
مرمت ۱۲۰ واحد مسكوني مددجويان به همت جهادگران البرزيارائه خدمات پزشكي رايگان در مناطق محروم 
ط�ي ي�ك م�اه اخي�ر و در جه�ت حماي�ت از 
خانواده هاي آس�يب ديده از كرونا ۱۲۳ بس�ته 
معيش�تي و بهداش�تي ب�ه ارزش ۳۶۹ ميليون 
ريال بين اقشار ضعيف سيس�تان و بلوچستان 
توزيع ش�ده اس�ت و خدمات رايگان پزشكي و 
درماني در مناطق محروم همچن�ان ادامه دارد. 
از ابتداي شيوع ويروس كرونا و در مدت يك سال 
اخير در سيستان و بلوچستان بسيجيان، گروه هاي 
جهادي پاي كار ب��وده و با انج��ام اقداماتي مانند 
ضدعفوني معابر، راه اندازي كارگاه ماسك، توزيع 
رايگان بسته هاي حمايتي، بهداشتي و معيشتي 
همواره به مردم خدمت رس��اني مي كنن��د.  ارائه 
خدمات پزشكي و ويزيت رايگان يكي از اقدامات 
شاخص در طول س��ال اس��ت. در بازه زماني دي  
حدود ۳۰۰ نف��ر از نيازمندان به وي��ژه در مناطق 
محروم خدمات درماني راي��گان دريافت كردند. 
همچنين بين ۵۰۰ نفر از بيماران دارو و تجهيزات 
پزشكي توزيع شد كه مجموع ارزش اين خدمات 

۷۰ ميليون ريال بوده اس��ت.  توزيع ۶ هزار بسته 
معيش��تي به ارزش ۱۸ ميليارد ري��ال و ذبح ۳۰ 
رأس گوس��فند ب��ه ارزش ۷۰۰ ميلي��ون ريال از 
ديگر اقدامات صورت گرفته به ش��مار مي رود.  در 
همين راستا ۱۲ زنداني با جمع آوري ۳ ميليارد و 
۲۰۰ ميليون ريال از بند آزاد و همچنين۶۰ نفر از 
ش��هروندان از خدمات مش��اوره حقوقي به ارزش 
۱۲۰ ميليون ريال بهره مند شدند كه اين اقدامات 
در راس��تاي تحقق رزمايش مواسات و همدلي در 

نقاط مختلف استان صورت گرفته  است. 

جهادگران البرزي تا پايان سال جاري ۱۲۰ واحد 
مسكوني مددجويان كميته امداد امام خميني 
)ره( استان را مرمت و بازسازي خواهند كرد. 
چند روز پي��ش تفاهمنامه اي ب��ا كميته امداد 
امام خميني )ره(  اس��تان البرز با موضوع مرمت 
و ساخت مسكن محرومان با استفاده از ظرفيت 

گروه هاي جهادي منعقد شده است. 
ب��ه همي��ن منظ��ور بس��يج س��ازندگي در 
شهرس��تان هاي تابعه اس��تان با كميت��ه امداد 
شهرستان ها ارتباط گرفته و به افراد تحت پوشش 
اين كميته براي مرمت منازلشان كمك مي كنند.  
از ابتداي س��ال تاكنون گروه هاي جهادي اقدام 
به بازس��ازي و مرم��ت ۱۰۰ منزل معس��رين و 
نيازمندان كرده اند، ولي اين تفاهمنامه فقط براي 

افراد تحت پوشش كميته امداد است. 
همچني��ن تفاهمنام��ه اي ب��ا اداره كل فني و 
حرفه اي استان مبني بر ارائه آموزش مهارت هاي 
اش��تغال محور ب��راي بس��يجيان در حوزه هاي 

مختلف منعقد شده است.  در اين تفاهمنامه مقرر 
ش��ده تا افرادي كه در كارخانه ها فعال هستند، 
شناس��ايي و آموزش هاي الزم به آنها ارائه شود؛ 
ضمن اينكه افرادي كه خواه��ان ورود به حوزه 
كارآفريني نيز بوده از اي��ن آموزش ها بهره مند 
ش��وند.  تفاوت اين آموزش ها ب��ا آموزش هاي 
گذشته در اين اس��ت كه پيش از اين آموزش ها 
در حوزه مهارتي بود، ولي اكنون عالوه بر آموزش 
بايد مديريت كسب و كار را نيز فرا بگيرند تا هر دو 

در كنار هم شغل را پايدار كند. 

