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 زدایی، محرومی  راسرریا  در پویا اسرر  الگویی پیشررر   و آبادانی طرح

بر   تاکید   با  پایه   منابع  از و حفاظ    اقیصرررراد  رشررررد اجیماعی،  عدال   

 و  قرزدایی و پایدار معیشررر  تأمین محور، دانش نگر، جامع راهبردها 

 انسررر ا    و مردمی مشررررارک   سرررراز ،ا زایی، ظر ی  توان محوری   با 

 با  مواجهه  در آور  تاب  ارتقاء  آن اجرا  که  هدف  مناطق  در سررررازمانی 

  در مفید  و مولد  اشررری ا    ای اد  و تالش و کار   رهنگ  ترویج ها،  آسررری   

  در داشرر  که خواهد بدنبا  را مقاومیی اقیصرراد ها سرریاسرر   چارچوب

 .ودشمی اجرا( علو  بنیاد) مسیضعفان بنیاد توسط کشور محرو  مناطق

 

  توسعه الگو  یک عنوان به
 پایدار و جانبه همه

 93 سا  دو  آغاز طرح: نیمه
 

 نفر  76.487: جمعیت كل شهرستان قلعه گنج

 نفر  13.177 :جمعیت مناطق شهری

 نفر   63.315 :جمعیت مناطق روستایی و عشایری

یاسییی:       ماس سیی تان   5، بخش 2تقسییی مركز  3، دهسیی

 ورستا 201شهری و 

 كیلومتر مربع 10400 :مساحت شهرستان

  (درصد از كل مساحت استان 7/5معادل) 

 98پاییز 
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 تعداد طرح های اجرایی به تفکیک بخش و متولیان اجرا

 

  

 : در شهرسیان قلعه گنج نقش بنیاد علو 

  ها  مخیلف اقیصرررراد ،  رهنگی، ورزشررری، خدماتی و       عا  نمودن طرح

گذار  مسررریقی  و یا مشررررارک  در راسررریا        درمانی از طریق سررررمایه    

 زدایی و توانمندساز  مرد  منطقه زایی، محرومی اشی ا 

 سیل و بهره سیا        بردار  از پیان سیان قلعه گنج در را شهر صاد   ها  اقی

 گذار سرمایهقانون و مقررات برا  
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حوزه دام، طیور و  
شیالس

حوزه زراعت حوزه باغداری محیط زیست زیر ساخت حمایت از  
محرومین

آموزش و ترویج صنعت و معدن بهداشت و درمان مطالعاس مورد  
نیاز

گردشگری و 
صنایع دستی

جامعه محلی ارگان های دولتی بنیاد علوی بنیاد علوی به نیابت از دولت

ها  با اسیاندار  کرمان و برخی از وزارتخانه 1393نامه در سا  انعقاد تفاه 

 )وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت صنع ، معدن و ت ارت، وزارت جهاد کشاورز (:  مرتبط

  تفویض اخییارات الز  برا  مدیری  طرح به بنیاد مسیضعفان انقالب

 اسالمی؛ 

  ها  منطقه به بنیاد شده از وضعی  و پیانسیلارائه مطالعات ان ا 

  گذار ، نظارت و حاکمی  خودو اعما  نقش مشاوره، سیاس 
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 میزان/تعداد شاخص

 144 تعداد روستاهای تحت پوشش

خانوار روستاییتعداد   15.636 

صندوق های آبادانی و پیشرفت روستا اعضای تعداد  21.649 

 1.541 تعداد گروه های آبادانی و پیشرفت روستا

 144 تعداد صندوق های آبادانی و پیشرفت روستا

عضو صندوقدرصد مشارکت خانوارهای   85%  

(میلیون ریال) جوامع روستاییمیزان پس انداز   67.057 

(میلیون ریال) میزان مساعدت بنیاد علوی  57.471 

تعداد کل تسهیالت ارائه شده از طریق صندوق های آبادانی و 

 پیشرفت روستا

13.911 

مبلغ کل تسهیالت ارایه شده صندوق های آبادانی و پیشرفت 

(ریالمیلیون روستا )  

215.735 

 103.389 میزان اقساط پراختی )میلیون ریال(

میزان اشتغال تثبیت شده از طریق تسهیالت صندوق های 

 آبادانی و پیشرفت روستا

8.346 

میزان اشتغال ایجاد شده از طریق تسهیالت صندوق های آبادانی 

 و پیشرفت روستا

5.565 

 های آبادانی و پیشرفت روستایی  اندازی صندوقاجرای پروژه توان افزایی و راه 

  روستا( 44روستا و فاز پنجم:  20روستا، فاز چهارم:  20روستا، فاز سوم:  40روستا، فاز دوم:  20)شامل فاز اول: روستا در پنج فاز  144در  

