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«خواجه جمالي» صندوقي براي رفع بيكاري در روستا
وامها طبق مصوبات و آييننامه
صن�دوق اينگون�ه پرداخ�ت
ميش�وند ك�ه متقاضي�ان
ب�راي كاره�اي تولي�دي و
دامداري ميتوانند شش برابر
موجـوديش�ان در صنـدوق
وام دريافـ�ت كننـ�د .نكت�ه
مهم اين اس�ت ك�ه تمامي اين
وامها به صورت قرضالحس�نه
بوده و هي�چ س�ودي دريافت
نميش�ود و فقط ي�ك كارمزد
اولي�ه و بس�يار ناچي�ز دارد

چند سالي اس�ت راهاندازي صندوقهاي قرضالحس�نه در مناطق مختلف كشور
بهویژه در روس�تاها اجرا ميش�ود .بس�يج س�ازندگي با اين نگاه ك�ه مديران اين
صندوقها از س�اكنان همان مناطق هس�تند و با ش�ناختي كه از محيط پيرامون و
مردمانش دارن�د ،ميتوانند بهترين تصمي�م را در نوع مديري�ت و پرداخت وامها
بگیرن�د ،حمايت از آنه�ا را در دس�تور كار قرار داده اس�ت .درس�ت مثل صندوق

زارعي میافزاید« :جـداي از هدف اصلي تأسـيس اين صنـدوق
كـه اعطـاي وام قرضالحسـنه اس��ـت از وقتـي این صندوق
تشـكيل شـد مـردم روسـتا بيشـتر از حـال و روز هـم باخبـر
ميشوند .همه ميدانند صندوق بركات زيادي داشته و همين

بازپرداخـت وامه�ا 2درصـد
كارمـ�زد بـ�ه ازاي هـ�ر وام
است و همچنيـن متقاضيـان
بايـ�د وامهاي خـ�ود را بيـن
 ۱۵تـ�ا ۱۰۰مـ�اه بازگرداننـد.
ايـن سـرگروه اسـت كـه بـا
توجـه بـه شـرايط اقتصـادي
وامگيرنـدهونحـوهفعاليتـش
تصميـم میگيـرد كـ�ه وام را
در چـه بازه زماني پرداخت كند

عليپيرجاهد
مسئول سازمان بسيج سازندگي اردبيل

جواد جاللي
مسئول سازمان بسيج 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 ويژهاي 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 انقالب و اج��راي منويات مقام معظ��م رهبري در
راس��تاي سياس��تهاي اقتصاد مقاومتي و جه��ش توليد،
استفاده بهينه از ظرفيتهاي طرفين ،توسعه همكاريهاي

اتفاق هم يكي از آنهاست .هـر از گاهـي اهالي منطقه و روستا
دور هم جمع ميشوند و مش��كالت خود را مطرح ميكننـد و
اگـر جـداي از فعاليـت صندوق كمكي از دسـت ديگران برآيد،
برايش انجام ميدهند و گره گشايي ميكنند».
مس��ئول صندوق قرضالحس��نه خواج��ه جمال��ي ،يكي از
اهداف اصلي تش��ـكيل ايـن صنـ��دوق را اعطـاي وامهايـي
بـه منظـور اشـتغالزايي دانس��ته و درباره نحوه وامهايي كه
از سوي اين صندوق به اهالي داده ميشود ،ميگويد« :وامها
طبق مصوبات و آيين نامه صندوق اينگونه پرداخت ميشود
كه متقاضيان براي كارهاي توليدي و دامداري ميتوانند شش
برابر موجـوديش��ان در صنـدوق وام دريافـت كننـد .نكته
مهم اين اس��ت كه تمامي اين وامها به صورت قرضالحسنه
بوده و هيچ سودي دريافت نميشود و فقط يك كارمزد اوليه
و بسيار ناچيز دارد».
وي تصريح ميكند« :ايـن صنـدوق در حـال حاضـر ۱۲۰۰
عضو دارد كه در اصل چون اهالي روستا خانواده هستند ،اعضا

