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گفت وگوي »جوان« با 
مسئول صنـدوق مهـر امـام رضـا)ع(

مي توان  نرخ بیکاري يانچشمه را
 به صفر رساند

چطور شـد تصمیـم  گرفتید 
قـرض  الحسـنه  صنـدوق 
تأسـیس كنیـد و االن چند 

عضو داريد؟
اي��ن صن��دوق قب��ًا ي��ك مجموع��ه 
كوچك بود كه چند نف��ر دور هم با پس 
اندازهايشان دست به كارهاي عام المنفعه 
مي زدند. اما حاال نزدي�ك به ۴۰۰  عض�و 
فع��ال دارد و موجودي صن��دوق از پس 

اندازهاي مردمي تشكيل شده است. 
بیشتر اقدامات صندوق حول 

چه محورهايي است؟
ب��دون ش��ك اولي��ن كار ه��ر صندوق 
دادن وام و حمايت از اش��تغالزايي است 
كه در اين صن��دوق هم اي��ن كار انجام 
مي شود و وام هاي اش�تغالزايي و وام هاي 
معيش�تي در صدر ليست كارها 

قرار دارند. 
اما وقتي كرونا در كشور شيوع 
پيدا كرد، در اي�ن صن�دوق ب�ا 
كمك هاي مردم�ي توانس�تيم 
عاوه ب���ر ضدغفون�ي ك�ردن 
محله ها و معاب���ر، كمك هاي 
ويژه اي ب��ه اهالي روس��تا در 
بحث تهيه س��بدهاي غذايي 
و معيش��تي و رس��اندن آنه��ا 
به دس��ت نيازمندان و آسيب 

ديدگان از كرونا انجام دهيم. 
وقت��ي صحب���ت از كرون�ا و 
مرگ و ميره�اي ناش���ي از آن داغ شد، 
هم�ه به نوعي تاش مي كردن��د ت�ا ب�ا 
خانه نش���يني بتوانند خان�واده خ�ود را 
از اي�ن وي���روس دور نگه دارند اما نبايد 
فراموش كنيم جهادگران و بس��يجياني 
را كه ن�ه تنه�ا خانه نش�ين نشدند، بلكه 
ت��اش كردند تا ب��ا اج��راي برنامه هاي 
مختلف فضاي ش���هر و روس��تاي خود 

را ايمن تر كنند. 
اهال�ي روس�تاي يانچش���مه و جوان�ان 
صن���دوق مه���ر ام���ام رض���ا )ع( در 
اس���تان چهارمح���ال و بختي�اري در 
اي�ن اي�ام كروناي�ي بي��كار نبودند و ب�ا 
توزيع ماس�ك و ضدعفوني كردن ش�هر و 
روس�تا فضاي مطمئني براي اهالي روستا 

فراهم آوردند. 
در بخـش پرداخـت وام هـا 
آماري داريد كـه اين پول ها 
صـرف  مشـاغلي  چـه  در 

مي شوند؟
 از جمل��ه وام ه��اي داده ش���ده ب��راي 
اش���تغالزايي مي توان ب��ه وام در ام�ور 
قاليباف���ي اش��اره ك��رد، ب���ه ط�وري 
ك���ه توانس���تيم ب���ا دادن وام هايي با 
كارمزده��اي كم باع��ث ايج��اد كارگاه 
قاليبافي شويم و هم اكنون در هر يك از 
اين كارگاه ها نزديك هشت نفر مشغول 

كار هستند. 
از ديگر وام هاي داده ش�ده مي توان به وام 
پرورش قارچ، حبوب�ات و خش�ك ك�ردن 
ميوه ج�ات اش�اره ك�رد ك�ه در مجم�وع 
در تمام���ي اي�ن كارگاه ه��ا هم اكن�ون 
نزدي�ك ب�ه ۲۰ نف�ر از اهال�ي روس���تا 
مش�غول  فعاليت بوده و خانواده هايشان 

