
تعاوني هاي س��نتي همچون بنه ها )براي مديريت 
منابع كش��اورزي( و ياريگري ه��اي زنانه همچون 
واره ها )در بين بهره ب��رداران مرتع( كه كاركردهاي 
فرهنگي و اجتماعي هم داش��ته،  اس��ت.  همچنين 
در پروژه توان افزايي جوامع محلي محوريت توليد، 
اشتغال، ارتقای كرامت و عزت انساني بوده كه البته 
تقويت فرهنگ محيط زيست و منابع طبيعي را نيز در 

دستور كار خود )اجراي طرح هر گروه يك نهال( قرار 
داده است. وام هايي كه در صندوق هاي خرد اعتباري، 
براي ايجاد اش��تغال پايدار زن��ان، به خصوص زنان 
سرپرست خانوار ارائه مي شود، اكثراً مربوط به همين 
نوع فعاليت هاست. صنايع دستي و پوشاك محلي كه 
زماني فاقد ارزش افزوده براي خانوار روستايي بوده اند 
يا ارزش افزوده اندكي ايجاد مي كردند و همچنين در 

معرض فراموش��ي و نابودي قرار داشتند، مي توانند 
با اس��تفاده از منابع صندوق ها در قالب يك فعاليت 
اقتصادي ش��كل گرفته و احيا شوند و زمينه را براي 
اشتغال زنان، البته نه از نوع اشتغال در خارج از منزل، 

بلكه اشتغال خانگي فراهم آورند.  
  افزايش سرمايه هاي اجتماعي 

شكل گيري و توانمندسازي تعاوني ها براساس اصل 

سهم بري همان مبحث كش��اورزي قراردادي است 
و مبناي آن براس��اس توسعه س��رمايه اجتماعي با 
شكل گيري گروه هاي روستاييان در قالب تعاوني ها 
يا سازمان هاي مبتني بر محصولي خاص مي باشد كه 
طرح توان افزايي نيز در اين مسير حركت مي كند، در 
حال حاضر توسعه منابع انساني و سرمايه اجتماعي 

در شهرستان شكل گرفته است. 

قلعه گن�ج اكن�ون مي توان�د ب�ه عن�وان پ�روژه اي مل�ي و الگ�و در 
مردمي كردن اقتصاد و محروميت زداي�ي مناطق با تكيه برمزيت هاي 
نس�بي در دس�تور كار برنامه ريزان ق�رار گيرد. پ�روژه اي كه با همت 
بني�اد مس�تضعفان و با پش�توانه علمي - دانش�گاهي كلي�د خورد. 
به گزارش »جوان«، برخي در كشور بر اين باورند كه اگر كشور نتوانسته به 
اهداف چشم انداز 20ساله خود برسد دو دسته از عوامل داخلي و خارجي در 
آن دخيل هستند. يكي فشارهاي خارجي و ديگري عادت هاي غلط ايراني ها 
و دهان  بازي كه منتظر درآمدهاي نفتي اس��ت و آنها را تنبل كرده، اما به 

راستي آيا چنين است؟ 
مروري بر مسير پيشرفت و توسعه كشورهاي موفق نشان مي دهد كه هيچ 
كشور و منطقه  محرومی، يك شبه و ناگهان توسعه نيافته و پيشرفته نشده 
بلكه مردم آن منطق��ه با ورود به حوزه اقتصاد و تحمل س��ختي ها و تالش 
بيشتر، منطقه خود را از عقب ماندگي و توسعه نيافتگي به سمت پيشرفت 
و رفاه سوق داده اند.  از اين رو سياستگذاران اگر به فكر توسعه و پيشرفت و 
آباداني مناطق محروم هستند و قرار است مانع مهاجرت به شهرهاي بزرگ 

بشوند، بايد بر اين اساس استراتژي خود را بنا كنند. 
خوش��بختانه اين نوع نگاه در قلعه گنج كه يكي از محروم ترين نقاط كشور 
به شمار مي رفت، توسط يكي از نهادهاي عمومي به شكل نمونه اجرا شده 
و تغييرات محسوس در توسعه منطقه قابل رؤيت است و مي تواند الگويي 