علمي و ايجاد فرصتهاي ش��غلي اس��ت .عقد تفاهمنامه با
جهاد دانش��گاهي ،فتح بابي براي انجام برنامههاي كاربردي
و توسعهاي مشترك اس��ت .موضوع همكاري و مشاركت در
اين تفاهمنامه ،فعاليتهاي آموزش��ي ،پژوهشي و فرهنگي،
خدمات مشاورهاي و درماني ،كارآفريني و توسعه كمي و كيفي
همكاريهاي علمي و بنيادي است.
هرچه ميزان همافزايي جهاد دانش��گاهي و س��ازمان بسيج
سازندگي بيشتر شود ،ميتواند در پيشبرد اهداف توسعهاي
هر دو نهاد مؤثر باش��د و با تعريف و اجراي برنامههاي متنوع
به پيش��رفت اس��تان كمك كند .ضمن اينكه در راس��تاي
خدماترساني به روستاييان ۲۱ ،روستاي شهرستان اردبيل
به همت اكيپ دامپزشكي بسيج سازندگي استان از خدمات
رايگان دامپزشكي بهرهمند شدند .سونوگرافي دامها با دستگاه
سونوگرافي پيشرفته جهت تش��خيص آبستني يا مشكالت
توليد مثلي ،ويزيت دامهاي بيمار ،نسخه پيچي ،درمان دارويي
رايگان و ارائه خدمات مشاورهاي در جهت افزايش سوددهي و
كاهش هزينههاي روستايي از جمله خدمات ارائه شده است.
خدماترساني به مردم در مناطق محروم و روستايي استان در
دستور كار سازمان قرار گرفته و اين مهم با محوريت گروههاي
جهادي در استان در حال انجام است.

افتتاح  94پروژه محروميتزدایي در شهداد كرمان

منطقه شهداد 26هزار 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 محروميتزدايي
هستند.
در همين راستا احيا و اليروبي هفت قنات ،تكميل ،مرمت
و اح��داث  33واحد از من��ازل محروم��ان و مددجويان،
احداث دو اس��تخر ذخي��ره آب كش��اورزي و  50مورد
سرويس بهداشتي و حمام و ساخت كارگاه اشتغالزايي از
جمله اين پروژههاست.
انتظار مردم محروم منطقه شهداد از مسئوالن اين است
كه فعاليتهاي محروميتزدایي مانند سال گذشته تداوم

يابد تا خدمات خوبي ارائه شود.
مجموعه بسيج سازندگي با محوريت گروههاي 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
ظرفيتهاي��ي كه وج��ود دارد بتواند تعداد بيش��تري از
پروژهها را به انجام برساند.
م��ا پيمان��كار نيس��تيم ،بلك��ه مجموعهاي هس��تيم با
ظرفيته��اي مردمي ،بس��يج و گروهه��اي جهادي كه
ميتوانيم در شرايط فعلي و با روحيه جهادي كنار ادارات
و نهاده��ا و مجموعههاي اقتصادي ق��رار گيريم و كار را
انجام دهيم .چند روز قبل  94پروژه محروميتزدایي با
مشاركت بانك رفاه و بسيج س��ازندگي در بخش شهداد
شهرستان كرمان افتتاح شد.
در كل اس��تان هم آزادي  ۱۵۰زندان��ي جرائم غيرعمد
صورت گرفت كه اين اقدام با همكاري بسيج حقوقدانان
بود .از ديگر عرصههاي فعاليت بس��يج سازندگي بايد به
مأموريت تأمين آب اش��اره كرد ك��ه در همين رابطه ۶۳
روستاي اس��تان با پايلوت رفس��نجان در اين طرح قرار
دارند .انجام ۵ه��زار و  ۵۶۰پروژه عمراني از س��ال قبل
تاكنون افتخار بزرگي اس��ت و در س��ال جاري هم ۱۳۴
پروژه با هزينهاي بالغ بر  ۲۸ميليارد و  ۹۰۰ميليون ريال
آماده افتتاح است.

