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 الم اول ـک

 

 قرض الحسنه 

قرض الحسنه اصطالحاً بین مردم به وام گرفتن معروف است و برای آن کارمزد نباید پرداخت کنند و آن را از مصادیق دینی 

آن است که مالی به دیگری تملیک شود به طوری که او نیز ضامن بازپرداخت عین یا مثل یا   قرض، فقهادانند. در اصطالح  می

 (1)قیمت آن چیز گردد .

 مفهوم قرض الحسنه 

  شود زیرا از منظر قرآنقرض الحسنه در فرهنگ و اصطالح قرآنی، معنایی جامع دارد که شامل قرض الحسنة فقهی نیز می 

  روزه و   نمازانجام دهد، قرض الحسنه برای اوست؛ خواه عبادت اصطالحی باشد مانند  خداکریم هر کار خیری که انسان برای  

   (2) در راه خدا. جهادو مدرسه سازی یا جبهه رفتن و  مسجدمالی یا کارهای خدماتی و عام المنفعه باشد: مانند  انفاقیا 

کنار   در  قرآن  در  رو  این  از  باشد.  خدا  به  نزدیکی  برای  و  خلوص  و  پاک  نیت  با  باید  است:   زکاتو    نمازقرض                    آمده 

 ربویهمچنین قرض باید بدون نفع و سود باشد زیرا در این صورت  .  (3)ضًا حَسَنًا...«»وَأَقِیمُوا الصََّلَاةَ وَآتُوا الزََّکاةَ وَأَقْرِضُوا اللََّهَ قَرْ

 خواهد بود.  حرامبوده و 

 جایگاه قرض الحسنه در قرآن 

الم برای کمک به فقرا و مستمندان به معنی پذیرفتن فقر جایگاهی مخصوص دارد و تاکید اس  اسالمقرض الحسنه در مکتب  

الحسنه که از تعالیم دینی برخاسته، آیات  نیست بلکه تالشی برای برکندن فقر از زندگی بشری است. در شأن و مقام قرض

ی که خدا به او  ای« دهد )و از اموالشود: »کیست که به خدا »قرض الحسنهبسیاری آمده است که به بعضی از آنها اشاره می 

سازد؛ )و  بخشیده، انفاق کند( تا آن را برای او چندین برابر کند؟ و خداوند است که )روزی بندگان را( محدود یا گسترده می

. با توجه  (4)شوید )و پاداش خود را خواهید گرفت(«می   بازگرداندهشود( و به سوی او  انفاق هرگز باعث کمبود روزی آنها نمی 

 به آیه دو نکته قابل ذکر است:  

 ( 5) الف( خداوند متعال مالی را که مؤمنین در راه او خرج کنند قرض گرفتن خودش نامیده است. •

 ( 6)  خداوند، عددی است که از شمارش بیرون است و انتها ندارد.ب( مفهوم چند برابر شدن در نزد  •

دیگری چنین فرموده است: »کیست که به خدا وام نیکو دهد )و از اموالی که به او ارزانی داشته انفاق کند( تا خداوند    آیهدر  

ای برخوردار است. خداوند، خود را  . این آیه از لحن ویژه(7)چندین برابر کند؟ و برای او پاداش پرارزشی است«  آن را برای او

 کند. آنچنان به بندگان نزدیک کرده است که به اینصورت با یک لحن دلسوزانه از آنان طلب قرض می 

باشد. عبارت »من ذاالذی« در قرآن بسیار محدود  « نیز می   اجر کریم  ای است، لذا دارای »قرض الحسنه از آنجا که امر کریمانه

سوره    1۸باشد و این نشانه اهمیت آن است. آیات زیاد دیگری از قبیل آیه  است که دو مورد آن مربوط به قرض الحسنه می

 به این امر مهم اشاره دارد.   سوره تغابن 17و آیه  حدید

 

      

 149، ص  2امام خمینی )ره( ، تحریرالوسیله ، قم ، اسماعیلیان ، بی تا ، ج -1

 5۸7جوادی آملی ، همان ، ص  -2

 20سوره مزمل ، آیه  -3
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 432، ص  2جالمیزان ،  -5

 44۸همان ، ص  جوادی آملی ،   -6

 11سوره حدید ، آیه  -7
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 الم اول ـک

 

کنند قرض گرفتن خودش نامیده و این به خاطر سه چیز  هایی را که مؤمنین در راه او خرج میو هزینه  انفاقخدای تعالی  

 ایت خداست. و دیگر اینکه خدای خواهد مؤمنان را بر این کار تشویق کند. و اینکه چنین انفاقی برای کسب رضاست: می 

دهد، اجر کریم اجری است که گرداند، عالوه بر آن اجر کریم هم می سبحان بزودی عوض آن را چند برابر به صاحبانش برمی

   ترین باشد و اجر اخروی همین طور است چون فوق تصوَّر انسان است.در نوع خودش پسندیده

خیرخواهانه به قرض الحسنه در قرآن، محفوظ بودن عین و اصل مال نزد خداست؛ یعنی همانگونه که در  سرَّ تعبیر از هر کار  

و بلکه چندین  گردد.در این گونه امور نیز هر چه در راه خدا هزینه شود، بازمی گردد،رود و بازمی قرض و وام، مال از بین نمی 

  کنید.برابر آن را به عنوان پاداش دریافت می 

 

 قرض الحسنه در روایات 

علیه السالم فرمود: »هر   امام محمدباقرنهایت است. حضرت قرض دادن از ثمرات سخاوت و فضل است و ثواب آن بی •

در نماز   مالئکهاست و خود او با  زکاتکه به مردی قرض دهد تا زمانی که قدرت بر اداء آن داشته باشد، مال او در 

 (1) .است تا آن را بگیرد

صلی اهلل علیه و آله نقل شده که فرمودند: »کسی که به برادر خود قرض دهد، در برابر هر   پیامبر اکرمدر حدیثی از  •

و کوه رضوان و کوه سینا، حسنات خواهد داشت و اگر برای وصول آن مدارا   کوه احدوزن درهمی که قرض داده هم

 (2)  .اب و عذاب خواهد گذشتهمچون برق جهنده بدون حس صراطکند، از پل 

و مسلمانان را از دچار شدن   .کردندصلی اهلل علیه و آله پیوسته بر رعایت بدهکاران تنگدست تأکید می  رسول خدا •

هر که به تنگدستی مهلت دهد خداوند در روزی  فرمودند: ایشان می .داشتند ذر میبه نفرین بدهکار تنگدست برح 

 (3).ای جز سایه او نیست، وی را در سایه خود درآوردکه هیچ سایه 

 زکاتهمچنین فرمودند: »هر کس به مؤمنی قرض دهد و برای پس گرفتن آن صبر کند تا دستش باز شود مال او  •

 ( 4). است تا این که قرضش به او برگردانده شود فرشتگانبا  نمازشود و در محسوب می
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 الم فـــرمانده کـ

 

 رستگار عبدالرضا حجت االسالم والمسلمین 

 مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت ولیعصر )عج( خوزستان   

انقالب اسالمی ایران به عنوان بزرگترین اعجاز و شگفتی قرن در دنیا مورد توجه قرار  

سال توطئه های دشمنان    42گرفته و روز به روز بر اقتدار آن افزوده می شود، در این  

اسداران این توطئه ها و تهدید ها تبدیل به  به وسیله همین بسیجیان، جهادگران و پ

عرصه  در  و حضور  زدایی  محرومیت  بحث  ها  فرصت  این  از  یکی  است،  شده  فرصت 

 .سازندگی است که تقدیر و تشکر از عزیزان این حوزه داریم

 سرتیپ پاسدار سردار حسن شاهوارپور  

 خوزستان )عج( ولیعصر حضرت فرمانده سپاه 

مقام معظم رهبری مبنی بر خدمت گذاری به    تاکید بر فرمایشاتضمن  

جهادی های  فعالیت  انجام  و  و    مردم  برای  است  مختلفی  های  راه 

ما باید این   .خدمتگزاری به قشر آسیب پذیر و محروم جامعه وجود دارد  

در کالم رهبرانقالب   .راه ها را پیدا کنیم تا محرومیت را از جامعه بر کنیم

نگاه عدالت محور وجود دارد که این نگاه باید بین ما پاسداران اسالمی ایران  

یابد ادامه  بسیجیان  بسیج    .و  جهادگرانه  های  فعالیت  از  تقدیر  ضمن 

محرومیت زدایی، کارهای جهادی و اقتصاد مقاومتی است که    وظیفه اصلی پاسداران و بسیجیان   ،سازندگی و نیروهای جهادی  

 .کار آن ها قرار بگیرد و ظرفیت ها را به فرصت تبدیل کنیمباید در سرلوحه 
 

 سرتیپ دوم پاسدار سردار محمد زهرایی 

 رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور 

توانند  های قرض الحسنه می دوقو صن های خرد خانگی هستند، مدل صندوق  این صندوق ها 

مشکالت هموطنان نقش بسزایی ایفا  در تقویت پیوند اجتماعی، امید آفرینی و گره گشایی از  

های مردمی برای اخذ  ها و تعاونیحمایت از صندوق  .، اما اشتغالزایی هدف اصلی است کنند

 .های ویژه بسیج سازندگی کشور استهای اقتصاد مقاومتی، یکی از برنامه پروژه

ازارهای  های جهادی به بچه گروه  های قرض الحسنه ودر صندوق  چهاگر تولیدات روستایی  

توان به پایداری تولید  مطمئنی در فضای مجازی و بازارهای سنتی کشور متصل نشود، نمی 

 .محصوالت روستایی امیدوار شد

،    های الزمو انجام هماهنگی  یهای جهادی به بخش خصوصهای قرض الحسنه و گروهبا پیوند ظرفیت نیروی انسانی صندوق 

 .ات روستایی ایجاد کنیمزیر ساختی مناسب و پایدار برای تولید
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 الم فـــرمانده ـک

 

 

 سرهنگ پاسدار یونس زبیدی 

 مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه حضرت ولی عصر )عج( خوزستان

 منظور از تشکیل صندوق های قرض الحسنه اشتغالزا چیست؟

توان  آن  وسیله  به  که  است  ابزاری  اشتغالزا  الحسنه  قرض  های  صندوق 

مدیریت، پیشرفت و آبادانی با محوریت ایجاد اشتغال پایدار، با  افزایی برای  

ابر برای افراد جامعه محقق  رویکرد اقتصاد مقاومتی و ایجاد فرصت های بر

یکی از برنامه ها مهم بسیج سازندگی در سراسر کشور قرار د که  می شو

 .گرفته و تا به امروز هم با نتایج مطلوبی همراه بوده است

 اندازی صندوق قرض الحسنه اشتغالزا چه اهدافی را دنبال می کند؟ سپاه با راه 

این طرح یکی از طرح های مهم بسیج سازندگی در راستای توسعه و ایجاد اشتغال است و چندین سال است که برای آن برنامه  

ویژه ای در زمینه   درصدی آن کمک 100ریزی و اقدامات مطالعات دقیقی صورت گرفته است، مطالعاتی که در صورت تحقق 

 .ایجاد اشتغال پایدار خواهد بود

 ثبت نام و عضو گیری این صندوق ها به چه شکل است؟ 

روستایی تشکیل می دهند که ساکن همان شهری و مردان و زنان  در واقعاعضای صندوق های قرض الحسنه اشتغال زا را در  

 .روستا هستندشهر و 

  

 به امروز چند صندوق قرض الحسنه ایجاد شده است؟ به واسطه این صندوق ها چه اقداماتی انجام شده است؟  تا
 

صندوق قرض   1.100  خوشبختانه با توجه به تالش تسهیلگران، حوزه های مقاومت بسیج و سایر دست اندرکاران تا به امروز 

 .ایجاد شده که امیدواریم این تعداد روز به روز افزایش پیدا کندنفر  31.000الحسنه اشتغال زا در استان خوزستان با عضویت

 .پرداخت شده است نفر 7.000به میلیارد تومان تسهیالت  12 به وسیله این صندوق ها تا به امروز بیش از

 است .  شغل جهت راه اندازی کارگاه های اشتغال تسهیالت پرداخت شده  عنوان  2.200با این وجود تاکنون برای 

 رای اجرای این طرح با چه دستگاه هایی تعامل دارید؟ ب

 ی انصار . رسالت مهر ایران و... هاکعی ، بیمه تعاون روستایی ، باناداره کار و تعاون اجتما

تفاهم نامه هایی با  مانند بسیاری از برنامه ها و فعالیت های بسیج سازندگی در این طرح هم خیران ورود جدی داشته اند و  

کار   رفاه  اداره  اجتماعی،  تعاون  ایران   و  مهر   ، رسالت   ، انصار  بانکهای  و  روستایی  تعاون  بیمه  توانمندسازی   ،  جهت              در 

 .ک کرده اندکم ی قرض الحسنه صندوق ها
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 سود رپُ یسود، اشتغال ها یمنها یصندوق ها     

 

  شکسوت یپ  ریجوانان و تدب  یو فعال در هر کشور مرهون تالش ها   شرویپ  اقتصاد

گذار هم نقش خود    ریتاث  ران یمد  ماتیعرصه است، و البته تصم  نیمدبر ا  یها

  گریمردم هستند که خوب همد  نیا  گوشه و کنار   نیکند، اما در ا  یم  فایرا ا

 یعامل  ه،ینبود سرما  تازنند    یهمت باال م  نیهم آست  ی کنند و برا  یرا درک م

اقتصادی    ییستایا  یبرا نام در گوشه و کنار جنوب    یای جوانان جوچرخ های 

 .باشدنکشور 

شغل به شغل    کیاز مشاغل رو به افول هستند و افراد مدام در حال کوچ از    یلیکه خ  یطیشغل مناسب در شرا  کیکردن    دایپ

ن  یکنند، خوب ا  یرا راه انداز یافتند تا خودشان کار  ی ها به فکر م  یلی، خ  سخت شده است  ی زمانه کم  نیهستند در ا  گرید

بودجه    کی  ازمند ین  طی شرا  نیا  ی، زمان، ابزار مناسب و محل متناسب کار و.... است داشتن همه    هیموضوع هم مستلزم سرما 

هم تا    گرید  یگردند برخ  یکرده و بر معوض  را    ریراه مس  یها همان ابتدا  یلیخ  یطی شرا  نیخوب هم هست، در چن  یلیخ

 .گردندبر یراه رفته و ممکن است دست خال یها مهین

 ی ا  رهیجز  یو مهد کشاورز  نیسرزم  یعنی  دندینام  یم  هیآن را فالح  یخوزستان، که زمان  زیاز خاک زرخ  یشادگان  گوشه ا  در

است،   یاشتغال و هم گردشگر  یبرا  یبه نام تاالب شادگان، که هم مرکز یالملل  نیب  یجاذبه ا  یبا نهرها و نخلستان ها، دارا

انرژ  یو قدرت نخل ها  تامبا ق  ییبرومند ، جوان ها  یبا جوان ها جوان ها    نیهمه ا  دیاما شا   ،یجوان  یاستوار، با توان و 

 یلیخ  ی دیکارگاه تول  کی  ا یاز آن برداشت کنند،    نی ریش  یو ثمره ا  اندازندینخلستان راه ب  کیدستشان به دهانشان نرسد تا  

، اما ماه پشت ابر نمی ماند و همیشه راه حلی برای گذر از  را مشغول به کارکنند  گرید  یروین  نیخوب دست و پا کنند و چند

 رکود و رسیدن به صعود هست. 

 ساز نیکارآفر یها صندوق

 .میگشا بنامگره یقرض الحسنه را صندوقها یصندوق ها میبتوان دیشاصندوق ها در شادگان بود،  یسال سرو سامان 99 سال

قرض الحسنه   یامسال صندوق ها  وری: از شهردیگو   یقرض الحسنه در شادگان م  یگر صندوق ها  لیتسه  ،یدزفول  طالخانم  

و   میداشت  رفعالی صندوق غ  20آن موقع    میرا سروسامان داد

  30از    شیب  یو جوانان جهاد  نیریحاال با همت مردم، خ

و  روستاها  شهرستان،  سطح  در  فعال  صندوق 

تا   کنندی مکه کمک    میشادگان دار  یدهستان ها

بدون    کیکه قصد شروع    یافراد را دارند  اشتغال 

 .قدم بردارند ریمس نیدر ا ینگران
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 سود  رپُ یسود، اشتغال ها یمنها ی صندوق ها  

 

 مردم  یمردم برا ی هیبا سرما ییها صندوق

  تیاز حما یدزفول  یافتد، آقا  یاتفاق م  ینیکارآفر  یشهر برا  کیکه اتحاد    یی جا  ،یسازندگ  جیقرض الحسنه بس  یها  صندوق

شدند و حاال با    لیتشک  ی سازندگ  جیبس  ی بانیو پشت  تیقرض الحسنه با حما  ی: صندوق هادیگو  یهم نوعانشان م  یمردم برا

خواهند کارگاه راه   یکه م  نیافراد کارآفر  یشده و برا  یجمع آور  بالغمردم در مناطق مختلف شهرستان شادگان م  یاریهم

  250تا   الیر ون یلیم 50از  یوام ها م،ییگو یوام بدون سود که ما به آن کار راه انداز م کیشود، در واقع  یم نهیهز  زنداندا یب

 .مردم است یمردم برا یهست که از سو یکه حاصل قرض حسنه ا ون یلیم

 قرض الحسنه  یحاصل کار صندوق ها  ییکارگاه اشتغالزا 3۰

تول  یاطیخ  کارگاه در دهستان   یمارستانیب  یماسک و لباس ها  دیو 

بخش   یلیتبد  عیکارگاه صنا   6  ،ینیحس و  بخش خنافره  در  خرما 

  3شود  یآبشار شادگان که توسط بانوان اداره م  یو روستا  یمرکز

از    ینمونه ا  ان،یخرما توسط آقا  ی لیتبد  عیجات و صنا  یکارگاه ترش

قرض الحسنه هستند    یصندوق ها  تیحما  افعال شده ب  یکارگاه ها

 .کند یبه آن ها اشاره م یکه طالدزفول

  جاده صاف کن یها یتعاون

رو  ییهای تعاون را  کارها  که  هستند  سرعت    یهم  باعث  و  انداخته  غلطک 

 ان یب  یاطیو خ  یکشاورز  یها  نهیوابسته به صندوق در زم  یها  یمحسن از تعاون   آقاشوند،    یم  نانیکارآفر  تیبه فعال  دن یبخش

 ن یبذر و کمک به تام  دیفعال است، کارش خر  یو در بخش کشاورز  یشهر  یدر حوزه    یحسن تهران  دیشه  یکند: تعاون   یم

مثل خرما هم کمک    یوالت محص  یبسته بند  نهیو فروش محصوالت و چه در زم  دیخر  نهیکشاورزان است، چه در زم  حتاجیما

و بدون دغدغه کشاورز به دست مصرف    تیفیتا محصول با ک  کندی کند و مشکالت کشاورز و صاحب کارگاه را برطرف م  یم

 .و صادرات است یبسته بند نیخرما و همچن دیو تول التیاز فعاالن عرصه نخ یکی  ان یاحمد نیحس .کننده برسد

القه  هم کار آموزش ع  یتعاون   نیعرصه است، ا  نیرسان به مردان و زنان فعال در ا  ی اری  یها  ی تعاون  گریاز د  ی اطیخ  ی تعاون

 .کنند یم یو جذب مشتر غاتیآن ها تبل یدهد و هم برا ی را انجام م نه یزم نیمندان در ا

 یهمدل ک ی نیریش سرانجام

است که    ینیها، مردان و زنان کارآفر ی تعاون نیا ی : خروجدیگو ی ها م یصندوق ها و تعاون  نیا نیریاز سرانجام ش یدزفول طال

  گر یکدیگرفتن از    یار یو دست    یبا همدل  رندیگ  یم  ادیکه    یپدران و مادران سرپرست خانوار  ستند،یا  یخود م  یپا  یرو

  ل یدر دسترس تبد  ندهیآ  ک یبه  ،  مبهم دور  کیجوانان از حالت    یکرد و اشتغال برا  نیو دلنش  بایهمه ز  یرا برا  یزندگ  توان یم

  ی شهر رو به رشد و به آبادان   کیجوانان    ندهیدهنده آ  رییکه تغ  یرزنانینخل و ش  اریها، مردان د  یشادگان  یبرا  ژهیشود، به و

 .هستند
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 زندگی به رنگ سرخ چای در مزرعه ابو حمزه    

 

صدای موج همدلی در میان مزرعه ای سراسر رنگ قرمز در شهرستان کارون و روستای بهر، کشاورزی که با کاشت بذر مهر، 

خانواده اش یک سالی می شود وارد کار کشت چای ترش شده اند و حاال با کمک  گل زیبا برداشت می کند، ابو حمزه و  

 جهادگران بسیج سازندگی و سپاه ناحیه کارون این محصول خوش طعم را برداشت می کنند. 

