محلي در جهت توانمندسازي  و ايجاد معيشت پايدار اديتوانمندسازي اقتص

فعاليت بنياد علوي در روستا
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تشكيل صندوق هاي اعتباري در قلعه گنج 

زاییاشتغالنحوه اجراهدف

ت  مشارکت محلی و تقوی
اي  معيشت روستایی بر

پایدار  دستيابی به توسعه
ت  از طریق ایجاد تشکيال

سازمان یافته  

تشکيل گروه هاي توسعه. ۱
روستایی

تشکيل. ح تعاونی ها در سط۲
بخش و شهرستان  

نفر۳۱
(  پرسنل اداري)

اديتوانمندسازي اقتص

فعاليت بنياد علوي در روستا

مقدار/ ميزانشاخص

15.636خانوار روستاییتعداد

تعداد اعضای صندوق های آبادانی و پیشرفت
روستا

19،583

1417گروه های آبادانی و پیشرفت روستاتعداد

144صندوق های آبادانی و پیشرفت روستاتعداد

تومان4،364،500،000پس انداز اهالی روستاهامیزان

تومان3،715،517،000مساعدت بنیاد علوی

9561کل تسهیالت ارایه شدهتعداد

تومان12،092،600،000تسهیالت ارایه شدهمبلغ

تومان4،963،628،000اقساط پرداختی  

صندوق های آبادانی و پیشرفت روستاهای تحت  144آخرین وضعیت مالی 
1397ماه مرداد 20تا پوشش  پروژه توان افزایی جوامع محلی 
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چالدران و لندهتشكيل صندوق هاي اعتباري در  اديتوانمندسازي اقتص

فعاليت بنياد علوي در روستا

مقدار/ ميزانشاخص

487تحت پوششتعداد خانوار روستایی

تعداد اعضاي صندوق هاي آبادانی و 
پيشرفت روستا

923

82تاتعداد گروه هاي آبادانی و پيشرفت روس

16وستاتعداد صندوق هاي آبادانی و پيشرفت ر

تومان47،095،000ميزان پس انداز اهالی روستاها

%32/7درصد مشارکت خانوارها در صندوق

تعداد جلسات  آموزشی و کارگاه هاي  
تشكيل شده در روستاها

315

مقدار/ ميزانشاخص

۱9۳۷تحت پوششتعداد خانوار روستایی

تعداد اعضاي صندوق هاي آبادانی و 
پيشرفت روستا

۱6۵9

۱۳8تاتعداد گروه هاي آبادانی و پيشرفت روس

22وستاتعداد صندوق هاي آبادانی و پيشرفت ر

تومان۱۱۷،296،۰۰۰ميزان پس انداز اهالی روستاها

%48/۷درصد مشارکت خانوارها در صندوق

62۰۵۰ساعت آموزش روستائيان-تعداد نفر

شهرستان روستاهای های آبادانی و پیشرفت صندوق مالی آخرین وضعیت 
چالدران

شهرستان روستاهای های آبادانی و پیشرفت صندوق مالی آخرین وضعیت 
لنده
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اي قلعه گنججهت تحت حمايت گرفتن تعاوني هصندوق توسعه بخش كشاورزي تفاهم نامه با 

نام 
دهستان

نام شرکت تعاونی
تعداد 
اعضاء

(ریال)سهام اعضاء 

قلعه گنج
ی شرکت تعاونی فراگير مل
1647164.700.000ماندگار نوید قلعه گنج

چاه دادخدا
ی شرکت تعاونی فراگير مل
21521.500.000ویاتوسعه و کار قلعه گنج پ

سرخ قلعه
ی شرکت تعاونی فراگير مل

پيشگامان توسعه نگين
سرخ قلعه

77077.000.000

رمشک
ی شرکت تعاونی فراگير مل

ا تمدن کهن قلعه کالت پوی
کار رمشک

25325.300.000

مارز
ی شرکت تعاونی فراگير مل

توسعه و کار نگين پارس
کالت گنج دهستان مارز

22422.400.000

3109310.900.000جمع کل

اديتوانمندسازي اقتص

فعاليت بنياد علوي در روستا
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درتوليدبخشتوانمندسازيزایی،اشتغالهدفباعلويبنياد

تیدسصنایعازحمایتهمچنينومحروممناطقروستاهاي

ازياندراهوتجهيزبهاقدامالزماعتبارتخصيصبابومی

.استنمودههاتعاونیتوليداتخریدپيشوهاکارگاه

حمايت از توليد با محوريت مردم اديتوانمندسازي اقتص

فعاليت بنياد علوي در روستا
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اديتوانمندسازي اقتص

