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»صندوق هاي قرض الحسنه«  اهرم شكوفايي اقتصاد مقاومتي
محروميت زدايي و كمك به مناطق كم برخوردار از جمله اقدامات اساسي بسيج است كه در دستور كار اين نيرو قرار دارد. بر همين اساس 
حمايت از كارآفرينان و توجه به اقتصاد مقاومتي در جهت توانمند كردن اين مناطق طي سال هاي اخير بيش از پيش مدنظر بوده است 
كه راه اندازي صندوق هاي قرض الحسنه يكي از قدم های بزرگ در اين مسير به شمار مي آيد. با گذري به استان هاي مختلف مي توانيم 

از نزديك شاهد ثمرات طرح ها و اقدامات بسيج و همچنين نتايج وام هاي پرداختي صندوق هاي قرض الحسنه باشيم.

وام 80 ميليونی بسيج 
كار توليدكننده قارچ را رونق بخشيد 

آدم ها را بايد در سختي روزگار شناخت؛ جايي كه      خوزستان
در دو راهي حركت رو به جلو و در جا زدن، چشم ها 
را مي بندند و ريسمان توكل را در دست مي گيرند، از موانع زندگي شان سكوي 
پرتاب مي س��ازند تا آينده را از آن خود كنند، اين لحظه ناب تنها نصيب كساني 
مي شود كه تا آخرين لحظه دس��ت از تالش برنمي دارند.  عباس عبياوي پور، با 
ديپلم رياضي و ۴۱سال سن از سال۹۳ كار خود را در زمينه پرورش قارچ خوراكي 
در منطقه عين ۲ اهواز آغاز كرد. وی كه از ش��غل قبلی اش بنا به داليلی دست 
كشيده بود دوباره عزم حركت كرد. ابتدا با هزينه اي حدود ۲۰۰ميليون تومان كار 
خريد زمين و راه اندازي سالن هاي پرورش و خريد دستگاه ها را انجام داد و سال 
گذشته هم با دريافت ۸۰ميليون تومان وام از بس��يج سازندگي كار گسترش و 
تجهيز س��الن هاي پرورش قارچ را انجام داد. اين كارآفرين ج��وان كه در كنار 
همسرش توانسته براي ۱۰نفر از همشهري هايش اشتغال ايجاد كند، مي گويد: 
دو س��الن پرورش قارچ با زيربناي ۱۰۰ و ۷۰مت��ري داريم كه ظرفيت ۱۵تن 
كمپوست دارد و در هر دوره پرورش ۵/۵تن قارچ برداشت مي شود.  اين بسيجي 
جهادگر با بيان اينكه در طول يك سال پنج دوره كار پرورش و برداشت قارچ 
داريم، تصريح مي كند: در اين پنج دوره برداش��ت حدود ۳۰تن قارچ به دست 
مي آي��د.  به گفته اي��ن جهادگر با حمايت های مس��ئوالن می ت��وان گام های 
بزرگ تری در جهت ايجاد اشتغال و كارآفرينی برداشت كه اين امر در كاهش 
بيكاری در استان ها و ورود فارغ التحصيالن رشته های مختلف به بازار كار بسيار 

مؤثر است.

وام هايی كه گره گشاي 
مشكالت رحيم آباد شد

سال97 بود كه سپاه به مراكز بسيج 
در استان كرمان دس�تور داد براي     کرمان

حل مشكل منطقه و براي اينكه چرخ اقتصادي زندگي مردم 
بچرخد، اقدام به تشكيل صندوق هاي قرض الحسنه كنند، از 
اين رو و از طريق پايگاه هاي بسيج بود كه موضوع صندوق ها به 
 اط�الع اهال�ي منطق�ه  رحيم آب�اد كرم��ان رس�يد و

آنها نيز از اين پيشنهاد استقبال كردند. با اينكه در همان موقع 
 صن�دوق قرض الحس�نه ش��هداي رحيم آباد راه اندازي شد

و در اين مدت هيچ س�ازمان و نهادي از اي�ن صندوق حمايت 
 نك�رده اس�ت ام�ا مس�ئوالن  آن توانس�ته اند وام ه�اي

زيادي را به اهالي پرداخت  و گره از مش�كالت مردم باز كنند. 