   )با مدیریت اجتماع محور )سرمایه اجتماعی روستاییان 

  ز از خانوارهای کم درآمد، کمک به توزیع و بازاریابی محصوالت این افراد می باشد.به مفهوم تالش برای جمع آوری پس اندا "خرد  تامین مالی"با بهره گیری از رویکرد  

  شکیل گروه ستا باعث    با گرد هم آمدن افراد و ت سعه رو سرمایه اجتماعی  های تو سویی دیگر با جمع آوری     افزایش  شده و از 

 اعضای صندوق می گردد.  بهبود شرایط اقتصادیپس انداز و اعطای تسهیالت خرد موجب 

 

 

 

 

 

پررررررررررررروژه 

افررزایرری ترروان

 جوامع محلی

  
، آموزش تسهیلگران بومی. 1

فازبندی اجرا و تهیه مطالعات

بسیج جامعه محلی-2

اییارزیابی مشارکتی روست-3

راه اندازی صندوق. 4

ماه خرداد  30تا  روستایی جوامع افزایی توان پروژه پوشش تحت روستاهای پیشرفت و آبادانی صندوق 144مالی وضعیت خرینآ

1398 
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 1398گنج تا اردیبهشت ماه شهرستان قلعههای تعاونی فراگیر ملی وضعیت شرکت
 تعداد اعضا تعداد روستاهای تحت پوشش تاریخ ثبت نام شرکت تعاونی نام دهستان ردیف

 1677 40 21/06/1395 شرکت تعاونی فراگیر ملی توسعه ماندگار نوید قلعه گنج قلعه گنج 1

 1045 46 21/06/1395 قلعهشرکت تعاونی فراگیر ملی پیشگامان توسعه نگین سرخ  سرخ قلعه 2

 685 31 17/11/1395 شرکت تعاونی فراگیر ملی توسعه و کار پویای قلعه گنج چاه دادخدا 3

 555 21 27/02/1395 شرکت تعاونی فراگیر ملی تمدن کهن قلعه کالت پویاکار دهستان رمشک رمشک 4

 312 6 02/05/1396 شرکت تعاونی فراگیر ملی توسعه و کار نگین قلعه گنج مارز 5

 

  

راه اندازی شرکت های -5

تعاونی فراگیر ملی

نیازسنجی آموزش های فنی و-6

حرفه ای و نظارت

راه اندازی مرکز مشاوره -7

کسب و کار و هدایت تسهیالت

تکمیلی

  شرررکت یک دهسررتان هر در گنج قلعه شررهرسررتان در پایدار معیشررت و توانمندسررازی اهداف به یابی دسررت منظوربه  

شکیل  ملی فراگیر تعاونی ست  شده  ت ستان  5در تعاونی 5 در  مجموع که ا ستان    ده ضای   تعداد با گنج قلعه شهر اع

 .است شده تشکیل تاکنون زیر جدول مشخصات با نفر 4227
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 (ریال میلیون به مبالغ) 98تا پایان تیرماه  سینا بانک توسط اشتغالزایی طرحهای تسهیالت اعطای وضعیت کلی
قرارداد مبلغ درصد از مجموع درخواست ها تعداد  اشتغال/ نفر برآورد   

بانک سینا های مصوبطرح  588 38.5% 359.861 971 

منعقده قراردادهای  570 37.3% 327.313 899 

بهره برداری رسیده طرح های به  509 % 33.3  249.923 773 

100 % 1529 جمع کل درخواست ها  48.370 2643 

 

 

  

اجررررررررای 

طررررح ها و 

 برنررررررامه ها

 

ستان قلعه گنج به منظور     شهر شتیبانی از راه حمایت در  سط طرح   اندازی بنگاهو پ صادی کوچک و متو های متعددی در بخش  های اقت

نک بنیاد علوی، با مابینفینامه شناسایی و جهت پرداخت تسهیالت و خرید تجهیزات مساعدت شده است که از محل تفاهم       تولید،

ستانداری    ست جمهوری در  محروم مناطق توسعه  ها و معاونت سینا، ا صادی  توسعه  محرومیت، رفع جهت کمک به نهاد ریا  و اقت

برای شهرستان     محروم، مناطق اولویت به عنایت با و شده است   انجام یافتهتوسعه  کمتر مناطق در زااشتغال  هایطرح از حمایت

