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امیر حاتمی ،وزیر دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح

امیر حاتمی،

وزیر دفاع و پشتیبانی
نیروی مسلح

در سایه تصمیم تاریخ ساز حضرت امام خمینی (ره) و هدایت های داهیانه فرماندهی معظم کل قوا
(مدظله العالی) امروز نهال ارزشمند بسیج به شجره طیبه و درخت تناور و پر ثمری تبدیل گردیده است که
مایه آرامش ملت ایران و خاری در چشم دشمنان نظام مقدس جمهوری اسالمی است.
بسیج در همه عرصه ها از همان ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تاکنون منشا تحوالت موثر و ارزشمندی
بوده که توانسته است در همه حوزه های دفاعی  ،اقتصادی  ،امنیتی  ،فرهنگی و اجتماعی نقشی سازنده
داشته باشد .
شجره طیبه بسیج  ،پدیده ای کم نظیر و گره گشاست که الگویی تمام عیار برای جوانان مقاومت در سایر
کشورهای اسالمی نیز به شمار می رود .
امروز جوانان عزیز بسیجی پرانگیزه  ،با شور و شوق و تالش مضاعف برای رسیدن به اهداف واالی انقالب
اسالمی  ،سریلندی  ،عزت و پیشرفت کشور تالش می کنند و دشمنان را به زانو در آورده اند .
آثار سیلی هایی که بسیج در این چهل سال به جریانات الحادی و آمریکا و اسرائیل و فتنه گران و توطئه گران
داخلی و خارجی زده  ،امروز نمایان تر شده و طمع دشمن به ناامیدی تبدیل شده است .
تفکر و روحیه بسیجی امروز نه تنها در ایران بلکه فراتر از مرزهای جغرافیایی در بین امت های مسلمان نفوذ
و رسوخ یافته و مایه اثرگذاری در پیشبرد اهداف مسلمانان منطقه علیه استعمار گران شده است .
امروز دشمن با تمام وجود از هر روزنه ای وارد می شود و با شبکه های ماهواره ای و مجازی  ،از مسیر و روزنه
مرزهای هوایی  ،زمینی و دریایی  ،مسیر اقتصاد و نارضایتی و مشکالت معیشتی در صدد نفوذ و فتنه است
اما انچه مانع نفوذ می شود فرهنگ و تفکر بسیجی است .
به یقین فراگیر شدن فرهنگ بسیجی در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران توانست انقالب اسالمی را
پیروز عرصه های مختلف نماید و جبهه استکبار را در منطقه به زانو درآورد چرا که فرهنگ بسیجی مصداق
کامل ایمان و عمل انقالبی و روحیه جهادی و اخالق محمدی (ص) است که در صف نخست دفاع از ارزش
های واالی اسالمی قرار گرفته است .
معتقدیم پیشرفت های خیره کننده امروز صنعت دفاعی مرهون رهبری های داهیانه فرمانده معظم کل قوا
حضرت امام خامنه ای عزیز (مد ظله العالی ) و تفکر ،روحیه و مدیریت بسیجی بوده و صنایع دفاعی با تمام
ظرفیت های سخت افزاری و نرم افزاری خود آماده پشتیبانی و حمایت از نهاد مقدس بسیج مستضعفین
در جهت رشد و تعالی روز افزون است .
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سردار

سلیمانی ،رئیس سازمان بسیج مستضعفین

سردار سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین

اجـرای طرح های اشـتغال زایی ،ارائه تسـهیالت معیشـتی و توانمند سـازی
اعضا در دسـتور کار صندوق ذخیره بسـیجیان
عطر روح افزا و فرح بخش و جان افزایی انقالب اسالمی که همچون اکسیر دائمی کالبد انقالب
و انقالبیون و عشاق خمینی بتشکن را زنده و جوان نگه می دارد ،تنها به مقیاس جغرافیایی
ایران اسالمی بسنده نکرده و بوی خوش آن مشام عشاق عالم را پر کرده و این روح بزرگ ،دیگر
جهان شمول شده است .لذا حفظ این موهبت الهی که ظرفیتی در اندازه کل دنیا بخشیده
بر تک تک ما فرض و واجب است .از این رو در راستای تحکیم و تقویت شجره طیبه بسیج و
تکریم و خدمت رسانی اعضاء محترم بسیج مستضعفین که امام امت امر به تشکیل آن داده
است ،تکلیف خود میدانیم که در شأن و منزلت بسیجیان گرانقدر قسمتی از خدمت رسانی را از
دریچه مجموعه صندوق ذخیره بسیجیان ارائه نماییم .این صندوق که بر اساس ماده واحد قانون
مجلس شورای اسالمی تاسیس شده است هم اکنون در راستای مفاد و اساسنامه و مأموریت
خود خدمات آموزشی ،فرهنگی  ،سفرهای زیارتی  ،اجرای طرح های اشتغال زایی ،ارائه تسهیالت
معیشتی ،توانمند سازی اعضا ،و  ...را به منظور ارتقا ،جایگاه مادی و معنوی و روحی رزمندگان
و بسیجیان فعال عضو صندوق ذخیره بسیجیان در دستور کار خود قرار داده است .شایان ذکر
است خدماتی همچون طرح رضوان (سفرهای زیارتی رزمندگان) و ارائه تسهیالت قرض الحسنه
در سنوات گذاشته تقدیم رزمندگان اسالم و بسیجیان غیور گردیده است.
امید آن می رود با تقویت این صندوق ارزشمند هم از سوی بسیجیان عزیز و هم از طرف سازمان
بسیج مستضعفین و هم دولت محترم شاهد توسعه و ارتقا بیش از پیش در راستای خدمت
دهی بیشتر به آحاد بسیجیان فعال و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس باشیم.
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معرفی کوتاه صندوق و اسناد

درباره صندوق ذخیره بسیجیان
به منظور رسیدگی به امور رفاهی بسیجیان ،ماده واحده تشکیل صندوق ذخیره بسیجیان
در تابعیت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در تاریخ  1376/04/29به تصویب
مجلس شورای اسالمی و اساسنامه صندوق با ماهیت اقتصادی و حمایتی در تاریخ

 1381/03/29به تصویب هیئت محترم وزیران رسید.
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معرفی صندوق ذخیره بسیجیان

معرفی صندوق ذخیره بسیجیان
چشم انداز صندوق ذخیره بسیجیان
با اتکال به قدرت الیزال الهی و در پرتو تالش و تحقق

سیاستهای نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران ،با رعایت

اصول و ارزشهای محوری صندوق ذخیره بسیجیان در

چشماندار سال : 1404

 -1یک سازمان مترقی ،مولد ،ارزش آفرین ،ذینفع مدار ،متعالی و متعهد

نسبت به خدمترسانی به بسیجیان در عرصههای رفاهی ،اجتماعی و

فرهنگی میباشد.

 -2صندوق ذخیره بسیجیان جایگاه شایستهای در عرصه اقتصادی کشور و موثر در اقتصاد ملی را در افق سند
راهبردی برای این سازمان متصور میباشد.

ماموریت صندوق ذخیره بسیجیان
صندوق ذخیره بسیجیان  ،موسسهای با ماهیت

اقتصادی – حمایتی همراه با شفافیت
مالی است که با سرمایهگذاری و حضور

موثر در عرصههای اقتصادی ارزش آفرین،
توانمندسازی منابع انسانی و تکیه بر سرمایه

انسانی متعهد و متخصص تالش دارد در

راستای حفظ منافع معنوی – مادی و ارائه

خدمات رفاهی به بسیجیان عضو ،با رویکردهای

درونگرایی ،دانشبنیانی  ،عدالت بنیانی و مردم محوری ،نقش و
جایگاه شایسته ای در رشد و توسعه ملی ایفا نماید.
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معرفی صندوق ذخیره بسیجیان

تاریخچه ایجاد صندوق ذخیره بسیجیان

پانزدهم دی 1381
ابالغ اساسنامه صندوق طی نامه شماره
/48606ت 20573توسط معاون اول وقت
رئیس جمهور به وزارت دفاع و پشتیبانی
نیروهایمسلح

سیزدهم آذر 1381
تصویب اساسنامه صندوق در جلسه هیئت
وزیران

شهریور 1376
آغاز فعالیت صندوق

پانزدهم مرداد 1376
ابالغ قانون ایجاد صندوق طی نامه شماره
 13739به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح جهت اجرا توسط دولت

بیست و نهم تیر 1376

بیست و هفتم آبان 1375

تصویب الیحه شماره  15981/103757دولت
در خصوص ایجاد صندوق در جلسه علنی
مجلس شورای اسالمی و تایید مصوبه مجلس
توسط شورای نگهبان و ابالغ به دولت در 11
مرداد

ارسال الیحه توسط رئیس جمهور وقت به
مجلس شورای اسالمی

یازدهم مهر 1375

تصویب الیحه ایجاد صندوق در هیئت وزیران

1375

نیروی مقاومت بسیج
ارسال طرح تاسیس صندوق ذخیره بسیجیان به دبیر
مجمع نمایندگان رزمنده مجلس شورای اسالمی
به منظور حمایت از بسیجیان و ایثارگران در مورد
اشتغال ،آموزش ،مسکن ،ازدواج و حوادث غیر مترقبه
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معرفی صندوق ذخیره بسیجیان

ترکیب حقوقی اعضا

ساختار سازمانی صندوق ذخیره بسیجیان

رئیس هیئت امنا

مصوب جلسه هیئت مدیره مورخ 1398/7/2

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
جانشین رئیس ستاد کل نیروهای
مسلح
رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران
انقالب اسالمی یا جانشین وی

هیئت امنا

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی
معاون رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور

بازرس قانونی

فرمانده نیروی مقاومت بسیج یا
جانشین وی

هیئت مدیره

مدیرعامل بنیاد تعاون بسیج

مدیرعامل

دبیر هیئت امنا

مدیرعامل صندوق ذخیره بسیجیان

شورای راهبردی

مشاورین

معاونت مالی و اقتصادی

امور حقوقی

معاونت توانمند سازی و
امور رفاهی

معاونت اداری و پشتیبانی

مرکز اجرایی

نمایندگی های استانی

شرکتهای وابسته

رییس هیئت مدیره و مدیر عامل دکتر احمد اسفندیاری

عضو هیئت مدیره مهدی آلوییان

عضو هیئت مدیره حسن توکل

عضو هیئت مدیره محمدرضا طالبی

عضو هیئت مدیره سعید محمدیها
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صنـدوق ذخـیـره بـسـیجیان

نهادهای همکار در حوزه توانمندسازی و کارآفرینی
در راستای همافزایی و حداکثر بهره وری از منابع موجود برای
خدمت رسانی حداکثری صندوق ذخیره بسیجیان تفاهم
نامههایی را با سایر سازمانها و نهادها منعقد نموده
است که از جمله آنها  ،تفاهمنامه با صندوق حمایت
از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته و معاونت
روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در راستای
ایجاد فرصتهای اشتغال و کارآفرینی
بوده است.