را مديريت مي كنند. 
وام ها فقط به افـرادي كه در 
كارهايشـان تجربه و سابقه 

دارند پرداخت مي شود؟
اگر كسي مشغول كاري باشد، مي تواند 

وام بگيرد و ب��ه توس��عه كارگاه، مزرعه 
يا هر ش��غلي كه دارد بپردازد، اما روش 
ديگري هم براي كس��اني ك��ه كاري را 
شروع نكرده اند داريم. م�ا قب�ل از آنك�ه 
ب�ه اعض�اي صن�دوق وام دهي�م يكسري 
كاس هاي آموزش�ي زير نظر س�ازمان 
فن���ي و حرف�ه اي شهرس���تان برگ�زار 
مي كني�م ت�ا افراد با داش�تن مجوزهاي 
فني و حرفه اي ش��روع به فعاليت كنند. 
در اي��ن روش هم اف��راد مي دانند به چه 
كاري عاقه مند هستند و هم با تخصص 
و زير نظر كارشناس��ان كارشان را شروع 
مي كنند كه ضريب ريسك و شكست را 

به صفر مي رساند. 
نمونـه اي از وام هايي كه داده 
شـده و نتايج خوبي داشـته 

است، داريد؟
بله. بايد به يك��ي از كارهاي ويژه و خوب 
انجام شده توسط صندوق گريز بزنم كه 

به كشت زعف�ران مربوط است. 
اي�ن فعاليت ك��ه از فعاليت هاي جديد 
در اين روس��تا محسوب مي شود موجب 
شده است براي 1۰ نفر از جوانان روس�تا 

اش�تغال ايج�اد ش�ود. 
همچنين ما با كم�ك اعضاي صندوق و 
دادن وام ها مي تواني�م س�االنه دو، س�ه 
سري جهيزي�ه تهيه كنيم ك�ه در س�ال 
گذش�ته ني�ز ب�ا هم�ان پول هاي خيرين 

توانس�تيم به اين ام�ر مه�م برس�يم. 
زوج ه��اي جواني كه از ق��درت مالي خوبي 
برخوردار نيستند با حمايت اين صندوق  سر 
زندگي خود رفته و االن خوشبخت هستند. 
صنــــدوق بـه مــوازات 
مسئولیت هايي  كه  بر عهده 
دارد، چـه اقدامـات ديگري 

داشته است؟
ب�ا همي�اري اهال�ي صن�دوق توانس���تيم 
ش���ركت تعاون�ي صن���دوق را ب�ه ثب�ت 
برس���انيم و ب�ا كمك منابع طبيعي طرح 
توجيهي توريستي را در خصوص حاشيه 
زاين���ده رود مط���رح كرديم ك�ه س���ال 
گذش���ته اي�ن ط�رح به عن�وان طرح برتر 
ميراث گردشگري شهرستان چهارمحال 
و بختي��اري انتخاب ش��د و ب���ا حماي�ت 
مس��ئوالن مي تواني�م اي�ن ط�رح را كنار 
اين رودخانه كه دنيا آن را مي شناسد، اج�را 
كنيم و در ص�ورت اج�راي اي�ن ط�رح نرخ 

بيكاري در روس�تاي ما به صفر مي رسد. 
از مسـئوالن  خواسـته اي 

داريد؟
ما اعام كرده ايم مي توانيم نرخ بيكاري را 
در اين منطقه به صفر برسانيم. مسئوالني 
كه با ص��رف هزينه هاي هنگف��ت به فكر 
ايجاد ش��غل هس��تند، مي توانن��د طرح و 
برنامه ما را مورد بررس��ي قرار دهند و اگر 
متوجه ش��دند درس��ت و قابل اجراست، 
آن وقت ب��ا مقداري از بودجه اش��تغالزايی 
خودش��ان از اي��ن طرح ها حماي��ت كنند 
تا ه��م برنامه هاي صندوق عملي ش��ود و 
ه��م بتوانند ب��ه قول هايش��ان جامه عمل 
بپوش��انند.  در تم��ام دنيا دولت ه��ا براي 
انجام كارهايشان از س��من ها، صندوق ها 
و گروه ه��اي مردمي كم��ك مي گيرند تا 
براي رسيدن به اهدافشان انرژي و هزينه 
كمتري ص��رف كنند. حاال م��ا نيز منتظر 
دولتمردان هس��تيم تا حداقل از اين طرح 
بزرگ كه مي تواند بيكاري يك روستا را به 

صفر برساند حمايت كنند. 

