
با آغاز جهاد فاطمي در قزوين سپاه استان اجراي 3هزار و 300 
پروژه در حوزه محروميت زدايي را در برنامه قرار داده اس��ت كه 
براي به نتيجه رسيدن آنها هزارو170 گروه جهادي متشكل از 
1۵هزار عضو آماده اعزام و ارائه خدمت به هموطنان كم برخوردار 

خود هستند. 
در همين رابطه فرمانده س��پاه صاحب االمر)عج( قزوين با بيان 
اينكه در جهاد فاطمي در حوزه هاي عمراني و محروميت زدايي، 
بهداشت و درمان و س��امت، اقتصادمقاومتي، خدمت رساني و 
كمك مؤمنانه در حال برگزاری است، مي گويد: »در اين مرحله 

۶۴0 عنوان برنامه طرح ريزي شده كه ۴۵تعاوني در حوزه اقتصاد 
مقاومتي تش��كيل و ۴۲7صن��دوق اقتصاد مقاومت��ي با اعتبار 
۲3ميليارد تومان راه اندازي شده است، ضمن اينكه تاكنون بيش 
از 1۲هزارو۴۶1 نفر از تسهيات صندوق هاي اقتصاد مقاومتي 
بهره مند شده اند و در همين راستا در بسيج سازندگي در تاش 

هستيم كارهاي زمين مانده را انجام دهيم.«
سردار رس��تمعلي  رفيعي آتاني با گريزي به اقدامات انجام شده 
ادامه مي دهد: »م��ردم خير قزوين ۴۵۶ميلي��ارد تومان كمك 
مؤمنانه در حوزه هاي مختلف نظير كمك ه��اي نقدي، اهداي 

لوازم كمك آموزش��ي، بخش��ش اجاره بها و اهداي جهيزيه به 
نيازمندان اهدا كردند. در روزهاي پاياني س��ال1۴00 در قالب 
تفاهمنامه با كميته امداد با اهداي ۵00 ميليون تومان توس��ط 
خيرين و ۵00 ميليون تومان توس��ط كميته امداد توانس��تيم 
۲1۲دستگاه 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 پروژه ه��ا در كمتر از 30ماه آينده آماده ش��ده و تحويل 

روستاييان خواهد ش��د و در اين بين اگر روس��تايي به صورت 
انفرادي مشكل آب داشته باشد، مخزن واحد احداث و لوله كشي 

انجام مي شود. 
فرمانده س��پاه صاحب االمر)ع��ج( قزوين مي گوي��د: »احداث 
۹۸۲واحد مس��كوني ب��راي محروم��ان را وع��ده داده ايم 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 پروژه هايي تعريف كرده ايم. براي نمونه در دهس��تان 
»چوقور« در كمتر از دو ماه پل ساختيم كه برآورد براي انجام اين 
عمليات عمراني يك ميليارد تومان بود كه بسيج سازندگي اين 
پروژه را با ۴00 ميليون تومان و در كوتاه ترين زمان احداث كرد.«

 بهسازی خانه نيازمندان
در شهرستان آزادشهر استان گلس��تان قرار است ۲۲پروژه در 
قالب اين رزمايش با هدف حمايت از محرومان انجام ش��ود كه 
بر اساس آن گروه هاي 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 عاوه بر اجراي اين تعداد پروژه 
خدم��ات دندانپزش��كي، توزيع البس��ه، توزيع بس��ته هاي 
كمك ه��اي مؤمنانه و اقدام��ات فرهنگي ني��ز در رزمايش 
جهادگران فاطم��ي برگزار مي ش��ود، مي گوي��د: »حضور 
جوانان مؤمن، انقابي و با تفكر جه��ادي در كنار محرومان 
و مستضعفان از جمله دس��تاوردهاي بزرگ انقاب اسامي 
اس��ت. اين گروه ها 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 مي دهند.«
وي با بي��ان اينكه هرگاه به مردم و گروه ه��اي مردمي اعتماد 
كرده و كار را به آنها سپرده ايم، ش��اهد موفقيت آنها بوده ايم، 
خاطرنش��ان مي كند: »قوام و تثبيت انقاب همواره با همين 
حضور مردم در صحنه و دلباختگي به نظام و انقاب اسامي 

بوده است.«

جهاد فاطمي با ساخت خانه  براي نيازمندان
 و آبرساني به روستاها

  گزارش  
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مسئول صندوق حضرت رقيه)س( در گفت وگو با »جوان«:

وام های خيرین برای 60 جوان 
اشتغال زایی کرد

 این صندوق از چه زماني کار خود 
را شروع کرده و چند عضو دارد؟

ب��ا توج��ه ب��ه محروميت هايي ك��ه در كل 
خراس��ان جنوبي وجود دارد، در اس�فندماه 
س���ال۹7 صندوق قرض الحس��نه حضرت 
رقيه)س( را در شهرس�تان س�رايان تشكيل 
داديم و در حال حاضر 1۵0نف��ر عضو دارد. 
وقت�ي اي�ن صندوق را مي خواستيم تشكيل 
دهيم از اعضا نفري 10هزار تومان به عنوان 
حق عضويت درياف��ت كرديم، به 
اين ترتي��ب موج�ودي صن�دوق 
ابت�دا همي�ن واري�زي م�ردم ب�ود، 
ام���ا در ادامه فعالي��ت از خيرين 
نيز كم��ك گرفتيم و توانس��تيم 
توانمندتر از قبل به كار خود ادامه 

بدهيم. 
 تاکن�ون ب�ه چند نف�ر وام 

پرداخت شده است؟
در ط���ول اين مدت ب���ه حدود 
۴0نفر از اعض���ا وام اختص�اص 
داده ش�ده اس��ت ك�ه اغلب اي�ن 
وام ها براي كمك معيش���ت ب�ه 

متقاضي�ان داده مي شود. 
ب�راي  فق�ط  وام ه�ا  یعن�ي   

کمك معيشتي است؟
وام هاي صن��دوق حض��رت رقي��ه)س( به 
غي�ر از كمك معيش���ت ب�ه منظ�ور كم�ك 
براي راه ان��دازي اش���تغال و كمك به خريد 
لوازم من��زل نيز اختصاص مي يابن��د تا افراد 
در هر زمينه اي كه احس��اس نياز مي كنند، 
بتوانند از آن اس��تفاده كنند. تاكن�ون حدود 
۸0ميليون توم�ان وام ب�ه اعضا داده ش���ده 
كه اگر موجودي صندوق بيش���تر بود، قطعاً 
مي توانستيم مبالغ وام ها را افزايش دهيم و گره 
بيشتري از زندگي مردم باز كنيم. عاوه بر اين 
وام ها، با پيگيري هايي كه انجام ش�ده از طرف 
مجمع خيرين اس�تان خراسان جنوبي ب�راي 

تعدادي از اعض�اي صن�دوق، وام اش�تغال زايي 
واري�ز ش�ده است. در مورد اين وام ها هم بايد 
بگويم ب�ا كم�ك اي�ن خيري�ن وام هاي داده 

ش�ده از 10ميلي�ون ت�ا ۵0ميلي�ون اس�ت. 
 مطلع هس�تيد با این وام ها چه 

مشاغلي ایجاد شده است؟
بله. از ش�غل هايي ك�ه ب�ا كم�ك اي�ن وام ها 
ايج�اد ش�ده اس���ت مي ت�وان ب�ه راه اندازي 
مج�دد ك�وره آجرپ���زي، راه اندازي كارگاه 
كلوچه پ�زي، پ�رورش بلدرچين، گس��ترش 
كارگاه خياط��ي، راه ان��دازي كارگاه ه��اي 
حوله باف���ي، تف�ت تخم���ه و آجيل پ�زي و 
همچنين پرورش گوس��فند اش��اره كرد. ب�ا 
كم�ك اي�ن وام ها توانس�تيم هن�ر 1۲0س�اله 
اي�ن شهرس�تان را ك�ه س�وزن دوزي ب�ا ن�ام 
چكن دوزي اس�ت، احي�ا كني�م. جالب است 
از اي�ن هن�ر اس�تقبال خوب�ي در بين مردم و 
متقاضي�ان اي�ن صن���دوق ص�ورت گرفت�ه 
اس���ت، ب�ه ط�وري ك���ه در همي�ن م�دت 
كوت�اه توانس�ته ايم محص�والت خ�ود را ب�ه 

بازارهاي جهاني صادر كنيم. 
 آی�ا از تع�داد مش�اغلي ک�ه با 
حمایت هاي مالي صندوق ایجاد 