سرهنگ علي اكبر جعفري  
مسئول بسيج سازندگي سپاه سلمان سيستان و بلوچستان

سرهنگ پاسدار مهران طيران   
رئيس بسيج سازندگي استان البرز

»بس�يج مرد ميدان هاي سخت اس�ت«؛ اين جمله نه 
يك حرف كه حاال به يك اصل تبديل ش�ده و در تمام 
اتفاقات و حوادث مختلف كاماًل مشهود است. در تمام 
اس�تان هاي كش�ور گروه هاي جهادي نش�ان داده اند 
هميش�ه در كنار مردم و آماده براي خدمات رساني به 
آنها هستند و در همين رابطه، در زنجان اين گروه ها با 
اجراي بيش از ۲هزار پروژه عمراني و تعميراتي و انعقاد 
۲۲۹ تفاهمنامه همكاري، ترويج و توسعه صندوق هاي 
قرض الحس�نه مردمي و محله محور و همچنين اعزام 
تيم هاي پزش�كي به مناطق محروم گام هاي بزرگي در 
جهت محروميت زدايي ها برداشته اند. به گفته فرمانده 
س�پاه انصارالمهدي)عج( خيران و بسيجيان زنجاني 
در رزماي�ش همدلي و مواس�ات ۹۱ميلي�ارد تومان به 
نيازمن�دان و آس�يب ديدگان از كرونا كم�ك كردند و 
براي جلوگيري از شيوع كرونا بيش از ۲ ميليون ماسك 
توليد و به صورت رايگان ميان شهروندان توزيع كردند. 

  
بسيج سازندگي سپاه انصارالمهدي)عج( زنجان را بايد در 
ليست برترين سازمان هاي فعال در عرصه محروميت زدايي 
و كمك كننده در جهت توانمند س��ازي س��اكنان مناطق 
محروم قرار داد. سازماني كه اجراي يك هزار و ۷۹۰ پروژه 
عمراني، ۳۸۹ پ��روژه تعميراتي، انعق��اد ۲۲۹ تفاهمنامه 
همكاري، اجراي اردوهاي جهادي طرح هجرت ۳، ترويج 
و توسعه صندوق هاي قرض الحسنه مردمي و محله محور، 
اعزام تيم هاي پزش��كي در مناطق مح��روم و فعاليت در 
حوزه رس��انه و فضاي مج��ازي در كارنامه آن ثبت ش��ده 
است. همچنين ارائه تس��هيالت بانكي در راستاي اقتصاد 
مقاومتي، فعاليت در حوزه مقابله با ش��يوع ويروس كرونا 
و لبيك به كمك مؤمنان��ه، ايجاد كارگاه هاي آموزش��ي، 
مهارتي و ترويجي با همكاري س��ازمان جهاد كشاورزي و 
فني و حرفه اي، از جمله فعاليت هاي اين سازمان در استان 
زنجان به ش��مار مي آيد كه در جه��ت محروميت زدايي و 

خدمات رساني به روستاهاي آن صورت گرفته است. 
در همين رابطه فرمانده س��پاه انصارالمهدي)عج( زنجان 
از كمك ۹۱ميلي��ارد توماني خيران و بس��يجيان زنجاني 
در رزمايش كم��ك مؤمنانه در اين اس��تان خبر می دهد 
و مي گويد: »بسيج از بدو تش��كيل در تمامي صحنه هاي 
انقالب براي حف��ظ امنيت و آرامش مردم در كنار س��اير 
دس��تگاه ها و نهاد ها فعاليت و خدمات رساني نموده است. 
اين فعاليت ها در صحنه هايي نظير برقراري امنيت پايدار، 
دوران دفاع مقدس، خنثي نمودن فتنه هاي دش��منان در 