صندوق هاي قرض الحسـنه با برنامه و طرح هاي مختلف راه اندازي مي شـوند 
و هركدام بسـته به نیاز منطقه مديريـت ويژه اي دارند. در ايـن میان صندوق 
قرض الحسـنه اي در روســتاي يانچشــمه در چهارمحال و بختیاري به نام 
»مهر امـام رضـا)ع(« وجـود دارد. ويژگي اين صندوق اين اسـت كـه قبل از 
اعطاي وام به اعضا، ابتدا كالس هاي آموزشـي زير نظر سازمان فني و حرفه اي 
شهرستان برگزار مي كند تا افراد با داشـتن تجربه و مجوزهاي فني و حرفه اي 
شروع به فعالیت كنند.  ثبت شـركت تعاونـي صنـدوق بـا همیـاري اهالـي، 
حركت بزرگي است كه در صورت فعال شدن اين تعاوني مي تواند نرخ بیکاري 
يانچشـمه را به صفر برسـاند. به همین بهانه و براي آگاهي از نحـوه فعالیت و 
برنامه هاي صنـدوق مهـر امـام رضـاي روسـتاي يانچشـمه به سراغ حمـزه 
بهارلويـي، مسـئول اين صندوق رفتیم تا گفت وگويي با ايشان داشته باشیم.

گو
ت و

گف

افتتاح 94 پروژه محروميت زدایي در شهداد كرمان 

منطقه شهداد ۲6هزار نفر جمعيت دارد كه 8هزار نفر در 
شهر شهداد ساكن هستند و شامل سه دهستان و دو شهر 
ش��هداد و اندوهجرد اس��ت كه نيازمند محروميت زدايي 

هستند. 
در همين راستا احيا و اليروبي هفت قنات، تكميل، مرمت 
و اح��داث 33 واحد از من��ازل محروم��ان و مددجويان، 
احداث دو اس��تخر ذخي��ره آب كش��اورزي و 5۰ مورد 
سرويس بهداشتي و حمام و ساخت كارگاه اشتغالزايي از 

جمله اين پروژه هاست. 
انتظار مردم محروم منطقه شهداد از مسئوالن اين است 
كه فعاليت هاي محروميت زدايي مانند سال گذشته تداوم 

يابد تا خدمات خوبي ارائه شود. 
مجموعه بسيج سازندگي با محوريت گروه هاي جهادي 
به دنبال اين اس��ت كه خدم��ات را با كمتري��ن هزينه و 
در كمترين زم��ان ممكن ارائ��ه كند و ب��ا اضافه كردن 
ظرفيت هاي��ي كه وج��ود دارد بتواند تعداد بيش��تري از 

پروژه ها را به انجام برساند. 
م��ا پيمان��كار نيس��تيم، بلك��ه مجموعه اي هس��تيم با 
ظرفيت ه��اي مردمي، بس��يج و گروه ه��اي جهادي كه 
مي توانيم در شرايط فعلي و با روحيه جهادي كنار ادارات 
و نهاده��ا و مجموعه هاي اقتصادي ق��رار گيريم و كار را 
انجام دهيم. چند روز قبل 9۴ پروژه محروميت زدايي با 
مشاركت بانك رفاه و بسيج س��ازندگي در بخش شهداد 

شهرستان كرمان افتتاح شد. 
در كل اس��تان هم آزادي 15۰ زندان��ي جرائم غيرعمد 
صورت گرفت كه اين اقدام با همكاري بسيج حقوقدانان 
بود.  از ديگر عرصه هاي فعاليت بس��يج سازندگي بايد به 
مأموريت تأمين آب اش��اره كرد ك��ه در همين رابطه 63 
روستاي اس��تان با پايلوت رفس��نجان در اين طرح قرار 
دارند.  انجام 5ه��زار و 56۰ پروژه عمراني از س��ال قبل 
تاكنون افتخار بزرگي اس��ت و در س��ال جاري هم 13۴ 
پروژه با هزينه اي بالغ بر ۲8 ميليارد و 9۰۰ ميليون ريال 

آماده افتتاح است. 

