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جهاد فاطمي با ساخت خانه براي نيازمندان
وآبرساني به روستاها
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احداث ۹۸۲واحد مسكوني براي
محروم�ان با مش�اركت كميته
ام�داد تعهد عمليات�ي خواهد
ش�د و در حوزه راه ،زيرس�ازي
و آس�فالت جاده و ايج�اده راه
بين مزارع در دستور كار است

رزمايش جه�اد فاطم�ي ادام�ه راه گروههاي جه�ادي ب�راي محروميتزدايي از
مناطق كمبرخوردار اس�ت؛ گروههايي كه سالهاس�ت بدون هيچ چشمداش�تي
به مادي�ات از ج�ان و دل و روح خود مايه گذاش�تهاند و براي كم�ك به هموطنان
نيازمندش�ان راهي روس�تاهاي دورافتاده ميش�وند و حاال ب�ا نيرويي مضاعف،
پروژههاي جديدي را در دس�تور كار دارند تا در كمترين زمان بيشترين خدمات

گذر

لوازم كمك آموزش��ي ،بخش��ش اجارهبها و اهداي جهيزيه به
نيازمندان اهدا كردند .در روزهاي پاياني س��ال ۱۴۰۰در قالب
تفاهمنامه با كميته امداد با اهداي ۵۰۰ميليون تومان توس��ط
خيرين و ۵۰۰ميليون تومان توس��ط كميته امداد توانس��تيم
۲۱۲دستگاه يخچال خريداري و به افراد تحت پوشش كميته
امداد اهدا كنيم».
به گفته اين مسئول ،در حوزه آب شرب نيز آبرساني به بيش از
۹۵روستا در قالب پنج مجتمع آبرساني در دستور كار قرار دارد
كه اين پروژهه��ا در كمتر از ۳۰ماه آينده آماده ش��ده و تحويل

 ۶۴۰عنوان برنامه طرحريزي شده كه ۴۵تعاوني در حوزه اقتصاد
مقاومتي تش��كيل و ۴۲۷صن��دوق اقتصاد مقاومت��ي با اعتبار
۲۳ميليارد تومان راهاندازي شده است ،ضمن اينكه تاكنون بيش
از ۱۲هزارو ۴۶۱نفر از تسهيالت صندوقهاي اقتصاد مقاومتي
بهرهمند شدهاند و در همين راستا در بسيج سازندگي در تالش
هستيم كارهاي زمين مانده را انجام دهيم».
ي رفيعيآتاني با گريزي به اقدامات انجام شده
سردار رس��تمعل 
ادامه ميدهد« :م��ردم خير قزوين ۴۵۶ميلي��ارد تومان كمك
مؤمنانه در حوزههاي مختلف نظير كمكه��اي نقدي ،اهداي

صندوقهاي قرضالحسنه بسيج؛ پلي براي ورود به دنياي كارآفريني

صندوقهاي قرضالحسـنه كه به همت سـازمان بسـيج
س�ـازندگي كش�ـور و بـا هـ�دف ايجـاد اش�ـتغال و
توانمندس�ازي مناطـق محـروم راهاندازي ش�ده است،
ميتواند باعث حـذف بوروكراس�ي بانكه�ا و كمك به
اشتغالزايي در كش�ور ش�ود .اين صندوقها در گام اول
ايجاد اشـتغال روسـتايي در قالب تشكلهاي مردمي و
تعاونيهاي توليدي را در برنامه دارند و قرار نيست به بانك
يا مؤسسه مالي تبديل شوند.
صندوقهاي قرضالحسنه ميتوانند در تقويت پيوند اجتماعي،
اميدآفريني و گرهگشايي از مشكالت هموطنان نقش بسزايي ايفا
كنند ،اما اشتغالزايي هدف اصلي اسـت110.هزار فرصت شـغلي
و 15هزار شـغل پايـدار يكـي از بـركات ايـن طـرح تاكنون بـوده
است و 620تشـكل مردمـي و تعاونـي در ذيـل صندوقها مجـوز
گرفتـه و رتبهبنـدي فعاليت دريافت كردهاند.
در همين رابطه احس��ان فره��ي ،مديـر طـ��رح صندوقهاي
قرضالحسـنه سـازمان بسيج سازندگي كش��ور با بيان اينكه
ايجـاد اش��ـتغال بـا هـدف تحقـق جهـ��ش توليـد و كمـك
بـه بهبـود معيش��ـت مـردم از اهـداف مهـ��م طـرح اعتالي
صندوقهاي قرضالحس��نه اس��ت ،ميگويد :در ايـن راس��ـتا
هزارو200نفـ��ر تس��ـهيلگر جهـ��ت راهان��دازي صندوقها و
كمـك بـه اعضاي صندوقها آمـ��وزش ديدهاند .تمامـي ايـن
تس��ـهيلگران در هش��ت دوره آموزش��ـي به صورت پودماني
شـركت و گواهي پايان دوره دريافت كردهاند .هر چند همراهـي
و تعامـل بيشـتر بانكهاي عامـل بـا صندوقهاي قرضالحسنه
در راستاي اش��تغال و ارتقاي س��طح اقتصادي مردم ضروري
است .تسـهيالت صندوقها بـه ميـزان آورده اعضـا پرداخـت
ميشـود و در بعضـي از نقـاط حـق عضويـت ماهانـه ۱۰۰هزار
تومـان و در مناطق محـروم بـا ظرفيـت اقتصـادي كمتر۲۰هزار
تومان اسـت.

