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 چکیده

سازی كلیه امكانات از جمله منابع مالي و سرمایه های انساني به منظور توسعه كار آفریني و به تامین شرایط مطلوب و مهیا

اقتصاد  شالودهطبقات محروم جامعه، حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی و تاكید بر ارتقاء درآمد 

ای، وضـعیت سطح بندی ابعاد مختلف توسعه )اقتصـادی، . در این مقاله بـا اسـتفاده از روش مقایسهمي باشدمقاومتي 

مورد بررسي و مطالعه قرار مي گیرد. یافته های  ،در جهت توانمندسازی مناطقتجـاری،مالي و انساني( در مناطق محروم كشور 

ر این دباشد.  این مقالـه نشـانگر ایـن مهم است كه سطح توسعه مالي كمتر از سطح توسعه اقتصـادی و توسعه انساني مي

مطالعه به بررسي مكانیسم اثرگذاری اهرم های مالي بر كاهش فقر در مناطق محروم پرداخته شده است. نتایج بررسي تاثیر اهرم 

قلعه كنج به عنوان الگوی پیشرفت و آباداني  شهرستان در جمعیتيهای مالي در جهت توانمندسازی دهك های سوم و چهارم 

دهد كه اهرم مالي و سرمایه گذاری در این منطقه محروم با همكاری خود مردم در توانمندسازی ن مينشادر بنیاد مستضعفان 

مي تواند به عنوان راهنمای اثر گذار در اجتماعي، كاهش محرومیت، رشد اقتصاد محلي و تولید محصوالت داخلي موثر است و 

 ر كار قرار گیرد.های پیشرفت و توسعه ای مناطق محرم در دستو سیاستجهت اعمال 

 

 مناطق محروم، آزمون مقايسه اي، قلعه گنج اهرم هاي مالي ،توانمندسازيها:کلید واژه

 مقدمه

، تنها، سرانه تولید ناخالص ملي باال، دهه های اخیر. در توسعه نسل بشر از اهمیت به سزایي برخوردار استدر دنیای امروز 

الگوهای  .دغدغة توسعه در پارادایم جدید، خوشبختي چندجانبه نسل بشر استها بهحساب مي آمد. اما نشانه كامیابي ملت

مفهوم توسعة پایدار .ها( مي پردازدها و دولتنوظهور در مفاهیم توسعه به مرور مباني و لزوم توجهبه پایداری توسعه )توسط ملت

ترین ایده، مربوط به كمیسیون جهانیتوسعه ریتاكنون به روشهای گوناگون درقالب مفاهیم متنوعي استفاده شده است، اما محو

پایدار است كه بتواند احتیاجات نسل حاضر ایتببین شده است. بر اساس این تعریف، توسعه 7891و محیط زیست بوده كه در 

موجز و پرمحتوا .از آن هنگام این بیان 7هایشان تأمین كندسازی نیازمندیرا بدون فدا كردن توانایي نسلهای آیندهبرای برآورده

المللي، سازمانها و شركتهای تجاری، مؤسسات علمي و دانشگاهي وگروههای غیردولتي طور گسترده از سویدولتها، نهادهای بینبه

 (Gladwin, 1997) پذیرفته و به كار گرفته شده است

ولید ناخالص ملیباال لزوماً نشانه ت دغدغة توسعه درپارادایم جدید، خوشبختي چندوجهیجوامع بشر است. بر این مبنا سرانه

 بین تأثیرگذارند كه تولید ناخالص ملي با رویكرد اقتصادیخوشبختي مردم یك جامعه نیست، چرا كه معیارهای دیگری نیز در این

رگذار تأثی هایهای فیزیكي، دیگر انواعسرمایهامروزه ادبیات توسعه با گذر از توجه صرف به سرمایه .دهدمحض، آنها را پوشش نمي

                                                           
1World Commission on Environment and Development, 1987 
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خدمات، كاركردها، فرایندها و منابع تجدیدپذیر بیولوژیك  :های طبیعي )شامل مواردی همچوندر فرایند توسعه همانند سرمایه

اردی هایانساني )شامل موهای زیرزمیني و ...(، سرمایهناپذیر نظیر مواد معدني، سوختهای فسیلي، آبدر كنار منابع زمینیتجدید

های اجتماعي )شامل مواردی همچون: انسجام هارت، سالمتي، تغذیه، ایمني، امنیت و انگیزهانسانها( و سرمایههمچون: دانش، م

پذیری و تشریك مساعي در امور، برابری فرصتها، آزادی تشكلهایصنفي، نظم اجتماعي، اعتماد متقابل،تشخص فرهنگي، مشاركت

فرایند "بانك جهانیتوسعة پایدار را  (Gladwin et al., 1995, White, 2004) .و ...( را نیز مورد توجه قرار داده است

بانك جهاني این  "داند كه مردم پیش رو دارند.از داراییها به منظور حفظ واعتالی فرصتهایي مي (Portfolio) مدیریت سبدی