جواد جاللي 
مسئول سازمان بسیج سازندگي كرمان

انعقاد تفاهمنامه همكاري بين 
جهاد دانشگاهي و بسيج سازندگي اردبيل

سازمان بس��يج س��ازندگي در عرصه توانمندسازي و توسعه 
آم��وزش از آمادگي الزم برخوردار اس��ت و در همين راس��تا 
اش��تغالزايي و رونق توليد اهميت ويژه اي دارد كه بايد مردم 

استان به اين موضوع مهم توجه كنند. 
انعقاد تفاهمنام��ه همكاري بين جهاد دانش��گاهي اردبيل و 
سازمان بسيج س��ازندگي سپاه اس��تان كار بزرگي است كه 
انجام ش��ده و هدف از انعقاد اين تفاهمنامه تحقق بخشيدن 
به اهداف انقاب و اج��راي منويات مقام معظ��م رهبري در 
راس��تاي سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي و جه��ش توليد، 
استفاده بهينه از ظرفيت هاي طرفين، توسعه همكاري هاي 

علمي و ايجاد فرصت هاي ش��غلي اس��ت.  عقد تفاهمنامه با 
جهاد دانش��گاهي، فتح بابي براي انجام برنامه هاي كاربردي 
و توسعه اي مشترك اس��ت. موضوع همكاري و مشاركت در 
اين تفاهمنامه، فعاليت هاي آموزش��ي، پژوهشي و فرهنگي، 
خدمات مشاوره اي و درماني، كارآفريني و توسعه كمي و كيفي 

همكاري هاي علمي و بنيادي است. 
هرچه ميزان هم افزايي جهاد دانش��گاهي و س��ازمان بسيج 
سازندگي بيشتر شود، مي تواند در پيشبرد اهداف توسعه اي 
هر دو نهاد مؤثر باش��د و با تعريف و اجراي برنامه هاي متنوع 
به پيش��رفت اس��تان كمك كند. ضمن اينكه در راس��تاي 
خدمات رساني به روستاييان، ۲1 روستاي شهرستان اردبيل 
به همت اكيپ دامپزشكي بسيج سازندگي استان از خدمات 
رايگان دامپزشكي بهره مند شدند.  سونوگرافي دام ها با دستگاه 
سونوگرافي پيشرفته جهت تش��خيص آبستني يا مشكات 
توليد مثلي، ويزيت دام هاي بيمار، نسخه پيچي، درمان دارويي 
رايگان و ارائه خدمات مشاوره اي در جهت افزايش سوددهي و 
كاهش هزينه هاي روستايي از جمله خدمات ارائه شده است. 
خدمات رساني به مردم در مناطق محروم و روستايي استان در 
دستور كار سازمان قرار گرفته  و اين مهم با محوريت گروه هاي 

جهادي در استان در حال انجام است.  

علي پیرجاهد
مسئول سازمان بسیج سازندگي اردبیل

گزارش تصویری

   رسیدگي به وضعیت سالمت سالمندان در روستاها   ساخت خانه عالم در روستاها   جهادگران و خدمت به كشاورزان براي برداشت محصول

روس���تاي خواج�ه جمال�ي شهرس���تان بخت�گان اس�تان 
ف�ارس تنه�ا ي�ك صن���دوق قرض الحس���نه دارد كه با نام 

همين روستا نيز شهرت يافته است.  
صندوقي كه با قوانين ساده و خاص خودش توانسته است از 
اهالي روس��تا و به خصوص آنها كه قصد ايجاد اشتغال دارند، 
حمايت كند. محمد كري�م زارع�ي مس���ئول اي�ن صن�دوق 
قرض الحس�نه است؛ كسي كه نزديك به چهار سال با مديريت 