وي ادامه ميدهد :در حال حاضر ۲۴هزار صندوق قرضالحسنه
مردمي در روس��تاها و محالت كمبرخوردار شهري تشكيل شده
است كه با كمترين بوروكراسي اداري تسـهيالت قرضالحسـنه
بـه اعض��اي صنـ��دوق پرداخـ��ت ميكنن��د .تس��ـهيلگران
آمـوزشديـده بـه عضويابـي و ترغيـب مـردم براي حضور آنها
اقدام ميكنند و تمامی فرآيند راهاندازي صندوق ،ايجاد اشتغال،
حسابداري ،طرحهاي توجيهي و كار گروهي را به مردم آموزش
ميدهند.
به گفته مديـر طـرح صندوقهاي قرضالحسـنه سـازمان بسيج
سازندگي كش��ور ،اعضاي صندوقها از يك روس��تا و معموالً به
صورت خانوادگي و فاميلي هسـتند و در اين صندوقها بدون نامه

كسـر از حقوق و مراحل اداري تسـهيالت قرضالحسـنه خرد با
ضمانت داخلي اعضاي گروه پرداخت ميشود .فرهي در مورد نحوه
مديريت يا رسيدگي به اين صندوقها تصريح ميكند :سامانهاي
به نام «يارا» وجود دارد كه كل فرآيندهاي مالي و پرداخت اقساط
صندوقها و گردش مالي صندوقهاي قرضالحسنه در آن ثبت
ميشود .يكي از اقدامات مثبت اين طرح جذب منابع خيرين در
راستاي ايجاد اشتغال است كه در مجموع حدود 30ميليارد تومان
منابع جـذب شـده اسـت.
وي تأكي��د ميكن��د :در س��ـال 1400تمركـ��ز صندوقهاي
قرضالحس��ـنه روي پايدارس��ـازي مش��ـاغل ايجـاد شـده و
كيفيسازي صندوقهاي تشكيل شده بود .در برخي صندوقها

ماهانه س��ه ت��ا چهار فقره تس��هيالت قرضالحس��نه ب��ه اعضا
پرداخت ميش��ود و تفاوت صندوقهاي قرضالحسنه روستايي
با صندوقهاي خانگي در اين اس��ت كه در صندوقهاي خانگـي
اعضـا بيـن خودشـان قرعهكش��ـي ميكردنـد و پـول تقسـيم
ميشـد ،امـا ايـن پـول صـرف اشـتغال نميشـد ،در حالـي كـه
در صندوقهاي قرضالحسنه روستايي ،بسيج سازندگي با حضور
افـراد تسـهيلگر آنهـا را بـه سـمت اش��ـتغال خـرد روسـتايي
هدايت ميكنند و تسـهيالت صندوق صرف اشـتغال يا تثبيت
اشـتغال ميشود.
منابع مالي صندوقها به صورت گردشـي در دسـت مردم اسـت
و در واقع پول رسوب نخواهد كرد و مديريت منابع مالي به صورت
مردمـي باقـ��ي خواهـد مانـد و منجـر بـه تش��ـكيل بانـك يـا
مؤسسـه مالي نخواهد شد.
مديـرطـرح صندوقهاي قرضالحسـنه سـازمان بسيج سازندگي
در مورد برنامههايشان براي توسعه اين صندوقها نيز ميگويد:
تبديـل ش��ـدن صندوقهاي قرضالحس��ـنه بـ��ه تعاونيهاي
قدرتمنـد بـا تـوان اجرايـي ضـروري اسـت .حمايـت از صندوقها
و تعاونيهاي مردمـي بـراي اخـذ پروژههاي اقتصـاد مقاومتـي،
كش��ـاورزي ،منابـع طبيعـي و بيابانزدايي يكـي از برنامههاي
ويژه بسيج س��ازندگي كشور اس��ت .صندوقهاي قرضالحسنه
مردمي در قالـب تعاونيه��اي منابـع طبيعـي از محـل تبصـره
بنـد ب مـاده ۲۹از س��ـازمان جنگلهـا ،مراتـع و آبخيـزداري
كشـور مجـوز و رتبـه دريافـت ميكننـد و در حـوزه اشتغالزايي
در منابع طبيعي مانند بذرپاش��ي ،نهالكاري و حفاظت از جنگل
فعاليت ميكنند.
سـازمان بسـيج پيونـد بيـن بخـش خصوصـي و ظرفيـت مـردم
را بـه وسـيله تس��ـهيلگران و گروههاي جهـادي و صندوقهاي
قرضالحس��ـنه انجـام ميدهـد و معتقديـم توليـد كشـور بـا
ظرفيت مردمي رونق پيدا ميكند و با برجام و واردات نميتوانيم
اقتصاد كشور را نجات دهيم.