 "شدهلذخیرهخالص تعدی"ه نام داند و بر این اساس شاخصي بفیزیكي، طبیعي و انساني ميسبد را متشكل از سهدسته سرمایه

شده به صورت تغییرات نرخواقعي ذخیره را كند. نحوه محاسبه ذخیرهخالص تعدیلگیری توسعه پایدار مطرح ميرا برای اندازه

 .(Bolt et al., 2002) سنجدهای فیزیكي،طبیعیوانساني ميدر یك اقتصاد پس از محاسبة میزان كاهش یا افزایش سرمایه

های طبیعي و اجتماعي را اولویت داده است و شده، سرمایهبردی توسعه پایدار براساس مفهوم ذخیرة خالص تعدیلالگوی راه

وری هر نوع كند. چون بهرهآنهارا بیش از آن كه در قالب جایگزین داراییهای مصنوع بشر بنگرد، به عنوان مكمل آن فرضمي

به  -بایست بطور مجزا سالم باقي بماندشده در الگو ميگونهسرمایه معرفيسرمایه به وجود انواع دیگر وابسته است، پس هر 

رتیب تتوانند جای خالیدیگری را پر كنند بدینها نميفرض مهم اقتصادنئوكالسیك هیچ كدام از سرمایهمعنای دیگربرخالف پیش

آالت، ابزار، فناوریها، ساختمانها، ماشینها، های مصنوع بشر )شامل: كاالهای مصرفي وتولیدی نظیر كارخانهكاركرد سرمایه

 ودكنندهیا محد -بایست با مالحظه تأثیر آن بر چهار نوع سرمایه اصلیتوانمندساززیرساختها، وسایر محصوالت ساخت بشر( را مي

 :نگریست

 پذیر طبیعي(محیطي )شامل خدمات،كاركردها، فرایندها و منابع زایشسرمایه زیست -7

 های فسیلي، آبهای زیرزمیني(ناپذیر نظیر مواد معدني، سوخت)شامل منابع طبیعیزایشسرمایه مادی  -2

 سرمایهانساني )شامل دانش، مهارت، سالمتي، تغذیه، ایمني، امنیت و انگیزه انسانها( -3

عامله، سرمایه اجتماعي )شامل جامعه مدني، انسجام اجتماعي، اعتماد متقابل، تشخص فرهنگي،هنجارهای تبادل و م -4

 برابری، توانمندسازی، 

در این پژوهش به دنبال مطالعه اثرگذاری اهرم های مالي در فرآیند توامند سازی جامعه در راستای ارتقاء ابعاد مختلف توسعه  

تر اهرم به معني به عبارت دقیق، اصطالحي است برای اشاره به نوعي روش تكثیر كردن سود یا زیان ،مالي  اهرمخواهیم بود 

آیا اهرم مالي در فرآیند توانمند سازی نقش آفرین  .قرض كردن پول به منظور چندبرابر كردن درآمد حاصل از دادوستد است

وش پژوهش و جمع آوری اطالعات پرداخته خواهد شد و بخش خواهد بود؟ در ادامه پس از ادبیات و مباني نظری به معرفي ر

 پایاني به ارزیابي نتایج و پیشنهادات سیاستي اختصاص خواهد یافت.

 بیان مساله

 شاخص های توسعه اقتصادی 

له ی فاصكشور های توسعه یافته ، عواملي را به عنوان عوامل توسعه یافتگي برگزیده اند ، و از این عوامل برای سنجش میزان 

 كشور های توسعه نیافته و یا در حال توسعه با خود بهره مي گیرند. برخي از مهم ترین شاخص های توسعه عبارت اند از :

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87
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 شاخص درآمد سرانه  -1

که نشان می دهد  متوسط درآمد از تقسیم درآمد ملي )تولید ناخالص داخلي( یك كشور  به جمعیت آن به دست مي آید 

كشورهای توسعه یافته درآمد سرانه باال تری نسبت به كشورهای در  در طول یک سال چه قدر است . جامعهاز یک فرد 

حال توسعه دارند . اما عكس این امر برقرار نیست. یعني ممكن است كشوری در حال توسعه باشد اما درآمد سرانه باالیي داشته 

 باشد )مثل امارات متحده عربي(

  شاخص برابری قدرت خرید  -2

ابتدا  کهبا توجه به این كه قیمت ها در جوامع مختلف قابل مقایسه نیست ، از این شاخص استفاده مي شود . به این ترتیب 

مقدار تولید کاالهای آن کشور در قیمت جهانی ضرب می شود و سپس تولید ناخالص ملی و از این طریق درآمد 

 این كار باعث مي شود امكان مقایسه ی در آمد سرانه بین دو كشور فراهم شود. سرانه محاسبه می شود.