زمينه فرهنگي و در  همه زمينه ها مشهود است. «
سردار جهانبخش كرمي با بيان اينكه بسيج بهترين نقش 
را در زمينه دفاع از كش��ور طي هشت س��ال دفاع مقدس 
ايفا كرده است، ادامه مي دهد: »بس��يج صحنه هايي را در 
دفاع مقدس خلق كرده اس��ت كه در طول تاريخ بي نظير 
بوده و كمت��ر مي ت��وان ديد. « وي با اش��اره به تش��كيل 
بس��يج س��ازندگي و اقدامات ارزش��مند آن در راس��تاي 
محروميت زدايي خاطر نش��ان مي كند: »با تشكيل بسيج 

سازندگي، بسيجيان در قالب گروه هاي جهادي سازماندهي 
شده و خدمات ارزشمندي انجام داده اند. «

  خدمات جهادگران در تمام حوادث 
با اينكه فعاليت هاي بس��يج و گروه ه��اي جهادي اش در 
زمان هاي مختلف و اتفاقات و حوادث طبيعي و غيرمترقبه 
كاماًل مشهود بوده اس��ت، اما بعد از ورود و شيوع ويروس 
كرونا در كشور اقدامات ارزشمند سپاه و بسيج در راستاي 
مقابله با وي��روس منحوس كرونا آنق��در پررنگ و اثرگذار 
بود كه موجب ش��د تك تك ايرانيان در طول يكسال اخير 
ق��دردان زحمات جهادگراني باش��ند كه با جانفش��اني و 
خس��تگي ناپذيري از هيچ تالش��ي در جه��ت مراقبت از 
جان و سالمتي ش��هروندان دريغ نكردند.«  فرمانده سپاه 
انصارالمهدي)عج( با اش��اره ب��ه فعاليت هاي ارزش��مند 
بس��يجيان در راس��تاي مقابله با ويروس كرونا در زنجان 
مي گويد: »از روز هاي ابتدايي ش��يوع وي��روس كرونا در 
استان، بسيجيان زنجاني با همكاري و هماهنگي دانشگاه 
علوم پزشكي با تمام توان و تجهيزات، اقدام به ضدعفوني 
معابر و مناطق پرتردد، اماكن، مساجد و در منازل نمودند.« 
به گفته اين مس��ئول ۱۰۹ كارگاه توليد ماسك در سطح 
استان فعال بوده و تاكنون بيش از ۲ ميليون ماسك تهيه و 
به صورت رايگان در اختيار در بين مردم توزيع شده است. 
سردار كرمي با اشاره به تأكيدات مقام معظم رهبري )مدظله 
العالي( مبني بر اجراي رزمايش كمك مؤمنانه در راستاي 
حمايت از اقشار آسيب پذير و كم درآمد جامعه مي گويد: »با 

هماهنگي مسئوالن استاني و همكاري دستگاه هاي اجرايي 
نظير كميته امداد و بهزيستي، بس��يج اقدام به تهيه بانك 
اطالعاتي افراد آسيب ديده ناشي از ويروس كرونا از طريق 

پايگاه هاي مقاومت بسيج و مساجد و محالت نمود. «
  نام شهيدسليماني سبب خير و بركت است

زنجان از جمله استان هايي است كه در تمام دوران انقالب 
و پس از آن حرف هاي زيادي براي گفتن داش��ته و حضور 
زنجاني ها در همه صحنه هاي نظام و انقالب به ويژه در ايام 
شيوع كرونا چشمگير بوده و است. شهروندان هميشه در 
صحنه زنجان براي كمك به هموطنان خود به ميدان آمده 
و طي ماه هاي اخير نيز با كمك هاي نقدي و غيرنقدي خود 

به ياري هموطنان نيازمند و محروم اين استان رفته اند. 
سردار كرمي با اشاره به كمك هاي مردمي و خيران زنجان 
براي حمايت از آسيب ديدگان از كرونا مي گويد: »تا به امروز 
هر چه از طريق بسيجيان از مردم جذب شده ، در بين مردم 
توزيع ش��ده كه اين كمك هاي نقدي و غيرنقدي تاكنون 

بيش از ۹۱ ميليارد تومان ارزش داشته است. «
اين مسئول با اشاره به اجراي طرح شهيد سليماني در زنجان 
تأكيد مي كند: »نام مبارك اين شهيد بزرگوار همواره سبب 