  واییاست  هوای  و   آب  در  بیشتر  و   است   آفریقا   قاره  بومی   و   ختمی   خانواده  از  Hibiscus sabdariffa  علمی  نام  با  ترش  چای   )گیاه 

  تهیه  و  دارویی  گیاه  عنوان  به  گیاه  این  از.  شودمی   شناخته  ترش  چای  یا  مکی  چای  نام  به  ایران  در  گیاه  این.  شودمی  کشت  گرم  و

 (.شودمی  استفاده صنعت در الیاف

 تان و شروع کار بگویید؟ دآقای ناصری برای مجله منهای نفت کمی از خو

بهر)شهرستان کارون(  زندگی می کنیم با کمک اعضای خانواده ام برای اولین بار در سطح ابو حمزه ناصری هستم در روستای  

را    کیلوگرم محصول تولید شده را برداشت داشتیم خدا  400هکتار مزرعه، چای ترش با بهترین کیفیت کاشت کردیم و    3

 .  شاکریم که ما را یاری کرد تا در این زمینه موفق باشیم

 ند نفر مثل شما هستند که در این زمینه فعالیت داشته باشند؟در شهرستان کارون چ

هکتار کاشت داشتیم شهرستان   3فکر می کنم یک یا دو مزرعه دیگر هم باشند اما در سطوح کمتر هستند ولی ما در سطح  

هاجرت جوانان از کارون ظرفیت های خیلی خوبی در زمینه کشاورزی دارد و اگر بتوانیم دست جوانان را بگیریم دیگر شاهد م

 روستا و وارد شدن آن ها در شغل های با حقوق پایین نخواخیم بود. 

خاک این جا خاک مناسب و حاصلخیزی هست اگرکه بودجه ای تهیه و به جوانان داده شود می توانند در زمینه های مختلف  

 کشاورزی، دامپروری و .... مشغول به کار شده و اتکا به خود پیدا کنند. 
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 زندگی به رنگ سرخ چای در مزرعه ابو حمزه    
 

این موضوع را نمی توان فراموش کرد که توجه به روستا ها و اقتصاد آن ها تاثیر مستقیمی روی زندگی شهرنشینان دارد، اگر 

اشتغال مزرعه و زمین های کشاورزی فعال نباشند خورد و خوراک مردم از کجا تامین شود؟مسلما این نشان دهنده تاثیر  

 جوانان روستایی است. 

   با اقدام شما چند نفر مشغول به کار شدند؟

نفر دیگر هم با ما مشغول به کار شدند در زمینه    20عالوه بر اعضای خانواده که کنارهم هستیم و با هم روزی کسب می کنیم  

تم برای اطرافیان و مردم منطقه  برداشت و آماده سازی محصول برای مراحل بعدی . این باعث خرسندی  من هست که توانس

ام زنان سرپرست خانوار و تحت پوشش کمیته امداد شغل ایجاد کنم تا به معیشت و زندگی شان کمک شود، اینجا در روستا  

 همه هوای همدیگر را دارند و در زمان های ضروری یاری رسان هم هستند 

 آیا از وام و صندوق های قرض الحسنه هم استفاده کردید؟ 

میلیون   6تا    5نفر عضو دارد و هر ماه بین    70تا    60با پیشنهاد بسیج سازندگی یک صندوق قرض الحسنه تشکیل دادیم که  ما  

وام به افرادی که میخواهند کارآفرینی کنند یا مشاغل خانگی راه اندازی کنند اعطا می شود،ماهم برای گسترش کارمان در  

 یم محصوالت دیگر هم کشت کنیم محصوالتی از قبیل فلفل، نعنا فلفلی، قارچ و... زمینه کشاورزی وام خواهیم گرفت تا بتوان

 خبر؟ه ازوضعیت  سود دهی و بازدهی محصول چ

ابو حمزه می گوید: در زمینه بازاریابی و فروش هنوز حرفه ای و کاربلد نیستیم و نیاز به کمک داریم اما تاحدودی توانسته ایم  

یلوگرم چای ترش برداشت کردیم. ک  400هکتار  3لبته بازدهی محصول خیلی خوب است و از   در این زمینه موفق شویم و ا

 این گیاه به خاطر خواص دارویی ارزش باالیی دارد. 

 اگر کسی بخواهد راه شما را برود و یک کشاورز چای ترش کار خوب شود از کجا شروع کند؟

عالقه زیادی به کشت و زرع داریم، برای ورود و اشتغال در این  ما در همین زمین ها و زمین های کشاورزی بزرگ شدیم و  

کیلو بذر کافی است   10تا    6زمینه با تهیه نیم هکتار زمین کشاورزی هم میتوان وارد شد برای هر هکتار  

 ابتدای اردیبهشت ماه کاشت معموال انجام می شودکه با دستگاه مخصوص صورت می گیرد، همچنین 

 گیاه  این. است سازگار گراد سانتی درجه 21 دمای و مرطوب  و گرم  هوای و آب  به گیاه این

  به  که اول  ماهای در  بخصوص  است  پسند نور  گیاهی. است حساس مه  و سرما به نسبت

 و  لومی  و  پذیر  نفوذ  خاک   به  ترش  چای  گیاه.  دارد   نیاز  آفتاب  نور  ساعت  13  حدود

  های  علف  با   باید  رشد  ابتدایی  مراحل  در .  دارد  نیاز   آلی  مواد   همراه  به   شنی

  از  بعد   هفته   سه  از.  ندارد  را  سایه  تحمل  گیاه  این.  شود  مبارزه  اطراف   هرز

  ها   غوزه.  هستند  برداشت  آماده   ها  غوزه  گلدهی

 در  رنگ  کم  قرمز  و  بزرگ  های  کاسبرگ  از

  به   ها   غوزه.  است   شده  تشکیل  بذرها  غالف   اطراف

زمان برداشت این گیاه هم    .شوندمی   جدا  هم  از   راحتی 

 اواسط مهرماه و پیش از بارندگی های پاییزی در خوزستان است. 
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 ندگی به رنگ سرخ چای در مزرعه ابو حمزهز    
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 زندگی به رنگ سرخ چای در مزرعه ابو حمزه   

 

 درد و دل ابو حمزه با منهای نفت

شیرینی های بعد از برداشت  برای کارآفرینی و اشتغال زحمت زیادی می طلبد اما  

حاصل کار چیز دیگریست قصه ما غصه و غم برای جوان های بیکار شهرستان وروستای  

ماست اگر وام های قرض الحسنه و کمک های بالعوض برای این جوانان اختصاص 

را  باید دست شان  کارآفرینی کنند  تا  دارند  را  های خود  توانایی  پیدا کند مطمِئنا 

راهشا این بگیریم و  الحسنه تمام تالش مان  را هموار کنیم ما در صندوق قرض  ن 

ثابت و کارمندی   تا وابسته به شغل های  اشتغالی کنند  است که جوانان مان خود 

نباشند، اجداد ما کشاورز و خودکفا بودند ما نیز راهشان را ادامه می دهیم تا برکت  

 به زندگی مان بخشیده شود. 

 محصول خوشمزه بدانیم:  کمی از خواص این نوشیدنی و

  با  که  هستند  ها  کاسبرگ  است  دارویی   ترکیبات  دارای   که  گیاه  قسمت  ترین  مهم

  طعم  و عطر و کاسبرگ درخشان  قرمز رنگ. آیدمی دست به ها گلبرگ کردن  خارج

  استفاده  برونشیت  درمان   در  آن   های  دانه   از  همچنین  است  مهم  بسیار  کاسبرگ  خوب

 . شودمی

 تهیه   در.  است  مصرف  قابل  ساالد  در  و   خام  صورت  به  ترش  چای  های  گل   کاسبرگ

 این  کاسبرگ. است  مصرف  قابل  ها  ترشی و  ها  سس سوپ، مربا، ژله، چای،  نوشیدنی،

 رنگ  داشتن  دلیل  به  گیاه  این.  است   غنی  پکتین  و  سیتریک  اسید  میزان   نظر  از  گیاه

  کردن  شیرین  و  جوشاندن   از.  شود  استفاده  خوراکی  رنگ  عنوان   به   تواندمی  قرمز

  کردن   پودر و  دادن   بو از  همچنین.  شودمی   تهیه  مرغوبی  نوشیدنی   گیاه  این  کاسبرگ

 .شودمی  استفاده سس و سوپ انواع  تهیه در ها  دانه

 خواص درمانی چای ترش 

 هاویژگی  این. کندمی   کمک  قلب  از  محافظت  و باال  خون   فشار کنترل  به  ترش  چای

  ابتال   معرض  در  افراد  و  برندمی   رنج  باال  خون   فشار  از  که  افرادی   برای  تا  شودمی   باعث

 . باشد  مفید عروقی  قلبی هایبیماری  به

ی این خاصیت به کاهش اکسیدانی باالیی دارد و به واسطهچای ترش خواص آننتی 

تواند به محافظت قلب و عروق کند، در نتیجه میخون کمک می  (LDL) کلسترول بد

ها کمک کند. چای ترش با کاهش چربی و قند خون ها و آسیبدر مقابل بیماری 

برند هم سودمند  تواند برای کسانی که از اختالالت قند خون مانند دیابت رنج می می

 وع دوم صورت گرفت، ای که روی بیماران مبتال به دیابت نباشد. بر اساس مطالعه
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 زندگی به رنگ سرخ چای در مزرعه ابو حمزه                          

 

 .کندگلیسرید، به کنترل این بیماری ناخوانده کمک میمشاهده شد مصرف چای ترش با کاهش کلسترول و تری

  ی مطالعه  اساس  بر.  دارد  ضدتوموری  و  اکسیدانیآنتی  خاصیت  که  است  «اسید  پروتوکاتکویک »  نام  به  ایماده  حاوی  ترش  چای

  روند  «آپوپتوز»  نام  به  ایماده  داشتن  با  ترش  چای  تایوان،  شان   چانگ  پزشکی  دانشگاه  بیوشیمی  دپارتمان   در  گرفته  صورت

 .کندمی  آهسته را سرطانی هایسلول رشد

 یک گیاه و این همه خواص 

 بدن ایمنی سیستم تحریک  و  تقویت برای ویتامین  این وجود. است c ویتامین همان یا آسکوربیک اسید از سرشار ترش چای

 است؛   شده  شناخته  نیز  خود  ضدباکتریایی  و  ضدالتهابی  خواص  برای  ترش  چای  همچنین.  است  ضروری  بیشتر  فعالیت  به

 تب  کاهش در خود کنندگی خنک خاصیت با ترش چای. کندمی جلوگیری آنفوالنزا و سرماخوردگی به شما ابتالی از بنابراین

 . است مؤثر نیز

 . کندهای بدن نیز کمک میاین نوشیدنی به تنظیم هورمون  

  به  ترش  چای  مصرف.  دارند   ضدافسردگی  خاصیت  که  فالوونوئیدهاست  مانند   معدنی  مواد  و  هاویتامین  محتوی  ترش  چای

 . کاهدمی  فرد افسردگی و اضطراب شدت از ذهن، و بدن  در آرامش حالت ایجاد  با و کندمی کمک عصبی دستگاه استراحت

 وزن از خواص دیگر این گیاه سرخ رنگ هستند.  عطش، کاهش غذا، رفع هضم به کمک

 خبر  دارند،  پایین  خون   فشار  که  کسانی  برای  این  و  شودمی  باال  خون   فشار  کاهش  باعث  خود  خواص  با  ترش  چای  نکته مهم

  و   قلب به زدن   آسیب  حتی  و  سرگیجه  ضعف،  باعث تواندمی   پایین  خون   فشار   با   افراد  در  ترش  چای  زیاد مصرف.  نیست خوبی

 .شود مغز
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 اشنی همدلی ـبا چ،   مردم داری 

 

 ضامن خداست نگران قرض هایت نباش 

در دستان   گرتیدست د  ی دانیم  یریگ یرا م  ی که دست محروم  ی زمان

آدم   ،یو هنوز زنده ا  یدار  مان یهنوز ا  یعنی  یبخشیم  یخداست وقت

  ی با هم بودن، برا ی کنار هم بودن، برا یهم، برا  یها ساخته شدند برا

امروز دست    یبانیپشت اگر  هم،  نگ   گریکدیاز  نم   چیه  میریرا    یوقت 

  رندیهم دست ما را بگ    گران یروز د  کیکه    میباشداشته    دیام  میتوان

دارد    وندیبه هم پ  مان یدلها  میهست  گریما الزم و ملزوم همد

که خداوند در    ی از ازل وجود داشته است از زمان  وندیپ  نیا

انسان دم بود ما هست  دیروح  باش   میو در کنارش  با   میتا  تا 

و به کجا    میاز کجا آمده ا  م یبودن در کنار هم فراموش نکن

حت  یکین  م،یرویم اندازه    یکردن  ارزن   کیبه 

نم شود    یماندگار م  ادهایشود و در    یفراموش 

اخت به  است  خوب  فداکار  ی برا  ار یچه    ی هم 

  ی نه به اجبار، زمان مثل آب روان است م  میکن

و    مان،یها  یو خوب  میمان  یرود، ما م  یگذرد و م

و   میکه زدوده ا  ییغم ها  م،یکه شادکرده ا  یدل ها

 .میبخند مبدل کرده ارا که به ل یها اشک

گفت و گو کردیم با بانویی مهربان، اهل دیار دشت 

 برای معیشت مردمش و راه انداختن کار  جهادگریآزادگان، 

هم نوعانش، زمان را صرف خدمت در راه عشق ورزی به هم شهری هایش می کند، پای صحبت او نشستیم تا او بگوید و ما  

بانوان غیرتمندی که یادگرفتند راه شهدا از راه خدمت به مردم می گذرد چه آن زمان که پشت  شنونده باشیم و بنویسیم از  

 جبهه ها پشتیبان امام و شهدا بودند و چه حاال که در جبهه سازندگی و آبادانی خادم ملت هستند. 

 خودتان را معرفی کنید و از کارها و نقش تان در خدمت به مردم بگویید؟

بس  ی هستم،مرمض  نهیسک البن  جیفرمانده حوزه مقاومت  ام  چماله    دهیصندوق قرض الحسنه شه  یسرگروه  و    نیخواهران 

 دارم، بر عهده را  هیخزعل یواقع در کو یسبهان

  یاشتغال و ارتقا جادیقابل دسترس صندوق به منظور ا یمنابع مال تیریو مد  جیو مردم دار بس ارینهاد مردم  جادیامان هدف 

 . باشد یزنان م ییافزا رتو مها ی محله ، توانمند ساز یو آبادان  شرفتیجهت پ ییها تیجامعه ،انجام فعال شتیمع

محله  نیحوزه، مسئول اطالعات حوزه، معتمد یسازندگ جیتوسط فرمانده حوزه و مسئول بس ییکارگروه اجرا لیتشک گام اول

 بود، 
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 اشنی همدلی ـبا چ ، مردم داری 

 

 یم، مومن و قابل اعتماد ،که الحمد هلل موفق بود یسرگروه ها ییصندوق که شناسا ی هیاول یهسته  لیتشک گام دوم

 باشد یصندوق م یها سرگروه  ازصندوق که متشکل  یامنا  ئتیه نییتع گام سوم

 باشد  یصندوق م  یامنا ئتیه یاز اعضا یکیعامل صندوق که  ریمد نییتع  چهارم گام

   قرار گرفت یج یمورد استقبال خواهران بس یصندوق بود که به شکل عال یابعضوی پنجم گام

 انجام شد از اعضا  ی جلسه با حضور سرگروه ها و تعداد کی یکه ط امنا ئت یمبلغ پس انداز توسط ه نییعت ششم گام

صندوق شروع شد   ت یفعال  1/5/97  خینفر عضوشدند و از تار40صندوق را برعهده گرفتم که در ابتدا    یهماهنگ   تیمسئولمن  

 و تاکنون ادامه دارد. 