      
اهال�ي منطق�ه رحيم آباد كرم�ان در س�ال۹۷ بن�ا ب�ه پيش�نهاد س�ازمان 
بس�يج س���ازندگي و س���پاه پاس���داران اق�دام ب�ه راه اندازي صن�دوق 
قرض الحسنه اي ب�ا ن�ام ش�هداي رحيم آباد كردن�د ت�ا بتوانن�د ب�ا اس�تفاده 

از اي�ن صن�دوق ب�ه اهال�ي منطق�ه كم�ك مال�ي كنن�د. 
در همين رابطه مس���ئول صن�دوق قرض الحس��نه ش���هداي رحيم آباد 
شهرستان كرمان با اشاره به علت تش��كيل صندوق قرض الحسنه پاي�گاه 
بس�يج ش�هداي رحيم آباد مي گويد: »هنوز كرونا شروع نشده بود ك�ه س�پاه 
ب�ه مراكز بس�يج دس�تور داد توجه به نيازهاي ش��هروندان در دستور كار 
باشد و ب�راي حل مش�كل منطق�ه و ب�راي اينكه اشتغال زايي شود و چرخ 
اقتص�ادي زندگي مردم بچرخد، اقدام به تش��كيل صندوق قرض الحسنه 
كنيم. بعد از آن موضوع را با بزرگان و اهال�ي منطق�ه در مي�ان گذاش�تيم و با 

بررسي هايي كه صورت گرفت، مردم از اي�ن پيش�نهاد استقبال كردند. 
عل���ي گنج�ي ادام��ه مي ده��د: »مبل�غ دريافت���ي از ه�ر كس���ي ك�ه 
مي خواس�ت عضو اين صندوق ش��ود، حدود ۱۰ تا ۳۰هزار تومان بود كه 

سرگروه ها آن را به حساب صندوق واريز مي كردند.«
به گفته اين بسيجي جهادگر، عمده وام هايي كه به اعضا اختصاص مي يابد 
به منظور ايجاد ش�غل اس�ت تا اهالي منطقه بتوانند براي خود ش�غل خوبي 

دست و پا و در كنارش چند نفر را نيز مشغول كار كنند. 
مس�ئول صندوق قرض الحس��نه ش���هرداري رحيم آباد ادامه مي دهد: »در 
همي�ن چن�د وق�ت اخي�ر وام ۲ميلي�ون و۵۰۰ه���زار تومان�ي را به منظور 
ايجاد كارگاه توليد سقف كاذب به يك جوان داديم كه خوشبختانه توانس�ت 
ب�ا اي�ن مبل�غ وس�ايل م�ورد ني�از خ�ود را خري�داري كن�د و هم اكنون مشغول 
كار است.« وي با اش�اره به اينكه عمده فعاليت هاي صورت گرفته توس�ط اين 
وام ها در ح�وزه قاليباف�ي است، مي گويد: »چ�ون اس�تقبال از وام قاليبافي زياد 
بود، سعي كرديم شركت تعاوني قاليبافي را راه اندازي كنيم كه در كنار آموزش، 
وام اشتغال زايي هم به كساني كه متقاضي هستند تا خودشان كارگاه قاليبافي 

داشته باشند، داده  شود.« 
گنج�ي تصريح مي كند: »در كن�ار قاليباف�ي همچني�ن توانس�تيم وام ه�اي 
اشتغال زايي براي مشاغلي چون خياطي، سوزن دوزي و پته دوزي ارائه كنيم 
كه زنان سرپرست خانواده از اين وام ها اس��تفاده كرده و براي خود كارگاه 