 ثبات اقتصادی   -3

نرخ رشد اقتصادی ممكن است در برخي جوامع در حال توسعه بیش تر از جوامع توسعه یافته باشد ولي این رشد پایدار نیست 

شود كه با پایین آمدن احتمالي این نرخ ، رشد اقتصادی و عواملي چون كاهش ناگهاني قیمت كاال سبب ایجاد این رشد مي 

ممكن است تمایلي به افزایش دوباره نداشته باشد . اما كشورهای در حال توسعه از آن جا كه دارای اقتصاد با ثبات اند ، هرچند 

 فتگي.نرخ رشدشان زیاد باال نباشد اما این نرخ پایدار است و این ثبات خود مالكي است برای توسعه یا

 شاخص های توسعه انسانی  –4

 عواملي مانند رشد جمعیت ، میزان سواد ، امكانات و امید به زندگي در زمره شاخص های توسعه انساني قرار مي گیرند.

كشور دنیا و پس از كشور  711، ایران را در جایگاه نود و چهارم توسعه انساني از  2171گزارش جهاني سازمان ملل در سال 

 است. دادهون لبنان ، قطر و بحرین قرار هایي چ

ه پیش بیني شده است ك "برنامه توسعه"به منظور رسیدن به نرم جهاني توسعه ، در ایران برنامه هایي پنج ساله تحت عنوان 

 در صورت اجرای این برنامه ها رسیدن ایران در رتبه اول توسعه انساني در خاورمیانه پیش بیني شده است.

 ترین شاخص های توسعه انساني عبارت اند از : برخي از مهم

  نرخ سواد                                                     نرخ رشد جمعیت 

  توزیع درآمد و امكانات                                      سرانه تسهیالت بهداشتي و رفاهي 

  سرانه تسهیالت آموزشي                                     امید به زندگي 

 نرخ بي كاری 
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 نگاهی به وضعیت فقر در جهان و ایران

طور كه ( است. همان7های فقر مطلق در مناطق مختلف جهان، به شرح جدول شماره )برآوردهای بانك جهاني از برخي شاخص

اند این در دالر در روز زندگي كرده 7.8درصد از جمعیت جهان با درآمدی زیر خط فقر  ده، 2172شود، در سال مالحظه مي

 .دالر در روز بوده است 7.8د از جمعیت زیر خط فقر درص 32.92، درآمد 7881حالي است كه در سال 

 2112و  1111های دالر در روز در سال 1.1آمارهای فقر بر اساس خط فقر 

 سال منطقه
نرخ فقر 

 )درصد(

شکاف فقر 

 )درصد(

شدت 

 فقر

تعداد فقرا )میلیون 

 نفر(

 خاورمیانه و شمال آفریقا
1990 6.17 1.15 0.38 14.18 

2015 5.01 1.28 0.50 18.64 

 صحرای آفریقا
1990 54.26 24.33 14.15 277.51 

2015 41.10 15.79 8.24 413.25 

 آمریكای التین و كارائیب
1990 14.19 5.76 3.41 62.57 

2015 4.13 1.54 0.92 25.90 

 سایر مناطق با درآمد باال
1990 0.48 0.28 0.22 4.32 

2015 0.68 0.49 0.42 7.32 

 آسیای مركزیاروپا و 
1990     

2015 1.47 0.40 0.18 7.15 

 شرق آسیا و اقیانوسیه
1990 61.60 22.64 10.82 987.05 

2015 2.32 0.46 0.16 47.18 

 جنوب آسیا
1990 47.31 13.23 5.10 535.91 

2015 .. ... .. .. 

 كل جهان
1990 35.85 12.71 6.12 1894.82 

2015 10 3.10 1.49 735.86 

سایر مناطق با درآمد 

 پایین

1990 43.15 15.27 7.34 1890.50 

2015 11.62 3.55 1.67 728.54 
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حال بانك میزان فقر مطلق در جهان كاهش یافته است. بااین 2172و  7881های توان گفت در فاصله سالبر این اساس مي

است، همچنان تعداد افرادی كه در فقر شدید به سر هایي كه در كاهش فقر حاصل شده جهاني اعالم كرده باوجود پیشرفت

 رسد كه در آینده كاهش فقرهای صورت گرفته از رشد جهاني، به نظر ميبینيقبول است و با توجه به پیشبرند غیرقابلمي

اگرچه در منطقه  توجه آنكهجالب.به طول بینجامد 2131اندازه كافي سریع نباشد و احتماالً نابودی كامل فقر مطلق تا سال به

شاخص شدت  نشان مي دهد بررسي این كاهش یافته اما بازه مذكوردرصد طي  2به  2.2خاورمیانه و شمال آفریقا، نرخ فقر از 

مراتب بدتر شده است. ضمناً بهبود شاخص شدت فقر در منطقه شرق آسیا و اقیانوسیه طي ها بهفقر در این منطقه طي این سال