گزارش تصویری

همكاري براي ساخت منازل محرومان

كاشت نهال براي ساختن ايران سرسبز

تقدير از كادر درمان براي دو سال مجاهدت

وامهایخیرینبرای 60جوان
اشتغالزاییکرد

خراس�انجنوبي داراي مناط�ق مح�روم زيادي اس�ت ك�ه نيازمن�د توجه و
خدماترساني در زمينههاي مختلف هس�تند ،به همين خاطر سازمان بسيج
سازندگي با برنامهريزي و ارائه طرحهايي درصدد است در كمترين زمان مناطق
مختلف اس�تان را ب�ه توانمنديهاي الزم برس�اند .بر همين اس�اس صنـدوق
حضـرت رقيـه(س) زيـر نظـر بسـيج سـازندگي با هدف كمـك به معيشت
و اشـتغالزايي در شهرسـتان سـرايان راهاندازي شـده است .سراغ ابراهيـم
نظـري ،مس�ـئول اين صندوق رفتيم تا گفتوگويي با ايش�ان داشته باشيم.

اين صندوق از چه زماني كار خود
را شروع كرده و چند عضو دارد؟

ب��ا توج��ه ب��ه محروميتهايي ك��ه در كل
خراس��انجنوبي وجود دارد ،در اسـفندماه
س��ـال 97صندوق قرضالحس��نه حضرت
رقيه(س) را در شهرسـتان سـرايان تشكيل
دادیم و در حال حاضر ۱۵۰نف��ر عضو دارد.
وقتـي ايـن صندوق را ميخواستيم تشكيل
دهيم از اعضا نفري 10هزار تومان به عنوان
حق عضويت درياف��ت كرديم ،به
اين ترتي��ب موجـودي صنـدوق
ابتـدا هميـن واريـزي مـردم بـود،
امـ��ا در ادامه فعالي��ت از خيرين
نيز كم��ك گرفتيم و توانس��تيم
توانمندتر از قبل به كار خود ادامه
بدهيم.

گفتوگو

با آغاز جهاد فاطمي در قزوين سپاه استان اجراي 3هزار و 300
پروژه در حوزه محروميتزدايي را در برنامه قرار داده اس��ت كه
براي به نتيجه رسيدن آنها هزارو 170گروه جهادي متشكل از
۱۵هزار عضو آماده اعزام و ارائه خدمت به هموطنان كمبرخوردار
خود هستند.
در همين رابطه فرمانده س��پاه صاحباالمر(عج) قزوين با بيان
اينكه در جهاد فاطمي در حوزههاي عمراني و محروميتزدايي،
بهداشت و درمان و س�لامت ،اقتصادمقاومتي ،خدمترساني و
كمك مؤمنانه در حال برگزاری است ،ميگويد« :در اين مرحله

را ارائ�ه كنند .ب�ر همين اس�اس در قزوين 3ه�زار و  300پ�روژه در برنامه س�پاه
اس�تان قرار دارد كه با حضور 15ه�زار جهادگر در روس�تاها اجرايي ميش�ود و
در شهرس�تان آزادشهر گلس�تان هم در كنار س�اخت و بهس�ازي ۲۲خانه براي
نيازمن�دان و محروم�ان ،خدم�ات دندانپزش�كي ،توزي�ع البس�ه و بس�تههاي
كمكه�اي مؤمنانه ني�ز در قال�ب رزماي�ش جهادگ�ران فاطمي ارائه ميش�ود.