خوبش توانسته است وام هاي زيادي به روستاييان بدهد.  
وي با بيان اينكه اي���ن صن�دوق قرض الحس���نه در تاري�خ 
۲9 اس�فند 96 در روس���تا فعاليتش را شروع كرد، مي گويد: 
»در واقع اين صندوق 15س��ال پيش تأسيس شد اما كارايي 
نداش���ت و باتكلي��ف ماند. ب���ه همي�ن دلي�ل در س���ال 
96 اعض���اي هيئ�ت مدي���ره تصمي�م گرفتن��د صندوق را 
در روس���تاي خواجه جمالي دوب��اره احيا كنند ت��ا اهال�ي 
روس���تا بتوانن�د از نعم�ت وجود و خدم��ات اي�ن صن�دوق 

قرض الحس�نه دوب�اره بهره من�د ش�وند.«

زارعي می افزايد: »ج�داي از هدف اصلي تأس�يس اين صن�دوق 
ك�ه اعط�اي وام قرض الحس�نه اس���ت از وقت�ي اين صندوق 
تش�كيل ش�د م�ردم روس�تا بيش�تر از ح�ال و روز ه�م باخب�ر 
مي شوند. همه مي دانند صندوق بركات زيادي داشته و همين 

اتفاق هم يكي از آنهاست. ه�ر از گاه�ي اهالي منطقه و روستا 
دور هم جمع مي شوند و مش��كات خود را مطرح مي كنن�د و 
اگ�ر ج�داي از فعالي�ت صندوق كمكي از دس�ت ديگران برآيد، 

برايش انجام مي دهند و گره گشايي مي كنند.« 
مس��ئول صندوق قرض الحس��نه خواج��ه جمال��ي، يكي از 
اهداف اصلي تش���كيل اي�ن صن���دوق را اعط�اي وام هاي�ي 
ب�ه منظ�ور اش�تغالزايي دانس��ته و درباره نحوه وام هايي كه 
از سوي اين صندوق به اهالي داده مي شود، مي گويد: »وام ها 
طبق مصوبات و آيين نامه صندوق اينگونه پرداخت مي شود 
كه متقاضيان براي كارهاي توليدي و دامداري مي توانند شش 
برابر موج�ودي ش��ان در صن�دوق وام درياف�ت كنن�د. نكته 
مهم اين اس��ت كه تمامي اين وام ها به صورت قرض الحسنه 
بوده و هيچ سودي دريافت نمي شود و فقط يك كارمزد اوليه 

و بسيار ناچيز دارد.«
وي تصريح مي كند: »اي�ن صن�دوق در ح�ال حاض�ر 1۲۰۰ 
عضو دارد كه در اصل چون اهالي روستا خانواده هستند، اعضا 

نيز به صورت خانوادگي گروه بندي ش���ده اند. به اين صورت 
كه 5۷ گروه خانوادگي در اين صن�دوق عضوي�ت دارن�د و ه�ر 
گروه�ي ي�ك س�رگروه دارد ك�ه ب�ا هيئ�ت مديره صندوق 

مرتبط است.«
   صندوق، نیازمند حمايت و افزايش اعضاست

وقتي آمار صندوق را بررس��ي مي كنيم مش��خص مي ش��ود 
تاكن��ون بيش از 8۰۰ نف��ر از اهالي روس��تا از صن��دوق وام 
گرفته اند و جالب اينكه همه آنها توانسته اند در شغل و حرفه 

خود قدم هاي خوبي بردارند. 
مسئول صندوق قرض الحسنه خواجه جمالي در مورد وام ها 
و زمينه ه��اي هزينه ك��رد آنه��ا مي گويد: »ب��ه 8۰۰ نفر وام 
داده ايم و چون اين وام ها فقط براي اش��تغالزايي يا توس���عه 
مش�اغل مصرف مي شوند، بس��يار تأثيرگذار بودند. به عنوان 
مثال فردي گوس�فند داش�ته آن را بيشتر كرده يا مرغداري 
داشته آن را توسعه داده يا خياطي داشته و كارش را گسترش 