معاونت

علمی ریاست
جمهوری

سازمان

معاونت روستایی

تبلیغات

و مناطق محروم

اسالمی

ریاست جمهوری

صندوق حمایت از

بنیاد
مستضعفان
انقالب اسالمی

تحقیقات و توسعه
صنایع پیشرفته

بانک های
عامل

(بنیاد علوی)

ستاد اجرایی
فرمان حضرت امام
(ره)
بنیاد برکت

صندوق نوآوری
و شکوفایی
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اهم گزارش عملکرد صنـدوق ذخـیـره بـسـیجیان

گزارش عملکرد سه سال صندوق ( )96 – 99در یک نگاه
اهم خدماتی که صندوق ذخیره بسیجیان به اعضاء خود ارائه میکند عبارت است از :
خدمات بیمه مکمل درمانی ،تسهیالت معیشتی و حمایتی ،خدمات سفرهای زیارتی و
سیاحتی و خدمات حمایت از کارآفرینی و ایجاد اشتغال.

پرداخت تسهیالت قرض الحسنه در قالب:

سال  1396تا مرداد 1399

کمک هزینه ازدواج
کمک هزینه معیشت معسرین
کمک هزینه اشتغال
کمک هزینه درمان

 15881نفر

مبلغ  800/000/000/000ریال

اعـزام بسـیجیان عضـو صنـدوق به همـراه خانـواده به
شـهر مشـهد مقدس و شـهر مقـدس قم

ایاب و ذهاب از مبدا
هتل
پذیرایی کامل

سال  1396تا (1398پایان اعزام به دلیل شیوع کرونا)

 71446نفر  -خانواده

با همکاری بنیاد برکت – تاکنون  506طرح جهت دریافت تسهیالت به بنیاد معرفی شدهاند.
با همکاری معاونت روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و معرفی  30طرح در سطح
کشور
اهدا دو مرحله سبد معیشتی به تعداد 80هزار نفر از اعضاء به ارزش 48میلیارد تومان
توانمندسازی بسیجیان عضو
بیمه تکمیلی درمان بسیجیان عضو -بیمه  38210نفر از اعضاء با خانواده
بن معیشتی در سال 38181( 98-99نفر) شامل:
 4236نفر بن  3/000/000ریالی
 33945نفر بن 1/500/000ریالی
زیرســاخت هــای خدماتــی
طراحــی و پیــاده ســازی

طراحی و پیاده سازی سامانه حمایتی اجتماعی  -سحاب
طراحی و پیاده سازی سامانه شبکه توانمندسازی بسیجیان -شتاب
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دکتر احمد اسفندیاری

(رییس هیات مدیره و مدیر عامل صندوق ذخیره بسیجیان)

ارائهخدمتبهبسیجیان،
ماموریتاصلیصندوق

تکیه به توان داخلی رمز عبور از مشکالت است

14

در سال های پس از دفاع مقدس و در حالی که احساس می شد

بر اساس اساسنامه صندوق ،سازمان بسیﺞ وﻇیﻔه پیشنهاد و معرفی

بسیجیان و رزمندگان به صورت جدی نیاز به نهادی دارند که خدمات

مدیرعامل و هیﺌت مدیره صندوق را دارد .اعﻀای تیﻢ مدیریتی

حمایتی اجتماعی ،فرهنﮕی و اقتصادی به آنها اراﺋه نماید ،در سال

جدید پس از انتﺨاب توسﻂ ریاست محترم سازمان بسیﺞ به ریاست

 1376به همت تعدادی از نمایندههای رزمنده و بسیجی و با کمک

هیﺌت امنای صندوق که وزیر دفاع است معرفی می شوند و پس از

سازمان بسیﺞ ،ایده ایجاد مجموعهای مطرح شد که بتواند خدمات

تایید وزیر دفاع در هیﺌت امنا تصویب صورت میگیرد .اعﻀای هیﺌت

اجتماعی و فرهنﮕی را به بسیجیان و رزمندهها اراﺋه دهد .این طرح به

امنا ،رﺋیس سازمان بسیﺞ ،وزیر محترم دفاع ،جانشین ستاد کل

جایی رسید که دولت ﻻیحه ای در این باره اراﺋه داد و به تصویب مجلس

نیروهای مسلح ،معاون وزیر اقتصاد ،معاون سازمان برنامه بودجه و

شورای اسالمی رسانده شد.

مدیرعامل بنیاد تعاون بسیﺞ هستند.

قانون گذار ماهیت صندوق ذخیره بسیجیان را اقتصادی و حمایتی

ﺿعﻒها و کاستیهای صندوق در طول سنوات گذشته سبب شد تا

تعریﻒ کرده است .قانونگذار در این فکر بوده است که با استﻔاده از

در سال  95رﺋیس وقت سازمان بسیﺞ سردار نقدی عالوه بر تعریﻒ

اندوختههای کوﭼکی که از اعﻀا جمع آوری میشود ،نقدینﮕی بزرگی

سیاست و انتظارات از صندوق ،تغییر و تحولی در مدیریت صندوق

را فراهﻢ کند و با این نقدینﮕی همﭽنین اخذ سهﻢ دولت ،فعالیتهای

ذخیره بسیجیان ایجاد نماید .این تغییرات در راستای حرکت صندوق

اقتصادی انجام شود که در نتیجه آن خدماتی به اعﻀا اراﺋه شود.

در مسیر هدف و ماموریت اصلی بود ،نکته مهمی که باید مورد توجه قرار

ماموریت اصلی صندوق اراﺋه خدمات حمایتی به اعﻀا میباشد .در

گیرد هماهنﮕی سازمان بسیﺞ با تیﻢ مدیریتی جدید است؛ پس از سردار

سنوات قبل فعالیتهایی انجام گرفته که این فعالیتها سرمایهای را برای

نقدی ،سردار غیب پرور و سردار سلیمانی نیز این روند را ادامه دادهاند و

صندوق ایجاد کرده است اما ما معتقدیﻢ جنس فعالیتها میتوانست

نهایت همکاری و حمایت را مدیران صندوق ذخیره بسیجیان داشتهاند.

پویاتر و با کسب درآمد و اراﺋه خدمات بیشتری همراه باشد .مهمترین

به هر حال از سال  95قدمهایی را در راستای ماموریت اصلی

نکته این است که صندوق تا پیﺶ از تغییرات مدیریتی از هدف اصلی

صندوق برداشتیﻢ ،با اینکه وﻇیﻔه سنﮕینی را به دوش میکشیﻢ اما

که اراﺋه خدمات به اعﻀا است دور شده بود .از سویی هﻢ اعﻀاء انتظار

افتﺨارمان خدمت به عزیزان بسیجی است .یکی از مهمترین تصمیﻢ

دریافت خدماتی متناسب را دارند و هﻢ قانونگذار تکلیﻒ مشﺨصی را

های ما در سالهای اخیر شﻔافیت در حوزه اقتصادی و اراﺋه خدمات

برای صندوق تعیین کرده است.

بوده است .به گونه ای که در حال حاﺿر تمامی اعﻀا میتوانند از
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طریق سامانه سحاب خدمات دریافتی و ارزش سرمایه گذاریشان

بازه زمانی  5ساله از  1398تا  1403است .این در حالی است که البته

را مشاهده کنند .از سویی معتقدیﻢ هر میزان خدماتی که به اعﻀای

دولت طبق قانون موﻇﻒ بوده و است که برای صندوق ذخیره بسیجیان

محترم صندوق اراﺋه دهیﻢ کﻢ است و تالش میکنیﻢ تا بتوانیﻢ

ردیﻒ بودجه در نظر بﮕیرد ،کما اینکه در نظر گرفته شده اما طی این

با حﻔﻆ کرامت و منزلت ،بهترین خدمات را به اعﻀا اراﺋه دهیﻢ.

سالها حدود  70درصد این اعتبارها به صندوق تﺨصیﺺ پیدا نکرده

معتقدیﻢ در این مسیر برای رسیدن به ایدهالها فاصله داریﻢ اما

است .با این حال در مدت  3سال اخیر دایره خدمات را به بهانه نبود و

تالشمان این است که رﺿایت اعﻀای صندوق را جلب کنیﻢ.

تامین نشدن بودجه کﻢ که نکردیﻢ بلکه افزایﺶ هﻢ دادهایﻢ؛ تکیه به توان

عالوه بر این مساﺋل یکی از دغدغههای مهﻢ ما شﻔافیت عملکرد است .در

داخلی رمز عبور از سﺨتیها است؛ متاسﻔانه دولتها به تعهدات خود

این راستا معتقدیﻢ که باید در فﻀایی شیشهای فعالیت کنیﻢ .با توجه به

عمل نکردند و این موجب شده تا دولتها به اعﻀای صندوق بدهکار

اهمیت موﺿوع در دستور کار مدیران صندوق قرار گرفت:

باشند ﭼراکه داراییهای صندوق متعلق به اعﻀا است .با این حال به دلیل

 -1برگزاری جلسات هیﺌت امنا

فعالیت های اقتصادی صورت گرفته در صندوق و پرداختیهای کوﭼک

 -2انظباط و شﻔافیت مالی

اعﻀا به عنوان حق عﻀویت در حال پیﺶ بردن کار هستیﻢ .صندوق

 -3اصالح فرایندها و تدوین آﺋیننامهها

در دو سال گذشته میزان درآمد و سودآوری خوبی را داشته است ،تا به

 -4تعیین تکلیﻒ اموال راکد و مشکالت حقوقی

همین اﻻن هﻢ با تکیه به توان داخلی صندوق توانستهایﻢ پیشرفت کنیﻢ،

 -5نظاممندکردن بودجه خدماتی و سرمایهگذاری

گرﭼه سﺨتیهایی هﻢ دارد اما معتقدیﻢ کار باید پیﺶ برود .ﻻزم به ذکر

 -6پیﮕیری بودجه سهﻢ دولت

است که اگر دولت به تعهداتﺶ عمل کند خدمات بیشتری به اعﻀای

از سویی با پراکندگی اعﻀا مواجه هستیﻢ که در هر نقطه کشور

بیشتری می توانیﻢ اراﺋه دهیﻢ.