روستاييان خواهد ش��د و در اين بين اگر روس��تايي به صورت
انفرادي مشكل آب داشته باشد ،مخزن واحد احداث و لولهكشي
انجام ميشود.
فرمانده س��پاه صاحباالمر(ع��ج) قزوين ميگوي��د« :احداث
۹۸۲واحد مس��كوني ب��راي محروم��ان را وع��ده دادهايم كه با
مش��اركت كميته امداد تعهد خود را عمليات��ي خواهيم كرد،
همچنين در حوزه راه ،زيرسازي و آسفالت جاده و ايجاد راه بين
مزارع نيز پروژههايي تعريف كردهايم .براي نمونه در دهس��تان
«چوقور» در كمتر از دو ماه پل ساختيم كه برآورد براي انجام اين
عمليات عمراني يكميليارد تومان بود كه بسيج سازندگي اين
پروژه را با ۴۰۰ميليون تومان و در كوتاهترين زمان احداث كرد».
بهسازی خانه نيازمندان
در شهرستان آزادشهر استان گلس��تان قرار است 22پروژه در
قالب اين رزمايش با هدف حمايت از محرومان انجام ش��ود كه
بر اساس آن گروههاي جهادي اقدام به ساخت و بهسازي منزل
۲۲خانواده نيازمن��د و محروم خواهند كرد ك��ه برخي از آنها از
داش��تن امكانات اوليه زندگي مانند سرويس بهداشتي و حمام
نيز محروم هستند.
س��يدعلي حس��يني ،فرمانده ناحيه مقاومت بس��يج سپاه
آزادش��هر با تأكيد بر اينكه عالوه بر اجراي اين تعداد پروژه
خدم��ات دندانپزش��كي ،توزيع البس��ه ،توزيع بس��تههاي
كمكه��اي مؤمنانه و اقدام��ات فرهنگي ني��ز در رزمايش
جهادگران فاطم��ي برگزار ميش��ود ،ميگوي��د« :حضور
جوانان مؤمن ،انقالبي و با تفكر جه��ادي در كنار محرومان
و مستضعفان از جمله دس��تاوردهاي بزرگ انقالب اسالمي
اس��ت .اين گروهها با حض��ور خود در روس��تاها بدون هيچ
چشمداش��تي موجب افزايش روحيه و اميد مردم شده و از
سويي ديگر مسير توس��عه و پيش��رفت را با ترويج فرهنگ
جهادي افزايش ميدهند».
وي با بي��ان اينكه هرگاه به مردم و گروهه��اي مردمي اعتماد
كرده و كار را به آنها سپردهايم ،ش��اهد موفقيت آنها بودهايم،
خاطرنش��ان ميكند« :قوام و تثبيت انقالب همواره با همين
حضور مردم در صحنه و دلباختگي به نظام و انقالب اسالمي
بوده است».

مسئول صندوق حضرت رقيه(س) در گفتوگو با «جوان»:

تاكن�ون ب�ه چند نف�ر وام
پرداخت شده است؟

در طـ��ول اين مدت بـ��ه حدود
40نفر از اعضـ��ا وام اختصـاص
داده شـده اس��ت كـه اغلب ايـن
وامها براي كمك معيش��ـت بـه
متقاضيـان داده ميشود.

يعن�ي وا مه�ا فق�ط ب�راي
كمكمعيشتي است؟

وامهاي صن��دوق حض��رت رقي��ه(س) به
غيـر از كمكمعيش��ـت بـه منظـور كمـك
براي راهان��دازي اش��ـتغال و كمك به خريد
لوازم من��زل نيز اختصاص مييابن��د تا افراد
در هر زمينهاي كه احس��اس نياز ميكنند،
بتوانند از آن اس��تفاده كنند .تاكنـون حدود
80ميليون تومـان وام بـه اعضا داده ش��ـده
كه اگر موجودي صندوق بيش��ـتر بود ،قطعاً
ميتوانستيم مبالغ وامها را افزايش دهيم و گره
بيشتري از زندگي مردم باز كنيم .عالوه بر اين
وامها ،با پيگيريهايي كه انجام شـده از طرف
مجمع خيرين اسـتان خراسانجنوبي بـراي

تعدادي از اعضـاي صنـدوق ،وام اشـتغالزايي
واريـز شـده است .در مورد اين وامها هم بايد
بگويم بـا كمـك ايـن خيريـن وامهاي داده
شـده از ۱۰ميليـون تـا ۵۰ميليـون اسـت.