 .توجه استدار و قابلمعني دوره مذكور، كامالً

درصد از جمعیت جهان را در خود  11كشور كه  712جدیدترین برآوردهای سازمان ملل متحد از وضعیت فقر چندبعدی در 

 .اند در جدول زیر نشان داده شده استجای داده

 2112فقر چندبعدی در مناطق مختلف جهان در سال 

 منطقه
شاخصفقر 

 چندبعدی

نرخ (درصد)

 فقر

شدت 

 فقر

تعداد (میلیون نفر)

 فقرا

 559.6 54.9 57.8 0317 صحرای آفریقا

 545.9 45.8 31.3 0.143 جنوب آسیا

 65.7 50.8 19.2 0.098 کشورهای عربی

آمریکای التین و 

 کارائیب
0.042 10.1 41.8 52.3 

 117.7 43.1 5.9 0.025 شرق آسیا و اقیانوسیه

شرق اروپا و آسیای 

 مرکزی
0.009 2.4 38.9 3.5 

 

 نگاهی به وضعیت فقر در ایران 

ویژه پس از پیروزی انقالب اسالمي كه اهمیت اهدافي از قبیل حمایت ای مورد توجه بوده است. بهدر ایران، فقر همواره مسئله

قانون اساسي و  43و  37، 27، 3تنها مسئله فقر و رفع آن در اصول -از مستضعفان و نیازمندان دوچندان شد و در این راستا نه



 کاوی اقتصاد مقاومتیهمایش تجربه

 
 8931سال اول، زمستان 

 
 

 

 

 

 
 کاوی اقتصاد مقاومتیهمایش تجربه

 

 بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی

 

 رگوه بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی
 

له منظور توجه به مسئهای زیادی بهساله توسعه موردتوجه قرار گرفت بلكه نهادها و سازمانهای پنجنیز در تدوین و اجرای برنامه

 .پذیر شكل گرفتفقر و حمایت از رفاه اقشار آسیب

 خط فقر

دالر در روز )نرخ فقر(،  7.8جمعیت زیر خط فقر ، شاخص درصد 7881-2171بر اساس برآوردهای بانك جهاني در دوره زماني 

 .استداشته در ایران از روندی كاهشي 

 

 (شاخص نسبت فقر در ایران (2112-1111

 2017 2010 2000 1990 شاخص

 81.1 74.5 66.1 56.2 جمعیت كل

 .. .. .. .. درصد جمعیت زیر خط فقر ملي

 0.2 1 2.6 5.6 روزدالر در  7.8المللي درصد جمعیت زیر خط فقر بین

 

شود اطالعات مربوط به خط فقر ملي ایران در دسترس نیست. الزم به ذكر است كه در طور كه در جدول باال مالحظه ميهمان

 7392ایران انتشار شاخص خط فقر بر اساس قانون بر عهده وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي است اما این وزارتخانه از سال 

مي طور رسهای اخیر بهصورت رسمي منتشر نكرده است. ضمناً هیچ نهاد دیگری نیز تا سالخصوص خط فقر به رقمي را درهیچ

ام تازگي اقدهای مجلس شورای اسالمي بهحال مركز پژوهشاقدام به محاسبه و انتشار خط فقر ملي در ایران ننموده است. بااین

و بهار  7382، 7382های ر خوشه شهری و پنج خوشه روستایي كشور در سالنفره در میان چها 4به برآورد خط فقر خانوارهای 

 .كرده است 7381و تابستان 

 های مجلس )هزار تومان(منبع مرکز پژوهش -برآورد خط فقر ماهیانه و نرخ رشد آن در مناطق شهری

 خوشه چهارم خوشه سوم خوشه دوم خوشه اول خط فقر سال

 2076 1365 983 1109 نفره 4خط فقر خانوار  1395

 2316 1544 1129 1253 نفره 4خط فقر خانوار  1396

 11.6 13.1 14.8 13 )درصد(7382نرخ رشد نسبت به سال 

 2450 1618 1180 1312 نفره 4خط فقر خانوار  1397
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 رگوه بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی
 

 11.1 10.9 10.2 9.3 )درصد(7382نرخ رشد نسبت به بهار 

 2728 1810 1331 1489 نفره 4خط فقر خانوار  1397

 22.4 23.9 42.3 25.8 )درصد(82نرخ رشد نسبت به تابستان 

 7382دست آمده كه در سال شود اوالً باالترین خط فقر ماهیانه برای شهرستان تهران بهطور كه در جدول باال مالحظه ميهمان

هزار تومان  129در حدود دو میلیون و  7381تابستان هزار تومان محاسبه شده و در  12برای یك خانوار چهارنفره دو میلیون 

هزار تومان برای یك  219نسبت به بهار همان سال،  7381برآورد شده است. ثانیاً خط فقر در شهرستان تهران تنها در تابستان 

نسبت  7381فقر در سال دهنده قرار گرفتن افراد بیشتری در زیر خط تواند نشاننفره افزایش داشته كه این موضوع مي 4خانوار 

 .های قبل باشدبه سال

 تصمیم و اقدام

پس از مطالعه ادبیات موضوع در این بخش برای پاسخ به سوال اصلي پژوهش یعني بررسي اثر گذاری اهرم مالي بر فعالیت های 

راستا اقدام الزم  این.در مقایسه ای مي توان تصمیم و اقدام مقتضي را مشخص نمود –علي محرومیت زدایي و انتخاب روش 

جهت جمع آوری اطالعات در مرحله نخست انجام شده است. پس از بررسي اولیه اطالعات و شناسایي اهداف مورد مطالعه 

 مقایسه میزان فعالیت بر اساس درصد اهرم مورداستفاده ارائه خواهد شد.