شده خبر دارید؟
خوش�بختانه ب�ا وام هاي اعطاي�ي توانس�تيم 
ب�راي ح���دود ۶0ج�وان اي�ن شهرس��تان 
اش���تغال زايي كنيم. اگرچ�ه س�رمايه اي�ن 
صن�دوق ب�ا س���رمايه هاي ان��دك مردمي 
تش��كيل ش���ده اما با همين س���پرده هاي 
پربرك���ت مردم�ي توانس���تيم در س���ال 
گذش�ته ش�خصي را كه سرپرس�ت خانواده 
بود، از زن��دان آزاد كنيم. م��ا در برنامه هاي 
خود قصد دع��وت از س��ازمان فني حرفه اي 
به روس��تاها را داريم تا با آموزش هاي رايگان 
بتوانيم كشاورزي مدرن را در اين مناطق پيش 
بگيريم و همچنين با مهارت آموزي بيشتر به 
جوانان بتوانيم مشاغل بيشتري ايجاد كنيم. 

گو
ت و

گف

رزمایش جه�اد فاطم�ي ادام�ه راه گروه هاي جه�ادي ب�راي محروميت زدایي از 
مناطق کم برخوردار اس�ت؛ گروه هایي که سال هاس�ت بدون هيچ چشمداش�تي 
به مادی�ات از ج�ان و دل و روح خود مایه گذاش�ته اند و براي کم�ك به هموطنان 
نيازمندش�ان راهي روس�تاهاي دورافتاده مي ش�وند و حاال ب�ا نيرویي مضاعف، 
پروژه هاي جدیدي را در دس�تور کار دارند تا در کمترین زمان بيشترین خدمات 

را ارائ�ه کنند. ب�ر همين اس�اس در قزوین 3ه�زار و 300 پ�روژه در برنامه س�پاه 
اس�تان قرار دارد که با حضور 15ه�زار جهادگر در روس�تاها اجرایي مي ش�ود و 
در شهرس�تان آزادشهر گلس�تان هم در کنار س�اخت و بهس�ازي ۲۲خانه براي 
نيازمن�دان و محروم�ان، خدم�ات دندانپزش�كي، توزی�ع البس�ه و بس�ته هاي 
کمك ه�اي مؤمنانه ني�ز در قال�ب رزمای�ش جهادگ�ران فاطمي ارائه مي ش�ود. 

گزارش تصویری

  كاشت نهال براي ساختن ايران سرسبز  همكاري براي ساخت منازل محرومان  تقدير از كادر درمان براي دو سال مجاهدت

خراس�ان جنوبي داراي مناط�ق مح�روم زیادي اس�ت ک�ه نيازمن�د توجه و 
خدمات رساني در زمينه هاي مختلف هس�تند، به همين خاطر سازمان بسيج 
سازندگي با برنامه ریزي و ارائه طرح هایي درصدد است در کمترین زمان مناطق 
مختلف اس�تان را ب�ه توانمندي هاي الزم برس�اند. بر همين اس�اس صن�دوق 
حض�رت رقي�ه)س( زی�ر نظ�ر بس�يج س�ازندگي با هدف کم�ك به معيشت 
و اش�تغال زایي در شهرس�تان س�رایان راه اندازي ش�ده است. سراغ ابراهي�م 
نظ�ري، مس��ئول این صندوق رفتيم تا گفت وگویي با ایش�ان داشته باشيم. 

جهاد براي کمك به دانش آموزان 
مناطق محروم

داستان برخي جهادگران را باید مشق 
زندگي کرد؛ جواناني که چشمان شان جز 
خدا و رضایتش چيز دیگري نمي بيند، 
مثل علي فالح؛ جهادگر فرهنگي که در 
بخش رودبار کرمان و روستاي باخ گزي 
ب�راي دانش آم�وزان بي بضاعت کالس 
تشكيل داده اس�ت تا از درس و مشق و 

علم عقب نمانند. 
  

مدرسه روس��تايي باخ گزي در رودبار كرمان 
۲00دانش آموز دارد كه از روستاها و عشاير 
براي تحصيل به آنجا مراجعه مي كنند. از زماني 
كه سامانه آموزش مجازي شاد معرفي شد و با 
توجه به شيوع كرونا بسياري از دانش آموزان 
از تحصيل بازماندند و تنها درصد بسيار كمي 
با استفاده از تلفن همراه توانستند در شبكه 
ش��اد حضور پيدا كنند.  علي فاح مي گويد: 
»اين حقيقت اس��ت كه جهادگران هميشه 

آماده اند 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 مي بينيم گروهي از دانش آموزان 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 مي توانند در رابطه 
با تدريس و فرهنگس��ازي وارد ميدان شوند، 
دعوت مي كنيم به همسايه، همشهري، دوست 
و خانواده نيازمندي كه مي بينند، كمك كنند.  
معلم فداكار مي گويد: دانش��جويان روستا و 
رتبه هاي برتر كنكور كه از همين مناطق باال 
آمده اند، به همراه فعاالن فرهنگي و طلبه ها 
مي توانند نس��بت به فرهنگ سازي در ميان 
خانواده ها و دانش آموزان كمك شاياني كنند. 