كوچك خانگي راه انداخته اند.«
يكي از ويژگي هاي صندوق اين اس��ت كه تاكن�ون ۳۰ وام اش���تغال 
ب�ه متقاضي�ان داده ش�ده اس���ت ك�ه تمام�ي اي�ن وام ها ب�ه ص�ورت 
قرض الحس��نه اس���ت، حتي وام هاي�ي ك�ه ب�راي درم�ان داده ش�ده 
است، از اي�ن قاع�ده مس�تثنی نيس�ت؛ موضوعي كه مس�ئول صندوق 
قرض الحسنه ش���هدای رحيم آباد نيز گريزي به آن می زند و مي گويد: 
»وام هايي ك��ه مبلغش ۲ميليون تومان اس��ت بايد در م��دت ۱۵ماه و 
وام هاي��ي كه از ۵ميلي��ون تومان به باالس��ت بايد حداكث��ر در ۳6ماه 
بازپرداخت ش���ود. تاكنون هيچ يك از ارگان ها و بانك ها كمكي به اين 
صندوق نكرده اند كه از اين جهت نمي توان بيش از اين به متقاضي وام 
داد، هر چند مي خواس�تيم بيش از اين به مردم خدمت رساني كنيم اما 
دست مان بسته است.« صن�دوق قرض الحسنه ش�هداي رحيم آباد يكي 
از هزاران صندوقي اس��ت كه در اقصي نقاط ايران و با اولويت روستاها 
راه اندازي شده و توانس��ته است بخش��ي از درد مردم را تسكين دهد، 
اما به گفته مس��ئوالن و گردانندگان اين صندوق ها اگر س��ازمان ها و 
نهادهاي ديگر هم وارد اين عرصه ش��وند و از صندوق ها حمايت كنند، 
با وام هاي بيش��تر و بزرگ تر حتماً كارهاي بهتري ص��ورت مي گيرد و 
جوانان مي توانند ط��رح و ايده هاي خود را س��ريع تر و با اعتمادبه نفس 

باالتري عملي كنند.

صندوق قرض ا لحسنه صاحب الزمان)عج( حدود دو سال است در روستاي قورچاي شهرس��تان راميان استان گلستان تشكيل شده است. هدف از اين      گلستان
صندوق فقط اشتغال زايي جوانان روستاست كه با پس اندازهاي مردمي تشكيل و به كار خود ادامه مي دهد.  به گفته علي بهاردوست، مسئول اين صندوق، 
زمين هاي روستاي قورچاي مسئله موجب شده است فقط يكي دو محصول كشاورزي بتوان در آنها كشت كرد. از اين جهت مشكل اصلي جوانان روستا اشتغال است، بنابراين صندوق 
قرض الحسنه صاحب الزمان)عج( راه اندازي شد تا بتوان بخشي از مشكالت جوانان را حل كرد.   وي ادامه مي دهد: با مش��ورتي كه با كارشناس��ان جهاد كشاورزي داش��تيم به اين نتيجه 
رسيديم موقعيت خاص جغرافيايي و آب و هوايي منطقه مساعد كشت گياهان دارويي است، به همين دليل عده اي مشغول كشت گياهان دارويي ش��دند و گروهي نيز با كمك همين 
صن��دوق به دنبال آموزش زنبورداري رفتند.  بهاردوس��ت تأكيد مي كند: بعد از تالش مجدانه جوانان و كمك هاي مالي كه از طريق اين صندوق به آنها ش��د، هم اكنون روستاي راميان 
به عنوان قطب توليد عس��ل استان گلستان شناخته شده است، به طوري كه بعد از كشت گياهان دارويي، عسل دارويي توليد و در سطح استان عرضه مي شود. هم اكنون اشتياق براي 
پرورش زنبور و توليد عسل باالس��ت تا جايي كه ۲۵ درصد از عسل منطقه در روستاي راميان توليد مي شود، ضمن اينكه بعد از مطالعات گس��ترده، يكي از گياهان دارويي كه در اين 

روس��تا كشت مي ش��ود، گل گاوزبان است و عالقه مندان زيادي براي كش��ت اين گياه در روستا وجود دارد. 