 پیامدها و دستاوردها

طق محروم بنیاد مستضعفان، شهرستان قلعه گنج با رویكر مقایسه ای  در شرایط بررسي فعالیت های انجام شده در طرح آباداني منا

به عبارتي در این بخش تالش خواهد شد اقدامات و  ،مورد ارزیابي قرار خواهد گرفت توانمندسازیاستفاده از اهرم های مالي در جهت 

 وانمندسازی ارائه شود.نتایج طرح از منظر استفاده یا عدم استفاده اهرم های مالي در راستای ت

با همراهي و هماهنگي جوامع محلي و مسئوالن، به اجرا در آمده است.  7383گنج از سال طرح پیشرفت، عمران و آباداني شهرستان قلعه

صورت است كه به « سازی مدارساحداث و مقاوم»و « طرح سالمت مادران»اقداماتي نظیر  :شونداین اقدامات به دو دسته كلي تقسیم مي

دهي به توسعه منطقه با های مناطق هدف با رویكرد شتابآیند، و در شهرستانسراسری در دیگر مناطق محروم كشور نیز به اجرا در مي

های هدف طرح با توجه به دسته دوم اقداماتي است كه به صورت اختصاصي در شهرستانو  شوندحساسیت و جدیدت بیشتری دنبال مي

تا پایان شوند. در ادامه برخي از مهمترین اقدامات صورت گرفته اقتصادی و فرهنگي منطقه و نیازهای آن اجرا مي های اجتماعي،ظرفیت

 .خواهد شددر این شهرستان ارائه  7389مهر ماه سال 

 ابزارهای توانمندسازی در مناطق محروم قلعه گنج)بدون استفاده از اهرم مالی(-4-1

 طرح سالمت مادران 
مادر تحت  1100؛  7389گنج این شهرستان مشمول طرح سالمت مادران شده است. در سال طرح پیشرفت و آباداني شهرستان قلعهاز ابتدای 

سبد در هفت ماهه  4411پوشش طرح قرار گرفتند كه در هر دو ماه یكبار دو نوبت سبد غذایي مورد تأیید وزارت بهداشت را دریافت نمودند )
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متر مربع با امكانات بخش اورژانس، بخش تشخیصي )رادیولوژی،  7141سالمت در شهرستان رمشك با زیر بنای (. مركز جامع 7389نخست 

پزشكي و تأمین دو آمبوالنس( در دست احداث است. با ها، بخش كلینیكي )مركز دندان پزشكي و روان سونوگرافي و مامایي( مجموعه آزمایشگاه

آغاز  21/18/7382نماید. این پروژه از ركز دسترسي ساكنان این بخش را به خدمات درماني را تسهیل مياندازی این متوجه به بعد مسافت راه

درصد اعالم شده  82پیشرفت واقعي این پروژه در حدود  7389ی نازک كاری است. در پایان مهر ماه سال شده است و در حال حاضر در مرحله

 .است

 

 شکاحداث مرکزجامع سالمت در شهرستان رم

متر مربع با امكانات بخش اورژانس، بخش تشخیصي )رادیولوژی، سونوگرافي و مامایي(  7141مركز جامع سالمت در شهرستان رمشك با زیر بنای 

پزشكي و تأمین دو آمبوالنس( در دست احداث است. با توجه به بعد مسافت ها، بخش كلینیكي )مركز دندان پزشكي و روان مجموعه آزمایشگاه

آغاز شده است و در حال  21/18/7382نماید. این پروژه از اندازی این مركز دسترسي ساكنان این بخش را به خدمات درماني را تسهیل ميراه

 درصد اعالم شده است.  82پیشرفت واقعي این پروژه در حدود  7389ی نازک كاری است. در پایان مهر ماه سال حاضر در مرحله

 ش آموزانطرح ارتقای تحصیلی دان
اند. در ادامه شرحي از اقدامات صورت دانش آموز تحت پوشش طرح ارتقای تحصیلي قرار گرفته 7422تعداد  7381 -7389در سال تحصیلي 

 ارائه مي گردد: 7389گرفته در این حوزه تا پایان مهر ماه سال 

 های تقویتي، توزیع نرم افزارهای آموزشي، توزیع كتب كمك آموزشي، توزیع مجالت های آزمایشي، كالسبرگزاری آزمون

 دانشمند و...  