فعاليت بنياد علوي در روستا

كارهاي انجام يافتهمحل اجرا
ميزان 
اشتغال

(نفر)

ميزان اعتبار 
(ميليون ريال)

روستاهاي شهرستان مراوه  
تپه استان گلستان

تخته فرش با ابعاد110پيش خريد تعداد 
2202.530(متري6)2×3

روستاي ميرزا پانگ  
شهرستان گاليكش

استان گلستان

ا  ب( بومي)تخته فرش تركمني 50خريد 
از شركت تعاوني  (  متري6)2×3ابعاد 

نقش و نگار گاليكش روستاي ميرزا
پانگ

1001.000

روستاهاي شهرستان  
گنبد كاووس

استان گلستان

ر د( بومي)تخته فرش تركمني 50خريد 
شركت تعاوني  ( متري6)3*2اندازه 

انفرش دستبافت دوقمه چي الر گلست
1001.220

روستاي رازبانان 
از توابع شهرستان راز و  

جرگالن
استان خراسان شمالي

حمايت از توليدي پوشاك رازبانان 
301.100شهرستان راز

روستاي شيخ شبان 
شهرستان بن استان  
چهارمحال و بختياري

تجهيز و راه اندازي كارگاه  خاتم كاري
تجهيز و تهيه ملزومات كارگاه خياطي
تجهيز و تهيه فرش بافي و چرم دوزي

1102.900

5608.750مجموع



جگزارش اقدامات قلعه گن34

توسعه و نگهداري دام و محصوالت كشاورزي
توضيحاتنام طرح

ميليون ریال2000شمالی با اعتبار شهرستان مانه و سملقان خراساناحداث سوله انبار گندم کهنه جلگه

در روستاي توریگ و برخی دیگر از روستاهاي شهرستان قلعه گنجگنجکاشت چاي ترش در قلعه

از طریق آموزش شفاهی به کشاورزانهویج سياه در قلعه گنجکشت

ه گنج  احداث سردخانه سورتينگ محصوالت کشاورزي قلع
درصد مشارکت از طریق تسهيالت80با 

ماه 9:  مدت زمان اجرا

احداث مجتمع دامپروري قلعه گنج

وارد کردن سه  هزار رأس دام از نوع بز شيري نژاد مورسيا از اسپانيا
نفر44اشتغال زایی 
رأس 4598تعداد دام موجود 

رأس248تعداد زایش 
رأس 300تعداد دام تلقيح شده 

.ده استکيلوگرم شير از این دامداري توليد و به پنير تبدیل ش117.963تاکنون 

ميليون ریالی به ازاي هر نفر  800ارائه تسهيالت ایجاد دامداري هاي مردمی در قلعه گنج
دامداري در حال ساخت6یک طرح به بهره برداري رسيده ، 

ي  هكتاري در روستاي خيرآباد قلعه گنج خریداري شد و تاکنون برا8زمين احداث گلخانه آموزشی و ترویجی در قلعه گنج
.  ميليارد ریال هزینه شده است1.5احداث این گلخانه اعتباري به مبلغ 

اديتوانمندسازي اقتص
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بهداشت و سالمت اقشار روستايي
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بستر -احداث مراكز درمان 

لينيكیکوتشخيصیبخش هايوزایماناتاقجملهازاورژانسبخش هايشاملروزيشبانهسالمتمرکز39

.استشدهطراحیمحروممناطقبرايمتر1،040متراژدرآزمایشگاهیوسونوگرافیرادیولوژي،فضاهايشامل

یتعداد تحویلشرحطرفين تفاهم نامه
تعداد واحد 
در مرحله  

تحویل

ميانگين 
پيشرفت  

واقعی مراکز

بنياد علوي•
وزارت •

بهداشت، 
درمان و 
آموزش 
پزشكی 

-احداث مراکز درمان 
بستر

25

894.82% دستگاه خرید یک 
هر مرکزآمبوالنس براي 

(توسط بانک سينا)
20

.می باشددرمانوبهداشتوزارتعهدهبربستر–درمانمراکزتجهيز*

فعاليت بنياد علوي در روستا

بهداشت و سالمت

Presentation4.pptx#76. PowerPoint Presentation


37

رومشيرده مناطق روستايي محارتقاي  سالمت مادران باردار و 
بهداشت و سالمت

فعاليت بنياد علوي در روستا

96عملكرد سال 

سبد8۱2.۷۵4توزیع 
تحت پوششمادر ۷92۰۰

در سراسر کشور  
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گنجبهداشتي براي روستائيان قلعهسرويس 100مشاركت در ساخت 