گزارش تصویری

رسيدگي به وضعيت سالمت سالمندان در روستاها

ساخت خانه عالم در روستاها

جهادگران و خدمت به كشاورزان براي برداشت محصول

ميتوان نرخ بيكاري يانچشمه را
به صفر رساند
صندوقهاي قرضالحس�نه با برنامه و طرحهاي مختلف راهاندازي ميش�وند
و هركدام بس�ته به نياز منطقه مديري�ت ويژهاي دارند .در اي�ن ميان صندوق
قرضالحس�نهاي در روس�ـتاي يانچش�ـمه در چهارمحال و بختياري به نام
«مهر ام�ام رض�ا(ع)» وج�ود دارد .ويژگي اين صندوق اين اس�ت ك�ه قبل از
اعطاي وام به اعضا ،ابتدا كالسهاي آموزش�ي زير نظر سازمان فني و حرفهاي
شهرستان برگزار ميكند تا افراد با داش�تن تجربه و مجوزهاي فني و حرفهاي
شروع به فعاليت كنند .ثبت شـركت تعاونـي صنـدوق بـا هميـاري اهالـي،
حركت بزرگي است كه در صورت فعال شدن اين تعاوني ميتواند نرخ بيكاري
يانچش�مه را به صفر برس�اند .به همين بهانه و براي آگاهي از نح�وه فعاليت و
برنامههاي صنـدوق مهـر امـام رضـاي روسـتاي يانچشـمه به سراغ حمـزه
بهارلويـي ،مسـئول اين صندوق رفتيم تا گفتوگويي با ايشان داشته باشيم.

چطور ش�د تصمی�م گرفتيد
صن�دوق ق�رض الحس�نه
تأس�يس كني�د و االن چند
عضو داريد؟

اي��ن صن��دوق قب�ل ً
ا ي��ك مجموع��ه
كوچك بود كه چند نف��ر دور هم با پس
اندازهايشان دست به كارهاي عامالمنفعه
ميزدند .اما حاال نزديـك به  ۴۰۰عضـو
فع��ال دارد و موجودي صن��دوق از پس
اندازهاي مردمي تشكيل شده است.

بيشتر 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
ميشود و وامهاي اشـتغالزايي و وامهاي
معيشـتي در صدر ليست كارها
قرار دارند.
اما وقتي كرونا در كشور شيوع
پيدا كرد ،در ايـن صنـدوق بـا
كمكهاي مردمـي توانسـتيم
عالوه بـ��ر ضدغفونـي كـردن
محلهها و معابـ��ر ،كمكهاي
ويژهاي 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 صحبـ��ت از كرونـا و
مرگ و ميرهـاي ناش��ـي از آن داغ شد،
همـه به نوعي تالش ميكردن��د تـا بـا
خانهنش��ـيني بتوانند خانـواده خـود را
از ايـن ويـ��روس دور نگه دارند اما نبايد
فراموش كنيم جهادگران و بس��يجياني
را كه نـه تنهـا خانهنشـين نشدند ،بلكه
ت�لاش كردند تا ب��ا اج��راي برنامههاي
مختلف فضاي ش��ـهر و روس��تاي خود
را ايمنتر كنند.
اهالـي روسـتاي يانچش��ـمه و جوانـان
صنـ��دوق مهـ��ر امـ��ام رضـ��ا (ع) در
اس��ـتان چهارمحـ��ال و بختيـاري در
ايـن ايـام كرونايـي بي��كار نبودند و بـا
توزيع ماسـك و ضدعفوني كردن شـهر و
روسـتا فضاي مطمئني براي اهالي روستا
فراهم آوردند.

گفتوگو

روس��ـتاي خواجـه جمالـي شهرس��ـتان بختـگان اسـتان
فـارس تنهـا يـك صنـ��دوق قرضالحس��ـنه 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 بهخصوص آنها كه قصد ايجاد اشتغال دارند،
حمايت كند .محمد كريـم زارعـي مس��ـئول ايـن صنـدوق
قرضالحسـنه است؛ كسي كه نزديك به چهار سال با مديريت
خوبش توانسته است وامهاي زيادي به روستایيان بدهد.
وي با بيان اينكه ايـ��ن صنـدوق قرضالحس��ـنه در تاريـخ
 ۲۹اسـفند  ۹۶در روس��ـتا فعاليتش را شروع كرد ،ميگويد:
«در واقع اين صندوق 15س��ال پيش تأسيس شد اما كارايي
نداش��ـت و بالتكلي��ف ماند .بـ��ه هميـن دليـل در س��ـال
 96اعضـ��اي هيئـت مديـ��ره تصميـم گرفتن��د صندوق را
در روس��ـتاي خواجه جمالي دوب��اره احيا كنند ت��ا اهالـي
روس��ـتا بتواننـد از نعمـت وجود و خدم��ات ايـن صنـدوق
قرضالحسـنه دوبـاره بهرهمنـد شـوند».