  مرحله آزمون آزمایشي كنكور برای پایه دوازده و پیش دانشگاهي  2برگزاری 

 افزار در مدارس شهرستان قلعه گنجنرم 41افزار به تعداد های آموزشي نرمبرگزاری كارگاه 

  82آموزشي در مقطع دوم متوسطه، سوم و چهارم در سال كتاب كمكجلد  4924توزیع  

  82جلد كتاب كمك آموزشي در پایه های ده، یازده، دوازده و پیش دانشگاهي در سال  2222توزیع 

  81جلد كتاب كمك آموزشي در پایه های ده، یازده، دوازده و پیش دانشگاهي در سال  3732توزیع 

  81ر پایه های ده، یازده، دوازده و پیش دانشگاهي در سال مجموعه آموزشي د 422توزیع 

 
 

 

 7381-89الي 7392 -91جدول آمار دانش آموزان برخوردار از خدمات طرح ارتقاء تحصیلي سال های تحصیلي 

 نام منطقه
 سال تحصیلي

 جمع كل
86-87 87-88 88-89 89-90 90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 

 71722 7422 7213 7247 7229 821 248 227 227 439 499 488 472 قلعه گنج
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 پروژه های عمرانی در شهرستان قلعه گنج  
اند احداث پارک شادی و شهربازی قلعه گنج، احداث مجموعه ها در شهرستان قلعه گنج به اجرا در آمدههایي كه در جهت توسعه زیرساختاز جمله پروژه

 باشد. دهنه پل مي 22گنج و احداث ورزشي چند منظوره در شهرستان، احداث دارالقرآن قلعهفرهنگي ـ 

 

 عنوان پروژه
 هزینه  كل پروژه

 )میلیون ریال(
 وضعیت موجود تاریخ پایان تاریخ شروع درصد پیشرفت

 تحویل موقت 7389 7382 %711 22211 احداث پارک شادی

 ریزی دالاجرای بتن 7389 7382 %4/88 24.741،111 دستگاه پل 22تعریض 

 افتتاح گردیده  7389در خردا ماه  7389 7382 %711 2.211 احداث دارالقرآن

 7389 7382 %88 92111 مجموعه ورزشي
تحویل داده  22/77/81طبق برنامه مي بایست در تاریخ 

 مي شد.

 

 درصدی( 21از اهرم مالی  ابزارهای توانمندسازی در مناطق محروم قلعه گنج)با استفاده-4-2

 درصدی( 21احداثومقاومسازیمدارس )اهرم 

اد یدر راستای توسعه عدالت، رفع محرومیت آموزشي و ارتقاء سطح علمي مناطق محروم و كمتر توسعه یافته كشور، بنیاد علوی به نمایندگي از بن

، به منظور جایگزین نمودن این 81-89یافته، تا پایان سال تحصیلي كالس درس در مناطق محروم و كمتر توسعه  7111مستضعفان برای احداث 

ای منعقد نمود درصدی با سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس كشور تفاهم نامه 21كالس ها با كالس های غیر استاندارد به صورت مشاركت 

گنج نیز در دستور كار بنیاد علوی و سازمان نوسازی تان قلعهكالس درس در شهرس 282سازی است. مطابق الحاقیه تفاهم نامه احداث و مقاوم

 سازی خواهد شد. كالس مقاوم 92كالس احداث و  277قرار گرفته است؛ كه 

 

 

 گنجكالس درس شهرستان قلعه 282
 

 درصد پیشرفت برنامه

 درصد 79 82-81گنج سال كالس درس شهرستان قلعه 22

 - 81-89سال گنج كالس درس شهرستان قلعه29

 - 89-88گنج سال كالس درس شهرستان قلعه712

گنج در درصد در شهرستان قلعه 79مدرسه  با پیشرفت  72كالس درس در قالب  22ساخته شده است و  7384-82 كالس درس در سال 22*  

 باشد. دست ساخت مي

 درصدی( 111اهرم مالی ابزارهای توانمندسازی در مناطق محروم قلعه گنج)با استفاده از -4-3

 افزایی جوامع محلی  پروژه توان 
ت. اين طرح، سافزايي جوامع محلي پس از مطالعات تطبيقي و بررسي تجارب دنيا و كشور با تكيه بر مباني و الگوهاي ارزشي ايراني ـ اسالمي تعريف شده اپروژه توان

هاي اعتبار و پس انداز، ايجاد دسترسي روستاييان كم درآمد به تسهيالت براي مشاركت جمعي در قالب گروهافزايي جوامع محلي را از طريق ايجاد بستر مناسب توان
اندازهاي خانوارهاي روستايي، با هدف افزايش درآمد خانوارهاي كم درآمد و توسعه اشتغال و تثبيت هاي فردي و اجتماعي روستاييان، و بسيج پساعتباري، ارتقاء مهارت