بنيادگنجقلعهشهرستانمعلولينالخصوصعلیبهزیستیهدفجامعهبهخدمتبه منظور96سالدر

مناسببهداشتیسرویسعدد۱۰۰ساختجهتکرمانبهزیستیکلادارهباايتوافقنامهقالبدر

.استنمودهاقدامریال۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰اعتباربا2.8۰*2ابعادبهشدهسازي

قبل از ساخت

بعد از ساخت

بهداشت و سالمت

فعاليت بنياد علوي در روستا
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آموزش و فرهنگ در روستا
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هاحداث مدارس استاندارد در مناطق محروم و كمتر توسعه يافت

بنياد علوي تاکنونسهم موضوع تفاهم نامهطرفين تفاهم نامه
(بر اساس صورت وضعيت هاي واصله)

بنياد علوي•
يز  سازمان نوسازي، توسعه و تجه•

مدارس کشور

(سهم هر طرف% ۵۰)

مهسهم بنياد علوي از کل تفاهم نا
ميليارد ریال۱۳22

تخریبیکالس۱64۵
سازيمقاومنيازمندکالس۱۷2

98برنامه تا پايان سال 
کشورکلدرسکالس1000•
علويبنيادسهمدرسکالس50•
قلعه گنجدرکالس296•

1401برنامه تا پايان سال 
چالدراندرکالس306•
لندهدرکالس65•
تهرانشهرستان هايکالس100•

۳۳۳.29۰
ميليون ریال

متناسب با پيشرفت کار% 70به عنوان پيش پرداخت و % 30پرداخت :  نحوه پرداخت

برنامهپيشرفت
شدهتحویلدرسکالس۳۰۰=گنجقلعه9۵-94سالدرسکالس۵۰+کشورکلدرکالس2۵۰•
تحویلمرحلهدرکالس۵۰•
اجراییمرحلهدرکشورکلکالس۳۵۰•
اجراییمرحلهدرگنجقلعهکالس62•
اقدامدستدرچالدراندرسکالس۱۰•
اقدامدستدرلندهدرسکالس۱۰•

آموزش و فرهنگ

فعاليت بنياد علوي در روستا
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نجقلعه گروستايي شهرستان مدارس تجهيز 

ازشترکیمگروهتوسطموجودمدارسميدانیبررسیباگنجقلعهشهرستانمدارستجهيزمنظوربه

کهشدشناساییتجهيزجهتمدرسه۱۷8دهیاولویتعلوي،بنيادکارشناسانوپرورشوآموزش

.باشدمیانجامحالدرجاريسالدرریالميليارد2۳اعتباربا

مبلغباشهرستانپرورش وآموزشادارهوباشدمیریالميليارد۱۵علويبنيادسهمطرحایندر

.داشتخواهدمشارکتطرحایندرریالميليارد8اعتبار

قبل از تجهيز 

بعد از تجهيز 

برقتأمين انشعاب 

ميليون ریال ۱٫۱2۰گنج با اعتبار قلعه جدیداالحداث مدرسه ۱4تأمين انشعاب برق تعداد 

فعاليت بنياد علوي در روستا

آموزش و فرهنگ
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اهداييالبسهتوزيع

هدف
زمان

اجراي 
طرح

جامعه هدف
نحوه انتخاب

مناطق

البسه اهدایی
عملكرد سال 

96

پسراندختران

توزیع

88.۷48
اك  بسته پوش

پوشش 
مناطق 
محروم 

روستایی 
کشور

از اواخر 
سال 
1384
همه 
ساله

آموزانِدانش
ی طع ابتدائامق

و راهنمائی 
(  متوسطه اول)

اولویت ضریب 
محروميت باالتر
شناسائی مناطق

بر اساس 
تصویب نامه 
هيأت وزیران

چادر یا 
مانتو، 

شلوار و 
کفش 

ا پيراهن ی
تی شرت،
شلوار و 
کفش 

فعاليت بنياد علوي در روستا

آموزش و فرهنگ
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آموزش و فرهنگ
به ارتقاء سطح علمي دانش آموزان مناطق محرومكمك 

افراداًمسلمومی باشنددانش آموزانکشوريهرتوسعهاصلیسرمایه هاي

واسطهبهنبایدهستند،برخوردارفكريبااليظرفيتوتوانازکهمستعدي

بيرانِدوجودعدمآموزشی،امكاناتبهکمتردسترسی:چونمحروميت هایی

بهیراهياباز،...وخانواده هاآگاهیکمبودمالی،فقرمناطق،ایندرباتجربه

این طرح به جهت شرایط .بازمانندعالیآموزشمراکز
متفاوت و دغدغه هاي دوره 
متوسطه و پيش دانشگاهی 