 کمی از صندوق ها و حساب و کتاب هایشان بگویید؟

هر نفر به صورت ماهانه    الیر  000/500و مبلغ    دینفر سرگروه افتتاح گرد3به نام صندوق در بانک انصار توسط   یحساب بانک

 به   وام  التینفر تسه1۸پس انداز به    نیو ازا  باشدیم  الیر  000/000/600خیتار  نیشده تا ا  یپس انداز شد و مبلغ جمع آور

 شد.داده  الیر ون یلیم20و  الیر ون یلیم  50مبلغ

 محل صندوق ها چه مشاغلی ایجاد شد در چه زمینه هایی؟  از

 50خدارا شکر از برکت حضور بانوان و مشارکت آن ها در صندوق های قرض الحسنه برای یک بانو چرخ خیاطی با مبلغ وام  

 میلیون ریال تهیه شد و برای او دوره  

حاال   و  کند  خیاطی  تا  شد  برگزار  آموزشی 

لباس های زیبای محلی می دوزد و از این  

 طریق کسب درآمد می کند. 

اوی با کمک وام قرض  خانم کمیله سعید

کار    50الحسنه   و  کسب  ریالی  میلیون 

لبنیاتی راه اندازی کرده است و شیر و  

ماست و لبنیات محلی آماده می کند و  

به فروش می رساند که درآمد خوبی  

دارد تا بتواند معیشت خانواده و پدرو  

 مادرش را تامین کند. 

برداشته اند و ماهم هرچه در توان داریم در کنارشان هستیم و این توفیق  بانوان دشت آزادگان برای کارآفرینی قدم های خوبی  

 را داشته ایم که تاثیر مثبتی در رشد مشاغل خانگی داشته باشیم و از این بابت خوشحال هستیم و خدا را شکر می کنیم. 

داشتند وام دریافت کردند  بانوی دلیر دیگری هم که به دلیل مشکالت جسمی همسرش از لحاظ تامین معاش و درآمد مشکل  

 و کار خرید و فروش لباس را درخانه انجام می دهند. 

 میلیون ریال بخشی از جهیزیه خود را تهیه کردند.  50یک زوج جوان هم با دریافت 
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 اشنی همدلی ـبا چ ، مردم داری 
 

 برگزاری نمایشگاه برای رونق کسب و کارها به همت بسیج سازندگی

از  خا پایگاه مقاومت  بسیج  نم مرمضی  و  ناحیه دشت آزادگان  با همت بسیج سازندگی سپاه  اقدام جهادی  و  حرکت خوب 

خواهران ام البنین با برپایی نمایشگاه اقتصاد مقاومتی گفت و افزود: در این نمایشگاه بانوان کارآفرین صنایع دستی و تولیدات  

 ردادند تا از این طریق هم کمکی برای فروش آن ها صورت بگیرد.خود را درزمینه مشاغل خانگی به معرض بازدید عموم قرا

یک گروه جهادی فعال هم دارید که در زمینه کمک های مردمی و آموزشی یاری گر مردم  بوده اندکمی از آن ها 

بگویید؟ بیماری    برایمان  شیوع  زمان  در  هستند  فعال  معیشتی  های  بحث کمک  در  سعیدی  ایران  شهیده  جهادی  گروه 

ماسک که درکارگاه خیاطی آماده کرده بودند  3000بسته معیشتی و  300حوس کرونا در مناطق محروم حضور پیداکرده و من

به صورت رایگان در اختیار مردم مناطق محروم دشت آزادگان قرار دادندهمچنین در بحث آموزش تعدادی از معلمان عضو  

ی دانش آموزان مقاطع ابتدایی کالس های درس تخصصی برگزار  گروه جهادی با حضور در حسینیه های مناطق محروم برا

 کردند تا قدمی در جهت رشد تحصیلی این دانش آموزان صورت بگیرد.

 در آینده چه برنامه هایی برای گسترش فعالیت های صندوق قرض الحسنه دارید؟ 

میلیارد ریال وام صندوق کارآفرینی را که دریافت  2هلل  ءابنا داریم به حول و قوه اللهی یک شرکت تعاونی تاسیس کنیم و ان شا

کنیم در سوسنگرد یک کارگاه خیاطی راه اندازی کنیم و با تهیه چرخ های خیاطی بتوانیم برای تعداد زیای از بانوان عضو 

 صندوق که در این زمینه مهارت دارند اشتغال ایجاد کنیم.

مقاومت    ه یناح  یسازندگ  جیبس  نی)عج( استان خوزستان وهمچن  عصریسپاه حضرت ول  ی سازندگ  جیبس  ییو راهنما  ی ازهمکار

 .یمنما یو تشکر م ریدشت آزادگان تقد جیبس
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 طلبه ای در غیزانیه در تالش توانمندسازی جوانان       

 

 خانوار  700از اشتغال تا معیشت 

 

 

شاید اگر نام غیزانیه را در فضای مجازی و گوشه و  

جست وجو کنی سرخط خبرها و ماجراها به کنار ها 

برسد، غیزانیه جایی   بخش  این  در  آبی  موضوع کم 

چسبیده به حاشیه شهر اهواز مرکز استان خوزستان 

ها است آن سال  یایجغراف  لیبه دل  هیزانیغ  است، بخش

بخش  همه  در  شرب،   یهابا مشکل کمبود آب شرب 

کشاورز  یدامدار پروژه   یو  اگرچه  و  است  مواجه 

اهواز، ماهشهر و   ریمس  یروستا  91موسوم به    یرسانبآ

اما پروژه مذکور   دیرس  یبرداربه بهره  ۸6رامهرمز در سال  

   امنطقه ر  ازیکفاف آب موردن

، و البته پس از آن با همت بسیج سازندگی سپاه ولیعصر)عج( آبرسانی به این منطقه بهبود پیداکرد اما همچنان ادامه  دهدی نم

 اگر مشکل آب در این منطقه حل شود بحث اشتغال جوانان و پیشگیری از مهاجرت هم بهبود پیدا کند. دارد شاید 

اما روی سخن مان با دیگر توانمندی های مردم این منطقه است، توانمندی هایی که با تمرکز می توانند باعث رشد و پیشرفت  

مردم به ویژه جوانان در این منطقه بود با همیاری مردم   شوند، طلبه آقای حمزه مقدم که خود شاهد مشکالت کوچک و بزرگ

  ی باعث و بانرا تشکیل دادند که   هیزانیعدنان مقدم در بخش غ  دیشه  ییروستا  یمحلو حمایت های بسیج سازندگی صندوق  

صندوق به   عضو این  25شد، آقای مقدم می گوید آنچه که ما و    هیریمؤسسه خ  ینام و راه انداز  نیبا ا  یگروه جهاد  لیتشک

دنبال آن هستیم این است که فارغ از کم و کاستی ها جوانان بااستعداد این منطقه بتوانند تمرین خواستن توانستن است  

داشته باشند و با ایجاد یک موقعیت و فراهم آوری امکانات مورد نیاز کسب و کار خودشان را راه اندازی کنندو تا اندازه مطلوبی  

وده ایم و با یاری خداوند و همت مردم توانستیم در این زمینه نمرات خوبی در کارنامه عملکردمان ثبت  هم در این امر موفق ب

 کنیم.

 ی سرپرست و جوانان فاقد کار با اعطا   یب  یخانواده ها  یآن توانمند ساز  رمجموعهیز  التیصندوق و تشک  نیا  هدفاو می گوید:  

 ع ی، صنا  کیمکان  ل،یموبا  ریاز جمله تعم  ی فن  یو آموزش حرفه ها  یریجهت فراگ  یو حرفه ا  یبه مراکز فن   یمعرف  زیوام و ن

 . است بوده  نیبلدرچ ورشپر  لیاز قب ییکارها یراه انداز نیو... همچن یلیتبد

 در غیزانیه است.  اشتغالزایی و سازندگی دو بخش مهم و اساسی در صندوق شهید عدنان مقدم و گروه جهادی آن 
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 طلبه ای در غیزانیه در تالش توانمندسازی جوانان       

 

 تعمیرات موبایل و مکانیکی 

جوان در زمینه تعمیرات موبایل و خودرو    6از جمله مشاغلی که با همت صندوق شهید عدنان مقدم دست و پا شده است برای  

حضور پیدا کرده و سپس با دریافت وام در  بوده است، این جوانان ابتدا با حمایت صندوق در آموزش های فنی و حرفه ای  

میلیون ریال    100تا    ۸0نفر که هرکدام  3میلیون ریال و در بخش تعمیرات خودرو    40نفر هرکدام با    3بخش تعمیرات موبایل  

ان می  وام دریافت کرده ودر روستاهای غیزانیه محل کارشان را افتتاح کرده و کسب درآمد می کنند این ها را آقای مقدم برایم

 گوید. 

ماه هم زمانی است که به این جوانان داده شده تا در اسرع وقت و زمانی که به سود دهی رسیدند اقساط بدون سود   6ماه تا 3

وام خود را با مبالغ ناچیز پرداخت کنند آنچه که مهم است و برایمان اهمیت دارد این است که روی پای خودشان بایستند این  

و مردان غیزانیه هستند و خرسندیم که قدمی برای اشتغال آن ها داشته ایم لبخند آقا حمزه لبخند رضایت جوانان پدران آینده  

 او از این اقدام مومنانه است. 

 خانوار غیزانیه   700خدمات صندوق قرص الحسنه شهید مقدم در معیشت 

علیم و تربیت حوزه بسیج منطقه است، او می حمزه مقدم طلبه علوم دینی و فرمانده پایگاه حضرت قائم غیزانیه و معاونت ت

میلیارد ریال کمک معیشتی شامل برنج،روغن، آرد، گوشت، حبوبات و   2گوید: تاکنون با کمک صندوق شهید مقدم و خیرین  

 ... تهیه شده و در اختیار خانواده های مستضعف و نیازمند که از قبل شناسایی شده اند قرار گرفته است. 

 یادی در بخش های دیگر به مردم مهربان این منطقه ارائه شده است: همچنین خدمات ز

 میلیارد ریال 1دانش آموزان محروم به ارزش  ژهیو نوشت افزار و فیک نیتام -

 ریال  ون ی لیم 500به ارزش  یفطر، لباس گرم و بخار دیلباس ع نیتام -

 عدد ماسک(  10الکل و  ، یژل ضدعفون )شامل یهزار بسته بهداشت  2 نیتام -

 نفری علوی به مناسبت عید غدیر  2000اطعام  -

 روستای بخش غیزانیه 40ونی و گندزدایی بیش از فضدع -

 ریال  ون یلیم 100بضاعت به ارزش  یخانواده ب  1 یرهن منزل برا -

تهران به  مارستان یدر  ب  یتربس یساله تومور مغز20دختر  1و ریال  ون یلیم 70مورد هر کدام  4 یسرطان ماران یکمک به ب -

،  ریال  ون یلیم  100هر کدام به ارزش    انایو د  نیاسمیمورد دختر به نام    2استخوان    وند یپ  ماران ی، بریال  ون یلیم  170ارزش  

 داشتند هم کم نبودن. ی و داخل یینایکه مشکل ب یماران یب
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 طلبه ای در غیزانیه در تالش توانمندسازی جوانان       

 

 در خانه بنشینید کارتان با صندوق شهید مقدم 

بانوان، خصوصا بانوان سرپرست خانوار در این شرایط سخت و کرونایی کمی مشکالت شان شاید که نه مطمئنا خیلی سخت  

تر شده باشد اما صندوق و اعضا آن حامی  این نان آوران خانواده هستند و با راه اندازی کارگاه خانگی بسته بندی حبوبات  

بانو در غیزانیه با کارگاه بسته بندی حبوبات شهید عدنان    15دیگر این بانوان می توانند در خانه بنشینند و درآمد داشته باشند  

لو حبوبات را آماده و بسته بندی می کنند تا به دست خریدار و مصرف کننده برسد و درآمد آن  کی  200مقدم روزانه بیش از  

دعای خیری که این عزیزان برای ما دارند از بزرگترین ثروت های دنیا هم با ارزش تر   هم برکتی باشد برای سفره این عزیزان.

 کنیم شاهد هستیم. است این را زمانی که سالمتی را به این مردم هدیه می 

 نقش سازنده جهادگران در راه عمران و آبادانی  

داشتن یک سرپناه آرزویی که جهادگران گروه جهادی شهید مقدم برای چند خانوار آن را ممکن ساخته اند، گروه جهادی  

است و اعضای این گروه   شهید مقدم که نام آن برگرفته از شهید عدنان مقدم از شهدای مفقود االثر روستای عوده در غیزانیه 

 طلبه ها و روحانیون هستند.

یلیارد ریال توسط این گروه جهادی با کمک  خیرین برای یک خانواده محروم صورت گرفت، م1باب منزل به ارزش    کیساخت  

 . میلیارد ریال 2کالسه در روستای سلمانه ساخته و افتتاح شد با هزینه  3برای تحصیل دانش آموزان یک باب مدرسه 

آقای مقدم می گوید جهادگران دلی کار می کنند منافع خودشان را فراموش می کنند و برای خدمت به هم نوعشان از هیچ 

 تالشی دریغ نمی کنند حکایت عاشق خدمت بودن تنها توصیفی است که می توان برای این طالب بسیجی گفت. 

میلیون ریال همچنان در حال انجام است و تعمیرات دیوار    150سرویس بهداشتی یک مدرسه در عوده که با هزینه    5رات  یتعم

 مدرسه ای در سلمانه از اردوهای جهادی این گروه است، اردوهایی برای ساختن و ساخته شدن. 

بسیاری از این خدمات جهادی حاصل کار و همراهی صندوق های قرض الحسنه و مبالغی است که توسط خیرین و مردم هدیه  

 ای جهادی بتوانند خانه های بیشتری را آباد و سرپناه های بیشتری بسازند. می شود تا نیروه

 کارگاه تولید ماسک  

افتتاح کارگاه تولید ماسک از دیگر خدمات این گروه جهادی شهید مقدم است که با حمایت صندوق قرض الحسنه بسیج  

ماسک توسط بانوان فعال در این کارگاه  200زانه سازندگی و همیاری مردم نوع دوست در شرایط کرونایی راه اندازی شد و رو

 تهیه و برای مناطق مختلف ارسال شد. 
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 طلبه ای در غیزانیه در تالش توانمندسازی جوانان      

 

  آب انبارها راه حلی برای کم آبی در غیزانیه

   رهیمخزن ذخ 12ساخت مقدم از  

در روستاهای غیزانیه با بلوک و سیمان حرکتی برای مقابله با کم آبی در غیزانیه که توسط نیروهای جهادی   نیمحروم  ژه یآب و

میلیون ریال توسط جهادگران ساخته شدند و هرچند  30انجام شد گفت و اضافه کرد: این مخازن با هزینه هر مخزن تقریبا  

در این مخازن ذخیزه می شد تا روستاییان کمتر در جنگ با کم آبی    روز یکبار  آب توسط تانکرها برای این روستاها ارسال و

روستای این بخش مشکل کم آبی دارند اما برداشتن یک قدم برای بهبود اوضاع و دلگرمی این مردم  20باشند. هرچند همچنان  

 از آن کارهایی است که برای همیشه به یادگار می ماند. 

بخش استان خوزستان است   نیبخش در واقع بزرگتر نیشهرستان اهواز در استان خوزستان است. ا یهااز بخش  یکی ه،یزانیخش غب

 .رامهرمز و هفتکل قرار دارد ر،یاهواز به ماهشهر، رامش یرهایمس یو در قسمت شرق
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 به  هدف دنیشوق رس

 

  شوند یاشتغال  آسفالت م یها یخاک جاده 

داشتن یک هدف چه کوچک و چه بزرگ بزرگترین نشان راه برای هرکس است، و درواقع موتور محرک کارآفرینی  

را روشن می کند نسل جدید دهه هفتادی ها در حال تاخت و تاز در عرصه اشتغال هستند و تالش می کنند مرکب 

ن نسل داشتن سکان کشتی زندگی شان در دست و رساندن آن به توسعه را به مقصد مطمئن برسانند، دغدغه ای

 ساحل آرامش با گذر از طوفان ها است.

 

نوجوان  از ها  ی اش می گوید،  دوران  و شوق    94  یسال  بعد شور  به 

 ی دارد در گفت و گو با منها  ینهفته ا  ی،  انرژدارد یبیعج

 ض یباشد مر  کاری: آدم که بدیگو  ینفت از خودش م

  یخدمت به جامعه ام قدم   یبرا  دیشود، من با  یم

ن و دست رو دست گذاشتن کار من    شستنبردارم، 

 .ستین

را که اراده    یزیگرفته هرچ  ادی   یاز همان کودک  نیحس

برا خادمی    به    یادیبدست آوردنش تالش کند،  عالقه ز  یکند 

راهی عراق  بود از پدربزرگش پول قرض گرفت و   ی داشت،  با هر ترفندکمک الزم      به کربالشدن   یراه   یدارد، برا  اهل بیت 

انگ   دیاش  با جوانان سامرا آغاز راه بود، ام  ی،دوست  شد، به یاری سرور و ساالر اش را    یزندگ  ری شد و مس  شتر یاش ب  زهیو 

داد    یانجام م نشییآمد و با وجود سن پا یکه از دستش بر م یکه برگشت هر کار ران یکرد، به ا دایپشهیدان و اهل بیت )ع( 

برسد و خودش دست    یتا به درآمد  چه کارهای جهادی و خادمی و چه شغل های متفاوت برای اینکه روی پای خودش بایستد

و....    یلباس فروش  یفروش   یکوچک شروع کرد، مثل کار در بستن  یرهااز کا   شیبرآورده شدن آرزوها  یبه اشتغال بزند،  برا

چه درایام محرم و اربعین و  شود  ی کربال م  یقرارگاه کربال آشنا شد و هرساله به عنوان خادم راه  جوانان بسیجی  ز آن با  بعد ا 

 چه در زمان های دیگر، خدمت به اهل بیت )ع( و مردم زمان نمی شناسد. 