دارای عﻀوی هستیﻢ بنابراین نیاز به زیرساختی داشتیﻢ که بتوانیﻢ

در راستای انجام نشدن تعهدات دولتها ،یکی از سوالهایی که بارها

تمامی اعﻀا را درگیر شﻔافیت کنیﻢ .به همین خاطر به فکر ایجاد و

از ما پرسیده شده است ،ﭼرایی پیﮕیری نکردن این مسﺌله از طریق

راه اندازی سامانه حمایتی – اجتماعی افتادیﻢ تا بتوانیﻢ خدمات را

رسانه ها بوده است .ما بر این باوریﻢ تا زمانیکه خدمتی درخور اعﻀا

در این بستر اراﺋه دهیﻢ که منجر به راه اندازی سامانه سحاب شد.

اراﺋه نداده باشیﻢ مساﺋل صندوق را رسانهای نکنیﻢ .در این راستا بد

این سامانه اکنون در حال فعالیت است و همﭽنین مراحل تکمیلی

نیست مروری نسبت به جو جامعه درباره خدمات جامعه ایثارگران

را طی میکند.

و بسیجیان داشته باشیﻢ .با اینکه این اقشار خدمات درخوری را

از دیﮕر سو یکی دیﮕر از دغدغه های مهﻢ ،بحﺚ توانمندسازی اعﻀا

تاکنون دریافت نکرده اند اما همیشه مورد هجوم برخی رسانهها قرار

بود .در این راستا حتی مصوبه هیﺌت امنا را هﻢ گرفتیﻢ تا با قدرت وارد

گرفتهاند ،به همین دلیل معتقدیﻢ رسانهای نشدن اقداماتمان کمک

فاز اجرایی شویﻢ .یکی از مهمترین کارهای صورت گرفته در این مسیر

موﺛری به پیشرفت کار میکند هر ﭼند که تا کنون متاسﻔانه علی

ایجاد سامانه شتاب بود .بوسیله این سامانه مساﺋلی ﭼون ایجاد اشتغال و

رغﻢ اقدامات انجام شده حداقلها را هﻢ نتوانستیﻢ فراهﻢ کنیﻢ.

کارآفرینی پیﮕیری می شود .ﻻزم به ذکر است که این سامانه در درجه

نکته دیﮕری که در این راستا باید به آن توجه کرد این است که با توجه

اول مﺨصوص اعﻀای صندوق است اما در حال برنامه ریزی برای اراﺋه

به عمل نکردن دولت ها به تعهداتشان اگر ما زمینه ایجاد فراخوانی ملی

خدمات به کل جامعه هستیﻢ .قطعا خدماتی که در این سامانه به اعﻀا

از طریق رسانه ها را برای جذب اعﻀا ایجاد کنیﻢ ،با توجه به منابع

داده می شود به نسبت سایرین ویﮋهتر است.

محدودمان توانایی اراﺋه خدمات به جمعیت ﭼندمیلیونی بسیجیان را

مهمترین کارکرد این سامانه ها افزایﺶ دسترسی ،کاهﺶ تصدی گری و

نداریﻢ.

افزایﺶ ایجاد شغل و هﻢافزایی بین اعﻀاء و توانمندسازی آنها بوده است.

بار دیﮕر ﻻزم است به دلیل اهمیت این ماموریت اشارهای به مسﺌله

بر این باوریﻢ که توسﻂ ﭼنین بسترهایی می توانیﻢ حوزه های مﺨتلﻒ را

توانمند سازی اعﻀا داشته باشﻢ .در شرایﻂ فعلی اقتصادی که طیﻒ

با یکدیﮕر ارتباط دهیﻢ تا بهترین خدمات را به اعﻀا اراﺋه کنیﻢ .به عبارت

ها و اقشار مﺨتلﻔی از جامعه با مشکالت ریز و درشت معیشتی و

دیﮕر این سامانه ها نقﺶ نقطه اتصال و پل ارتباطی را دارند.

اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند ،ما به دنبال این هستیﻢ تا با

با این حال برای رسیدن به اهداف تعیین شده مشکالتی را پیﺶ روی

زمینه سازی برای توانمند کردن اعﻀا در راستای ایجاد شغل گامی

داریﻢ .یکی از اهداف در نظر گرفته شده ،جذب یک میلیون عﻀو در

موﺛر برای کاهﺶ مشکالت اقتصادی و معیشتی برداریﻢ.
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سردار سرتیپ دوم پاسدار حیدر بابا احمدی (معاون سرمایه نیروی انسانی سازمان بسیج)

ـیجیان فرصتی
ـره بسـ
ـدوق ذخیـ
صنـ
بــرای خدمــت بــه رزمنــدگان و
ـت
ـیجیان اسـ
بسـ
صندوق ذخیره بسیجیان یک فرصت قانونی است که باید در خدمت
بسیجیان باشد .به همین منظور در مدت اخیر رزمندگان دارای  3ماه
جبهه به باال را که در دوران دفاع مقدس از جان گذشتگی کرده بودند
به صورت هدفمند در صندوق ذخیره بسیجیان عضو کردیم که هم از
خدمات صندوق بهره مند شوند و هم به نوعی صندوق تقویت شود.
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موﺿوع مهمی که درباره صندوق باید به آن توجه کرد ،بسیجیان

منظور از سالهای گذشته در این راستا قدمهای خوبی برداشته شد.

هستند .افرادی که بدون هیﭻ ﭼشﻢ داشتی بﺨشی از وقت خودشان

امسال نیز قدم موﺛر و خوبی دیﮕری در این راستا برداشته میشود و

را در راه رﺿای خدا وقﻒ کارهای خدا پسندانه میکنند .امروز

آن ایجاد بیمه مکمل درمان است.

بسیجیان ما در عرصه های مﺨتلﻒ اعﻢ از امنیتی ،سازمانی و خدمت

بیمه مکمل درمان با یک حق عﻀویت متوسﻂ و با درایت مدیران

رسانی در حال فعالیت هستند .با این تﻔاسیر مطمﺌنا این بسیجیان

صندوق ذخیره بسیجیان خدمات و تعهدات باکیﻔیت و قابل قبولی

استحقاق یک قدرشناسی را هﻢ دارند .اگر ﭼه که این افراد هیﭽﮕونه

را به اعﻀا اراﺋه میدهد .مطمﺌنا این لطﻒ خداوند بوده است که

توقعی ندارند.

فرصتی را فراهﻢ نموده تا بتوانیﻢ به مردم شریﻒ ایران به خصوص

با لطﻒ و عنایت پروردگار در دوره جدید صندوق ذخیره بسیجیان

قشر بسیجیان و رزمندگان خدماتی را اراﺋه دهیﻢ.

و با آمدن تیﻢ جدید مدیریتی ،تمام تالش و هﻢ و غﻢ ما و مدیران

از دیﮕر مواردی که طی مدت اخیر گام موﺛر و مﻔیدی برای آن

جدید خدمت به بسیجیان بوده است .از این روی معاونت سرمایه

برداشته شده مسﺌله اشتغال و توانمندسازی بوده است که در تالشیﻢ

انسانی بسیﺞ و صندوق ذخیره بسیجیان در کنار هﻢ قرار گرفتند

این گامها در سال  99نیز ادامه داشته باشد .به دنبال این هستیﻢ

قدم موثر و خوبی دیگری در این راستا برداشته شد و آن ایجاد بیمه مکمل درمان است.

بیمــه مکمــل درمــان بــا یــک حــق عضویــت متوســط و بــا درایــت مدیــران صنــدوق ،خدمــات و تعهــدات

باکیفیــت و قابــل قبولــی را بــه اعضــا ارائــه مــی دهــد...

و با ایجاد یک هﻢ افزایی تالش کردیﻢ تا به اراﺋه خدمات مطلوب

تا از افرادی که دارای مهارت هستند حمایت کنیﻢ تا بتوانند خود

به ایثارگران ،رزمندگان ،بسیجیان و رزمندگان جنﮓ نرم امروز

اشتغالی ایجاد کنند .به عبارت دیﮕر به دنبال این هستیﻢ تا افراد

بﭙردازیﻢ .باید توجه کنیﻢ که رزمندگان جنﮓ نرم امروز ما همان

صرفا مصرف کننده را به افراد مولد تبدیل کنیﻢ .اگر این مهﻢ محقق

رزمندگان جنﮓ سﺨت هشت سال دفاع مقدس هستند بنابراین این

شود هﻢ به حوزه اقتصادی کشور کمک شده است و هﻢ این افراد در

افراد ﻻیق دریافت خدمات با کرامت نیز هستند.

اداره خانواده و اقتصاد خانواده نیز مشکلی نﺨواهند داشت.

خوشبﺨتانه خدماتی که در سالهای گذشته به این افراد داده

عالوه بر موارد مذکور یکی دیﮕر از مواردی که در ﭼشﻢ انداز  5سال

شده خدمات ﭼشمﮕیر و درخوری بوده است .به عنوان نمونه اعزام

صندوق ذخیره بسیجیان در نظر گرفته ایﻢ ،جذب یک میلیون عﻀو

بسیجیان و رزمندگان به همراه خانواده هایشان به مشهد مقدس از

تا سال  1402است .از این روی با هماهنﮕی ایجاد شده با صندوق

جمله خدماتی بود که به افرادی تعلق گرفت که مشهد اولی بودند و

از سوی معاونت سرمایه انسانی بسیﺞ ،تاکنون  120هزار نﻔر عﻀو

تا کنون عازم زیارت حﻀرت رﺿا)ع( نشده بودند .این افراد به همراه

جدید جذب صنذوق شدهاند .افزون بر این جمعیت ،حدود  60هزار

خانواده و بصورت رایﮕان عازم مشهد مقدس شدند.

عﻀو رزمنده نیز جذب صندوق ذخیره بسیجیان شدهاند که مجموع

در بﺨﺶ تسهیالت نیز تاکنون تالش شده خدمات قابل قبولی اراﺋه

جامعه آماری در سال  1398تاکنون  180هزار نﻔر بوده است.