استان 8با 1386از سال 
.آغاز شد

برگزاري  
کالس هاي  

تقویتی ارسال مجالت  
علمی 

آزمون هاي  
آزمایشی

نصب  

نرم افزارهاي  

آموزشی  

بسته هاي

کمک آموزشی

تعداد96-97تحصيلیسالدر
طرحاینپوششتحتنفر161.170

ریالميليارد100مبلغکهگرفتندقرار
.استشدههزینهآنبراي

فعاليت بنياد علوي در روستا
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آموزي در مدارس شبانه روزي روستاييطرح مهارت 
قارچ,پرورشخياطي,جوشكاري,همچونمتنوعيهايبخشدرپسرانودخترانبرايمهارتآموزشمختلفهايدورهنامهتفاهممطابق

.گردديمپرداختعلويبنيادتوسطهادورهاينبرگزاريهزينه.گرددميبرگزارشدهاعالمنيازهايمطابق...وتاسيساتبافي,فرشزنبورداري,

آموزش و فرهنگ

فعاليت بنياد علوي در روستا

پرورش دوره
آشپزيكامپيوترتاسيساتخياطيزنبورداريتابلو فرشقارچ

نصب 
دوربين 

هبستمدار

برق  
ساختمان

نازك 
انرژي يگليم بافدوزي

خورشيدي

تعمير 
تلفن 
همراه

جوشكاري
كيف 
/دوزي

چرمدوزي

لوله كشي
خانگيگاز

تعداد 
16525021846050013015480390460300148162100268290ساعت
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برگزاري دوره هاي آموزشي براي روستائيان قلعه گنج 
توضيحاتنام دوره آموزشی

آموزش و ترویج فرش 
دستبافت

قرارداد با شرکت سهامی فرش ایران  

نفر240برگزاري دوره براي 

دار قالی به همراه تجهيزات و مواد اوليه توسط بنياد علوي198استقرار رایگان 

فرش کامل بافته شده37

فرش در حال بافت توسط هنرآموزان164

آموزش فنی و حرفه اي

قرارداد با سازمان فنی و حرفه اي

نفر  متقاضی دوره آموزشی2٫123

نفر متقاضی رشته هاي مربيگري51

ميليون ریال9.900مبلغ قرارداد 

کالس50دوره در 6برگزاري 

سال40رفع بی سوادي زیر 

سازمان نهضت سوادآموزي کشور و اداره کل آموزش  و پرورش استان کرمانتفاهم نامه با 

برگزاري دوره آموزش در مقطع سوادآموزي و بازماندگان از تحصيل  هدف 

متقاضی آموزشنفر 1000

ميليارد ریال  5سهم بنياد علوي 

نفر در حال آموزش117

آموزش و فرهنگ

فعاليت بنياد علوي در روستا
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مساجد قلعه گنجتجهيز احداث و 

توضيحاتنام طرح

مساعدت در احداث مساجد
روستاهاي شمزان و چاه زنگی

200در روستاي شمزان  به مساحت احداث مسجد
متر مربع  

ع تكميل مسجدِ در دست احداث یكی از خيّرین واق
در روستاي چاه زنگی

مسجد در شهرستان قلعه گنج240تجهيز 

انجامدر حالميليارد ریال 2۰اعتبار 
تامين آب، برق، تجهيز وضوخانه و 

سرویس بهداشتی،تاسيسات و فرش
دهستان 5مسجد از 169تاکنون 

.شهرستان قلعه گنج تجهيز شده است

ت تكميل ساختمان حسينيه گلدشت و ساخ
ميليارد ریال۳اعتبار مدرسه قرآنی

آموزش و فرهنگ

فعاليت بنياد علوي در روستا
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قلعه گنج به مسابقات بين الملليروستايي  اعزام تيم فوتبال نونهاالن 
آموزش و فرهنگ

فعاليت بنياد علوي در روستا

توضيحاتفرآیند اجرایی

نحوه انتخاب تيم
ال در استعدادیابی از طریق برگزاري مسابقات فوتب

96سطوح نونهاالن و نوجوانان در مرداد ماه 

مقدمات پيش از اعزام

روزه پيش از عزیمت به اسلو در اردوگاه 10اردوي 

لواسان با حمایت بنياد علوي( ره)امام خمينی 

هاي کامل ورزشی، تجهيزات مورد نياز واهداي لباس

دیگر وسایل  

آماده سازي تيم
ر و تيم  المللی ایران مهدو بازي تدارکاتی با تيم بين

پرسپوليس استان البرز در تهران  

ریال2.500.000.000اعتبار للیاعزام تيم فوتبال به مسابقات بين الم
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توهج شماازبا تشكر                        
فعاليت بنياد علوي در روستا