 بود  ینیحس یو نوجوان یکه از کودک یساله اهل شادگان، جوان 23زاده جوان  یحاج نیحس

 . در دلش زنده دالشهدایو عشق سردار و س

  ستین  بیهم عج  یلیکنند خ یم لیخودشان را به فرصت تبد یآدم ها دغدغه ها ندیگو یم

سر به هوا و کم حوصله   یکم  دیدوره شا  نیا  یشود جوان ها  یبه هدف از همان گام اول آغاز م  دن یرس  یقدم برا  برداشتن

 شان هستند، و هدف  قول و قرار  یکنند  اما پا یناصبور ایباشند 

 ی بانو  150کم سن و سال باشد اما به    دیشا  نیآقا حس  دهد،ی او را به سمت اهداف سوق م  یکه شور جوان   یساله ا  23  جوان 

 .آن ها بوده است یبرا ی خوب یداده و راهنما هیسرپرست خانوار شغل هد
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  کوچک من کارگاه

بسته بندی   کارگاه کوچک  یو آبادان  شرفتیدر قرارگاه پ  یمنصور  یکه با کمک آقا  یکارش، زمان  ییابتدا  یاز روزها  نیحس

  :دیگو یبعد آن را گسترش داد، م یرا افتتاح و سال ها خرما
 

را به مجموعه    یشتریو گسترش کار تعداد افراد ب  شرفتیو با پ  میخرما را افتتاح کرد  یتعداد نفرات کم کارگاه بسته بند  با

 ل یگذرد، خرماها را از نخلستان ها تحو  یدارند، خدارا شکر اوضاع خوب م  ینفر با ما همکار  40که    ییتا جا  میاضافه کرد

پایین خریداری کردیم کار بسته بندی و ارسال را انجام می    که با بودجه  ی ها  تگاهدسبا کمک    بایز  یو با بسته بند  میریگ یم

دوسال که از فراز و  البته بعد از    میکرد  یداریخر  یونیلیم  ۸0  ،70  های بزرگتر و پیشرفته تر    هدهیم، با گسترش کار دستگا

 نشیب های کار گذشتیم. 

مثل ما انگیزه خیلی خوبی است برای تالش کردن و هرگز متوقف  اینکه خودت صاحب کار خودت باشی برای جوان هایی  

مان بود و عشق اهل  م و خداوند مثل همیشه پشت و پناه نشدن، هر بار که با مشکلی برخوردیم سعی کردیم بیشتر تالش کنی

 بیت بیمه کار و کاسبی مان. 

  که خود استاد شد یشاگرد

دوست دارد، در ابتدا خودش   یلیاما آموزش دادن را خ  ستیاهل مصاحبه ن  یلیتند و با عجله حرف زدنش مشخص بود خ  از

 .و سپس وارد مرحله آموزش شد دید یاطیو خ یلیتبد عیدر صنا یبسته بند یها نهیالزم را در زم یآموزش ها

 .یو هم آموزش یدیاو حاال دو منظوره هستند هم تول یها کارگاه

و اساس  کارها   هیو پا  نندیکرد تا  آموزش بب  یاریرا    یستیامداد و بهز  تهیسرپرست خانوار، تحت پوشش کم   ی بانو  150  نیحس

مدرک معتبر و البته به   یشهرستان و با اعطا  یو حرفه ا  یفن  یو هماهنگ   یبا همکار  ییداد، البته آموزش ها  ادیرا به آن ها  

و راه و روش    ،یشرکت  جاتیو ترش  جاتیسبز  یبسته بند  ،یپز  ینیریو ش  یآشپز  ،یاط یآموزش خ  یها  نه یدر زم  گان یصورت را

 .صندوق  قرض الحسنه آسفالت کرد قیاز طر ییشان را با وام ها ینیکارآفر ریکار را هم به آن ها آموخت و مس
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 در کارگاه خیاطی  هزار  ماسک 60از  شیب دیتول
 

شامل گان،   یماسک و لوازم پزشک  یدی و تول  ی اطیخ  نه یاو در زم  یو آموزش  یدیتول  کارگاه

 د یهزار ماسک حاصل کار تول  60دارد،    یخوب  یبازده   ینیو...در دهستان حس  زولهیلباس ا

خ در    یاطیکارگاه  برا  کیاو  که  است  اهواز     یماه  و  شادگان 

 .است اشتهها، داروخانه ها و فروشندگان ارسال د  مارستان یب

مستق 47 طور  به  غ  مینفر  ا  میمستق  ریو  کارگاه   نیدر 

بانوان در خانه  نیاز ا ی فعال هستند که البته برخ یاطیخ

م کار  ا  ی خود  گونه  به  و  دار   ی کنند  خانه  کنار  و    یدر 

به امور خانواده مشغول به کار هستند و درآمد کسب   یدگیرس

 .کنند یم

 

 ورود به صندوق ها  یآموزش یکارگاه ها یخروج

  غالـاشت یراـب

 دندیکه آموزش د   یاز افراد  یاریزاده ادامه داد: بس  یحاج

و    یسازندگ  جیقرض الحسنه بس  یدر صندوق ها  تیبا عضو

کردند هرچند مبالغ   جادیوام شغل مورد عالقه خود را ا  افتیدر

 یکه دردسر ها  نیاما هم  ستین  یادیمبلغ  ز  ی لیوام ها خ

دارد    ودو بازپرداخت بدون س گرفتن وام از بانک را ندارد

از بانوان سرپرست   یل یکند تا خ  یرا آسان تر م   طیشرا  یکم

عالقه شان خانوار با بودجه حداقل بتوانند به دنبال کار مورد 

  میآن ها بردار  یقدم برا  ک یکه    نیو کسب در آمد باشند، ما هم

 .رندیگ یم زهیو انگ  دیام
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 خانم ها به  د یرا بسپار خانواده قتصادا

 

در جامه امروز زنان همپای مردان در دوی ماراتن زندگی در حال تالش اند، از حق نگذریم هوش اقتصادی خوبی هم دارند و  

سنج و ریزبین بودن آن ها باعث می شود به قول قدیمی ها مو را از ماست بیرون بکشند و دقت عمل به خرج دهند،  نکته  

 شاید دست فرمان حرفه ای نداشته باشند اما فرمان زندگی را خوب می چرخانند این را زنان موفق جامعه بارها ثابت کرده اند.

  

به   دهیچسب  یشود، شهرستان کارون شهر  یاشتغال مردم شهرش م  یدر رگ ها   اتیح  ان یشر   تگریاز شهر کارون روا  ییبانو

 .شوند یگر هم م یاریکه خودشان  زهیپرشور و با انگ  یکالنشهر اهواز اما با امکانات محدود، مردمان

  ینفت نشست از نفت  یگفت و گو با منها  یپا  یوقت  دیگو  یبه ما م  یرا خانم عمور  نیکنند ا  یمردان تالش م  یکه همپا  یزنان 

گرفته   یپونز نقشه جا  ریاز بودجه فراموش شده اند، ز یول  نند یب  یآن را م   یکرد که مردمش سال هاست فقط آثار آلودگ  ادی

لحظه   کیزنان جنوب    یها  ییتوانا   یینشان دادن و شکوفا  یبلکه برا  ن،یباعث نشد تا افسرده شوند و گوشه نش  نیاند، اما ا

نقش    ی امروز  ی پر تالطم زندگ  انوسیهر چند کوچک اما موثر در اق  یرا خسته کرده تا ذره ا  یننشسته، خستگ   ی هم  از پا

 .داشته باشد

 

  کوچک یصاحبان کسب و کار ها  زنان،

  ی، تسهیلگر ناحیه مقاومت بسیج کارونعمورندا    خانم

 بانوان شهرستان را دور هم جمع کرد    نفر از    25

که با آن ها برگزار کرد همه   یو جلسات

همکار  کی با  و  شده  در    یدل 

بس الحسنه  قرض   ج یصندوق 

 50کم در حد    یلیبا مبالغ خ  یسازندگ

ن را شا  یگذار  هیهزار تومان سرما  100تا  

با   و  کردند  کردن   یاریشروع  اداره  و  هم 

 .ردیگ ینفر تعلق م کیبه   وام انهیماه ،صندوق

   ،یمناطق شهرستان کارون، روستاها، قلعه طرف شتریصندوق در ب 30

 اشتغال   یدر راستا نیریو فعال هستند، با کمک مردم و خ ریقلعه چنان و... دا

صندوق ها دارند    نیدر ا  یهم حضور خوب  ان یبرداشته شده است و همچنان ادامه دارد، عالوه بر بانوان آقا  یخوب  یلیخ  یقدم ها

 .را به همراه داشته است یادیشان مشاغل ز یدلو مشارکت و هم
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بسته بندی خرما

کارگاه جوشکاری

پرورش قارچ

تولید ارده کنجدی

کشت بامیه

تولید حلوا شکری

 

 خانم ها به  د یرا بسپار خانواده قتصادا

 

  شده است؟ جادیا یصندوق ها چه مشاغل نیاز ا یعمور خانم

 

                                                                                     شده است  یتومان جمع آور ون یلیم 300و مردم در صندوق ها  نیریکمک خ با                                                    

       خرما، پرورش قارچ، حلوا  یهمچون؛ کارگاه بسته بند یکه با استفاده از آن مشاغل                                                 

   لیوسا نیمشاغل کوچک و تام ،یاطیکارگاه خ ه،یکشت بام ،یو ارده ساز یجدنک                                                    

 .و ... فراهم شده است شگریجوشکار، آرا کیبنا و  کیشروع کار  یبرا                                                   

  خانم لهیجم یاطی خ کارگاه                                                          

           بانوان و اعضا که  ریصندوق است، او و سا نیاز بانوان کارآفر  یکی یفالم  لهیجم                                                       

  دهد، چراغ کارگاه  ی درصد م  4کند و وام  یفعال هستند بانک هم کمک م                                                            

   یصندوق ها قیدر روستا از طر الیر ون یلیم 100 نهیاو با هز یاطیخ                                                                  

    و حاال  رفتقرار گ لیر  یاش رو  یقرض الحسنه روشن شد و چرخ رزق و روز                                                         

   دهد  یماسک هم انجام م  دیکارگاه در کنار دوخت لباس و.... تول نیدر ا                                                                 

   یپروتکل ها تیمقابله با کرونا و رعا یبه هم نوعان خود برا یتا کمک                                                                   

 .داشته باشد یبهداشت                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ون یلیم مینو  کیفقط با  یمشاغل
 

و ارده    ی حلوا کنجد  دیاز صندوق کارگاه تول  یونیلیم  م یو ن  کیفرزند است با گرفتن وام    3مادر و صاحب    یباو  الیل  گرید  ییبانو

  .دارند یخوب  یل یکارگاه فعال هستند و بازار کار خ نیبانو در ا 20بهور افتتاح کردند   یرا در روستا

 ی شده حاصل کار صندوق ها  جادیمشاغل ا  گریاز د  یونیلیم  میو ن  کیبا وام    یو فروش لوازم بهداشت  دیو خر  یفروش  پارچه

 .قرض الحسنه هستند
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 خانم ها به  د یرا بسپار خانواده قتصادا

 کارگاهی برای اشتغال

نفر هم درکارگاه او فعال و مشغول به کار بوده  60سالی می شود کارگاه خیاطی خود را افتتاح کرده است و    3خانم ندا عموری  

کارگاه روستایی در قلعه چنان، خزامی، کوی شهید چمران و    4اند، در شرایط کرونا کارهای کارگاه تقسیم بندی شد و بین  

 شکاره در شهرستان کارون کارها فرستاده شدند

 

  شوندیم  نیکه خود کارآفر ی، سرپرستان ینیش تا کارآفراز آموز 

بانوی    30ندا خانم که خود تجربه آموزش دارد از آموزش بانوان با کمک صندوق قرض الحسنه در روستای جنگیه می گوید: به  

بانوان   درخانه مشغول به کار  سرپرست خانوار آموزش خیاطی داده شد و حاال چندماهی می شود که با کمک صندوق این 

هستند و سفارشات دوخت و ... به آن ها داده می شود تا کسب درآمد کنند درحال حاضر هم مبالغی را با تشکیل صندوق در  

بانک کارآفرینی و امید قرارداده ایم تا بتوانیم وام گرفته و در روستای جنگیه کارگاه گشترش داده و با خرید پارچه های بیشتر 

رد نیاز چرخ و.... بانوان بیشتری را مشغول به کار داشته باشیم تا کمکی در تامین معاش بانوان به ویژه شیرزنانی که  و لوازم مو

 سکان زندگی و خانواده در دستانشان است انجام دهیم. 
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 جادوی هنر بر جان کارآفرینی

 

نگارگری  از جنس زیبایی و ظرافت، هنر نگاشتن 

سرانگشتان بر پیکره بلوری و شکننده، شیشه ای  

که با قلم نقش و نگار به خود می گیرد،  چوب  

های که جان می گیرند و  رنگ زندگی پیدا می  

کنند، آری هنر مدرن امروز جان بخشیدن و  

اما   سخت  اجسام  کالبد  در  روح  دمیدن 

شکننده است سرودن آوای رنگین کمان در  

 ن.قلب ابرهای شیشه ای آسما

میهمان مجله منهای نفت بانویی به طراوت  

و لطافت هنرش است، هنرمندی کارآفرین  

ویترای  هنر  آن  به  که  شیشه  روی  نقاشی  حیطه             در 

 می گویند، او تحصیل کرده رشته گرافیک است و به خاطر عالقه اش به تصویرگری وارد این حیطه شده است.

اهل شهرستان شوشتر با دستانی توانمند در عرصه هنرآفرینی، کارگاه او نمایشگاهی از هنر ساله   33راضیه پور عوض، بانویی 

  50فعالیتش را در زمینه هنر نقاشی روی شیشه و چوب آغاز کرد و سال های بعد با کمک  یک وام    91های اوست، از سال  

ش داد، کاروان سرای افضل محیطی شناخته  میلیون ریالی از صندوق های قرض الحسنه بسیج سازندگی  حیطه کارش را گستر

شده و تاریخی در شهرستان شوشتر جایی است که او هنرش را عرضه می کند تا عالقه مندان و گردشگران بیشتر با این نگاره  

 ها آشنا شوند و از آن ها با خود به شهرشان یادگار ببرند. 

زرگ و روی شیشه و چوب، ساعت های طراحی شده، چراغ خواب  تابلو های پر از رنگ های زنده و زیبا در ابعاد کوچک و ب 

 های رنگارنگ و جاکلیدی های پر نقش و نگار، گوشه ای  از کارهایی است که او با قلم و دستان توانا می آفریند.

می دهد و به  هرچند کرونا به این هنرمند کارآفرین و درآمد او آسیب وارد کرده است اما او همچنان پر امید به کارش ادامه  

 دیگران هم آموزش می دهد. 

 هنرآموز دیگر از او این هنر را آموخته اند.  100تاکنون بیش از 

راضیه پور عوض هنرمند  و از بانوان بسیجی حوزه مقاومت بسیج  حضرت زینب است او  از حمایت های بسیج سازندگی و 

خانم دیگر از بسیجیان پایگاه حضرت زینب صندوق    39ا  تشکیل صندوق های قرض الحسنه و تأثیر خوب آن در کارش گفت: ب

ناچیزی در حدود   الحسنه تشکیل شده و ماهیانه مبلغ  اختیار    300قرض  ریال دریافت می شود و وام بدون سود در  هزار 

میلیون ریالی    10کارآفرینان و بانوان بسیجی قرار می گیرد تا بتوانند برای خود اشتغالی زایی کنند، ماهم بزودی قرار است وام  

سفارش هنری را آماده می کنم امید دارم که روز به روز   15تا  10بگیریم تا کارمان را گسترش بدهیم، در حال حاضر ماهیانه 

 فعال تر باشم و آثار هنری خودم را در فضای خرید و فروش برخط هم عرضه کنم. 
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 کارآفرینیجادوی هنر بر جان 

 

این بانوی هنر آفرین یکی از عالقه مندی هایش که دوست دارد یاد بگیرد شیشه گری است که البته نیازمند تجهیزات زیادی 

است ولی او می گوید برای یک کارآفرین هیچ چیز دور از دسترس نیست، بزرگترین آرزویش پیشرفت و گسترش کارش در 

 بزرگتر داشته باشد تا بتواند برای چندین نفر دیگر  اشتغالزایی کند. زمینه هنر است و اینکه یک کارگاه 

 

از گلدان پیچک کارگاهش متوجه شدیم عالقه زیادی هم به گل  و گیاهان دارد و از مزرعه کشاورزی گفت که در آن گل، گیاه 

اشته و باعث شده تا این روح لطیف و نهال می کارد، ترکیب هنر و گل مطمئنا تاثیر خود را روی روحیه و کارهای هنری او گذ

 در آثار هنری اش هویدا باشد با نگاهی به گوشه ای دنج از کارگاه و نمایشگاه او متوجه این ترکیب هنرمندانه می شویم. 