شود .که برخی از اعﻀای جامعه صندوق ذخیره بسیجیان افراد کﻢ

انشاءاﷲ در سالهای آینده نیز بتوانیﻢ این ﻇرفیت را ایجاد نماییﻢ تا

توانی هستند که در معیشتشان دﭼار مشکل هستند .بسیجیانی

هﻢ صندوق برای خدمت بیشتر تقویت شود و هﻢ بسیجیان عزیز ما

هستند که در حوزه درمان یا تهیه جهیزیه مشکل دارند ،به همین

خدماتی را دریافت نمایند.
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محمدرضا طالبی

(عضو هیاتمدیره و معاون مالی و اقتصادی)

ـال
ـه سـ
ـیجیان در سـ
ـره بسـ
ـدوق ذخیـ
صنـ
اخیــر  3برابــر کمکهــای دولــت
خدمــات ارائــه داده اســت
پرداخت سود مرکب به حق عضویت اعضاء
صنــدوق ذخیــره بســیجیان براســاس قانــون بــا ماهیــت اقتصــادی ،حمایتــی و بــا هــدف خدمــت رســانی رفاهی بــه اعﻀا ایجاد شــده اســت.
بــر اســاس تعریــﻒ صــورت گرفتــه در قانــون ،صنــدوق ذخیــره بســیجیان موسســه ای اســت دولتــی ،وجــوه آن متعلــق بــه بســیجیان اســت
بصــورت غیردولتــی اداره میشــود.
یکــی از نــکات مهــﻢ دربــاره صنــدوق ذخیــره بســیجیان منابــع مالــی اســت کــه براســاس بنــد  6اساســنامه تشــکیل صنــدوق ذخیــره
بســیجیان عبــارت اســت از حــق عﻀویــت ماهانــه کــه معــادل یــک درصــد حداقــل حقــوق کارکنــان ﺛابــت نیروهــای مســلح اســت و
توســﻂ اعﻀــا پرداخــت میشــود.
بﺨــﺶ دیﮕــری از منابــع مالــی صنــدوق از طریــق کمــک دولــت تامیــن میشــود کــه معــادل دو برابــر حــق عﻀویتــی اســت کــه
اعﻀــا پرداخــت میکننــد .بــر همیــن اســاس هــر ســاله از ســال  1376کــه زمــان تاســیس صنــدوق اســت کمــک دولــت بــه صنــدوق
در بودجــه عمومــی کشــور پیــﺶ بینــی شــده اســت.
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از دیﮕــر منابعــی کــه طبــق مﻔــاد اساســنامه ،صنــدوق مــی توانــد جــذب نمایــد ،هدایــا ،نــذورات و ســایر مــواردی اســت کــه براســاس
قانــون میتوانیــﻢ دریافــت کنیــﻢ ،عــالوه بــر ایــن درآمدهــای حاصــل از مشــارکت صنــدوق در بﺨﺶهــای اقتصــادی بــا افــراد
حقیقــی و حقوقــی هــﻢ از منابــع مالــی صنــدوق محســوب میشــوند.
بــا ایــن حــال یکــی از موﺿوعــات مهــﻢ دربــاره منابــع مالــی صنــدوق ذخیــره بســیجیان مســﺌله کمــک دولــت بــه صنــدوق اســت.
همانطــور کــه پیﺶتــر گﻔتــه شــد دولــت بایــد براســاس تعــداد اعﻀــای صنــدوق ذخیــره بســیجیان مبلغــی را بــه عنــوان کمــک
پرداخــت نمایــد)دو برابــر حــق عﻀویــت( کــه بــا محاســبات انجــام شــده؛پایان ســال )ســال  (1398دولــت بایــد  470میلیــارد تومــان
پرداخــت میکــرده اســت کــه از ایــن تعهــد دولــت تــا کنــون  134میلیــارد تومــان پرداخــت شــده اســت ،ایــن یعنــی دولــت 336
میلیــارد تومــان بــه صنــدوق ذخیــره بســیجیان بدهــکار اســت.
براســاس مصوبــات هیﺌــت محتــرم امنــاء ،صنــدوق بایــد از محــل اعتبــار تﺨصیــﺺ یافتــه توســﻂ دولــت فعالیــت اقتصــادی انجــام
دهــد و از ســود حاصــل از فعالیتهــای اقتصــادی بــه اعﻀــاء خدمــات اراﺋــه دهــد .در ایــن شــرایﻂ صنــدوق موﻇــﻒ اســت براســاس
میــزان کمــک دولــت خدمــات اراﺋــه دهــد در صورتــی کــه مدیریــت صنــدوق بــه ایــن شــرایﻂ اکتﻔــا نکــرده و دایــره خدمــات را
بزرگتــر در نظــر گرفتــه اســت.

ارائـــه  80میلیـــارد ناموت تســـهیالت قـــرض الحســـنه بـــه اعضـــا در
3ســـال اخیـــر
مـــرور کارنامـــه صنـــدوق ذخیـــره بســـیجیان شـــﺶ مـــاه اول ســـال  99نشـــان میدهـــد از ســـال  95کـــه تغییـــرات مدیریتـــی
صـــورت گرفتـــه اســـت خدمـــات اراﺋـــه شـــده بالـــﻎ بـــر  134میلیـــارد تومـــان بـــوده اســـت .ایـــن خدمـــات در قالـــب طـــرح
ه ــای مﺨتلﻔ ــی از جمل ــه ط ــرح ف ــدك )یاران ــه توانمن ــد س ــازی بس ــیجیان( ،ط ــرح تکری ــﻢ )اراﺋ ــه خدم ــات بیم ــهای ،رفاه ــی و
معیش ــتی( ،ط ــرح کرام ــت )اراﺋ ــه تس ــهیالت از طری ــق وج ــوه اراﺋ ــه ش ــده و س ــایر م ــوارد ،(...ط ــرح رﺿ ــوان )اع ــزام ب ــه اماک ــن
س ــیاحتی و زیارتـــی( اراﺋـــه شـــده اس ــت.
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در  3ســـال اخیـــر بیـــﺶ از  70هـــزار نﻔـــر از اعﻀـــا بـــه همـــراه خانـــواده بصـــورت رایـــﮕان از طریـــق صنـــدوق بـــه ســـﻔرهای
زیارتـــی اعـــزام شـــدهاند .عـــالوه بـــر ایـــن بـــه حـــدود  15هـــزار و  800نﻔـــر وام معیشـــتی  5میلیـــون تومانـــی پرداخـــت
کردهایـــﻢ .همﭽنیـــن توانســـتیﻢ بـــا عقـــد قـــرارداد بـــا یکـــی از بهتریـــن بیمههـــای خدمـــات تکمیلـــی درمـــان ،مهمتریـــن
دغدغـــه اعﻀـــا کـــه تامیـــن هزینههـــای درمانـــی بـــود را بـــا حداقـــل مبلـــﻎ کـــه ساﻻنه)ســـال (99بـــه ازای هـــر نﻔـــر  84هـــزار
توم ــان اس ــت ،رف ــع کنی ــﻢ .در ای ــن راس ــتا اعﻀ ــا ب ــا پرداخ ــت ح ــق عﻀوی ــت ،س ــاﻻنه ت ــا س ــقﻒ  30میلی ــون توم ــان خدم ــات
درمانـــی میتواننـــد دریافـــت کننـــد .در ایـــن بـــاره یکـــی از قـــدم هـــای مشـــوقی صنـــدوق ،رایـــﮕان شـــدن حـــق بیمـــه بـــرای
اعﻀای ــی اس ــت ک ــه در س ــال  1398م ــزدوج ش ــدهاند .همﭽنی ــن ح ــق بیم ــه ب ــرای فرزن ــدان س ــوم ب ــه بع ــد نی ــز رای ــﮕان در
نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت کـــه قدمـــی در راســـتای سیاســـتهای جمعیتـــی ابالغـــی رهبـــر معظـــﻢ انقـــالب اســـت.
ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه در همی ــن م ــدت دول ــت در س ــال  1396موﻇ ــﻒ ب ــه پرداخ ــت  50میلی ــارد توم ــان ب ــوده اس ــت ک ــه
از ای ــن ع ــدد فق ــﻂ  8میلی ــارد و  400میلی ــون توم ــان پرداخ ــت ش ــده اس ــت .در س ــال  1397دول ــت از ح ــدود  54میلی ــارد و
 600میلی ــون توم ــان 9 ،میلی ــارد و  700میلی ــون توم ــان پرداخ ــت ک ــرده ،همﭽنی ــن در س ــال  1398دول ــت بای ــد  126میلی ــارد
پرداخـــت میکـــرد کـــه تنهـــا  9میلیـــارد و  700میلیـــون تومـــان تاکنـــون پرداخـــت شـــده اســـت؛ ایـــن یعنـــی دولـــت در
مجم ــوع  3س ــال اخی ــر بای ــد در مجم ــوع  3س ــال اخی ــر  231میلی ــارد توم ــان اعتب ــار ب ــه صن ــدوق ذخی ــره بس ــیجیان پرداخ ــت
میک ــرده اس ــت ک ــه از ای ــن می ــزان  23میلی ــارد و  800میلی ــون توم ــان پرداخ ــت ش ــده اس ــت.
ش ــاید س ــﺌوالی بوج ــود آی ــد ک ــه صن ــدوق ﭼﮕون ــه ب ــا وج ــود کم ــک مح ــدود دول ــت توانس ــته ای ــن می ــزان خدم ــات را اراﺋ ــه
ده ــد؟
صنـــدوق ذخیـــره بســـیجیان بـــه جهـــت ســـابقه فعالیـــت و وجوهـــی کـــه از طریـــق فعالیـــت هـــای اقتصـــادی بدســـت آمـــده و
س ــودهای حاصل ــه از آن توانس ــته ای ــن مه ــﻢ را انج ــام ده ــد و ب ــه کس ــانی ک ــه در گذش ــته ب ــه آنه ــا خدمات ــی اراﺋ ــه نش ــده و
حقش ــان ب ــه نوع ــی ﺿای ــع ش ــده ب ــود خدم ــات اراﺋ ــه ش ــده اس ــت.
بنابرایـــن مشـــاهده میکنیـــد کـــه صنـــدوق طـــی مـــدت  3ســـال اخیـــر حـــدود  3برابـــر کمـــک دریافـــت کـــرده از دولـــت،
خدمـــات اراﺋـــه داده اســـت.
در کنـــار ایـــن طـــرح هـــا ،هزینههـــای ســـرمایهگذاری وجـــود دارد کـــه در ســـال  98مقدمـــات ســـاخت مجتمـــع خدمـــات
رفاهـــی در ارومیـــه جهـــت اراﺋـــه خدمـــات را آغـــاز کردهایـــﻢ .همﭽنیـــن در برنامههـــای آتـــی قصـــد داریـــﻢ بتوانیـــﻢ در
اســـتانهای محـــروم مـــرزی و مذهبـــی ﭼنیـــن مجتمـــع هایـــی را جهـــت اراﺋـــه خدمـــات گســـتردهتر و بهتـــر ایجـــاد نماییـــﻢ
ک ــه در همی ــن رابط ــه مدته ــا اس ــت در ح ــال مذاک ــره ب ــا اس ــتانهای ف ــارس و خوزس ــتان هس ــتیﻢ ت ــا ب ــه نتیج ــه مطل ــوب
دســـت پیـــدا کنیـــﻢ.