مناسب براي توسعه براساس مزيت هاي منطقه اي به شمار رود. 
اين اقدام با توصيه و مأموريت محوله مقام معظم رهبري به بنياد مستضعفان 

به ثمر نشسته و كارنامه اي شايسته و قابل ارائه را به ثبت رسانده است. 
مقام معظم رهبري در اين باره گفته بودند: »يك منطقه را در نظر بگيريد، 
آنگاه به رفع محروميت از آن منطقه بپردازيد و با ايجاد اشتغال، رونق و هر 

كاري كه الزم دارد، يك منطقه را از آب و گل بيرون بياوريد.«
در ادامه به برخي از سياست ها و دستاوردهاي اين منطقه كه با حمايت بنياد 
مستضعفان و همراهي ديگر دستگاه ها به سرانجام رسيده و در آن نقش مردم 
براقتصاد با اندك حمايت ها پررنگ تر شده و اقتصادي كه به دست مردم رونق 

گرفته است، مي پردازيم. 
  پروژه توان افزايي

آدام اسميت در كتاب ثروت ملل مي نويسد: »ميل به بهتر كردن شرايط... از 
رحم مادر با ماست و هرگز تا لحظه مرگ رهايمان نخواهد كرد.« اگر چنين 
باشد پس چرا برخي كشورها سرعت رشد و پيشرفت آنها كم و برخي بيشتر 

است، چرا برخي مناطق محروم تر هستند و برخي مناطق برخوردار تر؟ 
اگرچه در پاس��خ به اين س��ؤال بايد قدري با احتياط سخن گفت و نقش و 
شرايط عوامل متعددي همچون ش��رايط جغرافيايي را مدنظر قرار داد، اما 
مي توان ادعا كرد كه سخن آدام اسميت ناظر بر انگيزه افراد است و معموالً 
انگيزه فردي الزاماً به هم افزايي در يك منطقه منجر نمي شود، بنابراين به 
درستي در كتاب »پيش رفتن با جمع« نوشته آلبرت هيرشمن در بررسي 
الگوهاي موفق منطقه اي توسعه محلي به كنش و تالش هاي جمعي تأكيد 

دارد و الگوهاي تعاوني و كارهاي گروهي را رمز تغيير منطقه اي مي داند. 
به نظر مي رسد بنياد علوي از زيرمجموعه هاي بنياد مستضعفان براساس 
اين اصل مهم و با پش��توانه طرحي عملي و علمي برخاس��ته از تحقيقات 
دانشگاه هاي كشور در بومي سازي توس��عه منطقه اي گام قابل توصيفي را 

برداشته است. 
  روند كار چگونه آغاز شد؟

در نخس��تين گام بنياد علوي قراردادي با دانش��گاه تهران و با هدف جلب 
مشاركت توانمندسازي و بس��يج جوامع محلي، بهبود وضعيت اقتصادي 
- اجتماعي در جامعه محلي، جلوگي�ري از مهاجرت روستاييان به شهرها، 
تشكيل و تقويت صندوق هاي خرد اعتباري و تعاوني هاي محلي در جهت 
حمايت از توسعه مشاغل محلي، احياي مشاركتي منابع طبيعي و حمايت 
از بازاريابي محصوالت روستايي با ارتقاي كمي و كيفي محصوالت توليدي، 

در سطح شهرستان منعقد كرد. 
در اين طرح ارائه خدمات تسهيل گري در ارتباط با برنامه هاي اولويت دار و 
ايجاد صندوق خرد توسعه روستايي با هدف نهايي توسعه اقتصاد درون زاي 
محلي )توسعه گري( تعريف شد و الگوي توان افزايي جوامع محلي قلعه گنج 
مبتني بر فرهنگ س��نتي ياريگري در اي��ران در دس��تور كار قرار گرفت. 
فرهنگ ياريگري ريشه در س��نت كهن ايران دارد كه شامل ياريگري ها و 

اقتصادمردمیبااعتمادبهاهالیقلعهگنج
گزارشي از تجربه مردمي كردن اقتصاد در  مناطق محروم )قسمت اول(

پروژه توانمند سازي مردم قلعه گنج كه با همت بنياد مستضعفان و براساس مزيت هاي نسبي منطقه اي اجرا شد 
قادر است لكه هاي توسعه  نيافتگي را با همت ساكنان بومي برطرف كند  