 

بار   هر چندوقت یک  بدون سود،  الحسنه  قرض  های  وام  اعطای  بر  هنرمند عالوه  بانوی  این  برای  بسیج سازندگی  با همت 

افتتاح شده تا کارآفرینانی همچون خانم راضیه پور عوض آثار هنری خود را به نمایش گذاشته و البته کسب در نمایشگاهی  

 آمد هم داشته باشند  

 

 امید داریم  با برداشتن سنگ ها و سنگ ریزه های سد راه امثال این کارآفرینان راه موفقیت و رشد بانوان کمی هموارتر شود. 
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 بر جان کارآفرینیجادوی هنر 
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 یار  مردم الحسنه قرض های  صندوق  

 

 درسطح  ایجاداشتغال جهت  دزفول پاسداران   سپاه سازندگی بسیج اقدامات ازجمله :   گفت  دزفول سپاه سازندگی بسیج مسئول

 .است مردمی ظرفیت از استفاده با یارمردم الحسنه قرضه صندوق  ایجاد روستاها

 

  جبهه  و  استکبار  جنگ  همان   ریشه  و  محتوا  و  است  شده  نوین  که  جنگی هستیم جنگ  در  مقدس  دفاع  دوران   مانند  هم  هنوز

 .است شده متفاوت جنگی آرایش اما  است مشخص هم  حق جبهه است باطل

  اگر   و  شویممی  موفق  کنیم  اعتماد  مردم  به  نیز اقتصاد  در  اگر  و  شدند  پیروز  هاجبهه  در  حضور  با  مردم  مقدس  دفاع  دوران   در

 .هستیم موفق باشد  مردمی مقاومتی اقتصاد نگاه

  بیت  شاه  امروز.  بزنیم رقم  بزرگ  حماسه  ایمتوانسته  آمدند  کار  پای  مردم  زمان  هر  داده  نشان   تاریخ  در  ما  هایحماسه  پیشینه

 .شود شکوفا  بسیج واسطه به مردم هایتوانایی  تا است تولید برای  ملی جهش و اقتصاد کردن  مردمی مقاومتی، اقتصاد

 

 توانمندکردن راستای  در سازندگی بسیج  اینکه بیان  با دزفول سپاه سازندگی بسیج فرد مسئولحکیمی  عبدالرحیم باره این در

 الحسنه  قرض  هایصندوق:  داشت  اظهار  است،  کرده  یارمردم   الحسنه  قرض  هایصندوق   تشکیل  به  اقدام   مختلف  روستاهای  مردم

  نظارت  و  اداره  مردم  خود   توسط  که  محلی   نهاد  یک  تشکیل  هدف  با  که  است  بسیج  اعتال  هایطرح   از  یکی  یارمردم  و  اشتغالزایی

 .است شده  اندازی  راه شودمی

 

 اشتغالزا   هایتعاونی  این  اندازی  راه  با  کنیممی   تالش:  افزود  است،  هاصندوق   این اهداف  از  اشتغال اندازی  راه  اینکه  بیان   با  وی

  روستاها  مردم  برای  نسبی   و  شغلی  استقالل  بتوانیم  تا  شود،  ایجاد  اشتغالزایی  مردم  خود  برای  مردم  توسط  خودمردم،  کمک  با

 .کنیم ایجاد

 

  توانمند  رصد،  سازندگی  بسیج  ماموریت:  داشت  اظهار  و  کرد  اشاره  نیز  هاصندوق   امور  در  سازندگی  بسیج  نقش   به  فردحکیمی 

 توسط  صندوق  دیگر  امورات  کلیه  و  است  بسیج  یار  مردم  اشتغالزای  الحسنه  قرض  هایصندوق   خوداتکایی  به  کمک  و  سازی

 .شودمی  هدایت  و اداره مردم خود

 

  انرژی و  توان  از منظور همین به  که است برخوردار   بسزایی اهمیت از سپاه  برای  اشتغالزایی و  زداییمحرومیت: کرد تصریح وی

 هایگام  و  بوده  پیشگام  امر  این  در   بتوانیم   همگانی  مشارکت  و  همکاری  با  امیدواریم   که  کندمی   استفاده  زمینه  این  در  خود

 .برداریم  هدفمند و اساسی

 گر راه را هموار کرده اند لیتسهقرض الحسنه و  یها صندوق
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 یار  مردم الحسنه قرض های  صندوق  
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 یار  مردم الحسنه قرض های  صندوق  
 

  کهنک   عباس  ابوالفضل  روستای  الحسنه  قرض  صندوق  مسئول  و)ع( و  عباس  ابوالفضل  بسیج  پایگاه  فرمانده  صفایی  علی  ادامه  در

 مردم  الحسنه  قرض  صندوق97سال  مرداد  در  دزفول  سپاه  سازندگی  بسیج  نامه  ابالغ  پی  در:  داشت  اظهار  باره  این  در  دزفول،

 .شد اندازی راه شهرستان  این کهنک روستا در یار

 متشکل   دزفول  کهنک  روستای  عباس  ابوالفضل  الحسنه  قرض  صندوق:  دوافز  و   کرد  اشاره  صندوق  این  اعضای به  ادامه  در  وی

  .هستند خود  گروه مسئول افراد این از کدام هر که امناء هئیت عنوان  به نفر هشت که است هنفر10 گروه هشت از

 .دارد  عضو  نفر150  از  بیش  سال  دو  از   بعد  دزفول  کهنک  روستای  عباس  ابوالفضل  الحسنه  قرض  صندوق :  کرد  بیان   ادامه   در  وی

 وام بدون سود 108

  الحسنه   قرض  صندوق  نقدینگی  حاضر  حال  در :  گفت  بوده،  صفر  آن   نقدینگی  صندوق  شروع  زمان   اینکه  به   اشاره   با  صفایی

  میلیون10  تا  میلیون   یک  از   وام،  نفر10۸  به  امروز  به  تا  و  است  تومان   میلیون 350  از   بیش  دزفول  کهنک  روستای  عباس  ابوالفضل

 ه ـب  مجموع در هک ، شده پرداخت

  میلیون310  صندوق  این  اعضای 

  شده  داده  سود  بدون   وام  تومان 

 .است

 های مزیت  از  یکی:  کرد  بیان   وی

  است   این  دارد   صندوق  این  که

  بانکی  و  اداری  ازفضای  خارج  که

  تواند می  مردمی  صورت  به  و

 پویایی   و  اشتغال  ایجاد   در

 استفاده  مورد  صندوق  اعضای

 را  صندوق  این  که  شود  واقع

 .شود واقع توجه مورد موضوع  این امیدواریم و است متمایزکرده هاصندوق سایر از

 دزفول  کهنک روستایی  خانوار11 برای  اشتغال ایجاد

  و معیشتی ورزشی، فرهنگی،تحصیلی،  اجتماعی، مشکالت حل اینکه بابیان  کهنک روستا الحسنه قرض صندوق مسول صفایی

  همچنین  و  ایجاد   اشتغالزایی  کارگاه  سه   حاضر  حال  در :  گفت  است،  الحسنه  قرض   صندوق  اندازی  راه  طریق  از  زایی  اشتغال

 تولیدی سنگ های تزیینی و.... ایم، مشاغلی از قبیل کارگاه خیاطی، کارگاه کرده اشتغالزایی روستا این خانوار11 برای

  حمایت  و  ایجاد  به  کمک  :گفت  و  کرد  اشاره  یار  مردم  الحسنه  قرض  های   صندوق  اندازی راه  و  تشکیل  اهداف  به  وی

 اقتصاد   تقویت  روستایی،  جوامع  محوریت  با  روستا  در  مردم  اقتصادی  استقالل  روستایی،  کوچک  و  خرد  کارهای  و  کسب  از

  و  محالت   اقتصادی  استقالل   منابع،  جذب   جهت   در  کارگروهی  انجام   به  کمک  و   مردم  تعاون   و   مشارکت  روحیه  ها،  خانواده

  مردم  اشتغالزای  الحسنه  قرض  های  صندوق  اهداف  جمله  از   خرد  کارهای  و   کسب  اندازی   راه  جهت  در   انسانی  زنجیره  تشکیل

 .است بسیج یار
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 هستند هم حامی  مردمی کوچک  های جتماعا     
 

  نصیب   مهربانی   از   که  برکتی  شود،  می  روشن  هم  تو  خانه   حوالی  میکنی   رزو آ  چراغ   او  برای  و  داری   را  ای  همسایه  هوای  وقتی 

  به   همیاری  دست  وقتی  است  مستضعف  و  دلشکسته  های  آدم  دل  در  خدا کنیم،   تصور  که  است  چیزی  آن   از  فراتر  شود  می  مان 

 و   شادی  از  کند  می  پر  را  ات  زندگی  برکت،  آوری،  می  ارمغان   به  خودت  برای  را  خیرشان   دعای  و  کنی  می  دراز  ها  آن  سوی

 تا  دادند  هم  دست  به  دست  روستاها  و  شهرستان   اهالی  و  مردم  همیاری  با  سازندگی  بسیج  الحسنه  قرض  های  صندوق  لبخند،

 .بردارند کارآفرینی و اشتغال راستای در کوچک هرچند  قدمی

 

  و   مردم  همدلی  از  شوش،  ناحیه  سپاه  سازندگی  بسیج  اشتغال  مسئول  و  الحسنه  قرض  های  صندوق  تسهیلگر  رشنو،  محسن 

  و   شهر4  شوش  شهرستان   در :  کرد  بیان   و  گفت  کارها  و  کسب  اندازی  راه  و  اشتغال  برای  الحسنه  قرض  های  صندوق  تشکیل

 مردمی  مدیریت  با  و   سازندگی  بسیج  حمایت  با  الحسنه  قرض  صندوق  62  حدود  در  و  هستند  فعال  زمینه   این  در  روستا  230

 .اند  کرده آغاز را خود کار 97 سال از که هستند فعال

 صندوق   این  برکت  از  زیادی  مشاغل  تاکنون   هستند  همدیگر  دلسوز  و  کنند  می   همکاری  خوب  خیلی  مردم:  گوید  می  رشنو  آقای

  وام و است ریال میلیون  5 تا 2 حدود  در  کنند  می آوری  جمع  ماه طول در  صندوق یک اعضای  که مبلغی است، شده ایجاد ها

  به  بستگی  و  هست  باال  مبالغ  تا  ریال  میلیون 5  از  کند  می   انداز  پس  که  مبلغی  و  فرد شرایط  به  توجه  با  شود  می  اعطا  که  های

 .دارد صندوق عضو خواست  در و شغل نوع
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 است  کار و کسب مشاغل ایجاد شان  عملکرد که هایی صندوق

 گرفته  قرار کارآفرینان  اختیار در الحسنه قرض های صندوق سود بدون  های وام طریق از که مشاغلی چندین به رشنو محسن

  مردان  از زیادی  تعداد گرفت، صورت ها  صندوق در  ها آن  مشارکت و مردم سوی از  که  هایی حمایت با: کند می اظهار  و اشاره

  عبارتند   شده  ایجاد  مشاغل   این از ای  گوشه  کردند  اندازی  راه را  خود  کار  و  کسب  دانیال  شوش  روستاهای  و  شهرستان   زنان   و

 خیاطی   ،( ریال  میلیون   30  وام  مبلغ)  سنتی  نانوایی  عسل،  زنبور  بلدرچین،  پرورش  ،(وام  ریال  میلیون   20)  خانگی  مرغ  پرورش  از

  میلیون  30)کادویی  لوازم  فروش  ،(  وام  ریال  میلیون   150  کار  ارتقا  ریال،  میلیون   20)شوریجات  و  ترشی  ،(ریال  میلیون   20)

  150  ریال،  میلیون   20)دستی  صنایع  ،( ریال  میلیون   10)بدلیجات  ساخت  ،(وام  ریال  میلیون   20)خانگی  فروشی  لباس  ،(ریال

  ریال   میلیون   5)خانگی  لوازم  محافظ   و  کاور  خیاط  ،(  وام  ریال  میلیون   5)دوزی   نمد   و گلدوزی  ،(شغلی  ارتقا  برای  ریال  میلیون 

 .اند  شده ایجاد...  و گیاهی بهداشتی لوازم  تولید ،(ریال میلیون  20) کامپیوتری خدمات دفتر جوشکاری، ،(وام

دانیال با اشاره به حمایت از مشاغل خانگی و کسب و ستوان دوم فرخی، مسئول بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج شوش  

کارهای نوپا اظهار کرد: مجموعه بسیج سازندگی با حمایت سپاه ناحیه شوش دانیال برای برداشتن موانع از راه کارآفرینان و 

برپایی نمایشگاه    سرعت رشد و ارتقا هرچه بیشتر آنان تالش می کند و درکنار ایجاد صندوق های قرض الحسنه مردمی اقدام به

های اقتصاد مقامتی برای معرفی این کسب و کارها می کند تا اقدام مثبتی در جهت ایجاد انگیزه و کسب درآمد این کارآفرینان  

 انجام داده باشد. 

  ها صندوق کار حاصل پربرکت درآمد

  های  دل و  بودن   مردمی  برکت  به   شدند  ایجاد   آن   های  وام   و   سازندگی  بسیج  الحسنه قرض  های صندوق  طریق  از  که  مشاغلی

  سلمان  شهرک   و  شاوور  شوش،   در  خیاط  بانوی  3  زدند،  رقم  کارها  و  کسب  صاحبان   برای  را  خوبی  آن ها، درآمدهای  مهربان 

  دیگر   نفر  5  برای  تعاونی  تشکیل  با  شیرمردی  خانم  بانوان   این  از  یکی  کنند  می  کسب  طریق  این  از  خوبی  درآمد  و  بوده  فعال

  دارد،  درآمد  ریال  میلیون   40  تا  30  ماهیانه  خانگی  لوازم  فروشگاه  با  کنعانی  آقای  است،  کرده  ایجاد  اشتغال  تپه  هفت  در  هم

  ارتقا با  است  فعال دستی صنایع زمینه  در   که زاده پاپی   بانو  دارد، درآمد  ریال میلیون  20 تا 10 خانگی  سنتی نانوایی با دیگری

از کارآفرینان   ها  این  کند  می  کسب  درآمد  ریال  میلیون   40  تا  30  ماهیانه  خود  شغل تعدادی    شوش   شهرستان  فعال  تنها 

 .هستند

  پیشرو و فعال چایان، عبدالرضا شهید صندوق

  گذشته  دوسال  و از  است   دانیال  شوش(   ع)  عسکری  حسن  امام  پایگاه  فرمانده  و   بسیجی  اجتماعی،  تامین  بازنشسته  برما،  عباس

 حاضر  حال در کرد تأسیس  دانیال شوش ناحیه سپاه سازندگی بسیج نظر را زیر چایان  عبدالرضا شهید صندوق 97 سال یعنی

 باشد،   رسان   کمک  مردمش   برای  تا  است  تالش  در  است  ریال  میلیون   3  ماهیانه   صندوق  آورده  و  هستند  نفر  30  صندوق  اعضا

 .دارد را هوایشان  و هاست آن  کنار مالی مسائل زمینه در چه کارشان  و کسب شروع برای نیاز  مورد مبالغ تامین زمینه  در چه

  رونق به کمک هم و  اشتغال ایجاد هم راستا همین در تا است مردم بین همبستگی ایجاد صندوق هدف: گوید می برما عباس

 تالش   در  و  ماست  وظیفه  نیازمند  های  خانواده  به  کمک  و  مردم  معیشت  از  حمایت  موارد  این  کنار  در  بگیرد،  صورت  تولید

 .باشیم گشا گره تا بگذاریم  اخالص  طبق در  داریم توان   در هرچه تا هستیم
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  گرفته قرار صندوق اعضای اختیار در که الحسنه قرض وام 19

 با  وام 19 کنند می خرج مهر و معرفت هم برای  و دارند را خود نوع هم هوای  که مردمی حضور و صندوق شدن  فعال زمان  از

  هم   فروش  بازارچه  دو  ها  آن   بهتر  فروش  و  تبلیغ  ها و  کار  و  کسب  راحتی  برای  و  است،  شده  اعطا  ریال  میلیون   30  تا  5  مبالغ

 . است شده تاسیس

 

   مهربانی های صندوق از برخاسته جهادی گروه

 دانیال شوش شهرستان  سطح در زدایی محرومیت به کمک برای خیرین  و مردم همدلی حاصل چایان  عبدالرضا  جهادی گروه

 . گذرد می نیازمندان  کوچه از راهشان  و محرومیت کردن  کم هدفشان  که گروهی است،

  و  معابر  گندزدایی  و  ضدعفونی  : گفت  مدت  این  در  خیرین  و  صندوق  به وابسته  جهادی  گروه  این  خدمات  از  برما  آقای

  میلیون  200  و  میلیارد1  بر  بالغ  ای  هزینه  با  وهب   کوی  و  دوار  روستاهای  و  شهرستان   در  خانه  20  تعمیر  پرتردد،  های  مکان 

 بسته معیشتی تهیه و دراختیار خانواده های محروم قرار گرفت. 500شد همچنین  انجام ریال

                عنوان  شدند  فعال ماسک تولید های کارگاه کرونا  منحوس ویروس شیوع با

   رایگان  توزیع  و  ماسک  4000  تولید  خیاطی  های  کارگاه  این  خروجی:  کرد

 .  بود محروم مناطق مردم بین
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 کاردان بانوی  این  منش  و  اخالق  و  او  خانوادگی  نام  مثل  درست  است  عالی  کند  می  درست  پور  عالی  خانم  که  هایی  ترشی  طعم

 آستین   خود  برای  و  شود   کار  به  دست  شد  باعث  که  داستانی  و  خاطره  از  نشستیم  که  کارآفرین  بانوی  این  صحبت  پای  ،  مهربان   و

 سبک  به  خودم  که  هایی  ترشی  از  ها  آن   برای   من  اقوام،  از  داشتیم  دعوتی  ناهار   برای  پیش  سال  چند  گفت،  بزند  باال  همت

 پیشنهاد  و شدند ها ترشی  خوشمزگی و طعم مجذوب همه ها مهمان  خوردن  با و دادم قرار سفره روی بودم کرده  تهیه خاص

 با   اینکه  خالصه  هستیم  هات  مشتری   اولین  ماهم  بفروش  کن آماده  بیشتر  خوب  میکنی  درست  ترشی  خوب  اینقدر  که  تو  دادند

 .کردیم  شروع 93  سال از  را  کار و گفته اهلل  بسم کم خیلی بودجه با و گرفتم  رو  خود تصمیم  داشتیم خانواده با که صحبتی

 همراه   را  طعم  خوش  و  رنگ  خوش   های   ترشی  این  وفروش   کردن   آماده  تهیه،  کار  خانگی  صورت  به  سال   چندین  خانم  مینا

  الحسنه   قرض  های  صندوق  همیاری  با  شوشتر  شهرستان   در  کارآفرین  و  دار  خانه  بانوی  این  دهند،  می  انجام  خانواده  اعضای

 که   کارآفرینان   های  نمایشگاه   با  البته  برساند  انجام  به  بیشتری  فروش  و  دهد  گسترش  را  خود  کار  است  قرار  سازندگی  بسیج

 عموم   معرض  به  را  خود  تولیدی  محصوالت  توانستند  پور  عالی  خانم  امثال  شد  برگزار  شوشتر  ناحیه  سپاه  سازندگی  بسیج  توسط

 .باشند داشته درآمد کسب و قرارداده

  ترشیجات خانواده هم سبزیجات

  خورشتی،  مختلف  های سبزی  بندی بسته  و   تهیه کار  ترشیجات تهیه  کنار  در  هستند  کاربلد   و   فعال پور  عالی  خانم   که  آنجا   از

 .کنند می زایی  درآمد و بوده فعال  هم  زمینه این در و دهند می انجام  هم  را....  و آشی

 .هستند بانو این خانگی محصوالت های  مشتری اطرافیان  و ها رستوران  شهرستان، سطح در

 نفر  چند  دست  معمولی  فعالیت  یک  با  تو  گاهی  نیست  فراوان   درآمدهای  کسب  و  بزرگ  اقتصادی  کارهای  انجام  لزوما  کارآفرینی