 كند. جود در جوامع محلي دنبال ميمشاغل مو
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دازي كه از انشوند. بنياد هر سه ماه به همان ميزان پسهاي آباداني و پيشرفت روستايي تشكيل ميها و صندوقانداز و اعتبار، گروهدر اين پروژه بر اساس مدل پس
 شود. هاي ايجاد و توسعه كسب و كار اعضاء ميسهيالت به پروژهكند. مجموع اعتبار صرف ارائه تآوري شده است، به صندوق كمك ميطرف اعضاء جمع

 دهد.افزايي جوامع محلي را نشان ميجدول زير آخرين وضعيت صندوق آباداني و پيشرفت روستاهاي تحت پوشش پروژه توان
 

 میزان ـ مقدار واحد سنجش شاخص

 72،232 خانوار تعداد خانوار روستایي

 27.884 نفر آباداني و پیشرفت روستاتعداد اعضاء صندوق های 

 7.212 گروه تعداد گروه های آباداني و پیشرفت روستا

 744 صندوق تعداد صندوق های آباداني و پیشرفت روستا

 4/1 میلیارد تومان میزان پس انداز اعضاء

 72792 فقره تعداد كل تسهیالت ارائه شده

 9/24 میلیارد تومان مبلغ تسهیالت ارائه شده

 4/2 میلیارد تومان مساعدت بنیاد

   واحد سنجش 

گنج در هر دهستان يك شركت تعاوني فراگير ملي تشكيل شده است كه در يابي به اهداف توانمندسازي و معيشت پايدار در شهرستان قلعههمچنين، به منظور دست
 گيرد.را در بر مي نفر 1،6،3گنج با تعداد اعضاي دهستان شهرستان قلعه 5تعاوني در  5مجموع 

 

 اعضاء ثبت شده مجامع برگزارشده روستاهای تحت پوشش نام شركت تعاوني نام دهستان

 7،241 2 23 شركت تعاوني فراگیر ملي ماندگار نوید قلعه گنج قلعه گنج

 342 2 22 شركت تعاوني فراگیر ملي توسعه و كار قلعه گنج پویا چاه دادخدا

 822 2 74 فراگیر ملي پیشگامان توسعه نگین سرخ قلعهشركت تعاوني  سرخ قلعه

 421 2 72 شركت تعاوني فاراگیر ملي تمدن كهن قلعه كالت پویا كار رمشك رمشك

 224 7 2 شركت تعاوني فراگیر ملي توسعه و كار نگین پارس كالت گنج دهستان مارز مارز

 3،217 8 92 جمع كل

 

 احداث دامداری های مردمی
و  برداری از دامداری به دامپروریشركتكشاورزیودامپروریفردوسپارس با هدف ایجاد اشتغال و معیشت پایدار، حفظ تعادل دام و مرتع، تغییر الگوی بهره

گنج تأسیس نموده است. این شركت، هزاررأسدام در شهرستان قلعهكاهش فشار بر منابع طبیعي شهرستان،یك مجتمعدامداریباظرفیتسه 

ر انتخاب نموده یبررسینژادهایبرتردنیا،نژادبُزمورسیاازاسپانیارا كههمقابلیتشیردهیباال داردوهمدربرابرشرایطآبوهواییمنطقه مقاوم است، برای رشد و تكثبا

 331،  89ماده( در مهر ماهرأس مي باشد. تعداد بزغاله متولد شده )نر و  2741؛ 7389است. تعداد دام موجود در دامداری ابراهیم آباد تا پایان مهر ماه 

 كیلوگرم مي باشد. 4428رأس بوده و تولید روزانه شیر نیز معادل 

رأسي( به منظور تقویت توانایي  22گنج، طرح توسعه دامداری های مردمي )به دنبال احداث مجتمع دامپروری )پرورش بز شیری( در شهرستان قلعه

 های یادكار بومي به اجرا درآمده است. آخرین وضعیت احداث دامداری بهره وری بیشتر از ظرفیت نیرویمالي خانوارهای ساكن در منطقه قلعه گنج و 

 شده در جدول زیر تشریح شده است. 
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 تعداد شرح

 22 برداری رسیده تعداد دامداری های به بهره

 21 تعداد دامداری های آماده ورود دام

 8 رأسي( 22دامداری های در حال ساخت )

 21 تعداد دامداری های معرفي شده به بانك

 

 تسهیالت اشتغالزایی یارانه دار روستایی  )اهرم چند صد درصدی(
ها دارای سهمیه جداگانه ( با استانداریSMEsزایي در مناطق روستایي )های اشتغالگنج در طرح كمك به پرداخت یارانه سود بانكي طرحشهرستان قلعه

میلیارد تومان است. فرآیند پرداخت تسهیالت نیز با معرفي متقاضي توسط استانداری به بانك سینا آغاز  2تسهیالت در این شهرستان باشد كه سقف مي