مهران ابراهيميان 
  گزارش  

فراخوان مناقصه عمومی 
یک مرحله اي 

شناسه آگهی: 157282                 شناسه چاپ: 174648

دوم
وبت 
ن

 www.setadiran.ir 

سازمان آگهي هاي   روزنامه جوان تلفني آگهي 
مي پذيرد

88341654

  تشكيل صندوق هاي خرد اعتباري
الزم به ذكر است توانمندسازي جوامع محلي از طريق ايجاد بستري مناسب 
براي مشاركت جمعي در قالب گروه هاي اعتبار پس انداز، افزايش دسترسي 
روستاييان كم درآمد به تس��هيالت اعتباري، ارتقاي مهارت هاي فردي و 
اجتماعي روس��تاييان از طريق هدايت پس اندازهاي غيرمولد خانوارهاي 
روستايي به سرمايه هاي مولد كارآمد، افزايش درآمد خانوارهاي كم درآمد 
از طريق پرداخت وام هاي كوچك براي فعاليت هاي درآمدزا، برنامه ريزي 
جهت اجراي پروژه هايي كه مبتني بر ظرفيت، امكانات و ش��رايط منطقه 
باشد و همچنين توسعه اشتغال و تثبيت مشاغل داراي بحران مالي انجام 
شده و مي شود و اين همان نقش دهي واقعي به مردم در حوزه اقتصاد است. 
موضوعي كه ش��اه كليد توسعه و پيش��رفت در هر منطقه و حتي كشور به 
شمار مي رود.  در اين نوع طرح ها كه موسوم به صندوق هاي خرد اعتباري 
هستند، مبلغي به عنوان پس انداز توس��ط مردم و پس از سه ماه، به ميزان 
همان مبلغ توسط بنياد مس��تضعفان در صندوق ذخيره و صرف پرداخت 
تسهيالت مي شود. اين اقدام در20 روستاي شهرستان قلعه گنج آغاز شد و 
به 100روستا گسترش يافت و تا 144روستا ادامه خواهد داشت. )تاكنون در 

100 روستا اين فعاليت انجام  شده و در 44روستا نيز در حال انجام است.(
  تشكيل تعاوني فراگير در روستاهاي شهرستان قلعه گنج

بديهي است تعاوني ها در مناطق محروم و با وجود نبود سرمايه هاي زياد در 
دست اشخاص محلي، يكي از راه هاي جذب سرمايه در اين نوع سرزمين ها، 
تجميع سرمايه براي راه اندازي فعاليت هاي اقتصادي بزرگ تر است. از اين 
رو به  منظور دستيابي به اهداف توانمندسازي و معيشت پايدار در شهرستان 
قلعه گنج در هر دهس��تان يك ش��ركت تعاوني فراگير ملي تشكيل شده 
است كه در مجموع امكان فعاليت پنج تعاوني در پنج دهستان شهرستان 
قلعه گنج با تعداد اعضاي 3 هزار و 559 نفر و با مشخصات جدول شماره 2 را 
فراهم كرده است.  نتيجه اين اقدامات و برنامه ريزي ها در منطقه قلعه گنج 
ايجاد زيربنا هاي الزم براي توسعه بنگاه هاي اقتصادي مردم محور در منطقه 