قرضالحس�نه «خواجه جمالي» كه در روس�تايي به همين اس�م در شهرس�ـتان
بختـگان اسـتان فـارس راهاندازي شده است و وامهايش طبق مصوبات و آييننامه
خودش�ان به متقاضيان پرداخت ميش�ود .اين صندوق به توليديها و دامداريها
تا ش�ش برابر موجودي ،وام ميدهد تا عالوه بر توس�عه كارها و مش�اغل بتوانند از
نيروي جوانان جوياي كار نيز به�ره برده و آمار بيكاري در روس�تا را كاهش دهند.

نيز به صورت خانوادگي گروهبندي ش��ـدهاند .به اين صورت
كه  ۵۷گروه خانوادگي در اين صنـدوق عضويـت دارنـد و هـر
گروهـي يـك سـرگروه دارد كـه بـا هيئـت مديره صندوق
مرتبط است».
صندوق ،نيازمند حمايت و افزايش اعضاست
وقتي آمار صندوق را بررس��ي ميكنيم مش��خص ميش��ود
تاكن��ون بيش از  800نف��ر از اهالي روس��تا از صن��دوق وام
گرفتهاند و جالب اينكه همه آنها توانستهاند در شغل و حرفه
خود قدمهاي خوبي بردارند.
مسئول صندوق قرض الحسنه خواجه جمالي در مورد وامها
و زمينهه��اي هزينهك��رد آنه��ا ميگويد« :ب��ه  ۸۰۰نفر وام
دادهايم و چون اين وامها فقط براي اش��تغالزايي يا توس��ـعه
مشـاغل مصرف ميشوند ،بس��يار تأثيرگذار بودند .به عنوان
مثال فردي گوسـفند داشـته آن را بيشتر كرده يا مرغداري
داشته آن را توسعه داده يا خياطي داشته و كارش را گسترش
داده است».
وي بـا اش��ـاره بـه نحـوه بازپرداخـت وامها تصريح ميكند:
«بازپرداخـت وامها بـه ايـن صـورت اس��ـت كـه 2درصـد
كارمـزد بـ��ه ازاي هـ��ر وام گرفتـه ميش��ـود و همچنيـن
متقاضيـان بايـد وامه��اي خـود را بيـ��ن  ۱۵تـا  ۱۰۰مـاه
بازگرداننـد .ايـن سـرگروه اسـت كـه بـا توجـه بـه شـرايط
اقتصـادي وام گيرنـده و نحـ��وه فعاليتـش تصميـم بگيـرد
كـه وام را در چـه بازه زماني پرداخت كند».
زارعي هم مثل صدها مس��ئول صندوق قرضالحسنه ديگر
كه در شهرستانهاي مختلف كشور مشغول فعاليت هستند
و اولين درخواستشان افزايش موجودي است ،ميگويد« :در
وهلـه نخسـت س��ـعي داريـم اعضـاي صنـدوق را افزايـش
دهيـم ،بـه طـوري كـه اين روسـتا 4هزار نفر جمعيت دارد
ولي فقط يكهزار و  200نفر در اين صن��دوق عضويت دارند.
البته همين تعداد نيز به مرور زمان زياد شدند ،چراكه ابتداي
تشكيل صندوق فقط  120نفر عضو داشتيم .بنابرايـن در يـك
برنامهريزي مـدون تصميـم داريـ��م در كوتاهتريـن زمـان
ممكـن اعضـاي صندوق را افزايش دهي��م و از طرف ديگـر
مكاتباتـي بـا برخـ��ي نهادهـاي دولتـي انجـ��ام داديم تـا
موجودي صندوق باال برود و بتوانيم به افراد بيشتري با مبالغ
خوب وام دهيم .به نظر ميرسد با استقبالي كه از سوي اهالي
صورت گرفته است اين مهم محقق ميشود».

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

در بخ�ش پرداخ�ت وامه�ا
آماري داريد ك�ه اين پولها
در چ�ه مش�اغلي ص�رف
ميشوند؟

از جمل��ه وامه��اي داده ش��ـده ب��راي
اش��ـتغالزايي ميتوان ب��ه وام در امـور
قاليبافـ��ي اش��اره ك��رد ،بـ��ه طـوري
كـ��ه توانس��ـتيم بـ��ا دادن وامهايي با
كارمزده��اي كم باع��ث ايج��اد كارگاه
قاليبافي شويم و هم اكنون در هر يك از
اين كارگاهها نزديك هشت نفر مشغول
كار هستند.
از ديگر وامهاي داده شـده ميتوان به وام
پرورش قارچ ،حبوبـات و خشـك كـردن
ميوهجـات اشـاره كـرد كـه در مجمـوع
در تمامـ��ي ايـن كارگاهه��ا هم اكنـون
نزديـك بـه  ۲۰نفـر از اهالـي روس��ـتا
مشـغول فعاليت بوده و خانوادههايشان
را مديريت ميكنند.