خير و بركت بوده و وحدت بخش است. «
فرمانده سپاه انصارالمهدي )عج( استان زنجان با بيان اينكه 
اين طرح با مشاركت و همكاري نماينده ولي فقيه، استاندار، 
فرمانداران، شهرداران و دانشگاه علوم پزشكي استان زنجان 
در حال اجراست، مي گويد: »بسيجيان و رزمندگان شبكه 

بهداشت در شهر ها و مناطق گوناگون به صورت مشترك 
و به صورت قرارگاه��ي حضور يافته و به ص��ورت خانه به 
خانه پيگير هستند كه تمامي اين صحنه ها تداعي كننده 

صحنه هاي زيبا و تاريخي دوران دفاع مقدس مي باشد. «
سردار كرمي با اشاره به تهيه و توزيع بروشور هاي آموزشي 
در راستاي آگاه سازي مردم در خصوص مقابله با ويروس 
كرونا و همچنين توزيع بس��ته هاي معيشتي و بهداشتي 
در بين نيازمندان مي افزايد: »طرح شهيدسليماني سبب 
حفظ روحيه بيماران و كاهش چش��مگير تعداد مبتاليان 
شده است. « وي ادامه مي دهد: »ش��ايد بسته هايي كه در 
اختيار افراد قرار مي گيرد، ارزش اقتصادي زيادي نداشته 
باش��ند، ولي وقتي افراد با لباس بس��يجي پشت در خانه 
حضور پيدا مي كنند و جوياي حال افراد خانه شوند، اثرات 
زيادي در تقويت روحيه مردم با وجود مشكالت معيشتي 

داشته است. «
اين مسئول با اشاره به بهتر شدن وضعيت شيوع كرونا در 
كشور مي گويد: »بهتر ش��دن وضعيت كرونا به معناي از 
بين رفتن كرونا نيست و مردم بايد همچنان پروتكل هاي 
بهداشتي را رعايت كنند تا غافلگير نشويم.« سردار كرمي 
راهكار موفقيت در كنترل كرونا را همكاري مردم می داند 
و مي گويد: »با اقدامات ارگان ها و س��ازمان هاي مختلف، 
رهبري امام خامنه اي )مدظل��ه العالي(، كمك و همكاري 
مردم و فداكاري كادر درمان و مدافعان س��المت، كش��ور 

توانسته است تا حدودي ويروس كرونا را كنترل كند. «

نشس�ت س�االنه هيئت هاي انديش�ه ورزي و رؤساي 
سازمان هاي بسيج اصناف و رؤس�اي اتاق هاي اصناف 
كشور در مشهد برگزار شد. نشستي كه در آن مسئول 
سازمان بسيج اصناف به همه انحصارگران در بخش هاي 
اقتصادي اعالم كرد از فكر فشار بر مردم دست بردارند، 
زي�را در غي�ر اين ص�ورت همانن�د مبحث ماس�ك و 
اكسيژن، بس�يج اصناف با به كارگيري سرمايه گذاران 
و صنعتگ�ران انحصار را در همه ابعاد خواهد شكس�ت 
و مردم را از اين مافي�اي اقتصادي نج�ات خواهد داد. 
مسئول سازمان بسيج اصناف، بازاريان و فعاالن اقتصادي 
كش��ور در نشست س��االنه هيئت هاي انديش��ه ورز بسيج 
اصناف و بازاريان سراسر كشور با بيان اينكه تدوين دقيق و 
واقعي برنامه هفتم توسعه كشور بر مبناي گام دوم انقالب، 
تمدن نوين اس��المي را به ارمغان خواهد آورد، گفت: »در 
تدوين اين برنامه نقش اصناف بازاريان و فعاالن اقتصادي 

با عنوان مردمي كردن اقتصاد بايد مدنظر باشد و به همين 
منظور نقطه نظرات اعضاي هيئت هاي انديش��ه ورز بسيج 
اصناف و بازاريان به عنوان ويرايش اول به مجمع تشخيص 
مصلحت نظام ارائه و در اين نشست به مشورت گذاشته شده 
و نقطه نظرات تكميلي نيز تقديم مجمع تشخيص مصلحت 
نظام خواهد ش��د.«  دكتر غالمرضا حس��ن پور ادامه داد: 
»متأسفانه در برنامه هاي ششگانه گذشته توجهي به اصناف 
نشده است و اين قشرعظيم كه به فرموده امام راحل بازوان 
قدرتمند نظام هستند، مورد غفلت قرار گرفته اند. يقيناً براي 
اجراي برنامه هفتم توسعه نياز به دولت جوان حزب اللهي 
داريم كه با توفيق الهي و بصيرت مردم محقق خواهد شد.«  
وي با بيان اينكه اصناف و بازاريان در مقابله با كرونا خوش 
درخش��يدند، تصريح كرد: »طي اين مدت بسيج اصناف با 
به كارگيري تمام ظرفيت ها و مديريت راهبردي، با توفيق 
الهي، تهديد را به فرصت تبديل كرد و در سال ۹۹ كارنامه 