ست. در این   قلعه گنج نیز تفاهم ضاء گردیده ا ستان    در نامه،تفاهم نامه تهیه و ام سهیالت از   طرح هر برای گنج قلعه شهر میزان ت

 اشررتغال، تسررهیالت بانکی توسررط بانک سررینا در نظر  با تصررویب کارگروه  ریال میلیارد 40 تسررهیالت میلیون ریال تا سرر   100

 است.  شدهگرفته
 

زیست محیطی امور 

و منابع پایه 

امور اقتصادی

امور اجتماعی

امور زیربنایی

سایر امور

زیست محیطی و منابع  امور 
پایه 

کمک به اجرای طرح آبخیزداری و 
آبخوانداری

یعیطرح بیابان زدایی و احیاء منابع طب
کمک به توسعه تولید محصوالت 

گلخانه ای
احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت

مگاوات4
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اقتصادیامور 

کمک به راه اندازی نواحی 
صنعتی

کمک به راه اندازی واحد های 
ه  تولیدی و فرآوری فعال در ناحی
صنعتی شهرستان قلعه گنج

کارخانه فرآوری لبنیات پاک
قلعه گنج  

کارخانه تولید رب گوجه 
فرنگی

کارخانه دومنظوره تولید رب
ر گوجه فرنگی و شیره و خمی

خرما

کارخانه روغن کشی کنجد 
پاکدیس  قلعه گنج 

کارخانه آبمیوه پاکدیس

حداث نیروگاه خورشیدیا

کمک به راه اندازی سایر واحد 
لی  های صنعتی  تولیدی و تبدی

در سطح شهرستان قلعه گنج

احداث دامداری های بز . 1

مورسیا در سطح روستاها

احداث کارخانه آهک . 1
صنعتی کاوه قلعه گنج

عه کمک به شکل گیری و توس
کسب و کارهای منطقه

دامداری های جوامع محلی 
(بز مورسیا)

در سطحصنایع دستیطرح 
جوامع محلی

طرح توسعه بافت فرش 

واحدهای تولیدی گلخانه ای

کشت گیاهان دارویی

کمک به اجرای طرح های 
گردشگری

احداث هتل کپری در قلعه 
گنج

کمک به اجرای طرح هادی با 
رویکرد گردشگری

برگزاری دوره های آموزشی 
مهارت محور و تخصصی
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اجتماعیامور 

برگزاری دوره  
های عمومی

برگزاری دوره های  
استعداد یابی و 
آموزش حفظ  

محیط زیست   

برگزاری کارگاه  
های توانمندسازی و
آموزش مهارت های  

زندگی   

کمک به سواد 
10آموزی افراد 

سال49تا  

طرح ارتقای 
تحصیلی 

دانش آموزان

اهدای جوایز به 
دانش آموزان و 

معلمان برتر

تعمیر و تجهیز 
مدارس در سطح 
شهرستان قلعه 

گنج

طرح هوشمند  
سازی مدارس 

احداث کتابخانه  
عمومی

ها و توسعه فعالیت
زیرساختهای  

ورزشی در سطح 
شهرستان  

توسعه خدمات 
مذهبی شهرستان

کمک به فعالیت  
های فرهنگی و 
ائر دینی و ترویج شع

اسالمی

بهداشت  توسعه 
و سالمت
شهرستان
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زیربناییامور