  آن  مطلوب  ی  نتیجه  و  کار  انجام  حسن  است ارزشمند  که  آنچه  آوری،  می  بدست  را  کم  هرچند  درآمدی  و  گیری  می  را  دیگر

  این  از  حمایت  با  و  دارد  واالیی  ارزش  کوچک  های  شهر  در  ویژه  به  بانوان   رشد  شود،  می  ما  حرکت  باعث  که  ای  انگیزه  و  است

 .باشیم خالق و کارآفرین بانوانی بالندگی و رشد باعث  توانیم می بودن  آنان  کنار و عزیزان 
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 عشق  پود و تار در زندگی نگار و نقش با

 

  شود سپرده فراموشی به هنر ندهیم اجازه و نکنیم فراموش که است  آن اند خواسته ما از ما نیاکان آنچه

 دارد . طوالنی بس قدمتی که دستی صنایع  هنر ویژه به

 بودن  کاربر  برداری،بهره  و  اندازیراه  ایجاد،  برای  اندک   سرمایه  به  کند نیاز  می  ایفا  را  مهمی  نقش  کشور  اقتصاد  در  دستیصنایع

  سازگاری  و  باال  ایحرفه  و   فنی  هایتخصص  به  نیاز   عدم  شغل،  یک  ایجاد برای   سرانه  اندک   گذاریسرمایه  به   نیاز  و  صنایع  این

 هاقابلیت   جمله از را درآمدزایی  ایجاد توانایی  و   قابلیت سرانجام  و  محصوالت  فروش  ساده  بازار  بومی،  هایمهارت   از  استفاده  و

  اقتصاد   و  نفت   به  اتکا  بدون   اقتصاد  بحث   گذشته  هایسال   در  اینکه  به  توجه  با  صنایع دستی است، همچنین  هایویژگی  و

 بیکاری مساله که شرایطی در و است گرفته قرار نظام کلی هایسیاست زمره  در رهبری  معظم مقام مکرر تاکیدات با مقاومتی

  هایفعالیت  در  مردم  مشارکت  زمینه   کردن   فراهم  و   غیرنفتی  صادرات   توسعه  و  داخلی   تولید  افزایش  با  همراه  مولد  اشتغال  ایجاد  و

  صنایع  به توجه است، کشور اجتماعی و اقتصادی توسعه هایبرنامه صدر در و والن ئمس دغدغه مهمترین اجتماعی و اقتصادی

 .است شده احساس  پیش از بیش صنعت، - هنر این فرد به  منحصر های ویژگی دلیل به آن  اهمیت و دستی

 .همراه شدیم  است  مشغول  فرش، گلیم و حصیر و...بافتنی    هنر  به  که  دانیال  شوش  شهرستان   از  هنرمند  زاده  پاپی  زهرا  خانم  با  

  نشان  دو و تیر یک

   پسر دو است شده سال 50 سن وارد که زاده پاپی خانم

 تالش  همسرش شرایط جسمی دلیل به دارد ردخت و یک 

خانواده و   سرپرست  و  بایستد  خودش  پای   روی  تا  کرده

 .باشد یک کارآفرین

  مادربزرگ   و   اجداد   از  رسیده   ارث   به  هنر  از   بانو  زهرا

 قالی،  گلیم،  دستی   صنایع  هنر:  گوید  می  هایش

 همراه   بودم  کودک  که  زمانی  از....  و  حصیر  کپوبافی،

 این  در  فعالیت  به  زیادی  عالقه  و  گرفتم  یاد  مادرم

 عشق با که شود می سالی 40 حاال داشتم، زمینه

  کسب  آن   از  و   ام  داده  ادامه  را  هنر  این  عالقه  و 

 .کنم می هم درآمد
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  همدلی خوب حس

  بافتنی  هنر  به   مندان   عالقه  و  هنرجویان   به   آموزش  حال   در  همواره  و  کند  نمی  دریغ   را   هنرش  هیچکس  از  مهربان   مادر  این

  زمینه   این  در  هم  خودشان   و   اند  برده  بهره  او  هنر  از   ها   سال  این  طی  در  نفر  ها  100  از   بیش  و   است....  و  کپوبافی   گلیم  قالی،

 روی   برکت  و  نان   میشوی  باعث  اینکه  فهمید  هنرآفرین  بانوی  این  های  صحبت  از  میشد  را  رضایت  حس  این  و  کنند  می  فعالیت

 بهره  هم دیگران  تو هنر و لطف از  تا  داریمی  ارزانی  عاطفه سینی در داری توان  در  آنچه اینکه بیاید دیگر ای خانواده ی سفره

 .کند پیدا  امتداد نسل به نسل این و ببرند

 

  گشا گره وام

 وام  ریال میلیون  100 بگیرد بیشتری های سفارش و دهد گسترش را کارش کمی اینکه برای گذشته سال دو زاده پاپی خانم

  تولیدات  و بگیرد بیشتری های  سفارش اولیه  مواد تهیه  با  توانست  کرد و دریافت سازندگی بسیج  الحسنه قرض  های  صندوق از

 فروش   حال  در   کم  کم  و   است  کرده  تولید  محصول  ریال  میلیارد   یک  از   بیش  او   سال   یک  این  در   که  جایی  تا  کند  عرضه  بیشتری

 است.  ها آن 

محیط کار او غرفه ای در موزه شوش هست که پذیرای گردشگران و عالقه مندان به هنر صنایع دستی حصیری، قالی، گلیم، 

قالیچه،  سبد ها و ظرف های زیبای کپوبافی،  کیف های سنتی و وسایل زیبایی است که با دستان توانمندش خلق اثر می 

 کند.

هنر زیبای این بانو از رنگ و رخ آثارش پیداست، وقتی عشق در رج به رج یک فرش و گلیم دستبافت گره میخورد، نمیشود  

 دید و به احترامش نایستاد. هنر دست های پینه بسته اما پرتوان او را

  است مادر همکار که پسری

 فرا   را  دیگر  های  زمینه  در  البته  هنری  دستی  صنایع  مادرش  از  هم  او  اوست،  همکار  و  مادر  دست  عصای  خانم  زهرا  کوچک   پسر

  زیبا  آالت  زیور این دارند  سواری اسب به زیادی عالقه مردم شوش شهرستان  در کند می آماده  اسب آالت زیور او است گرفته

 زنده  همیشه  برای  تا  چرخد  می   نسل  به  نسل  هنر  که  گویند  می  راست  هستند،  هنرمند  مادر  این  کوچک  پسر  دست  آثار  هم

 .بماند

 

  کارها تازه برای بافتنی دستی صنایع فن و فوت

اشاره می کند و می گوید: برای افرادی  خانم پاپی زاده به سرمایه ای که برای راه اندازی کسب و کار صنایع دستی کپو بافی 

میلیون  200که عالقه مند هستند در این زمینه کار کنند ابتدا باید آموزش ببیند و کارهای ساده را تولید کنند و با یک سرمایه  

فی، برگ های  ریالی  می توانند مواد اولیه زیاد  تهیه کنند و به صورت حرفه ای کارکنند برخی از این مواد اولیه برای کپوبا

سفید قلب خرما، علف خودرو )کرتک(و وسایل و ابزار الزم مورد نیاز هست،  معموال فصل تابستان و بعد از برداشت خرماها از  

 نخلستان این مواد اولیه آماده هستند و ما تهیه می کنیم. 
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   آفرینی کار سال چهل

 
 

 خوزستانیارزش و زیبایی هنر اصیل 

 

 

هرچه از ارزش و اهمیت هنر دست بافت بگوییم کم است و  با گذشت زمان بر ارزش 

آن  افزوده می شود،  فرش های دستبافت، گلیم های پر از نقوش هنرمندانه، کپو،  

بافتنی های حصیری همه سال هاست در خوزستان نهادینه شده اند و برای اینکه  

شوند، باید هوای بانوان کارآفرین را  فراموش نشوند بایدحمایت شوند و آموزش داده 

داشته باشیم چه مسئولین و چه مردم، قلب کارآفرینان با تالش و حمایت زنده است 

باید به فکر بازارکار و مشکالت سد راه کارآفرینان این حوزه بود. حیف است این هنر  

بسیج   و  بسیجی  جامعه  خوب  حرکت  شود.  گم  تاریخ  صفحات  در  آفرین  ارزش 

برای حمایت از مردم و کارآفرینان هم قدم خوبی است، تشکیل صندوق    سازندگی 

هایی که باحمایت از قشر کارآفرینان باعث رونق و گسترش کارشان می شوند، خانم 

زهرا پاپی زاده ضمن تقدیر از توجه به این حوزه با بیان درد و دل از مشکالت و  

ندرکاران برای رشد و  سختی های مسیر درخواست حمایت همه جانبه همه دست ا

گسترش اشتغال و توجه بیشتر جوانان به این حوزه شدند که این راه  با کمک وام  

 های کارآفرینی و صندوق های قرض الحسنه هموارتر می شود.  
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 شهد شیرین قرض الحسنه 

 

 شهد شیرین قرض الحسنه در کام زنبوردار خوزستانی 

 

 

گره کور اقتصاد در یک منطقه با اشتغال و کارآفرینی  

باز می شود، با حمایت از جوانان و دادن فرصت به آن 

و گسترش  توان شاهد شکوفایی درخت توسعه  ها می 

فرصت هایی برای جهش تولید بود،یک بانوی کارآفرین 

رف و عمل خود را یکی کرد و پا به در شهرستان  ایذه ح

عرصه ی زنبورداری گذاشت و با وجود همه ی چالش های 

سطح   در  کارآفرین  و  موفق  بانوی  یک  اکنون  پیشرو 

 شهرستان است.

از   حسینی  مریم  خانم  توسط  عسل  زنبور  پرورش  طرح 

سال مرکزی  ابتدای  بخش  مرغاب  دهستان  در  جاری 

وه بر اشتغال برای شهرستان ایذه آغاز شد که طی آن عال

خود فرد، شاهد اشتغال چندین نفر به صورت مستقیم و غیر  

 مستقیم شد. 

 خانم حسینی برنامه ریزی ها و مسئولیت صندوق حمایتی 

 قرض الحسنه بسیج سازندگی شهرستان ایذه را عهده دار  

 است. 

 

 عدد کندو در ایذه 250نفر با  20اشتغال مستقیم 

 

نفر نیروی کار زن و مرد در شهرستان ایذه    20کندوی عسل شاهد اشتغال مستقیم    250حسینی  با  در طرح زنبورداری خانم   

 ایم. بوده

 

زایی با استفاده از تسهیالت صندوق حمایتی بسیج سازندگی شهرستان ایذه مریم حسینی با اشاره به اجرای این طرح اشتغال

 500میلیون و    4گذاری می کنند و ماهیانه مبلغ  تومانی سرمایه  هزار  150اظهار کرد: در این طرح اعضای صندوق با مبلغ  

گیرد و ماهم با کمک این وام قرض الحسنه توانستیم در زمینه زنبورداری  آوری و در اختیار متقاضایان قرار می هزار تومان جمع 

 م. عالوه بر ایجاد اشتغال برای خود باعث روشن شدن چراغ کارآفرینی بانوان در شهرستان شوی
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 شهد شیرین قرض الحسنه 

 

نفر    10نفر از جمله    20این بانوی مسئول صندوق حمایتی اضافه کرد: در طرح پرورش زنبور عسل و کندوداری مذکور تعداد  

 کارگیری شده و مشغول فعالیت هستند. نفر خانم که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی )ره( هستند به   10آقا و  

نفر نیز به صورت غیر مستقیم در قالب نیروی کار در کنار این طرح در حال انجام فعالیت بوده که آنها نیز   40ادامه داد:  وی  

 از نیروهای تحت پوشش نهادهای یاد شده هستند.

 

 کیلو عسل سرمایه زنبورداری خانم حسینی  700

  250هزار تومان است گفت:    500میلیون و    4گذاری  رمایهحسینی با بیان اینکه مبلغ وام برای تمام اعضای متقاضی جهت س

کیلوگرم بوده   700عدد کندو در اجرای این طرح مورد استفاده قرار گرفته است و میزان عسل تولیدی از آن در طول سال  

 است. 

 جدانشدنی هر اشتغال است  چالش، جزء

وی با اشاره به مشکالت اجرای این طرح و سختی کار  آن بیان کرد: مشکالت نبود و گرانی شکر، مکان، چادر اسکان، دستگاه 

جایی به مناطق مختلف  گیری مکانیزه، بازار فروش در سطح استان و فصلی بودن مکان نگهداری زنبورها و نیاز به جابه عسل

 ه مشکالت اجرای این طرح است. جمل ازهای مختلف شهرستان در طول ماه

ها و توسعه آن در بین اقشار جویای شغل  او با بیان اینکه در صورت رفع مشکالت شاهد شکوفایی هرچه بیشتر و بهتر این طرح 

جامعه خواهیم بود گفت: خوشبختانه این کسب و کار همواره مورد توجه جوامع مختلف شهرستان بوده و با استفاده از این 

تقویت آن میتوان به شکوفایی جهت تبدیل به یک صنعت بسیار سودآور در سطح شهرستان، استان و منطقه امیدوار  ظرفیت و  

 بود. 
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 رشد اقتصادی با بانکداری اسالمی 

 

خواهند نوعی ربا را می بانیان صندوق های قرض الحسنه مروجان مهر و نیکی هستند افرادی که دلسوز هم نوع خود هستند، به  

 ریشه کن کنند، سودهای چند درصدی را بردارند و با هم برای اشتغال و معیشت تالش کنند. 

 در شهرستان بهبهان را معرفی کنیم خواهیم یکی از این صندوق های مردمی  می

 

 خودتان را معرفی کنید و کمی درباره  صندوق قرض الحسنه تان بگویید؟ 

م ساکن محله کوی مالک اشتر و از اعضای هئیت امنای مسجد مالک اشتر محله هستم نامی که انتخاب علی مرادی نیا هست 

کردیم صندوق قرض الحسنه شهید فتحی هست ، دلیل نام گذاری آن، به این علت بوده که ایشان اولین شهید مدافع حرم 

 اجتماعی منطقه بودند. شهرستان و از اهالی محله و فردی موثر و فعال در عرصه های فرهنگی و 

 

 هدف از تشکیل این صندوق چه  بوده است؟

این صندوق به همت بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بهبهان از طریق تسهیلگر ناحیه برادر چنگلوایی با حضور  

اندازی شد در واقع یکی از اهداف  در محله و ارائه توضیحات و نیز برگزاری کارگاه توجیهی برای مدعوین از قبل دعوت شده راه  

بانکداری   احیای  و  الحسنه  قرض  فریضه  اجرای  بر  مبنی  عالم  پرودگار  دستور  به  عمل  اول  وحله  در  صندوق  این  اصلی 

اسالمی)بانکداری بدون سود در سطح محله بوده(  دومین دلیل آن ایجاد  

م یک نهاد مردم یار و مردم دار در راستای طرح اقتصاد مقاومتی مقا

معظم رهبری)مدظله العالی( بوده که در واقع بتوانیم گوشه ای از 

اشتغال  را از طریق دادن وامهای  اقتصادی مردم محله  مشکالت 

های   وام  و  معیشتی  های  وام  کار،  جویای  جوانان  جهت  زایی 

 ضروری و مساعده سه ماهه برطرف نماییم.

 

  سال شروع فعالیت صندوق کی بوده و تعداد اعضای صندوق

 چند نفر هستن؟

 

این صندوق را با نام نامی اهلل و توسل به ائمه و   97ما از مرداد ماه سال 

شهیدبزرگوار، شهید فتحی و تدوین اساسنامه صندوق و مشخص نمودن 

 136سرگروها و اعضای هیئت رئیسه شروع کردیم، تعداد اعضای صندوق  

 فر می باشد. ن 20گروه با حداکثر نفرات هر گروه  7نفر که در قالب 
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 رشد اقتصادی با بانکداری اسالمی 

 

 مبالغ پرداختی توسط اعضا چقدر هست؟

هزار   100هزار ریال  و حداقل    500ماه تنفس برای صندوق از اعضا به مقدار وسعشان تا سقف حداکثر ماهیانه    6ما بمدت  

ین مدت از عمر صندوق تا این تاریخ مبلغ سرمایه  ریال ،پس انداز حق عضویت از اعضا دریافت کردیم در حال حاضر با گذشت ا

 .  میلیون ریال  رسیده است 350میلیارد و  2صندوق به مبلغ 

 مبالغ وام پراخت شده چقدر بوده؟

میلیون تومان به اعضا وام پرداخت شده  البته تاکنون این وامها بصورت وام معیشتی جهت خرید اساس  209تا این لحظه مبلغ  

خانه،عمل جراحی و کمک هزینه خرید خودرو و خرید جهیزیه فرزند و همچنین کمک به ایجاد مشاغل و.... بوده منزل، رهن 

 و با این عناوین  با توجه به نوع نیازشان پرداخت میشود.