شده است كه مي توان به موارد زير اشاره كرد. 
  ايجاد واحد پرورش بز شيري مورسيا

احداث مجتمع بز شيري در شهرس��تان قلعه گنج يكي از طرح هاي موفق 
دامپروري در كش��ور بعد از انقالب و در جهت حفظ محيط زيس��ت، ايجاد 
تعادل دام و مرت��ع، تغيير الگوي بهره ب��رداري از دامداري ب��ه دامپروري 
شهرستان بود. به منظور ارتقاي توان ژنتيكي نژاد بزهاي بومي موجود در 
منطقه قلعه گنج و ترويج پرورش اصولي بز شيري در فضاي بسته، شركت 
كشاورزي و دامپروري فردوس پارس، نسبت به احداث مجتمع دامداري با 
ظرفيت 3  هزار رأس دام، اقدام و سپس با بررسي نژادهاي برتر دنيا، نسبت 
به انتخاب نژاد بز مورسيا از اسپانيا كه هم قابليت شيردهي باال و هم مقاومت 
در برابر شرايط آب و هوايي منطقه را داش��ته باشد، اقدام كرد. براساس اين 
طرح و طبق برنامه هاي پيشنهادي در طول پنج سال حدود 25هزار رأس 
بز مورس��يا با در نظر گرفتن متوس��ط 25رأس به ازاي هر خانوار در مراكز 
روستايي واجد ش��رايط در جهت ايجاد اشتغالزايي و معيشت پايدار توزيع 
مي شود كه براس��اس برنامه مذكور و س��طح درآمدي، اشتغال مستقيم و 
غيرمستقيم اين حرفه مي توان به ازاي هر بز مورسيا، سه رأس بز محلي را از 
چرخه دامي شهرستان حذف و در مجموع تعداد 75هزار رأس دام وابسته 
به س��طح مراتع شهرس��تان را كاهش داد.  اين طرح، تاكنون براي 44 نفر 

اشتغالزايي داشته است. 
  احداث هتل كپري قلعه گنج

از ديگر اقدامات انجام ش��ده به منظور جذب گردش��گر و فراهم ساختن 
زيرساخت هاي توسعه شهرستان، تفاهمنامه اي با شركت مادر تخصصي 
سياحتي و حمل و نقل پارسيان )از زيرمجموعه هاي بنياد مستضعفان( 
منعقد و براساس آن، ساخت و تجهيز واحدها توسط آن شركت صورت 
گرفت. اين هتل در مساحت يك هكتار و داراي 30واحد اقامتي، يك البي، 
رستوران روباز، رستوران سربس��ته، واحدهاي اداري، قسمت پذيرش و 
محل فروش صنايع دستي محلي مي باشد كه با معماري سازگار با محيط 
و الهام گرفته از ساخت و سازهاي بومي احداث و به بهره برداري رسيده كه 
مورد استقبال گردش��گران خارجي و داخلي قرار گرفته است. اين هتل 
سه ستاره مي باشد و در سال 95 ميزبان 213مهمان خارجي و 6 هزار و 
598 نفر مهمان داخلي بوده كه سودي در حدود 200ميليون تومان را 

تضمين كرده است. 
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جدول يک : آخرين وضعیت مالی 137 صندوق های آبادانی و پیشرفت روستاهای 
تحت پوشش  پروژه توان افزايی جوامع محلی تا 30 دی ماه 1396

 میزان/تعدادشاخص 

 15,279 تعداد خانوار روستایی  

 17,741  تعداد اعضای صندوق های آبادانی و پیشرفت روستا

 1,282 تعداد گروه های آبادانی و پیشرفت روستا

 137 تعداد صندوق های آبادانی و پیشرفت روستا

تومان3,093,785,000 میزان پس انداز اهالی روستاها

تومان2,463,012,000 مساعدت بنیاد علوی

 7,144 تعداد کل تسهیالت ارائه شده

تومان 8,039,000,000 مبلغ تسهیالت ارائه شده

تومان2,970,126,000 اقساط پرداختی 

وضعیتنام شركت تعاونينام دهستان
تعداد مجمع 
برگزار شده

تعداد 
اعضا

سهام اعضا 
)ريال(

قلعه گنج
شركت تعاوني فراگیر ملي ماندگار نويد 

21647164700000ثبت شدهقلعه گنج

چاه دادخدا
شركت تعاوني فراگیر ملي توسعه و كار 

253553500000ثبت شدهقلعه گنج پويا

سرخ قلعه
شركت تعاوني فراگیر ملي پیشگامان توسعه 

277077000000ثبت شدهنگین سرخ قلعه

رمشک
شركت تعاوني فراگیر ملي تمدن كهن قلعه 

238338300000ثبت شدهكالت پويا كار رمشک

مارز
شركت تعاوني فراگیر ملي توسعه و كار نگین 

122422400000ثبت شدهپارس كالت گنج دهستان مارز

3559355900000--جمع كل

جدول شماره 2 -وضعیت شركت هاي تعاوني فراگیر ملي شهرستان قلعه گنج 