احداث ۹8۲ واحد مسكوني براي 
محروم�ان با مش�ارکت کميته 
ام�داد تعهد عمليات�ي خواهد 
ش�د و در حوزه راه، زیرس�ازي 
و آس�فالت جاده و ایج�اده راه 
بين مزارع در دستور کار است

صندوق هاي قرض الحسنه بسيج؛ پلي براي ورود به دنياي کارآفریني
صندوق هاي قرض الحس�نه که به همت س�ازمان بس�يج 
س��ازندگي کش��ور و ب�ا ه��دف ایج�اد اش��تغال و 
توانمند س�ازي مناط�ق مح�روم راه اندازي ش�ده است، 
مي تواند باعث ح�ذف بوروکراس�ي بانك ه�ا و کمك به 
اشتغال زایي در کش�ور ش�ود. این صندوق ها در گام اول 
ایجاد اش�تغال روس�تایي در قالب تشكل هاي مردمي و 
تعاوني هاي توليدي را در برنامه دارند و قرار نيست به بانك 

یا مؤسسه مالي تبدیل شوند. 
  

صندوق هاي قرض الحسنه مي توانند در تقويت پيوند اجتماعي، 
اميدآفريني و گره گشايي از مشكات هموطنان نقش بسزايي ايفا 
كنند، اما اشتغال زايي هدف اصلي اس�ت. 110 هزار فرصت ش�غلي 
و 1۵ هزار ش�غل پاي�دار يك�ي از ب�ركات اي�ن ط�رح تاكنون ب�وده 
است و ۶۲0تش�كل مردم�ي و تعاون�ي در ذي�ل صندوق ها مج�وز 

گرفت�ه و رتبه بن�دي فعاليت دريافت كرده اند. 
در همين رابطه احس��ان فره��ي، مدي�ر ط���رح صندوق هاي 
قرض الحس�نه س�ازمان بسيج سازندگي كش��ور با بيان اينكه 
ايج�اد اش���تغال ب�ا ه�دف تحق�ق جه���ش تولي�د و كم�ك 
ب�ه بهب�ود معيش���ت م�ردم از اه�داف مه���م ط�رح اعتاي 
صندوق هاي قرض الحس��نه اس��ت، مي گويد: در اي�ن راس���تا  
هزارو۲00نف���ر تس���هيلگر جه���ت راه ان��دازي صندوق ها و 
كم�ك ب�ه اعضاي صندوق ها آم���وزش ديده اند. تمام�ي اي�ن 
تس���هيلگران در هش��ت دوره آموزش���ي به صورت پودماني 
ش�ركت و گواهي پايان دوره دريافت كرده اند. هر چند همراه�ي 
و تعام�ل بيش�تر بانك هاي عام�ل ب�ا صندوق هاي قرض الحسنه 
در راستاي اش��تغال و ارتقاي س��طح اقتصادي مردم ضروري 
است. تس�هيات صندوق ها ب�ه مي�زان آورده اعض�ا پرداخ�ت 
مي ش�ود و در بعض�ي از نق�اط ح�ق عضوي�ت ماهان�ه 100 هزار 
توم�ان و در مناطق مح�روم ب�ا ظرفي�ت اقتص�ادي كمتر ۲0 هزار 

تومان اس�ت. 

وي ادامه مي دهد: در حال حاضر ۲۴ هزار صندوق قرض الحسنه 
مردمي در روس��تاها و محات كم برخوردار شهري تشكيل شده 
است كه با كمترين بوروكراسي اداري تس�هيات قرض الحس�نه 
ب�ه اعض��اي صن���دوق پرداخ���ت مي كنن��د. تس���هيلگران 
آم�وزش دي�ده ب�ه عضوياب�ي و ترغي�ب م�ردم براي حضور آنها 
اقدام مي كنند و تمامی فرآيند راه اندازي صندوق، ايجاد اشتغال، 
حسابداري، طرح هاي توجيهي و كار گروهي را به مردم آموزش 