داده است.«
 وي ب�ا اش���اره ب�ه نح�وه بازپرداخ�ت وام ها تصريح مي كند: 
»بازپرداخ�ت وام ها ب�ه اي�ن ص�ورت اس���ت ك�ه ۲درص�د 
كارم�زد ب���ه ازاي ه���ر وام گرفت�ه مي ش���ود و همچني�ن 
متقاضي�ان باي�د وام ه��اي خ�ود را بي���ن 15 ت�ا 1۰۰ م�اه 
بازگردانن�د. اي�ن س�رگروه اس�ت ك�ه ب�ا توج�ه ب�ه ش�رايط 
اقتص�ادي وام گيرن�ده و نح���وه فعاليت�ش تصمي�م بگي�رد 

ك�ه وام را در چ�ه بازه زماني پرداخت كند.«
زارعي هم مثل صدها مس��ئول صندوق قرض الحسنه ديگر 
كه در شهرستان هاي مختلف كشور مشغول فعاليت هستند 
و اولين درخواستشان افزايش موجودي است، مي گويد: »در 
وهل�ه نخس�ت س���عي داري�م اعض�اي صن�دوق را افزاي�ش 
دهي�م، ب�ه ط�وري ك�ه اين روس�تا ۴هزار نفر جمعيت دارد 
ولي فقط يكهزار و ۲۰۰ نفر در اين صن��دوق عضويت دارند. 
البته همين تعداد نيز به مرور زمان زياد شدند، چراكه ابتداي 
تشكيل صندوق فقط 1۲۰ نفر عضو داشتيم. بنابراي�ن در ي�ك 
برنامه ريزي م�دون تصمي�م داري���م در كوتاه تري�ن زم�ان 
ممك�ن اعض�اي صندوق را افزايش دهي��م و از طرف ديگ�ر 
مكاتبات�ي ب�ا برخ���ي نهاده�اي دولت�ي انج���ام داديم ت�ا 
موجودي صندوق باال برود و بتوانيم به افراد بيشتري با مبالغ 
خوب وام دهيم. به نظر مي رسد با استقبالي كه از سوي اهالي 

صورت گرفته است اين مهم محقق مي شود.«

وام ها طبق مصوبات و آيین نامه 
صنـدوق اينگونـه پرداخـت 
متقاضیـان  كـه  مي شـوند 
و  تولیـدي  كارهـاي  بـراي 
دامداري مي توانند شش برابر 
موجـودي شـان در صنـدوق 
وام دريافــت كننــد. نکتـه 
مهم اين اسـت كـه تمامي اين 
وام ها به صورت قرض الحسـنه 
بوده و هیـچ سـودي دريافت 
نمي شـود و فقط يـك كارمزد 
اولیـه و بسـیار ناچیـز دارد

چند سالي اسـت راه اندازي صندوق هاي قرض الحسـنه در مناطق مختلف كشور 
به ويژه در روسـتاها اجرا مي شـود. بسـیج سـازندگي با اين نگاه كـه مديران اين 
صندوق ها از سـاكنان همان مناطق هسـتند و با شـناختي كه از محیط پیرامون و 
مردمانش دارنـد، مي توانند بهترين تصمیـم را در نوع مديريـت و پرداخت وام ها 
بگیرنـد، حمايت از آنهـا را در دسـتور كار قرار داده اسـت. درسـت مثل صندوق 

قرض الحسـنه »خواجه جمالي« كه در روسـتايي به همین اسـم در شهرســتان 
بختـگان اسـتان فـارس راه اندازي شده است و وام هايش طبق مصوبات و آيین نامه 
خودشـان به متقاضیان پرداخت مي شـود. اين صندوق به تولیدي ها و دامداري ها 
تا شـش برابر موجودي ، وام مي دهد تا عالوه بر توسـعه كارها و مشـاغل بتوانند از 
نیروي جوانان جوياي كار نیز بهـره برده و آمار بیکاري در روسـتا را كاهش دهند. 

بازپرداخـت وام هـا 2درصـد 
كارمــزد بــه ازاي هــر وام  
است و همچنیـن متقاضیـان 
بايــد وام هاي خــود را بیـن 
۱۵ تــا ۱۰۰ مــاه بازگرداننـد. 
ايـن سـرگروه اسـت كـه بـا 
توجـه بـه شـرايط اقتصـادي 
وام گیرنـده و نحـوه فعالیتـش 
تصمیـم می گیـرد كــه وام را 
در چـه بازه زماني پرداخت كند