درخشاني ارائه نمود.«  دكتر حسن پور گفت: »انحصار پارچه 
ماس��ك با توليد پارچه ملت بلون )ماده اوليه توليد ماسك 
باكيفيت( به همت بس��يج اصناف و سرمايه گذاري بخش 
خصوصي شكسته ش��د.«  وي تأكيد كرد: »بسيج اصناف 
به همه انحصارگران در بخش هاي اقتصادي اعالم مي دارد 
كه از فكر انحصار و فشار بر مردم دست بردارند، زيرا در غير 
اين صورت همانند مبحث ماسك و اكسيژن، بسيج اصناف 

با به كارگيري سرمايه گذاران و صنعتگران انحصار را در همه 
ابعاد خواهد شكست و مردم را از اين مافياي اقتصادي نجات 
خواهد داد. در بحث توزيع نيز شبكه بزرگ و مردمي كاسبان 
امين در سراسر كشور در حال تكميل است كه نمونه موفق 
عملكرد اين شبكه توزيع مرغ منجمد بود كه باعث كاهش 
قيمت اين محصول گرديد.«  مسئول سازمان بسيج اصناف 
گفت: »يكي از كارهاي اساسي راه اندازي بيش از ۳۰۰ گروه 
جهادي تخصصي بسيج اصناف بود كه در قالب كاروان هان 
جهادي براي اعزام به مناطق كم برخوردار به ويژه روستاها 
انجام شد كه ان شاءاهلل به هزار گروه افزايش خواهد يافت.« 
وي تصريح كرد: »توليد پارچه چادرمشكي در سال جهش 
توليد در دستور كار قرار گرفت و ان شاءاهلل ۱۵ بهمن امسال 
مصادف با ميالد حضرت زه��را) س( محصول كارخانه ناي 
زرين خوانسار با پش��تيباني اين س��ازمان به بهره برداري 

خواهد رسيد.« 

 كمك ۹۱ميليارد توماني خيران و بسيجيان زنجاني 
در رزمايش كمك مؤمنانه
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نقش حياتي توليد در اقتصاد و اعتماد به نفس عمومي

گفت وگوي »جوان« با جهادگر۲۳ ساله كه صندوق اشتغالزايی راه اندازي كرده است

 صندوق كوچك آليله
كارهاي بزرگي براي روستا مي كند

توليد مي تواند يك اقتصاد ملي قوي را در كش��ور 
تشكيل بدهد؛ يعني در س��اخت يك اقتصاد قوي، 
توليد نقش اول را دارد. ي��ك تأثير حياتي غيرقابل 
انكاري را در اداره  كشور دارد. آن ]طور[ كه من تصور 
مي كنم، به اعتقاد بنده مسئله  توليد فقط 
مسئله  اقتصاد هم نيست. البته توليد براي 
اقتصاد، حياتي اس��ت. توليد داخلي براي 
اقتصاد كشور و اقتصاد سالم، حياتي است، 

لكن فقط اين نيست. 
تولي��د از لحاظ سياس��ي، يك كش��ور را 
داراي اعتماد ب��ه نفس مي كن��د، ملت را 
داراي احس��اس عزت مي كند. اينكه ملت 
احساس كنند كه نيازهايش��ان در داخل 
كشور خودشان به وسيله خودشان تأمين 
مي شود. براي يك ملت خيلي مايه  عزت و 
افتخار اس��ت تا اينكه ببينند هر چه الزم 
دارند، بايستي از ديگران بگيرند. بايستي از 
ديگران آن را التماس بكنند ]ديگران هم[ 