افزایش  70درصدی سودآوری صندوق؛ پرداخت سود مرکب به حق عضویت اعضاء
خوشبﺨتانه از زمانی که تیﻢ جدید مدیریتی صندوق را تحویل گرفته است ،صندوق ذخیره بسیجیان جهﺶ بسیار خوبی را در تولید
ﺛروت ،ارزش افزوده و میزان سود آوری داشته است .به جهت سرمایه گذاریهای جدیدی که داشتهایﻢ ،به نسبت سال  1395حدود 70
درصد افزایﺶ سودآوری داشتیﻢ.
از آنجایی که کلیه امور اقتصادی صندوق در شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد است ،که  100درصد سهام آن متعلق به صندوق ذخیره
بسیجیان میباشد در حال برنامهریزی برای انتشار و عرﺿه سهام شرکت سرمایهگذاری امین اعتماد در بورس هستیﻢ .که انشاءاﷲ اگر
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بتوانیﻢ این شرکت را از سهامی خاص به عام تبدیل و در بورس سهام آنرا عرﺿه کنیﻢ ،میتوانیﻢ یکی از مهمترین برنامهها که سهامدار
کردن اعﻀا است را اجرایی کنیﻢ.

از دیﮕـر اقدامهـای موﺛـری کـه در مـدت روی کار آمـدن تیﻢ مدیریتی جدید رخ داده اسـت ،پرداخت سـود مشـﺨﺺ به اعﻀا اسـت .در
گذشـته اعﻀـا پـس از پرداخـت حـق عﻀویـت پـس از سـالها مبلـﻎ دریافتیشـان به انـدازهای بود کـه اندك کمکـی از وجـوه دولت نیز
بـه آنهـا تعلـق میگرفـت .بـرای مثال کسـی کـه در سـال  1377مبلﻎ  3هـزار و  300تومـان بابت حق عﻀویـت پرداخت کـرده بود اگر
امـروز بـرای دریافـت پـول مراجعـه مـی کرد یک  3هـزار و  300تومـان بعالوه دو برابـر آن که دولت پرداخـت کرده بود یعنـی  6هزار و
 600تومـان ،مجموعـا  9هـزار و  900تومـان بـه آن تعلـق میگرفـت .امـا در حال حاﺿر بـا برنامه ریزی هـا و رایزنی های انجام شـده با
هیﺌـت امنـا و مصوبـهای کـه توانسـتیﻢ از هیﺌـت امنـا دریافت کنیـﻢ ،هر عﻀوی مبلغـی که بابت حق عﻀویت به حسـاب صنـدوق واریز
میکنـد در زمـان انصـراف یـا پایـان دوره عﻀویـت بـه نسـبت سـود آوری صندوق یعنـی هر میزان سـودی کـه در این سـالها صندوق
بدسـت آورده باشـد بصـورت مرکـب محاسـبه میشـود .بطـور مثـال اگـر عﻀوی در سـال  1398مبلـﻎ  225هـزار تومان حـق عﻀویت
پرداخـت کنـد و سـود صنـدوق در همیـن مـدت  20درصد باشـد به آن عﻀو به نسـبت مبلـﻎ حق عﻀویت تعلـق میگیـرد .در ادامه در
سـال  1399سـود تعلـق گرفتـه بـه حـق عﻀویت جمع میشـود و سـود سـال  99به ایـن مبلﻎ تعلـق میگیرد.
یکـی دیﮕـر از مهمتریـن کارهـا در مـدت اخیـر شـﻔافیت و انﻀبـاط مالی در صندوق اسـت .عـالوه بر این تیـﻢ مدیریتی جدید سـرمایه
شـرکت امیـن اعتمـاد را از یکصـد میلیـون ریـال بـه  170میلیـارد تومـان افزایـﺶ داده اسـت کـه ایـن افزایـﺶ از محـل مطالباتمـان
از شـرکت تامیـن شـده اسـت .ایـن موﺿـوع قـدم بسـیار مهمـی بـرای اصـالح سـاختار مالـی و مقدمـه سـهامی عـام شـدن شـرکت
سـرمایهگذاری امیـن اعتمـاد اسـت.
همﭽنیـن سـرمایهگذاری از بﺨﺶهـای غیرمولـد را بـه بﺨﺶهـای مولـد منتقـل کردهایـﻢ .نتیجـه ﭼنیـن اقدامـی افزایـﺶ سـود سـال
 1396نسـبت بـه سـال  95حـدود  45درصـد همﭽنیـن افزایـﺶ سـود سـال  1397نسـبت بـه سـال  1396حـدود  62درصد و سـود
سـال 1398نسـبت بـه سـال  1397حـودد  22درصـد می باشـد.
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گفت و گو با  :دکتر ایرانی(معاون توانمندسازی و امور رفاهی)

دکتر مازیار عظیم زاده ایرانی
(معاون توانمندسازی و امور رفاهی)

طرحهــای «حامــی» و
«شــهید شــهریاری» در
راســتای توانمندســازی
اعضــاء بــرای ایجــاد
اشــتغال پایــدار اجــرا
میشــو ند
اعزام بیش از  70هزار بسیجی عضو
صندوق به مشهد مقدس
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معاونـت توانمندسـازی و امـور رفاهـی اعﻀا دارای سـه بﺨﺶ اسـت.

عﻀـو را بـه انـدازه ای توانمنـد سـاخت که خـودش قادر باشـد هزینه

ایـن بﺨـﺶ ها شـامل مدیریت واحد اعﻀـا که جذب و سـاماندهی و

سـﻔر یـا بﺨشـی از آن را پرداخـت نماید .عـالوه بر این ،نـﮕاه و رویکرد

تعییـن تکلیـﻒ دریافت حـق عﻀویت را بـه عهـده دارد .بﺨﺶ دیﮕر

به صندوق ،نﮕاه خدمت رسـانی به اعﻀا اسـت .در این راسـتا از سـال

واحـد خدمات رفاهی اسـت که شـامل مدیریت کلیـه خدماتی که از

 1395دو گام جـدی اعـزام بـه مشـهد مقـدس و پرداخـت وامهـای

سـوی صنـدوق اراﺋه می شـود و همﭽنین خدماتی کـه در آینده قرار

معیشـتی آغـاز شـده و حمایت های اجتماعـی و فرهنﮕی در دسـتور

اسـت اراﺋه شـود را بر عهده دارد ،و بﺨﺶ سـوم واحد توانمندسـازی

کار قرارگرفته اسـت.

اعﻀاء است.

از دیﮕـر سـو ،ﻻزم بـود تـا اعﻀـای صنـدوق مرتـب بروزرسـانی و

یکـی از مهمتریـن بﺨﺶهـا ،توانمندسـازی اعﻀـا اسـت ،بـا توجـه

دسـته بندی شـوند ﭼراکه برخـی پرداخت حق عﻀویتشـان را قطع

بـه ایـن کـه از اهﻢ وﻇایـﻒ صندوق نسـبت به اعﻀـاء اراﺋـه خدمات

کـرده بودنـد ،برخی حتی نمیدانسـتند کـه عﻀو هسـتند ،برخی از

حمایتـی اجتماعـی و فرهنﮕـی اسـت و ایجاد یک اسـتقالل نسـبی

میـزان حـق عﻀویت پرداختـی اطالع نداشـتند و نمی دانسـتند که

مالـی اهمیـت فراوانـی در ﺛبات اجتماعی اعﻀـاء دارد و بـا عنایت به

تکلیـﻒ آنهـا ﭼه شـده اسـت ،این موارد سـبب شـد تا تکلیـﻒ اعﻀا

اینکـه بـه ایـن دلیل که بﺨـﺶ زیادی از اعﻀا اشـتغال پایـدار ندارند

را مشـﺨﺺ کنیـﻢ .در این رابطه طرح سـامانه حمایتی بسـیجیان یا

یـا تحـت پوشـﺶ هیـﭻ نهـاد و سـازمانی نیسـتند ،تـالش میکنیﻢ

سـحاب راه اندازی شـد که به وسیله این سـامانه تمامی خدمات اراﺋه

تـا بتوانیـﻢ در مسـیری حرکـت کنیﻢ که منتـﺞ به توانمنـدی اعﻀاء

شـده بصـورت الکترونیکـی و آنالین انجام میشـود و هر عﻀـو دارای

شـود ،بـه جـای دادن ماهـی ،ماهیﮕیری را بـه آنها آمـوزش دهیﻢ تا

یـک پروفایـل مشـﺨﺺ اسـت کـه میتوانـد در آن خدمـات دریافت

در تامیـن درآمد توانمند شـوند.