خدمات ارتباطی

طرح توسعه حمل ونقل بار و 
مسافر

اجرای آسفالت راه روستایی

اجرای آسفالت راه مجتمع 
دامداری بز مورسیا

احداث پل در مسیر رمشک

احداث بلوار دسترسی به 
بیمارستان و مجتمع اداری

طراحی و اجرای روشنایی و فضای
سبز رفوژ وسط بلوار علوی

خدمات زیربنایی

پروژه راه اندازی و توسعه شبکه
اینترنت روستایی

500ساخت و توزیع منبع آب 
خانوار کمیته 41لیتری  برای

امداد 

ر اهدای یک دستگاه ماشین تانک
آبرسانی به عشایر شهرستان 

ی مساعدت به تامین آب آشامیدن
روستای دهستان مارز8

ساخت منبع و حفر چاه آب 
آشامیدنی

دستگاه تانکر 3خرید و اهداء 
آبرسانی

حلقه 11مساعدت به احیاء تعداد 
قنات

خدمات روبنایی

احداث ساختمان نیروی انتظامی

احداث پاسگاه انتظامی مارز

مساعدت با احداث آسایشگاه 
سربازان نیروی انتظامی

مساعدت جهت خرید خودرو 
سواری برای فرماندهی انتظامی

زی کمک به تجهیز آشپزخانه مرک
نیروی انتظامی 

توسعه فضاها و زیرساخت های 
الزم برای گذران اوقات فراغت

مشارکت در ساخت جایگاه آتش 
دستگاه ماشین آتش2نشانی و خرید 

نشانی

چاه تجهیز ساختمان شهرداری
خداداد

با عدد بوستان روستایی8احداث 
96مشارکت دهیاری در سال 

سایر امور

اد احداث و تجهیز مجتمع بنی
مستعضفان

طراحی و اجرای کفسازی و 
مبلمان شهری

کمک به سمپاشی جهت 
مبارزه با ملخ های صحرایی  

100تامین جهیزیه برای 
زوج

میلیون ریال به5پرداخت مبلغ 
هر یک از زوج های محروم

مساعدت به ایتام در ایام ماه
مبارک رمضان 

مساعدت در تکمیل احداث 
خانوار مددجوی 29منزل 

روستایی

ا منزل مسکونی ب41احداث 
مصالح بومی 

توزیع لوازم خانگی و فرش
خانوار 41برای 

در تامین مواد غذایی دانش 
آموزان مدارس شبانه روزی 

هزار دست البسه 18توزیع 
بین دانش آموزان

درصد هزینه ای 50پرداخت
کتاب دانش آموزان
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مشارکت با 

هلدینگ های 

بنیاد 

مستضعفان

همکاری با هلدینگ مادر تخصصی سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان . (احداث هتل کپری در قلعه گنج)1

همکاری با شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس . (احداث مجتمع دامپروری بز مورسیا)1

همکاری با گسترش صنایع غذایی سینا ؛ شرکت. پاك، احداث کارخانه فرآوری لبنیاتلبنیات پاستوریزه1

همکاری شرکت گروه گسترش ارتباطات وفناوری اطالعات سینا. 1

همکاری با شرکت مهندسی ایران برنا در طرح شبکه ارتباطی پهن باند شهرستان قلعه گنج. 1

همکاری با گسترش صنایع معدنی کاوه پارس در احداث کارخانه آهک در قلعه گنج. 1

همکاری با گسترش صنایع غذایی سینا شرکت پاکدیس . (کارخانه  تولید آبمیوه -احداث کارخانه روغن کشی از کنجد)1

همکاری شرکت اسکان ایران جهت انجام  امور عمرانی و زیر بنایی در شهرستان . 1

هم افزایی با

دستگاه های 

اجرایی

( ره)اداره کل کمیته امداد امام خمینی 
اداره کل  بهزیستی

ناحیه م اومت بسیج شهرستان قلعه گنج و گروه های جهادی  
موسسه خیریه انفاق ثلث

اداره کل فنی و حرفه ای استان کرمان
اداره کل جنگل ها، مراتع و آبخیزداری  

فرمانداری شهرستان قلعه گنج، بخشداریها و دهیاریها. 1

سازمان جهاد کشاورزی
شهرداری قلعه گنج 
دفتر امام جمعه  

اداره کل راه و شهرسازی
اداره کل بنیاد مسکن ان الب اسالمی

اداره کل آموزش و پرورش
(جنوب کرمان)دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 

نیروی انتظامی شهرستان قلعه گنج
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نررررتررررایررررج   

ررای            ر ر ر ر ر ر اج

 طرررررررررررررح 

  

منط ه کشررور با مشررارکت گسررترده مردم شررروع به فعالیت نموده  10در  97این طرح تا پایان سررال 

زدائی، عدالت اجتماعی، توسرررعه        یی، محرومیت ف رزدااسرررت و نمادی از فرهنگ و مدیریت جهادی،       

 وری را در چارچوب اقتصاد م اومتی به نمایش گذاشته است. متوازن و ارت اء بهره

 
 

نرخ کاهش: م ابله با پدیده بیکاری

درصد 7درصد به 27بیکاری از 

درصدی پرونده های  70کاهش  

متشکل در دادگستری شهرستان

نسبت به قبل از اجرای طرح 

کسب جایزه تعالی 

وان  ت ویت سرمایه های انسانی به عن

مهم ترین و مؤثرترین عامل برای  

آبادانی و پیشرفت

تحول و تغییر در باورها و کردارها
اعتمادسازی و همدلی و مشارکت  

مردم

ارت اء فرهنگ کار و تالش. 1
کاهش اختالفات قومی و محلی و. 1

ایجاد فضای محبت و وحدت