مطلع هس�تيد با اين وامها چه
مشاغلي ايجاد شده است؟

بله .از شـغلهايي كـه بـا كمـك ايـن وامها
ايجـاد شـده اس��ـت ميتـوان بـه راهاندازي
مجـدد كـوره آجرپـ��زي ،راهاندازي كارگاه
كلوچهپـزي ،پـرورش بلدرچين ،گس��ترش
كارگاه خياط��ي ،راهان��دازي كارگاهه��اي
حولهبافـ��ي ،تفـت تخمـ��ه و آجيلپـزي و
همچنين پرورش گوس��فند اش��اره كرد .بـا
كمـك ايـن وامها توانسـتيم هنـر120سـاله
ايـن شهرسـتان را كـه سـوزندوزي بـا نـام
چكندوزي اسـت ،احيـا كنيـم .جالب است
از ايـن هنـر اسـتقبال خوبـي در بين مردم و
متقاضيـان ايـن صنـ��دوق صـورت گرفتـه
اس��ـت ،بـه طـوري كـ��ه در هميـن مـدت
كوتـاه توانسـتهايم محصـوالت خـود را بـه
بازارهاي جهاني صادر كنيم.

آي�ا از تع�داد مش�اغلي ك�ه با
حمايتهاي مالي صندوق ايجاد
شده خبر داريد؟

خوشـبختانه بـا وامهاي اعطايـي توانسـتيم
بـراي حـ��دود 60جـوان ايـن شهرس��تان
اش��ـتغالزايي كنيم .اگرچـه سـرمايه ايـن
صنـدوق بـا س��ـرمايههاي ان��دك مردمي
تش��كيل ش��ـده اما با همين س��ـپردههاي
پربركـ��ت مردمـي توانس��ـتيم در س��ـال
گذشـته شـخصي را كه سرپرسـت خانواده
بود ،از زن��دان آزاد كنيم .م��ا در برنامههاي
خود قصد دع��وت از س��ازمان فني حرفهاي
به روس��تاها را داريم تا با آموزشهاي رايگان
بتوانيم كشاورزي مدرن را در اين مناطق پيش
بگيريم و همچنين با مهارتآموزي بيشتر به
جوانان بتوانيم مشاغل بيشتري ايجاد كنيم.

جهادبرايكمكبهدانشآموزان
مناطقمحروم
داستان برخي جهادگران را بايد مشق
زندگي كرد؛ جواناني كه چشمانشان جز
خدا و رضايتش چيز ديگري نميبيند،
مثل علي فالح؛ جهادگر فرهنگي كه در
بخش رودبار كرمان و روستاي باخگزي
ب�راي دانشآم�وزان بيبضاعت كالس
تشكيل داده اس�ت تا از درس و مشق و
علم عقب نمانند.
مدرسه روس��تايي باخگزي در رودبار كرمان
۲۰۰دانشآموز دارد كه از روستاها و عشاير
براي تحصيل به آنجا مراجعه ميكنند .از زماني
كه سامانه آموزش مجازي شاد معرفي شد و با
توجه به شيوع كرونا بسياري از دانشآموزان
از تحصيل بازماندند و تنها درصد بسيار كمي
با استفاده از تلفن همراه توانستند در شبكه
ش��اد حضور پيدا كنند .علي فالح ميگويد:
«اين حقيقت اس��ت كه جهادگران هميشه

آمادهاند دست به كارهاي بزرگ بزنند .امروز
هم بس��يجيان درخواس��ت دارند جوانان و
متخصصان ديگر به آنها بپيوندند تا بتوانند در
يك منطقه تمام كارها را به بهترين نحو ممكن
پيش ببرند و به سرانجام برسانند».
اين جهادگر در مورد كار خودش معتقد است:
وقتي ميبينيم گروهي از دانشآموزان قدرت
خريد موبايل و تبلت را ندارن��د ،اين وظيفه
ماست كه تحت هر شرايطي به ياري آنها برويم.
از همين جا از جواناني كه ميتوانند در رابطه
با تدريس و فرهنگس��ازي وارد ميدان شوند،
دعوتميكنيمبههمسايه،همشهري،دوست
و خانواده نيازمندي كه ميبينند ،كمك كنند.
معلم فداكار ميگويد :دانش��جويان روستا و
رتبههاي برتر كنكور كه از همين مناطق باال
آمدهاند ،به همراه فعاالن فرهنگي و طلبهها
ميتوانند نس��بت به فرهنگسازي در ميان
خانوادهها و دانشآموزان كمك شاياني كنند.