شـدهاش را مشـاهده نماید .طـرح مذکور به این جهـت حاﺋز اهمیت

تیـﻢ مدیریتـی جدیـد بـر ایـن عقیده اسـت کـه سـرمایه گـذاری ها

اسـت کـه در آغـاز آمـار مشـﺨصی از تعداد اعﻀـا وجود نداشـت و با

و هزینـه هـا بایـد بـه سـمت و سـویی سـوق داده شـود که بـه جای

تـالش تیـﻢ جدید توانسـتیﻢ اعﻀای صنـدوق را شناسـایی کنیﻢ که

پرداخـت هزینه سـﻔرهای زیارتی گسـترده جهت خدمـات اجتماعی،

در حـال حاﺿـر حدود سـی صد هـزار عﻀـو را داریﻢ.
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هدفگذاری برای جذب یک میلیون
بسیجی در صندوق

کمک صندوق به اعضا برای انجام سفرهای
زیارتی  ،عتبات عالیات و سوریه

عالوه بر این ،از شهریورماه سال جاری با تصمیﻢ مدیریت ارشد

پس از جذب ،اعﻀا خدمات دریافت میکنند .در این راستا نﺨستین

صندوق و ابالغ فرمانده سازمان بسیﺞ به رده های تابعه ،جذب جدید

قدم اعزام به مشهد مقدس بود ،که اعﻀای تحت پوشﺶ طرح رمﻀان

صندوق آغاز شده است که تاکنون حدود  120هزار نﻔر جدید جذب

)اعﻀایی که به دلیل ﺿعﻒ اقتصادی یارانه آنها توسﻂ سازمان بسیﺞ

شدهاند ،ﺛبت نام جدید داشته ایﻢ که حدود  80%آن ها تطبیق شرایﻂ

پرداخت میشود( به عنوان جامعه هدف انتﺨاب شدند .اکثریت این اعﻀا

شدهاند که میتوان گﻔت و توانستهایﻢ هدف گذاری صندوق برای سال

تاکنون به مشهد نرفته بودند ،با تدابیر اندیشیده شده این اعﻀا به همراه

1399را محقق کنیﻢ .در اجرای این هدف مهﻢ توانستیﻢ با هماهنﮕی

خانوادههایشان که عددی حدود  70هزار نﻔر هستند بصورت رایﮕان عازم

معاونت سرمایه انسانی سازمان بسیﺞ در  32مرکز سﭙاه استان

مشهد مقدس شدند.

نمایندگی صندوق ذخیره بسیجیان ایجاد کنیﻢ .هدف ایجاد ﭼنین
نمایندگیهایی ،تسریع خدمات رسانی به اعﻀا و همﭽنین وﻇیﻔه
شناسایی و جذب را هﻢ بر عهده دارند .از دیﮕر سو تﻔکرات منﻔی
نسبت به صندوق وجود داشت که با تالشهای صورت گرفته ،دید
اعﻀاء نسبت به صندوق تغییر کرد و سبب شد تا صندوق بتواند پس از
 15سال از تاسیس ،خودش را بهتر و کاملتر به بسیجیان معرفی کند.
یکی دیﮕر از نکات مهمی که سبب شد صندوق ذخیره بسیجیان با
افزایﺶ و استقبال اعﻀاء مواجه شود ،کمک سازمان بسیﺞ مستﻀعﻔان
به پرداخت حق عﻀویت برخی از اعﻀاء است .در این باره معاونت
سرمایه انسانی بسیﺞ  40درصد حق عﻀویت برخی از اعﻀا را متقبل
شد و عالوه بر این با برنامهریزی و تصمیﻢ مدیریت عامل صندوق
دریافت حق عﻀویت به صورت ﭼهار قسﻂ انجام می پذیرد که سبب
شده بسیجیان نسبت به عﻀویت عالقه مند شوند.
از دیﮕر فعالیتهای مهﻢ در مدت مدیریت  4سال اخیر شناسایی
اعﻀای قدیمی است که مدتی حق عﻀویت پرداخت کردهاند و دیﮕر

در اجرای این طرح آستان قدس رﺿوی همکاری موﺛری را انجام داد.

ادامه ندادهاند .تاکید مدیریت صندوق بر این است تا این اعﻀا شناسایی

تاکید مدیریت صندوق بر این بود که این اعزام ها به مشهد ختﻢ نشود،

شوند و حق عﻀویت آنها بعالوه سودشان باز پرداخت شود و خدمتی

به همین جهت سامانه گردشﮕری سحاب را در دستور کار داریﻢ تا

که از صندوق طلبکار هستند را دریافت کنند .معتقدیﻢ این حق الناس

تمامی اعﻀا بتوانند از خدمات اعزام ها استﻔاده کنند .از دیﮕر سو برای

است و باید پیﮕیری شود.

سال  99مقاصدی ﭼون مشهد ،شیراز ،قﻢ  ،سرعین و شمال را در نظر

درباره اراﺋه خدمات به اعﻀا بنای ما بر اراﺋه خدمات عادﻻنه است تا هر

گرفته ایﻢ .همﭽنین جهت اعزام اعﻀاء به عتبات عالیات و سوریه نیز در

عﻀوی براساس میزان مدت عﻀویت خدمات دریافت کند .همﭽنین

حال برنامهریزی هستیﻢ تا انشاء اﷲ در سال آینده بتوانیﻢ با تمهیدات

هدفﮕذاری ما در جذب اعﻀا ،جذب یک میلیون نﻔر در مدت  5سال

اندیشیده شده این طرح را اجراﺋی نماییﻢ و با پرداخت تسهیالت بتوانیﻢ

از  1398تا  1403است که خوشبﺨتانه گام نﺨست در سال جاری با

اعﻀا را عازم این سﻔرها کنیﻢ.

موفقیت برداشته شده است و به هدف تعیین شده دست پیدا کردهایﻢ.

دیﮕر خدمات اراﺋه شده ،بن های حمایت معیشتی و خدمات آموزشی و

در این باره البته یک سنﮓ بزرگی پیﺶ روی ما است که مسﺌله کمک

بن های آموزشی است که اعﻀا میتوانند با مراجعه به سامانه شتاب و

دولت به صندوق است که متاسﻔانه به طور کامل محقق نشده است ،با

سحاب خدمات آموزشی را با تﺨﻔیﻒ دریافت کنند و از این خدمات نیز

این حال تالش شده تا اراﺋه خدمات محدود به کمک های دولت نشود.

بهرهمندشوند.
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صنـدوق ذخـیـره بـسـیجیان

اجرای بیمه تکمیلی درمان با پوشش 30
میلیون تومانی

اما یکی از مهمترین و کلیدی ترین اقدامات صورت گرفته در حوزه
خدمات ،بیمه تکمیلی درمان است که با پیﮕیریهای ریاست

صندوق میسر شد .خوشبﺨتانه صندوق توانسته با عقد قرارداد با
یک شرکت بیمهای قوی و معتبر این خدمات را فراهﻢ کند .به این

این خدمات میتوانند استﻔاده کنند؛ در حال حاﺿر اعﻀاء حدود
 30میلیون تومان پوشﺶ درمانی دریافت میکنند ،پوششی
که خوشبﺨتانه به سرعت و آنالین انجام میشود .تالش ما بر
این بوده است که با کمترین زمان ممکن ،اعﻀا بدون کاغذبازی
خدمات دریافت کنند که همین مسﺌله سبب شده تا اعﻀای
متقاﺿی بیمه تکمیلی بصورت تصاعدی افزایﺶ پیدا کنند.

صورت که اعﻀاء با پرداخت ماهانه  5هزار تومان حق عﻀویت از

برنامه ریزی برای ایجاد اشتغال پایدار

با این تﻔاسیر مهمترین وﻇیﻔه معاونت ،توانمندسازی اعﻀا است.

در این باره هدف گذاری معاونت ،توانمندسازی اقتصادی و ایجاد
اشتغال پایدار است .در این باره دو طرح را در حال اجرا داریﻢ.
در طرح شهید شهریاری هدف ایجاد تسهیالت  3میلیارد تومانی
برای شرکت ها از طریق تعامل با سازمانهای دولتی است .در
این راستا شرکت دریافت کننده تسهیالت را موﻇﻒ کردهایﻢ
طی قراردادی که با صندوق منعقد میکند برای اعﻀای معرفی
شده از سوی صندوق بر اساس نیاز خود و تﺨصﺺ اعﻀاء اشتغال
پایدار ایجاد نماید .طی هدف گذاری که در صندوق صورت گرفته؛
تعریﻒ ما از اشتغال پایدار یعنی عﻀو مذکور بتواند یک فعالیت
مداوم سه ساله در ﭼارﭼوب کارپذیر و کارفرما با بیمه و پوشﺶ
تامین اجتماعی و دریافت حقوق ماهیانه حداقل سه میلیون تومان
است داشته باشد .از سوی دیﮕر تعداد نﻔراتی که باید برای آنها
ایجاد اشتغال کند را نیز تعیین میکنیﻢ.
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طرح دیﮕر ،طرح حامی است .هدف این طرح شناسایی ایدههای
کوﭼک است .به عنوان نمونه راهاندازی طرحهای کشاورزی و
دامداری با مقیاس کوﭼک یا طرحهای ایده محور که نیاز به
حمایتهای کوﭼک مالی دارند .گاو داری یا پرورش مرغ و ...؛ این
طرح یک اشکال بزرگ را پوشﺶ داده است و آن اینکه ممکن
است فرد پس از دریافت تسهیالت ،مبلﻎ دریافتی را هزینه کند
و دوباره نیازمند کمک شود .به همین جهت طرح حامی ،پس
از کمک به راه افتادن طرح کوﭼک ،فرد را راهنمایی میکند تا
به سطحی از پایداری ﺛابت برسد .و به عنوان نمونه از فرد عﻀو
طرح کسب و کار و طرح توجیهی میخواهیﻢ که همین مسﺌله
سبب میشود تا فرد فکر کند و برای آینده برنامهریزی نماید.
در واقع در طرح حامی هدف این است که به جای دادن ماهی،
ماهیگیری را به عﻀو آموزش دهیﻢ؛ از کارشناسان کارآفرینی در
این طرح استﻔاده شده تا طرح های مﺨتلﻒ ارزیابی شوند و به
افراد کمک می شود تا در اجرای طرح موفق باشند.