گاهي بدهند، گاهي هم ندهند و انواع و اقسامش را 
بدهند. يعني گاهي خوب��ش را بدهند، گاهي بدش 
را بدهند. اينكه خود يك مل��ت بتواند توليدكننده 
و تأمين كننده  نيازهاي خودش باش��د، به او اعتماد 
به  نفس مي دهد، به او احس��اس عزت مي دهد. پس 
مي بينيد مسئله  توليد، ابعادي فراتر از ابعاد اقتصادي 
محض دارد.  عالوه بر اينكه توليد مي تواند روي كليه  
شاخص هاي اقتصادي كشور اثر بگذارد؛ يعني توليد 
مي تواند در شاخص هاي گوناگون مثل توليد ناخالص 
داخلي، مسئله اشتغال - كه بس��يار مسئله  مهمي 
اس��ت-  مس��ئله  عرضه  كاال و خدمات، مسئله  رفاه 
عمومي جامعه، مسئله  صادرات و تأثيرگذاري فكري 
و فرهنگي اي كه صادرات مي تواند بكند، اثر بگذارد. 
به عالوه همانطور كه عرض كردي��م، توليد داخلي 
مايه  افتخار ملي اس��ت، به افراد جامع��ه اعتماد به 
نفس مي دهد و مانند اينه��ا. بنابراين بيش از اين، 
انسان در باب اهميت توليد چه بگويد؟ توليد داخلي 

واقعاً حياتي است براي كشور. 

آليل�ه روس�تايي از توابع شهرس�تان گرمي در 
اس�تان اردبيل اس�ت. جايي كه اكثر مردمانش 
به دامداري مش�غول هس�تند و از اين راه امرار 
معاش مي كنند. در اين روستا يك جوان بسيجي 
كاري كرده اس�ت كه هم واليتي هاي�ش بتوانند 
عالوه بر رفع مش�كالت خود، به فكر توسعه كار 
و بارش�ان هم بيفتند. رضا داداش�ي با ۲۳ سال 
س�ن، صندوقي به نام »آليله« راه ان�دازي كرده 
كه توانس�ته اس�ت با ايجاد اش�تغال، بخشي از 
گرفتاري ها و مش�كالت هم روستاييان 
خ�ود را رف�ع كند. رض�ا كه خ�ود جزو 
جهادگران فعال به ش�مار مي آيد، حاال 
با عملكرد مناسبش موجب شده است 
صن�دوق كوچك�ش به عن�وان يكي از 
صندوق هاي موفق كشور انتخاب شود. 
به سراغ اين جوان بسيجي رفتيم تا در 
گفت وگويي از نحوه راه اندازي صندوق 
و اقداماتش در اين زمينه آگاه ش�ويم. 

  
چطور ش�د ك�ه به فك�ر راه ان�دازي 
يك صندوق اش�تغالزايي در روس�تا 

افتاديد؟
شغل پدرم دامداري است. چند سال پيش 
براي اينكه كار خود را وس���عت ببخش���يم، اقدام 
به دريافت وام كارآفريني از صن��دوق امام رضا )ع( 
كرديم. در آن زمان قيمت گوس���فند نيز پايين بود 
و توانس���ت كمك خوبي براي افزايش دارايي هاي 

ما باشد. 
دريافت اين وام جرقه تأس��يس ي��ك صندوق را در 
ذهنم زد و به فكر تأس��يس صندوقي براي روس��تا 
افتاديم تا به آنها وام هاي خود اشتغالي بدهي�م. در 
ابت�داي ام�ر موضوع را با ديگر بزرگان روس�تا مط�رح 
كردم و آنه��ا نيز اس���تقبال كردند، ام��ا راه اندازي 
صندوق كار آس���اني نب��ود؛ چراك��ه آورده اعضاي 
صن�دوق بس���يار ك�م ب�ود و تعداد مح�دودي در 
اين صندوق عضو شده بودند. به مرور زمان صندوق 
جايگاه خود را پيدا كرد، تعداد بيش�تري به صندوق 
اعتماد كردند و پ�ول بيش���تري در صن�دوق برای 
كمك ب�ه نيازمن��دان و ايج��اد اش���تغال جوانان 