درصد  2درصد سود توسط بنیاد علوی و  2گردد. شود و پس از بررسي و تصویب توسط بانك، تسهیالت با كارمزد مصوب شورای پول و اعتبار ارائه ميمي

های اشتغالزایي توسط بانك سینا در گردد. اخرین وضعیت اعطاء تسهیالت طرحتوسط معاونت توسعه مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری تأمین مينیز 

 شهرستان قلعه گنج به شرح جدول ذیل است:

 میلیارد تومان(  ـ مبالغ به 7389اعطای تسهیالت یارانه دار در شهرستان قلعه گنج )تا پایان  مهر ماه سال 

 

 طرح های به بهره برداری رسیده قراردادهای منعقده

 اشتغال/ نفر مبلغ پرداخت شده تعداد برآورد اشتغال/ نفر مبلغ قرارداد تعداد

288 2/33 817 241 8/21 932 

 

 پیامدها و دستاوردها

شده استدر بررسي هرم جمعیتي اثرگذاری تعریف و شناسایي ابعاد پیشرفتو توسعه جوامع در بخش های اولیه پژوهش ارائه 

 :فعالیت های اقتصادی برای دو اولویت اثرگذار در جامعه متمركز خواهد شد

 اثر سیاست اقتصادی  بر گسترش و توسعه )بزرگ شدن كیك اقتصاد( -7

 اثر گذاری سیاست بازتوزیع درآمد و رفاه )تقسیم مجدد كیك اقتصاد( -2

 منشاء تاثیر هرم توزیع درآمد این امكان را برای توسعه و گسترش كیك اقتصاد ایجاد خواهنداهرم های مالي بدون در نظر گرفت 

غالب سیاست های باز توزیع درآمد در مجموعه حاكمیت با انواع ابزارهای مالیاتي و بودجه ریزی قابل تحقق است بررسي  كرد

هر چند میزان هزینه  ،ل اجتماعي بیشتری برخوردار خواهد بودها نشان مي دهد استفاده از اهرم مالي در دهك های باالتر از اقبا

درصدی  711مواتر بر نهاد متوالي از جمله بنیاد مستضعفان كاهش خواهد یافت برای مثال اثر گذاری فعالیتي كه با اهرم بیش از 

ورده مجری طرح آام با میزان میلیارد ) این مبلغ و 34در منطقه قلعه گنج استفاده شده است تسهیالت مناطق محروم با حجم 

میلیارد تومان از سوی دیگر قابل  21میلیارد تومان( از یك طرف و طرح آباداني قلعه گنج با حجم سرمایه گذاری  41مجموع 

 مقایسه است.
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 دهك های هدف میزان اهرم مالي)درصدی( شرح فعالیت

 2-7 1 طرح سالمت مادران

 3-7 1 رمشکاحداث مرکزجامع سالمت در شهرستان 

 4-7 1 طرح ارتقای تحصیلی دانش آموزان

 2-7 1 پروژه های عمرانی در شهرستان قلعه گنج  

 2-7 درصدی 21 احداثومقاومسازیمدارس

 2-3 درصدی 111 تسهیالت اشتغالزایی یارانه دار روستایی  

ازای هر نفر كه با توجه به جمعیت شهرستان مبلغ میلیون تومان به  7هزینه های مستقیم بنیاد درطرح آباداني قلعه گنج سرانه 

میلیارد تومان )در ازای هر یك میلیارد تومان تسهیالت  1.2میلیارد تومان برآورد مي گردد و در طرح تسهیالت اشتغال زایي  21

ری قابل توجه اهرم های . مقایسه انجام شده در منطقه قلعه گنج نشان  اثر گذامیلیون تومان میزان یارانه( خواهد بود 227مبلغ 

های هدفمند در بنیاد برای مالي بر افزایش میزان فعالیت های اقتصادی را نشان مي دهد این مهم جهت گسترش شیوه فعالیت

سایر مناطق هدف قابل اجرا خواهد بود. آموزش الزم جهت بهبود و نظارت بر اثرگذاری اهرم های مالي نقش تعیین كننده ای 

نتایج نشان مي دهد كه استفاده بنیاد مستضعفان  ذاری تالش انجام شده در حوزه محرومیت زدایي خواهد داشت.بر میزان  اثرگ

توانمندسازی دهك های انقالب اسالمي از اهرم های مالي و سرمایه گذاری در منطقه محروم قلعه گنج با همكاری خود مردم 

بوده و در سایر مناطق محروم كشور با بررسي توانمندی های بومي  بسیار موثرنج گقلعه  شهرستان در جمعیتيسوم و چهارم 

آن مناطق، قابلیت پیاده سازی دارد. رشد اقتصاد محلي و تولید داخلي محصوالت و ترویج دانش فني و افزایش توانمندی نیروی 

 انساني از جمله سایر دستاوردها مي باشد.
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