وامها فقط به اف�رادي كه در
كارهايش�ان تجربه و سابقه
دارند پرداخت ميشود؟

اگر كسي مشغول كاري باشد ،ميتواند

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 نكردهاند داريم .مـا قبـل از آنكـه
بـه اعضـاي صنـدوق وام دهيـم يكسري
كالسهاي آموزشـي زير نظر سـازمان
فنـ��ي و حرفـهاي شهرس��ـتان برگـزار
ميكنيـم تـا افراد با داشـتن مجوزهاي
فني و حرفهاي ش��روع به فعاليت كنند.
در اي��ن روش هم اف��راد ميدانند به چه
كاري عالقهمند هستند و هم با تخصص
و زير نظر كارشناس��ان كارشان را شروع
ميكنند كه ضريب ريسك و شكست را
به صفر ميرساند.

نمون�هاي از وامهايي كه داده
ش�ده و نتايج خوبي داش�ته
است ،داريد؟

بله .بايد به يك��ي از كارهاي ويژه و خوب
انجام شده توسط صندوق گريز بزنم كه
به كشت زعفـران مربوط است.
ايـن فعاليت ك��ه از فعاليتهاي جديد
در اين روس��تا محسوب ميشود موجب
شده است براي  10نفر از جوانان روسـتا
اشـتغال ايجـاد شـود.
همچنين ما با كمـك اعضاي صندوق و
دادن وامها ميتوانيـم سـاالنه دو ،سـه
سري جهيزيـه تهیه كنيم كـه در سـال
گذشـته نيـز بـا همـان پولهاي خيرين
توانسـتيم به اين امـر مهـم برسـيم.
زوجه��اي جواني كه از ق��درت مالي خوبي
برخوردار نيستند با حمايت اين صندوق سر
زندگي خود رفته و االن خوشبخت هستند.

صنــــدوق ب�ه مــوازات
مسئوليتهايي كه بر عهده
دارد ،چ�ه اقدام�ات ديگري
داشته است؟

بـا هميـاري اهالـي صنـدوق توانس��ـتيم
ش��ـركت تعاونـي صنـ��دوق را بـه ثبـت
برس��ـانيم و بـا كمك منابع طبيعي طرح
توجيهي توريستي را در خصوص حاشيه
زاينـ��دهرود مطـ��رح كردیم كـه س��ـال
گذش��ـته ايـن طـرح به عنـوان طرح برتر
ميراث گردشگري شهرستان چهارمحال
و بختي��اري انتخاب ش��د و بـ��ا حمايـت
مس��ئوالن ميتوانيـم ايـن طـرح را كنار
اين رودخانه كه دنيا آن را ميشناسد ،اجـرا
كنیم و در صـورت اجـراي ايـن طـرح نرخ
بيكاري در روسـتاي ما به صفر ميرسد.

خواس�تهاي از مس�ئوالن
داريد؟

ما اعالم كردهايم ميتوانيم نرخ بيكاري را
در اين منطقه به صفر برسانيم .مسئوالني
كه با ص��رف هزينههاي هنگف��ت به فكر
ايجاد ش��غل هس��تند ،ميتوانن��د طرح و
برنامه ما را مورد بررس��ي قرار دهند و اگر
متوجه ش��دند درس��ت و قابل اجراست،
آنوقت ب��ا مقداري از بودجه اش��تغالزایی
خودش��ان از اي��ن طرحها حماي��ت كنند
تا ه��م برنامههاي صندوق عملي ش��ود و
ه��م بتوانند ب��ه قولهايش��ان جامه عمل
بپوش��انند .در تم��ام دنيا دولته��ا براي
انجام كارهايشان از س��منها ،صندوقها
و گروهه��اي مردمي كم��ك ميگيرند 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 ميتواند بيكاري يك روستا را به
صفر برساند حمايت كنند.