 از چقدر تا چقدر وام پرداخت می کنید؟

افت ریالی سود تا زمانی که عضو صندوق باشد  میزان پنج برابر پس انداز هر فرد بدون دریه  پرداخت وام براساس موجودی  ب

مقدار آن متغییر می باشد چون بعضا مبلغ پس انداز ماهیانه افراد براسال آن حداقل و حداکثر مبلغ پرداختی  و    پرداخت میشود

ماه   32این    اتومان هست دادیم ت50000متغییر هست ولی بعنوان نمونه فردی که تا این لحظه پس انداز عضویتش ماهیانه  

 میلیون تومان وام میگردد ۸تومان شده پس مستحق دریافت مبلغ   1600000جمع پس اندازش مبلغ 

 تعداد گروه های زیر مجموعه صندوق چند تا هستن؟

نفر زیر مجموعه هستن در واقع سرگروه ها هیئت امنای صندوق می باشند و هئیت رئیسه از    136گروه به تعداد  7: تعداد  

رگزاری انتخابات،منتخب میشوند سعی ما بر سازماندهی این گروه ها بر اساس نسبت های فامیلی بوده چون هم میان آنها با ب

نیازمندی ایشان به وام بهتر مشخص میشد و هم در پرداخت و دریافت اقساط وام،تضمینی بین سایر اعضا برای صندوق بوجود 

 می آید

 بوجود آمده چه بودن و درکجا مشغول بکار هستن؟مشاغلی که تاکنون از اعطای وامهای این صندوق 

متاسفانه قولهایی که در ابتدای امر برای حمایت از این صندوق ها داده میشد محقق نشد و البته شاید دالیل خاصی داشته که 

صندوق  ان شااهلل مسولین مربوطه جهت جلوگیری از دلسردی اعضا جوابگو خواهند بود ولی در حال حاضر از همین موجودی

برابر موجودی هر فرد کارهایی را انجام دادیم که نمونه های آن،حمایت و پشتیبانی الزم جهت ایجاد    5با دادن وام براساس  

یک کارگاه تولید مواد شوینده بوده و همچنین تقویت یک کارگاه خیاطی وتولیدی پوشاک، وام خرید جهت تهیه چند دستگاه  

و شیرین تولید کیک  کارگاه  مغازه برای  توسعه یک  نهایت  در  و  پوشاک  مغازه  اندازی  راه  و همچنین سرمایه الزم جهت  ی 

جلوبندی خودرو بوده البته این افراد با سرمایه های اولیه خود و دریافت وامهای اعطایی صندوق توانستند مشاغل ایجاد شده 

 خدمات هستند. را توسعه و تقویت کنند و همه این مشاغل هم اکنون در شهر در حال انجام 
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 رشد اقتصادی با بانکداری اسالمی 

 

 بازدهی و سود کارآفرین از این مشاغل چقدر هست؟ 

 قطعا این مشاغل با توجه به نیازمندی جامعه  و محله ایجاد شده و قطعا برای این افراد بازدهی خوبی 

 داشته که مجددا جهت تقویت و توسعه آن  متقاضی وام بیشتری هستند و تقریبا درآمدی بین  

 میلیون براساس نوع خدمت برای مشاغل گفته شده باال، در آمد ماهیانه ایجاد شده 15الی  7 

 

در مورد شغل های ایجاد شده توضیحات بیشتری بدهید آیا نوآوری و ابتکاری در  

افراد خانواده شان هم مشغول بکارشدند و همچنین تعداد افرادی  کارشون بوده و آیا 

 که مستقیم و غیر مستقیم از این مشاغل، مشغول بکارشدند چند نفر هستند؟ 

 

 همه این افراد با توجه به شرایط و نیازمندی و توان و تخصص و عالقه خود اقدام به ایجاد این مشاغل 

کردند و سعی ایشان بر نوآوری و بروز بودن نوع خدمتشان بوده، بله تعدادی از این مشاغل بصورت  

خانوادگی درگیر کار شدند مثل کارگاه تولید مواد شوینده و یا مغازه فروش پوشاک و یا کارگاه 

تعداد مغازه جلوبندی خودرو  و  پوشاک  تولید ی  کارگاه  با  تقریبا  و شیرینی  فر  ن  10تولیدکیک 

 مستقیما بکارگیری شدند. 

 

 وضعیت بازار فروش آنها چطور هست؟  

مندی داشتن، در بین مردم  بازار  شتم وضعیت فروش خوبی دارند رضایتبا صحبتی که با آنها دا

 شناخته شدند ، سفارش کار میگیرند و در مجموع الحمداهلل راضی هستند. 

 آسیب ها و مشکالت پیش رو چی هستند؟  

 صندوق ما االن مثل یک نهال دوساله هستش بدون هیچگونه حمایتی تا اینجا پیش آمدیم، شما فکر 

کنید اگر حمایتهای وعده داده شده محقق میشد چه اتفاقهای خوش آیندی  پیش روی ما بود ان شااهلل   

ه برطرف و شاهد شکوفایی و اثر بخشی بهتر این ها در آیندمشکالت پیش روی این عدم تحقق وعده 

صندوقها در بین مردم خواهیم بود، مهمترین آسیبی که در حال حاضر متوجه صندوق هست 

همین دلسردی بعضی از اعضای صندوق بدلیل اینکه قرار بردادن ماهیانه یک نفر سهمیه  

ه با اعتمادی که به مجموعه  وام به هر گروه) یعنی هفت نفر در طول ماه( بوده که تا این لحظ

 سپاه و بسیج دارند صبوری میکنندچرا که در حال حاضر با توجه به توان صندوق، ماهیانه 

دو نفر را وام میدهیم و امیدوارم که این صندوقها بتوانند برای آن اهداف و منظورهایی که مد نظر   

 متولیان بوده ایفای نقش نمایند.
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 است  ینیآفر کار  مبلغ که یجماعت امام   

 

         خلق   و  ها  ناشناخته  از  عبور  ،یماد  و  یفکر  هیسرما   خرج  خطرها،  از  استقبال  ها،  فرصت  خلق  نان،یکارآفر  یها  یژگیو  از

  قرار تداوم  چرخه  در  ، یواگذار  و  خلق  نیا  و  است  گرید  یفرصت  جادیا  و  گران ید  یبرا  آن   ترک   سپس  و  چ«یه»  از  ز«یچ  همه»

 ی کس  مردم،  نیبهتر: » دیفرما  یم  باره  نیا  در  وآله  هیعل  اهلل  یصل  اکرم  امبریپ.  است  گران ید  به  یسودرسان  آن،  جهینت  و  ردیگ  یم

 . باشد« سودمندتر مردم، یبرا که است

  یجوان  یروحان ،یالل شهرستان  در یهت بخش تراز یروستا جماعت  امام با میشد همراه نفت  یمنها از بخش نیا در

  در  را  اشتغال  بذر   هم  عمل   در  او  بلکه  ،یتئور  فقط  نه  البته  ینیکارآفر  مدرس  هم   و  است   الحسنه  قرض  دار  صندوق   هم  که

 . است  داده جامعه لیتحو نیکارآفر و سپرده خاک  دامن  به روستا نیزم

  یانداز  راه  ت،یترب  و  م یتعل  ،یفرهنگ   یها  تیفعال  طهیح  در  و  است،  هیعلم  حوزه  سه  سطح  فرد،مبلغ  یعسکر  ن یام  آقا  حاج

 . است فعال   ییزدا تیمحروم و عمران  کوچک، یکارها و کسب

 

  ،یکامواباف  ،یبافیقال  ،یاطیخ  کارگاه  یها  نهیزم  در  الیر  ون یلیم  30  تا  5  مبالغ  از  که  دیگو  یم  ییاعطا  یها  وام  از  جوان   طلبه  نیا

  بوده...  و  نیبلدرچ  و  مرغ  پرورش  ماش،  و  بادمجان   ه،یبام  ،جبرن  از،یپ  جات،یسبز  ،ییدارو  اهان یگ  کشت   یها  بخش  در  یکشاورز

 . است
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 است ینیآفر کار  مبلغ که یجماعت  امام    

 

 رونق   جادیا  و  مردم  یاریهم  و  یهمدل  باعث  که  دیگو  یم  یا  الحسنه  قرض  یها  صندوق  از  فرد  یعسکر  یآقا

  الحسنه  قرض  صندوق  میدار  فعال  صندوق  9  ،یهت   بخش  تراز  یروستا  در:  کند  یم   عنوان   و  اند  شده   دیتول  و  یاقتصاد

  در  وام 100 از   شیب تاکنون  و  هستند ها  صندوق نیا عضو نفر 500 به بیقر که...و  ادیص دیشه ، یهت ی شهدا ،یاریبخت ریعشا 

  اعضا   اریاخت  در...  و  یشتیمع  ،یاطیخ  یها  کارگاه  یکشاورز  ،یدامدار  یها  بخش  در  اشتغال  و  ینیکارآفر  مختلف  یها  بخش

 . اندشده  فعال ها صندوق نیا 9۸ سال از که است  گرفته قرار صندوق

 

  مشاغل   تاکنون   کنند،  ینم  غیدر  یتالش  چیه  از  هم  به  کمک  یبرا  و  کنند  ی م  یهمکار  خوب  یل یخ  مردم:  دهد  یم   ادامه  او

  ی دولت یها نهاد و امداد تهیکم سپاه، یآبادان و شرفتیپ قرارگاه برکت، ادیبن ن،یری خ یها کمک  و ها صندوق قیطر از یادیز

 . است  شده بخش  و روستا نیا در یدامدار و یکشاورز گسترش و دیتول رونق باعث و گرفته صورت

 

  نیام حاج یها تیفعال سرفصل اشتغال

  مردم  نیا  بطن  در   کار  ی  جوهره  که  یزمان   رایز  دیگو  یم  جوانان   ژهیو  به  و  روستا  نیا  مردم  شدن   ایپو  از  فرد  یعسکر  نیام  یآقا

  10  وام  با  که  دیگو  یم  یا  خانواده4  از  او  است،  آن   جینتا  از  یبخش  تنها  دیتول  جهش  و   یمهرورز  خروش  کند  یم  جوشش

 . دارند  یسودده الیر ون یلیم 150  تا 100  سال در بادمجان  کشت از هم همت و یالیر ون یلیم

 . داشتند یسودده الیر ون ی لیم 100 تا ۸0 هیبام کشت و او  توسط راه دادن  نشان  با گرید ی خانواده 4 نیهمچن

 

   بازده زود یها کارگاه

  م یکرد  یانداز  راه  که  یاطیخ  کارگاه  به  توان   یم  ها  آن   جمله  از:  دیگو  یم  و  کند  یم  اشاره  روستا  نیا  در  فعال  یها  کارگاه  به  او

 نیا  در  گان یرا  صورت  به  هم  گرید  بانوان   و   کنند  یم  درآمد  کسب  و  شده  کار  به  مشغول  کارگاه  نیا  در  بانو  5  که  کرد  اشاره

  همه  کرونا  منحوس  ی ماریب  که  ی مدت  نیا  در....    و  لباس  دوخت   نهیزم  در  کارگاه  نیا  تیفعال  بر  عالوه  نند،یب  یم  آموزش   کارگاه

  ار یدراخت  هم  یاطیخ  چرخ  کی  ن یهمچن  رساندند   مردم  دست   به  و  دیتول  ماسک  هزار  5  کارگاه  نیا  در  بانوان   است  شده  ریگ

 .  داشت دیتول هزارماسک3از شیب که میداد قرار خواهران  جیبس

  الحسنه قرض  صندوق و نیریخ کمک  با که  است یگرید کارگاه یباف  یقال شدند،  کار  و کسب عرصه وارد  روستا  هنرمند بانوان 

  کارگاه نیا در بانو 5 و شد فعال

  50   وام  با  که  یکار  و  کسب  یباف  کاموا  نیهمچن  نند،یب  یم  آموزش  هم  مند  عالقه  بانوان   آن   بر  عالوه  و  شدند  کار  به  مشغول

 . شد فعال... و فی ل کاله، شال، دیتول و یالیر ون یلیم

 

 

 



 

56 

 

 

 است ینیآفر کار  مبلغ که یجماعت  امام    

 



 

57 

 

 

 است ینیآفر  کار  مبلغ که یجماعت امام

 

 

 شدند دیتول که یمحصوالت و سرسبز که یمزارع

  را  مزرعه  نیچند  میتوانست  تالش  با: دیگو  یم   فرد  یعسکر  دهد  ی م  را   برکت پر  یها روز  دینو  روستاها    شدن   آباد  و  یسرسبز

  اشتغال  و   یاریهم   با  یالیر  ون یلیم  20  وام  کی  کمک  با  که  برنج  کشت  جمله  از   میکن  کشت  ی خوب  محصوالت  و  داده  قرار  لوتیپا

 .  بود  شده انجام نهیهز برابر سه آن   یسودده که گرفت صورت برداشت تن 3 خانواده، 4

  هزار   2  در   یمهرباباد  عباس  و  مترمربع   هزار  5  در   یمهرباباد  خسرو  یآقا  توسط  ی محمد  گل   و  مویل  به  ییدارو  اهان یگ  کشت

 . داشتند همراه یالیر ون ی لیم 150 تا 100 فروش که دادند انجام مویل به کشت مترمربع

 

 

 

 

   یکاریب با مبارزه

 

 

  به   دیگو  یم  یعسکر  یآقا

  روستا   مردم  یبرا  نکهیا  یجا

  ها  آن   به  ردیبگ   یماه

  دهد،در  یم  ادی  یریگ یماه

  یآقا  هم  جهت  نیهم

  با   هم  یمهرباباد  وسفی

 ونیلیم  150  وام  گرفتن

 مترمربع   2000  سطح  در   الحسنه  قرض  یها  صندوق   محل   از   یالیر

 . کند  یم برداشت  تیفیک با و خوب محصول و است  داده انجام  تراز یروستا  در بادمجان  و هیبام کشت

 کشت   روستا،  یمهربان  الحسنه  قرض  یها  صندوق  از  وام  گرفتن  با  هم  ییروستا  فعال  یبانو  کی:  دهد  یم  ادامه  یجهاد  طلبه  نیا

  ، ( ن یری خ  کمک  و  وام  الیر  ونی لیم  60)   مترمربع  هزار  9  سطح  در  ازیپ  ،(وام  ال یر  ون یلیم  10)  مترمربع  هزار  ۸  سطح   در  ماش

 یسبز  که  یدسترنج  کند،  یم  برداشت  را  خود  رنج  دست  حاصل  و  داده  انجام(  وام  الیر  ونیلیم  6)  مترمربع  هزار  6  هیبام  کشت

 . بخشد یم  روستا به برکت و
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 است  ینیآفر کار  مبلغ که یجماعت امام   

 

 

 د یریبگ لیتحو جوجه دیبده مرغ تخم/ خودکفا ان ییروستا

 

  قرار  روستا  یاهال  اریاخت   در  یعسکر  یآقا  که  است  ییها  آموزه  از  نیبلدرچ  و  مرغ  پرورش  و  یدامدار  فعال،  یکشاورز  کنار  در

   دهند،  انجام  را خودشان  ازین مورد ییغذا مواد نیتام و شده خودکفا شیپ از شیب تا داده

  الحسنه  قرض  وام  کمک  با  که  هستند  ینانیکارآفر  گرید  یوتعداد  ییفدا  محسن  و  یاسکندر  یمرتض  ،یبیغ  عسکر  و  یمهد

 ی سنت یها یدار مرغ نیا یها جوجه اند، کرده یانداز راه یبوم مرغ  پرورش یشخص نهیهز  و(  الیر هزار پانصد و ون یلیم7)

  جوجه   700   بایتقر  روزه   21  دوره  هر  در  که  یکش  جوجه  دستگاه3  گفت   دیبا  واقع   در  شود،  یم  نیتام  یعسکر  یآقا  توسط

  پرورش   مرغ  100  هرکدام  و  هستند  کار  به  مشغول  قیطر  نیا  از  خانواده  7  و  گرفته  قرار  ان ییروستا  نیا  اریاخت  در  دارند  یخروج

  هزار تومان  100تا    40  حد  در  کم  یلیخ  مبالغ  ها  آن    مرغ  تخم  و   مرغ  فروش   و  خانواده  معاش  نیتام  کنار  در  که  دهند  یم

 ل یتحو  مرغ  تخم  و  گرفته  صورت  کاال  به  کاال  مبادله  نقد   وجه   یجا  به  هم مواقع   ی برخ  که   دهند  یم  لیتحو  صندوق  به  اقساط

 .   دارد هم  یخوب یل یخ ی سودده نهیزم نیا  در  اشتغال البته و  دهند یم

 

  و  خانه   به  را  ی روز  و   رزق  تا  آمدند  یکش  جوجه  نیماش  از   یباباد  یمهر  ی مصطف  و  یعسکر  یآقا  یاریهم  با  ن یبلدرچ  هزار  4

 .اورندیب نیکارآفر نیا سفره

  به  ازین که روستا زان یعز از یبرخ ،  پزشک چند  یمعرف با و بود مدنظرمان   هم مردم شتیمع  و درمان  مسئله ینیکارآفر درکنار

 تا  گرفت  قرار  محروم  یها  خانواده  ار یاخت  در   معیشتی  وام   ن یهمچن  و   شدند  درمان   صندوق   وام   نهیهز  کمک  با  داشتن  پزشک

 .   نشوند درصد نیچند یها  وام پرداخت  به  مجبور و کنند حل را شان  مشکالت

 با  باشم  داشته  توان   در   هرچه  ،  کار  و  کسب  صاحب  خود  به  سپارم  یم  را  راه هیبقو    زنم یم  را  راه  یابتدا  کلنگ  من  دیگو  یم

 . یی زدا  تیمحروم  و  اشتغال  یچاشن  با  است  جیترو  من  کار  دهم،  یم  قرار  روستا  مردم  اریاخت  در  یجهاد  یروهاین  و  نیریخ  کمک
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 قطب ترشی شمال خوزستان

 

اشتغال مطالبه بر حق هر جوان است، شهری که جوانان بیکار آن زیاد باشند نمی توان آینده ای رو به رشد برای آن تصور  

ن بوده کرد، آنچه صندوق های قرض الحسنه اشتغال زا را فعال کرد تا یاری گر مردم باشند بیشتر همین مطالبه بر حق جوانا

و هست، شهرستان اندیمشک با مردم شهید پرور مردمی که درطوالنی ترین حمله هوایی و دوران دفاع مقدس هزاران شهید  

داده اند، و  جوانان پهلوان صفت این شهر )جوانانی کشتی گیر امثال سعید عبدولی( نمی توانند  منتظر معجزه باشند تا شاید 

 ه دست به زانوی همت خود زده و برای اشتغال و کارآفرینی از جان و دل مایه می گذارند.یک روز یک جا استخدام شوند، بلک

 

در   سازندگی  بسیج  الحسنه  قرض  های  صندوق 

اندازی   راه  هدف  همین  با  اندیمشک  شهرستان 

شدند، صندوق شهید حسون دغاغله  با مسئولیت  

 علی دغاغله یکی از این صندوق ها می باشد 

از   هدف  اقتصاد که  کارگاه  اندازی  راه  آن  ایجاد 

 مقاومتی و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه است. 

 

به کار کرده است و    97این  صندوق از سال   شروع 

صندوق   اعضا  مبلغ   25تعداد  کنون  تا  باشد.  می  نفر 

میلیون     500میلیارد و    2پرداختی از طرف تمامی اعضا  

پرداخت شده ی باشد و مبلغ وام  ک میلیارد و ریال می 

 میلیون ریال است. 500

 

 

 

 

 کارگاهی که قطب ترشی شمال خوزستان را از آن خود کرد 

درزمینه تولید ترشی و شوریجات فعالیت می کند ودرحاشیه شهر چم گلک مشغول    کارگاهی که این صندوق راه اندازی کرد؛ 

 به فعالیت می باشد وعموما نیروی کار را از ساکنین این شهر که عضو صندوق نیز می باشند جذب کرده است.