جمع آوري شد. 
وام ها به چه صورت پرداخت مي شود؟

در ابت��داي فعاليت صن��دوق، پرداخ��ت به صورت 
اولويتي ب��ود و هر كس كه زودت��ر ثبت نام مي كرد، 
زودتر مي توانس��ت از اي��ن وام بهره مند ش��ود، اما 
كم كم مردم با اعتمادي ك��ه به صندوق پيدا كردند 
سرمايه هاي خود را به ما مي سپردند تا افراد نيازمند 
بتوانند از آن اس�تفاده كنند. البته اين س�پرده هاي 
قرض الحس���نه بعداًً مورد اس��تفاده خودشان هم 

قرار مي گرفت. ديگر اولويت س��پرده گذاري از بين 
رف��ت و در اين ميان برخ��ي از افراد ك��ه به صورت 
ضرب االجلي نياز به پول داشتند، براي دريافت وام 

اقدام مي كردند. 
وام ها بيش�تر در چه زمينه هايي هزينه 

مي شوند؟
منطقه ما كوهس�تاني اس���ت و با دارا بودن علوفه 
مناسب بهترين ش���رايط براي نگهداري و پرورش 
گوس�فند وجود دارد. با اش�تغالزايي در بخش پرورش 
گوس�فند و پرواربندي مي توان بيش�ترين س�ود را برد 
و سريع تر به درآمد مورد نظر رس�يد. با اين موقعيت 
جغرافيايي و اين پتانس�يل نيروي انس�اني كه وجود 
دارد، بيشتر كساني كه از ما وام مي گيرند، در همين 
زمينه ها س��رمايه گذاري مي كنند. م��ن معتقدم با 
پرداخت وام به روس��تاييان مي توان س��رمايه هاي 
بالقوه اي را ايجاد كرد تا عالوه بر انتفاع فرد، در آباداني 

روستا نيز بتوان قدم هايي برداشت. 
فك�ر مي كني�د وام ه�ا كمك�ي در رفع 

مشكالت مردم كرده است؟
بله، خيلي زياد كمك ش��ده اس��ت. ب���ا راه اندازي 
صندوق آليله توانس���تيم بخش���ي از مش���كالت 
دام�داران را رف�ع كني���م، به طوري كه به برخي از 
آنه�ا وام براي خريد و پرواربندي گوس��فندان اعطا 
كرديم و به برخي ديگر كه در آس��تانه ورشكستگي 
بودند از مح��ل ذخي�ره صن���دوق، كم�ك كرديم 
تا از اين ش���رايط رهايي يابند. عالوه ب��ر آن براي 
رفع مش���كالت برخي روس���تاييان از جمله رفع 
بيماري، خريد جهيزيه و امث��ال اينها ني�ز كم�ك 
كردي�م. حت��ي در بخش هايي به روس���تاييان وام 
كمك هزينه س���فر به مكان هاي مقدس همچون 
عتبات عاليات پرداخت كرديم تا بتوانند از اين س�فر 

معنوي بيشترين استفاده را ببرند. 
هم اكنون وضعيت صندوق چطور است؟

در حال حاضر اي�ن صن�دوق ح��دود 4۵ نفر عضو 
دارد و تاكنون ب���ا آورده هاي اين اعض��ا نزديك به 
۵۰ ميلي�ون توم�ان وام به ش���كل هاي مختلف به 
نيازمندان پرداخت ش���ده اس�ت كه بيشترين آنها 
براي ايجاد اش��تغال بوده اس��ت. هم اكن��ون آورده 
اعضا بالغ بر يك ميليون تومان به صورت ماهانه در 
صندوق پس انداز مي شود و حدود ۵ ميليون تومان 
نيز بازپرداخت اقساط تسهيالتي است كه پرداخت 
شده و به صندوق باز مي گردد كه در مجموع مبلغ ۶ 
ميليون تومان در هر ماه در صندوق ذخيره مي شود، 
اين در حالي اس�ت كه تعدادي خير نيز به طور مرتب 
به صندوق ما كمك مي كنند و ميزان پول هاي جمع 
شده در صندوق را به صورت ماهانه افزايش مي دهند 
كه بتواني��م در قالب وام براي كمك به روس��تاييان 

اعطا كنيم.

بسيج اصناف با انحصارگري و مافياي اقتصادي به شدت برخورد مي كند
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