گفت و گو با :مهندس حامد حقی (معاون اداری و پشتیبانی)

ایجــاد  33نمایندگــی
ـیجیان
ـره بسـ
ـدوق ذخیـ
صنـ
در ســطح کشــور
گامی مهم برای توسعه خدمات به بسیجیان عضو
صندوق ذخیره بسیجیان در تمامی استان های
کشور

معاونت اداری و پشتیبانی صندوق همانطور که از عنوانﺶ پیداست
وﻇیﻔه پشتیبانی از فعالیت های صندوق را عهده دار است .مدیریت
منابع انسانی یکی از مهمترین وﻇایﻔی است که به این معاونت محول
گردیده است و همانطور که مبرهن است نیروی انسانی مهمترین
بازوی هر ارگان و سازمانی می باشد که طی تکلیﻒ هیﺌت محترم
امنای صندوق مبنی بر جذب و توانمندسازی یک میلیون بسیجی
طی پنﺞ سال و همﭽنین مصوبه هیﺌت مدیره صندوق در سال

صندوق و سﭙاه های استانی برگزار شد و ﺿمن معرفی برنامه های

 1397مقرر گردید نمایندگیهای استانی به منظور ارتباط مستقیﻢ

صندوق به سﭙاه های استانی ،آموزش های ﻻزم به نمایندگان اراﺋه تا

اعﻀای صندوق در استان ها در راستای دستیابی به ماموریت محوله

بتوانند با تسلﻂ کافی بر مبانی حقوقی صندوق و ﻇرفیتها به اراﺋه

از سوی هیﺌت امنا راه اندازی گردد .این معاونت با بهرهمندی از

ی خدمات به بسیجیان عﻀو صندوق بﭙردازند که انشاءاﷲ به صورت

متﺨصصین صندوق شاخﺺهایی را برای گزینﺶ افراد واجد شرایﻂ

سالیانه در مهرماه نشست سالیانه برگزار میﮕردد .اگرﭼه تمامی خدمات

استﺨدام نمایندگی های استانی تبیین و بر اساس سیاست صندوق

به صورت متمرکز و بر اساس زیرساختهای سامانه سحاب و شتاب

جهت استﺨدام از میان بسیجیان فعال استان ها به سﭙاه های

انجام میگیرد اما ﺿروری است تا نمایندگان استانی صندوق با تسلﻂ

استانی فراخوان داده شد که پس از  6ماه بررسی صالحیتها و

بر برنامه ها بتوانند تسهیلگر و راهنمایی کننده خوبی برای اعﻀا

انجام مصاحبه تﺨصصی در حوزه های مدیریتی ،کارآفرینی ،روابﻂ

در استان ها باشند که تا کنون با توجه به ارزیابی های صورت گرفته

عمومی و فناوری اطالعات ،نمایندگان استانی انتﺨاب گردیدهاند و

دراین معاونت ،اهداف صندوق در راستای ماموریت محوله در استان ها

هﻢ اکنون کلیه فعالیت های صندوق در استان ها توسﻂ نمایندگان

تا حدود زیادی تحقق یافته است و انشااﷲ که سهﻢ نیروی انسانی در

پیﮕیری می شود.

نمایندگی های استانی در دستور کار قرار دارد.

از طرفی از آنجا که صندوق در دوره جدید هیﺌت مدیره فعالیتهای

گﻔتنی است معاونت اداری و پشتیبانی عالوه بر مدیریت منابع

متﻔاوتی را آغاز کرده است ﺿروری بود تا نمایندگان استانی صندوق و

انسانی صندوق ،بر امور دیﮕری از قبیل فناوری اطالعات  ،پشتیبانی

همﭽنین معاونتهای سرمایه انسانی بسیﺞ سﭙاه های استانی به عنوان

و تدارکات و امور قراردادها نیز مدیریت داشته و تمامی تالش این

متولی اصلی بسیجیان هر استان ،با خدمات اراﺋه شده در صندوق به

معاونت بر این مهﻢ استوار است که فعالیت ها و برنامه های صندوق

اعﻀا آشنا شوند که بر همین اساس هﻢ اندیشی مشترك معاونین

توسﻂ معاونتهای مالی و اقتصادی و توانمندسازی و امور رفاهی و

محترم سرمایه انسانی بسیﺞ سﭙاه های استانی و نمایندگان صندوق

همﭽنین نمایندگیهای استانی صندوق با پشتیبانی این معاونت به

در استانها مهرماه  1398به عنوان اولین گام همکاری مشترك

نحو مطلوب و شایسته انجام گیرد.
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گفت و گو با :حمید قره شیخ(مدیر سامانه سحاب)

سـامانه سـحاب پیشـانی ارائه
خدمـات صنـدوق ذخیـره
بسـیجیان اسـت
سامانه جامع خدماتی اجتماعی سحاب از
سال  1396مورد توجه قرار گرفت و فرایند
برنامه ریزی و برنامه نویسی آن شروع
شد .در سال  1398فازهای مختلف این
سامانه ،از جمله بخش فروشگاه ،بیمه،
ﺛبت نام ،عضویت و پروفایل شخصی
رونمایی شد .ضمن اینکه در آینده نزدیک
سامانه گردشگری سحاب هم رونمایی
می شود.

ســامانه ســحاب بــا هــدف اراﺋــه خدمــات یکﭙارﭼــه و دقیــق بــه
گونــهای برنامــه ریــزی شــده اســت کــه اعﻀــای صنــدوق بتواننــد
خدماتشــان را بطــور منظــﻢ و یکﭙارﭼــه ببیننــد و همﭽنیــن
خدمــات مــورد نظــر را دریافــت کننــد.
بــه دلیــل اینکــه تمــام اعﻀــای صنــدوق از خدمــات بصــورت
یکﭙارﭼــه بهــره منــد شــوند تمــام ســامانه هــا و زیــر ســامانههای
ســحاب را یکﭙارﭼــه کردیــﻢ .ســحاب یــک هســته اصلــی
تحــت عنــوان ســامانه عﻀویــت ســحاب دارد کــه ایــن ســامانه
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شناسایی ،ﺛبت نام و طبقه بندی اعﻀا را دارد.
ســامانه ســحاب بــه گونــه ای طراحــی شــده کــه بــرای
هــر عﻀــو یــک ســناریو و برنامــه مشــﺨﺺ طراحــی شــده
اســت و خروجــی نمایــﺶ داده شــده متﻔــاوت بــا هــر عﻀــو
دیﮕــر اســت .اعﻀــا را مطابــق بــا برنامــه هایــی کــه داریــﻢ و
تﻔاوتهایــی کــه بــا یکدیﮕــر دارنــد طبقــه بنــدی شــده انــد و
اعﻀــا زمانــی کــه ﺛبــت نــام میکننــد در یکــی از گــروه هــای
تعریــﻒ شــده وارد مــی شــوند .طبیعتــا مــوارد مربــوط بــه حــق

صنـدوق ذخـیـره بـسـیجیان

وﻇیﻔــه عﻀویــت و دریافــت خدمــات متناســب
بــا گروهــی کــه عﻀــو آن شــده انــد تغییــر
می کنــد.

مقیـاس بـزرگ قـرارداد سـبب می شـود کـه هزینه

هــر عﻀــو بعــد از ﺛبــت نــام و اســتعالم هــای

تمـام شـده بـرای اعﻀـا پایینتر از بـازار تمام شـود.

مربوطــه کــه دربــاره اش انجــام مــی شــود
پروفایــل شــﺨصی بــرای او تشــکیل مــی شــود.

یکـی از اهـداف مـا در

ســﭙس وارد پروفایــل شــﺨصی شــده و حــق

سـامانه سـحاب ایـن

بارگــذاری میکنــد و بــرای دریافــت خدمــات

هویت مسـتقل ایجاد

عﻀویــت را پرداخــت میکنــد ،مدارکــﺶ را
آمــاده مــی شــود .در حــال حاﺿــر ســامانه بیمــه
در حــال خدمــت رســانی بــه اعﻀــا اســت.
سـامانه دیﮕـری کـه در سـحاب در حـال
خدمـت دهـی اسـت سـامانه تسـهیالت اسـت.
بـه ایـن صـورت کـه اعﻀایـی کـه حاﺋـز دریافت
تسـهیالت قـرض الحسـنه هسـتند میتواننـد با
طـی فرآینـدی از خروجـی این سـامانه بـه بانک
معرفـی شـوند و تسـهیالت را دریافـت کننـد.
عـالوه بـر ایـن در ایـن سـامانه محدودیتهایـی
را بـرای اعﻀـا در نظـر گرفتـه ایـﻢ کـه تنهـا در
بـازه هـای زمانی مشـﺨصی میتوانند تسـهیالت
دریافـت کننـد و همﭽنیـن اولویـت بنـدی نیـز
صـورت میگیـرد.
سـامانه دیﮕـری کـه در سـحاب در حـال
خدمتدهـی اسـت سـحاب کاﻻ اسـت .در کلیت
ایـن سـامانه قصـد داریـﻢ کاﻻ را بـدون واسـطه
و پاییـن تریـن خدمـت بـه اعﻀـا اراﺋـه دهیـﻢ.
مجموعـهای از قراردادهـا را بـا برندهایـی داریـﻢ
کـه موجـب میشـود کاﻻهایـی را بـا قیمـت
درب کارخانـه تحویـل بﮕیرنـد .عـالوه بـر ایـن
بـن هایـی را بـرای اعﻀـا در نظـر گرفتـه ایﻢ .در
ایـن سـامانه سـعی کردهایـﻢ کـه کلیـه نیازهای
اعﻀـا را پوشـﺶ دهیﻢ .ایـن سـامانه در ﭼند ماه
آینـده بـه بلـوغ کاﻻیی خوبـی خواهد رسـید .در
سـامانه سـحاب کاﻻ قراردادهایـی را داریﻢ که در
مقایـس بـزرگ بسـته مـی شـود .مانند اسـتﻔاده
از خدمـات تﻔریحـی ،یـا خدمـات بیمـه ای کـه

اسـت کـه بـرای اعضا
کنیـم .ایـن هویـت بر
اسـاس سـن ،وضعیت

معیشـت ،و  ...ایجـاد
می شـود...