کارگاه صاحب صندوق قصد  نفر به طور مستقیم مشغول به کار شده اند و از محل درآمد این  15با راه اندازی این کارگاه حداقل

 توسعه کار و تولید خود را دارد. 

 
 

 

 

 



 

6۰ 

 

 

 قطب ترشی شمال خوزستان

 

 

 

را در  تبدیل شده است و محصوالت خود  تولید ترشی و شوریجات در منطقه شمال خوزستان  به قطب  اکنون  این کارگاه 

 مناسبی برای خود ایجادکرده است. شهرستان اندیمشک و شهرهای همجوار توزیع و پخش می کند و بازار فروش 

 

 تن  شوریجات  840تولید کننده ای با 

 

ترشی جات خوراک مورد عالقه خوزستانی هاست و همیشه آن را روی سفره هایشان مهیا می بینم از برکت راه اندازی این 

 میلیارد ریال می باشد.  40تن به ارزش تقریبی ۸40کارگاه اقتصاد مقاومتی، تولید ساالنه این آن در حدود

 

شایان ذکر است یکی از بزرگترین اسیب ها و چالش های پیش رو نوسانات قیمت بازار و تورم بیش از حد است که باعث فشار 

 به تولید کننده می شود. 
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 گشا  گره یها صندوق 

 

 ساز ندهیآ ییاندازها پس گشا، گره یها صندوق

  راه  فرزندان،  ی برا  یساز  ندهیآ  مشترک،  ی زندگ شروع  شت،یمع  نیتام  یبرا  ای  حاال  میبردار  ی قدم میریگ  یم   میتصم  که  ی زمان

  یلیخ  مییایبرب  ها  نهیهز  پس  از  میبتوان  تا  میهست  آن   یآور  جمع  حال  در  ای  هیسرما  دنبال  معموال...  و  کار  و  کسب  کی  یانداز

 اقساط  و  باال  یسودها  با   یالتیتسه  الت،یتسه  یبرا  میکن  ی م  مراجعه  بانک  به  موضوع  آن   شدن   انجام   زودتر  یبرا  هم  ها  وقت

 یم  شیلقا  به  را  آن   عطا   ناچار  به  اوقات  یگاه  که  کنند  یم  ضامن  و  مدرک   یآور  جمع  ریدرگ  را  ما  قدر  آن   مدت،  یطوالن

 . شوند یم خود نوع  هم به کمک باعث سود گرفتن بدون  و الحسنه  قرض با که یکسان هستند  نیب نیا اما م،یبخش

 اش  الحسنه قرض یها  صندوق نییپا درآمد با و یجیبس اقشار ژهیو به مردم مختلف اقشار به کمک جهت در یسازندگ جیبس

 .است کرده  یانداز راه خوزستان  یشهرها شتریب و رامهرمز در را

  طرف  از  96  سال  از:  دیگو  یم  تشیفعال  شروع  درباره  او  است  رامهرمز  در  یمنج  صندوق  مسئول   ان،یمحمد  الهام  خانم

  جامع   حاتیتوض  میداشت   ها  صندوق   مسئول  با که  ینشست  در   میشد  الحسنه  قرض یها  صندوق   کار   به  دعوت  ی سازندگ  جیبس

  شروع   الیر  هزار  100  ماهانه  مبلغ  و  عضو  30   با  ابتدا  در   شد  آغاز   یرسم  طور  به  صندوق  کار  آن   از  پس  دادند،  جلسه  در  را

 . میداد گسترش را صندوق اعضا  اعتماد و خدا لطف به آن  از پس میکرد
 

  آن   با  ی خانگ   یها  شغل  جاد یا  بر  عالوه  که  دیگو  یم  رامهرمز  شهرستان   و مربچه   یروستا در  شده  ثبت   صندوق4   از  ان یمحمد

  و ی جیبس  دوستان  از  یجمع  با   حاضر حال در   و میکرد ی بانیپشت صندوق  یمال بضاعت  اندازه  به  زین را   بودند بدهکار  که ی افراد

  پس   بر  عالوه  که  میکن   میانداز  راه  هیریخ  الحسنه  قرض  صندوق  میتوانست  درمان   کادر  از  تن  چند  و  رامهرمز  شهرستان   طالب

 .  میبده کارمزد بدون  الحسنه قرض  وام افراد   به می بتوان اعضا پول  انداز
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 گشا  گره یها صندوق 

 

   صندوق یاصل یگذار هی سرما جوانان  اشتغال

 

 کارگاه   شده  جاد یا  مشاغل  از  و   است   خانوار   سرپرست  بانوان   ژهیو  به   بانوان   و  جوانان   اشتغال  ما  یاصل   هدف  دیگو  یم   بانو  نیا

  خود   کار  قراراست  و( یالیر  ون یلیم  50  وام   هرکدام)هستند  کار  به  مشغول  نفر2  حاضر  حال  در  که  است  لباس  یدیتول  و  یاطیخ

 . کنند جادیا گرید خانوار سرپرست یبانو نیچند یبرا بزرگ یتعاون کی صندوق یاعضا یاریهم با و دهند گسترش را

  در   لباس  فروش  کار  و   کسب  ،(  یالیر  ون ی لیم  100  وام)عفاف  و  حجاب  محصوالت  فروشگاه  یانداز  راه  با  صندوق  عضو   بانوان 

 .کردند  ی انداز  راه  را   خود   شغل (  الیر  ون یلیم  60  با  نفر  کی  و  الیر  ون یلیم  30  هرکدام  نفر  2)  ی خانگ   صورت  به   و   یمجاز  یفضا

  صورت  به  و  کردند  یانداز   راه  را  یری گ  وهیآبم  و  یخردکن  یسبز  کار  یالیر  ونیلیم  60  تا  20  یها  وام  گرفتن  با  هم  گرید  یبانو  4

 . هستند تیفعال به مشغول یخانگ 

 . هستند ییدرآمدزا درحال و انداختند راه به  را یبوم مرغ پرورش کار هم نیکارآفر 5

  ها صندوق یار ی به یعمران خدمات انجام و شتیمع به کمک

  30 یها وام مبالغ با شان  خانه زوگامیا کار عضو، خانواده 4 الحسنه قرض یها صندوق یاری با: گفت ادامه در ان یمحمد الهام

  در   وام  نیریخ  توسط  اقساط  پرداخت   با  و  هستند  نیریخ  آن   اعضا  هم  ها  صندوق  از  ی کی  دادند،  انجام  را   الیر  ون یلیم  70  تا

  یبده   ها صندوق کمک با داشتند  ی بده میلیون ریال  60 هرکدام که یا   خانواده4 رد،یگ یم قرار   ازمندین  یها خانواده اریاخت

  یها  خانواده  اریاخت  در   و  شد   انجام  مومنانه  قرض  یها  صندوق  نیا  یاری  با  ...   و  یبخار  کولر،  دیخر.  شد  حساب  هیتسو   شان 

 . گرفت قرار  صندوق اعضا
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 گشا  گره  یها صندوق

 

   رامهرمز وحدت صندوق در یمردم  وحدت

 رامهرمز   در  الحسنه  قرض  صندوق  مسئوالن   جمله  از  هم  دیمالکا   یروستا  وحدت  الحسنه  قرض  صندوق  مسئول    ،یسرقل  نیحس

 :دیگو  یم شان یها تیفعال از او است،

  با   که  ینشست  با  میشد  الحسنه  قرض  یها صندوق  کار  به  دعوت  رامهرمز  شهرستان   یسازندگ  جیبس  یهمکار  با  1397  سال  از

  پس   و  میداد  ارائه  جلسه  نیا  در  را  جامع  حاتیتوض   و  طیشرا   م یداشت  صندوق  لیتشک  جهت  همجوار  یها  روستا  و   روستا  یاهال

 . شد  آغاز صندوق کار آن  از

 ی ارتقا  و  یخانگ   یها  شغل  جادیا  بر  عالوه  تاکنون :   کند   یم  اضافه  هستند  صندوق  عضو  نفر  350  نکهیا  به  اشاره  با  یسرقل

 با االن   الحمدهلل میکرد یبان یپشت یمال بضاعت اندازه به زین بودند بدهکار که ی افراد  صندوق یها وام  لهیوس به اعضاء، شتیمع

  اعضا  پول  انداز   پس  بر  عالوه  که   میکرد  میانداز  راه  وحدت   الحسنه  قرض  صندوق    منطقه  نیریخ  و   یج یبس  دوستان   از   یجمع

 . میبد کارمزد بدون  الحسنه  قرض وام افراد به  میبتوان

 فروشگاه   ،یاطیخ  کارگاه  دام،  پرورش  شامل؛  که   شده  جادیا  صندوق  تیحما   با  یخانگ   کار  17  تاکنون :  گفت  ادامه   در  یسرقل

 پوشاک   یتعاون   لیتشک  و  سیتاس  قصد  اعضاء  ی همراه  و  خداوند   تیعنا  با  و  هستند...  و  کن  خرد  یسبز  دستگاه  با  کار  ،ییموادغذا

 . میدار

 

  یها  وام  مبالغ:  دیگو  یم  او

  10و  هستند  متفاوت  صندوق

  پس   که  تیعضو  حق  برابر

 ها  آن   به  وام  کردند  انداز

   ینفر مثال.)ردیگ یم تعلق

 در    ال یر  ون یلیم  2

  از  کنند  رهیذخ  صندوق

  صندوق   سیتاس  روز

  محاسبه   آن   برابر  10

  ونیلیم  20  و  شده

  آن   به  سود  بدون   الیر

 حال  در (  ردیگ  ی م  تعلق   ها

 مبالغ  با وام فقره 90 به کینزد  تاکنون  و باشد یم ها وام مبالغ الی ر ون ی لیم 100 تا ونیلیم 30 از حاضر

 .   است شده پرداخت اعضا به  ازین طبق و متفاوت
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 است خانه   ،  سنگر اشتغال مان

 

اشتغال زنان در عرصه مشاغل خانگی از جمله عوامل مهم در تأمین نیازهای اقتصادی خانواده است که باید از طریق ایجاد  

 ها بکوشیم. اندازی شغل مورد نظر کمک کرده و در مسیر بهبود وضعیت خانوادهتسهیالت و امکانات مورد نیاز به آنها در راه 

سطح اجتماع شخصیتی سالم و مستقل یابند و همچنین برای موفقیت آنان در تربیت فرزندان برای اینکه بانوان بتوانند در  

  سالم، باید مادرانی سالم چه به لحاظ روانی و چه اجتماعی باشند.

 باشند. عهزنان کارآفرین کودکان کارآفرین تربیت می کنند که در آینده افراد موفقی در جام

مقاومت بسیج خواهران سپاه ناحیه هندیجان، کارآفرین فعال در حوزه خانگی، با استفاده از تسهیالت بانوی بسیجی عضو حوزه  

 صندوق های قرض الحسنه کسب و کار خود را در هندیجان راه اندازی کرده است. 

 حواشعبانی، بانوی هندیجانی،  کارآفرین موفق بسیجی، عضو صندوق قرص الحسنه حوزه خواهران است،  

بسیجی حوا شعبانی از اعضای حوزه مقاومت بسیج خواهران از کارآفرینی خود گفت: از بسیج سازندگی ناحیه سپاه   خواهر

هندیجان و حوزه خواهران برای فراهم شدن پرداخت وام از صندوق قرض الحسنه تقدیر و تشکر می شود و همچنین با دریافت  

ع ترشیجات و شیرینی جات همراه با خرید و فروش میگو را باتالش شبانه میلیون ریال توانستم تولید و توزی  20وام به مبلغ  

 روزی راه اندازی نمایم که فروش خوبی دارم . 
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 خانه است   ،  سنگر اشتغال مان

 
 

لذیذ هم هوش از  سراغ خانم شعبانی برای خرید محصوالت که می روید در کنار میگو و ماهی های تازه، طعم ترشی های  

 نفر شده که در امرار معاش آنها تاثیرگذار است.2اوبا کار آفرینی خود موجب اشتغال زایی   سرتان می برد.
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عالقه دا توکل هب خحمایت تعهد تفعالی 

تخصص

 

 خانه است   ،  سنگر اشتغال مان

 
 

 کیلو طعم شیرین اشتغال خانگی  200

کیلو شیرینی  200بازار مشاغل خانگی در هندیجان داغ است خانم شعبانی در ادامه از تولیدات خود می گوید: در طول سال  

 . کیلو ترشیجات تولید و توزیع می کنیم 160جات و 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

بود که در    97سال   الحسنه بسیج سازندگی در هندیجان  فعالیت صندوق های قرض  نفر عضو    53حال حاضر  سال شروع 

الحسنه  )کهباد( که مسئوالن  صندوق خواهران  بندی می شوند، صندوق قرض  صندوق  هستند که در سه گروه تقسیم 

بسیجی خدیجه بحرکانی، اعظم فیروزی وزهره سبزی هستند  که  ایجاد صندوق قرض الحسنه موجب اشتغال زایی و اعتماد  

 .  و همدلی در بین اعضاء گروه شده است

 

خانم  شعبانی با اشاره به اینکه  برای گسترش فعالیت هایمان نیاز به حمایت داریم، عنوان کرد: از مسئوالن مربوطه درخواستی  

دارم که برای تولید بهتر نیاز به حمایت هست و مشکالتی در زمینه های گرانی مواد اولیه و  نداشتن امکانات وجود دارد که  

 آنها می توان تولیدات را بیشتر نمود. ان شاهلل با رفع 
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 ( سردبیر نتیجه گیری ) کالم

 

های کوچک وام برای  برقراری صندوق ند ،  با همت مردم و سپاه آباد شد و    کنندها را احیا می های کوچکی که زندگی صندوق

  .شده است  ایجادزایی مردم و الگویی مناسب برای مردم اشتغال

توانسته است با    کهزا است،  یار و اشتغال الحسنه مردمهای قرض ایجاد صندوق  بسیج سازندگیسازمان  کی از اقدامات  ی

زدایی، کاهش ، تقویت مشارکت مردمی، محرومیتالحسنهاستفاده از ظرفیت مردمی اهدافی را در جهت احیای سنت قرض

 .می شود ها، ایجاد اشتغال و ایجاد تعاونی توسط مردم دنبال وابستگی به بانک 

و   به سهم خود گامی برای حل این مسئله بردارند . سازمان بسیج سازندگی است یکی از مسائل اصلی اقتصاد کشور  اشتغال

 .را در نظر گرفت زا  نیاز جامعه به این صندوق های قرض الحسنه اشتغال برای حل این موضوع 

 کند . زایی ایجاد ، اشتغال دارند که بیشتر افراد بیکار   هایی در محله است توانسته  های قرض الحسنه مردم یارصندوق

نیاز به اشتغال    هدف اصلی ،    است  ارائه تسهیالت در جهت اشتغال زایی   رض الحسنه مردم یار  ق  صندوق ها  اصلیهدف  

  .های خانگی و کوچک بسیار مفید استاندازی اشتغال لغ برای راه  ااین مب و  و دهک های پایین جامعه در جوانان 

برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی    های انقالبی و بخش خصوصیاز ظرفیت نهادصندوق های قرض الحسنه مردم یار   

می بتواند  کناستفاده  تا   ، از    د  مردمیظرفیتبسیاری  گرفتهکه    های  قرار  غفلت  .  مورد  نماید  تسهیل  را   است 

، امید آفرینی و گره گشایی از مشکالت هموطنان نقش بسزایی تقویت پیوند اجتماعیتوانند در  های قرض الحسنه می صندوق

 .استسازمان بسیج سازندگی  ما اشتغالزایی هدف اصلی ، ا ایفا کنند

شود الحسنه باعث میهای قرضصندوق ظرفیت های  ، تأمین منابع مالی خرد با استفاده از    های مالی مردم  رفع نیازمندی

 .های شغلی جدیدی ایجاد کنندبتوانند فرصت  تاهای اقتصادی خُرد مردم تقویت شود که فعالیت

 . است در مناطق کم برخوردار   ردتوجه و تقویت سرمایه گذاری های خُیکی از عوامل مهم در تقویت کارآفرینی 

در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات و حمایت از   اشتغالزایی های  افزایش ظرفیت و حمایت از تولیدات روستایی

صورت  رد محلی افراد مستعد، توانمند و کارآفرینان واجد شرایط با رویکرد توسعه جوامع محلی از طریق ایجاد صندوق های خُ

 می پذیرد . 

نه مشارکت مردم در  مید است که به کمک این طرح شاهد گسترش عدالت اجتماعی، رفع محرومیت، ایجاد زمیا

پیشرفت روستاها و محله های شهری، تقویت پیوندهای فکری و عاطفی در جامعه، و تشکیل تعاونی هایی برای 

 .باشیم ایجاد اشتغال پایدار

 

 ارادتمند شما . عظیم زنگنه

 مدیریت فرهنگی رسانه سازمان بسیج سازندگی 

 سپاه حضرت ولی عصر )عج( خوزستان
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 آخـــر کالم 

 

 

 

 کْر السالم: أَحْسَنُ النَّاسِ حَالًا فِی النِّعَمِ مَنِ اسْتَدَامَ حَاضِرَهَا بِالشُّعن علی علیه 

 اشد . وسیله شکر، مستدام و پایدار بها کسى است که نعمت موجود را به  بهترین مردم در مورد نعمت 

 

بار دیگر موسم سپاس گذاری فرارسید و زبان الکن و قلم ناقص ما از این امر ناتوان! اما به حسب وظیفه و رعایت ادب از زحمات 

را برای    مجله منهای نفت  شائبه شما برادران عزیز و خواهران محترمی که با قلم و اندیشه خویش در جهت غنای مطالب  بی 

اید کمال تشکر و قدردانی را داریم و از خدای سبحان برای شما عزیزان، آرزوی سربلندی  ردهها یاری کاجرای بهتر این برنامه

 .نماییمو توفیق روزافزون را مسئلت می 

 

باشد،. دل  هایتان در این عرصه میهای متعهدانه و مسئوالنه شما که گویای شایستگیتان و توانمندی شک تجربه همراهی بی 

 د .وجود شما گوهری پاک و پر بها با هایتان درگاه مناجات و دعا و، دست شما مأمن مهر خدا

 

 

 

 

 

 
 سازمان بسیج سازندگی سپاه حضرت ولی )عج( خوزستان
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