مي دهند. 
به گفته مدي�ر ط�رح صندوق هاي قرض الحس�نه س�ازمان بسيج 
سازندگي كش��ور، اعضاي صندوق ها از يك روس��تا و معموالً به 
صورت خانوادگي و فاميلي هس�تند و در اين صندوق ها بدون نامه 

كس�ر از حقوق و مراحل اداري تس�هيات قرض الحس�نه خرد با 
ضمانت داخلي اعضاي گروه پرداخت مي شود. فرهي در مورد نحوه 
مديريت يا رسيدگي به اين صندوق ها تصريح مي كند: سامانه اي 
به نام »يارا« وجود دارد كه كل فرآيندهاي مالي و پرداخت اقساط 
صندوق ها و گردش مالي صندوق هاي قرض الحسنه در آن ثبت 
مي شود. يكي از اقدامات مثبت اين طرح جذب منابع خيرين در 
راستاي ايجاد اشتغال است كه در مجموع حدود 30ميليارد تومان 

منابع ج�ذب ش�ده اس�ت. 
وي تأكي��د مي كن��د: در س���ال1۴00 تمرك���ز صندوق هاي 
قرض الحس���نه روي پايدارس���ازي مش���اغل ايج�اد ش�ده و 
كيفي سازي صندوق هاي تشكيل شده بود. در برخي صندوق ها 

ماهانه س��ه ت��ا چهار فقره تس��هيات قرض الحس��نه ب��ه اعضا 
پرداخت مي ش��ود و تفاوت صندوق هاي قرض الحسنه روستايي 
با صندوق هاي خانگي در اين اس��ت كه در صندوق هاي خانگ�ي 
اعض�ا بي�ن خودش�ان قرعه كش���ي مي كردن�د و پ�ول تقس�يم 
مي ش�د، ام�ا اي�ن پ�ول ص�رف اش�تغال نمي ش�د، در حال�ي ك�ه 
در صندوق هاي قرض الحسنه روستايي، بسيج سازندگي با حضور 
اف�راد تس�هيلگر آنه�ا را ب�ه س�مت اش���تغال خ�رد روس�تايي 
هدايت مي كنند و تس�هيات صندوق صرف اش�تغال يا تثبيت 

اش�تغال مي شود. 
منابع مالي صندوق ها به صورت گردش�ي در دس�ت مردم اس�ت 
و در واقع پول رسوب نخواهد كرد و مديريت منابع مالي به صورت 
مردم�ي باق���ي خواه�د مان�د و منج�ر ب�ه تش���كيل بان�ك ي�ا 

مؤسس�ه مالي نخواهد شد. 
مدي�رط�رح صندوق هاي قرض الحس�نه س�ازمان بسيج سازندگي 
در مورد برنامه هاي شان براي توسعه اين صندوق ها نيز مي گويد: 
تبدي�ل ش���دن صندوق هاي قرض الحس���نه ب���ه تعاوني هاي 
قدرتمن�د ب�ا ت�وان اجراي�ي ض�روري اس�ت. حماي�ت از صندوق ها 
و تعاوني هاي مردم�ي ب�راي اخ�ذ پروژه هاي اقتص�اد مقاومت�ي، 
كش���اورزي، مناب�ع طبيع�ي و بيابان زدايي يك�ي از برنامه هاي 
ويژه بسيج س��ازندگي كشور اس��ت. صندوق هاي قرض الحسنه 
مردمي در قال�ب تعاوني ه��اي مناب�ع طبيع�ي از مح�ل تبص�ره 
بن�د ب م�اده۲۹ از س���ازمان جنگل ه�ا، مرات�ع و آبخي�زداري 
كش�ور مج�وز و رتب�ه درياف�ت مي كنن�د و در ح�وزه اشتغال زايي 
در منابع طبيعي مانند بذرپاش��ي، نهالكاري و حفاظت از جنگل 

فعاليت مي كنند. 
س�ازمان بس�يج پيون�د بي�ن بخ�ش خصوص�ي و ظرفي�ت م�ردم 
را ب�ه وس�يله تس���هيلگران و گروه هاي جه�ادي و صندوق هاي 
قرض الحس���نه انج�ام مي ده�د و معتقدي�م تولي�د كش�ور ب�ا 
ظرفيت مردمي رونق پيدا مي كند و با برجام و واردات نمي توانيم 

اقتصاد كشور را نجات دهيم. 

محمد رضا هادیلو

پرونده
 جهاد فاطمی

 برای خدمت به محرومان

گذر