صندوقي كه »قورچاي« را  به قطب عسل تبديل كرد

  کمک در ساخت مسکن محرومان
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  بازسازی خانه زلزله زدگان  خدمات بهداشتی و درمانی در استان ها  برداشت محصول در استان های جنوبی

استقبال از صندوق ها  براي ايجاد اشتغال
چند سالي است به همت بسيج سازندگي و اجراي      اردبيل
طرح »صندوق هاي قرض الحس��نه« در محالت و 
شهرستان هاي مختلف گرفتن وام براي بسياري از افرادي كه عضو اين صندوق ها 
مي شوند، بسيار آسان شده است و افراد مي توانند به راحتي از تسهيالت قرض الحسنه 
بهره مند شوند.  صندوق قرض الحسنه شهيد رضازاده در شهرستان هشترود اردبيل 
يكي از همان صندوق هايي است كه كار دريافت وام را آسان تر كرده است.  فرمانده 
پايگاه مقاومت بسيج »النساء« با بيان اينكه چند س��ال قبل يعني در ماه مبارك 
رمضان سال۹۷ بود كه طرح راه اندازي صندوق قرض الحسنه از سوي بسيج سازندگي 
ناحيه هشترود اعالم ش��د، مي گويد: براي اطمينان بيشتر و مشاركت هر چه بهتر 
مردم و اينكه خاطر جمع شوند كه صندوق توسط خودشان اداره مي شود، صندوق 
قرض الحسنه با نام شهيد رضازاده و ۴۰نفر عضو ش��روع به كار كرد. در ابتدا از بين 
خانواده و آشنايان شروع كرده و هر كدام ماهانه ۵۰هزار تومان واريز مي كرديم. آرزو 
زندي ادامه مي دهد: وام هاي زيادي براي اشتغال داده شده است، به عنوان مثال يكي 
از خانم هاي عضو صندوق با كمك ش��وهرش وام ۲ميليون توماني براي اش��تغال 
دريافت كردند. در ابتدا مواد اوليه پرورش بلدرچين را خريداري كردند و براي اينكه 
كارشان رونق بگيرد، از بالكن منزل شان براي اين كار شروع كردند، ما نيز او را حمايت 
كرديم، البته دستگاه ها را خودش��ان خريده بودند و بعد از آن به بسيج سازندگي 
معرفي و دو نوبت وام ۱۵ميليون توماني دريافت كردند و كارش��ان را ادامه دادند. 
اكنون به لطف خدا كار آنها رونق گرفته اس��ت.  حاال اس��تقبال خانم ها از وام هاي 
يك ميليوني و ۲ميليوني زياد است و تاكنون به ۳۵ نفر وام تعلق گرفته است. سقف 
وام هاي پرداختي از يك ميليون تا ۵ميليون تومان مي باشد كه اولويت پرداخت وام 

با اعضاي صندوق قرض الحسنه است. 

از افتتاح كارگاه تا تأمين جهيزيه
چند روز پيش بود كه مراسم افتتاح ۴۵۲ كارگاه      خراسان جنوبي
اش��تغال زايي خرد خانگي در خراس��ان جنوبي 
برگزار شد. اين كارگاه ها با استفاده از تسهيالت تبصره۱6 در سطح استان و با 
پيگيري بسيج سازندگي و حمايت تس��هيل گران مجموعه با اعتبار تسهيالتي 

۲۲ميليارد تومان به بهره برداري رسيد. 
به گفته مسئول بسيج سازندگي خراس��ان جنوبي اين كارگاه ها در زمينه هاي 
مختلف كش��اورزي، صنايع دس��تي و فرآوري محصوالت كشاورزي همچنين 
موضوع بازاريابي و مسائل وابسته به مشاغل خانگي فعاليت مي كنند و با حمايت 
از س��وي صندوق هاي قرض الحس��نه با شناس��ايي و اولويت بندي براي ايجاد 

اشتغال پيش مي روند. 
مهدي هنري با بي��ان اينكه براي  ه��زارو۳۰۰ كارگاه اش��تغال زايي از ابتداي 
پرداخت اين تسهيالت در ۹ماه گذش��ته بالغ بر ۴۰ميليارد تومان هزينه شده 
است و از سوي بسيج سازندگي حمايت شده اند، گفت: اين تسهيالت از طريق 
۴۸۵صندوق قرض الحسنه در استان پرداخت و كار تسهيل گري از سوي بسيج 

سازندگي انجام شده است. 
همزمان با اين افتتاح ها ۹۴سري جهيزيه نيز بين نوعروسان نيازمند شهرستان 

درميان توزيع شد. 
اين جهيزيه ها شامل پنج قلم كاال بود كه در مجموع به ارزش ۳ميليارد تومان 

توسط كميته امداد امام خميني)ره( تهيه و به مددجويان اهدا شد. 
در كنار اين اقدامات كارگاه فرآوري و بسته بندي زرشك در روستاي تخته جان 
شهرستان درميان نيز با حمايت بسيج سازندگي استان راه اندازي شد كه منجر 
به اشتغال زايي براي حدود ۲۰نفر به صورت مستقيم و غيرمستقيم شده است. 

فرآوري سيب   و توليد  25محصول جديد
اقتصاد و معيشت استان آذربايجان غربي اكثراً بر      آذربايجان غربي
كار كشاورزي استوار است و از اينكه محصوالت 
باغي و مخصوصاً س��يب هاي درختي در كنار خيابان از بي��ن مي روند، دل هر 
بيننده اي را مي آزارد و دچار عذاب وجدان مي كند، چون درد اين صحنه ها در 
كنار زحمات و تالش باغداران را با تمام وجودم احس��اس كرده ام و قابل لمس 

است. 
اسماعيل اطمينان يكي از آذري هاست؛ جهادگر ۵6ساله اي كه توانسته است 
اقتصاد مقاومتي را در شهر سلماس چنان تعريف كند كه حاال در صورت حمايت 

اين قدرت را دارد تا محصوالتش را به كشورهاي ديگر هم صادر كند. 
وي كه قباًل كشاورز بوده است، حاال از ديدن هدررفت دسترنج هم استاني هايش 
عذاب مي كش��د و مي خواهد كاري كند حت��ي يك ميوه تولي��دي به عنوان 
ضايعات دور ريخته نشود. بر همين اساس سال هاس��ت در زمينه توليد ميوه 
خشك كار مي كند و در شهرك صنعتي س��لماس توانسته است براي تعدادي 
از همشهريانش اشتغال زايي كند، اطمينان امروز به پويشي فكر مي كند به نام 
»نذر اشتغال« تا در تمام شهرهاي ايران راه اندازي كند و به كمك جوانان بيكار 

و جوياي كار، چرخ هاي اقتصاد ايران اسالمي را به حركت درآورد.
  به گفته خودش با توكل به خداوند و با حمايت بس��يج س��ازندگي با عشق و 
عالقه به ايجاد صنايع تبديلي مخصوصاً فرآوري سيب هاي درختي روي آورده 
و توانسته است ۲۵ نوع محصول فقط از سيب درختي فرآوري كند.  اطمينان 
مي گويد: اگر واقعاً به اين كار نگاه كني��م و راه هاي ديگر را در فرآوري و صنايع 
تبديلي در پيش بگيريم، حتماً به ايجاد اش��تغال و دلگرمي هزاران كش��اورز 

ختم مي شود. 

محمد رضا هاديلو

پرونده
صندوق های قرضه الحسنه و 

اقتصاد مقاومتی