یکــی دیﮕــر از زیرســامانه هــا ســحاب گشــت اســت
کــه در حــال راه انــدازی اســت کــه مجموعــه ای
متنــوع از خدمــات تــور و بلیــﻂ و  ...را اراﺋه میدهد.
ســحاب گشــت خدمــات گروهــی و فــردی را اراﺋــه
میدهــد .ســحاب گشــت در حــال حاﺿــر مراحــل
پایــان برنامــه نویســی را پشــت ســر میگــذارد.
پــس از طــی فرایندهــا اعﻀــا میتواننــد بــا حداقــل
هزینــه خدماتــی را دریافــت کننــد .ایــن خدمــات
هــﻢ بــا یارانــه و هــﻢ بــدون یارانــه در نظــر گرفتــه
شــده اســت.
یکـی از اهـداف ما در سـامانه سـحاب این اسـت که
بـرای اعﻀا هویت مسـتقل ایجـاد کنیـﻢ .این هویت
بـر اسـاس سـن ،وﺿعیـت معیشـت ،و  ...ایجـاد می
شـود .اعﻀـا متناسـب بـا همیـن شـرایﻂ در دسـته
بنـدی هـای مﺨتلـﻒ قـرار مـی گیرنـد کـه نتیجـه
اش تﻔـاوت در پرداخـت حـق عﻀویـت و  ...اسـت.
مدنظرمـان اسـت تـا خدمـات اراﺋـه شـده بـه اعﻀـا
متـوازن شـود و تمام اعﻀـا عادﻻنه خدمـات دریافت
کنند .بر این اسـاس بـرای اعﻀا در دسـتهبندیهای
متﻔـاوت خدماتی با شـکل یکسـان امـا وزن متﻔاوت
در نظـر گرفته شـده اسـت.
بــر همیــن اســاس نیــاز بــود تــا زیــر ســامانههای
متﻔــاوت و سﻔارشــی شــدهای را ایجــاد کنیــﻢ .در
ســامانه ســحاب حــدود  60زیــر ســامانه در نظــر
گرفتــه شــده اســت کــه برخــی از آنهــا بــه مرحلــه
راه انــدازی رســیده انــد و برخــی دیﮕــر در حــال
تکمیــل هســتند .صنــدوق قصــد دارد تــا تمامــی
خدماتــﺶ را از طریــق ســامانه ســحاب اراﺋــه دهــد،
بــه عبــارت دیﮕــر پیشــانی اراﺋــه خدمــات صنــدوق
ســامانه ســحاب اســت .همﭽنیــن ســحاب در نظــر
دارد تــا بــا ایجــاد باشــﮕاه مشــتریان بــه اراﺋــه
خدمــات بــه تمامــی گــروه هــای جامعــه بﭙــردازد.
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گفت و گو با  :مهندس طراوتی

مهندس علی اصغر طراوتی

(مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد)

مهمترین رویکرد شرکت سرمایهگذاری امین
اعتماد در طول سه سال گذشته ،تبدیل منابع
غیرمولد به مولد و سودآوری شرکت بوده است

هدف امین اعتماد خروج از تصدی گری و مشارکت با شرط ایجاد اشتغال
است
صندوق ذخیره بسیجیان بر گرفته از مفاد اساسنامه قانونی آن موسسه از دو رویکرد حمایتی  -خدماتی و
اقتصادی برخوردار میباشد و در راستای عمل به رویکرد اقتصادی خود ،اقدام به ایجاد شرکت سرمایه گذاری

امین اعتماد نمود .عمالً شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد با هدف انجام فعالیتهای اقتصادی صندوق
ذخیره بسیجیان راه اندازی شده است .الزم به ذکر میباشد منابع اصلی تامین مالی صندوق شامل حق

عضویت اعضاء ،که توسط اعضاء پرداخت میگردد و سایر منابعی است که صندوق از سهم پرداخت دولت،
جذب میکند .قسمتی از این منابع مالی پس از جذب توسط صندوق در اختیار شرکت قرار میگیرد و پس
از طی فعالیتها و سرمایه گذاری های اقتصادی توسط شرکت در نهایت در قالبهای ساالنه به صندوق
جهت ارائه خدمت و انجام برنامه های صندوق پرداخت میگردد.

شـرکت سـرمایهگذاری امیـن اعتماد بـا تاخیر زیادی نسـبت به زمان
راهانـدازی صنـدوق ،در سـال  1383تاسـیس شـد ،امـا رونـد رشـد
اقتصـادی را متناسـب بـا زمـان طول عمر خود پشـت سـر نﮕذاشـته
بـود .بـا ایـن حـال در سـال  1395و بـا روی کار آمدن تیـﻢ مدیریتی
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جدیـد ،مکانیزمـی در نظـر گرفتـه شـد که شـرکت سـرمایه گذاری
امیـن اعتمـاد در حوزه انجام فعالیت های اقتصـادی و بهره وری منابع
تحـت مدیریـت آن فعالتر عمـل نماید.
یکـی از دﻻیلی که شـرکت سـرمایه گـذاری امین اعتماد در سـنوات

صنـدوق ذخـیـره بـسـیجیان

گذشـته نتوانسـته بود فعالیت ﭼشمﮕیری داشته باشـد ،عدم مطالبه

هـدف سـرمایه گـذاری شـرکت در مناطـق کـﻢ برخـوردار و محـروم

جـدی ماموریتهایـی بود که آنهـا نیز معلول فعالیت صنـدوق بودند،

معطـوف شـود و نیـز در سـرمایه گذاریهـا از تـوان تیﻢ هـای دانﺶ

در حقیقـت صنـدوق اگر بﺨواهـد رویکرد اراﺋه خدمـات به اعﻀاء خود

بنیان بسـیجی در راسـتای ایجـاد ارزش افزوده اسـتﻔاده گردد.

را بـه سـرانجام برسـاند ،نیازمنـد تﺄمیـن منابـع از محـل فعالیتهای

مجـددا ً تﺄکید میگردد که شـرکت سـرمایه گـذاری امیـن اعتماد به

اقتصادی شـرکت میباشد.

عنـوان بـازوی اقتصادی صندوق ذخیره بسـیجیان بـرای ایجاد درآمد

اراﺋـه خدمـات بـه اعﻀـاء بـه عنـوان راهبـرد اصلـی صنـدوق ذخیـره

در راسـتای اراﺋـه خدمات به اعﻀای صندوق تﺄسـیس گردید .هرﭼند

بسـیجیان از سـال  1395تعییـن گردیـد ،در واقـع هدف اصلـی از آن

بـرای خلـق منابـع و تولیـد ﺛروت بیـﺶ از اقدامـات انجام شـده جای

راهبـرد معرفـی خدمـات قابـل اراﺋـه بـه اعﻀـاء و اراﺋـه آن خدمات به

کار وجود داشـته اسـت اما همانطور که پیﺶ تر گﻔته شـد تناسـبی

اعﻀـاء بـود که با جدیت از سـال  1395برنامه ریزی و عملیاتی گردید.

بیـن طـول عمر شـرکت و روند رشـد آن وجود نداشـته اسـت و تنها

در همین راسـتا ایجـاد توازن بین منابع مورد نیاز جهـت اراﺋه خدمات

در 3سـال اخیـر شـرکت بـه انجـام مﺄموریـت اصلـی خود بـه صورت

بـا نوع و وسـعت آن خدمـات از اهمیت ویـﮋهای برخـوردار گردید.

جدی پرداخته اسـت.

ﻻزم بـود تـا رونـدی طـی شـود تـا منابـع صنـدوق و شـرکت ﺿمن

بـه لطـﻒ الهی ﭼشـﻢ اندازی روشـن و مثبـت در آینده شـرکت قابل

حﻔـﻆ ﺛـروت ،ایجـاد ارزش افـزوده و درآمدزایـی ،تﺄمیـن منابع مالی

ترسـیﻢ میباشـد امـا بایـد ایـن نکتـه مـورد توجـه واقـع شـود کـه

مـورد نیـاز جهت اراﺋـه خدمات صندوق بـه اعﻀاء را نیز شـامل گردد

شـرکت در برهـهای تصمیـﻢ به تحول و پیشـرفت گرفـت که متقارن

کـه ایـن مهﻢ از ابتدا سـال  1396در دسـتور کار تیﻢ مدیریتی جدید
شـرکت قـرار گرفـت و برنامهریزیهـای مربوطه در شـرکت سـرمایه
گـذاری امیـن اعتماد انجام گردید .در گام نﺨسـت سـرمایهها و سـبد
داراییهـای شـرکت بـا هدف تعیین حجـﻢ داراییهای مولـد و یا غیر
مولـد مورد ارزیابی و شناسـایی قـرار گرفت.
نکتـه حاﺋـز اهمیت در خصوص سـوابق سـرمایه گذاریهای شـرکت
ایـن بود که جنس سـرمایه گذاریها ،غالباً سـﭙرده گـذاری و دریافت

سـود بانکـی بـوده اسـت و متاسـﻔانه ﭼشـﻢ انـداز کوتاه مـدت ،میان
مـدت و بلنـد مدت در تشـکیل سـبد سـرمایه گذاری شـرکت با نﮕاه
مولـد بـودن آن سـرمایه گذاریهـا مـورد توجـه واقـع نشـده بـود اما
از ابتـدای سـال  1396هیـﺄت مدیـره و مدیریـت اجرایـی شـرکت با
ترسـیﻢ یک مسـیر جدیـد و بـا بازنﮕری در زیرسـاختهای شـرکت،
فصـل جدیـدی را در انجـام فعالیت های شـرکت آغاز نمـود از جمله
مهـﻢ تریـن اقداماتی که میتوان به آن اشـاره کرد تبدیـل داراییهای
غیرمولـد بـه مولـد و تولیـد سـود از سـرمایه گذاریهای مشـارکتی،
بـه جـای سـﭙرده گـذاری بانکـی بـود .ﻻزم به ذکر اسـت کـه اولویت
سـرمایه گذاریهـای شـرکت در مناطـق محـروم و یـا کﻢ برخـوردار
قـرار گرفـت تـا بتوان بـا مشـارکت بﺨﺶ خصوصـی و عـدم رقابت با
آن ،ﺿمن تولید ﺛروت ،در ایجاد اشـتغال و کار آفرینی نیز در راسـتای
اهداف صنـدوق قدم بـردارد.
در دوره مدیریتی جدید همواره سـعی شـده اسـت به سـمتی حرکت
شـود تـا منجـر به ایجاد هـﻢ افزایی بـا بﺨﺶ خصوصی گـردد و نقاط

تــاش کردیــم بــه ســمتی حرکــت کنیــم تــا بتوانیــم همافزایــی

ایجــاد کنیــم و نقــاط هــدف ســرمایه گــذاری مــان بــه مناطــق کــم
برخــوردار و محــروم ببریــم .همچنیــن بتوانیــم تیــم هــای دانــش
بنیــان را حمایــت کنیــم کــه بــا اســتفاده از دانــش آنهــا ارزش

افــزوده ای را تولیــد کنیــم...

بـا تکانههـای شـدید اقتصـادی کشـور بـوده اسـت ،در حالی کـه در
شـرایﻂ نرمال مسـیر پیشـرفت هموارتـر میبوده اسـت .با تمـام این
شـرایﻂ طـی مسـیر تحـول آغـاز ،هـدف گذاریهـا تعییـن ،اصـالح
سـاختار سـرمایه گذاریهـا و سـبدهای دارایـی ها و منابع نیـز انجام
شـده اسـت و تیﻢ مدیریتی شـرکت به دنبال پذیرش و عرﺿه سـهام
شـرکت در بـازار بـورس بـا حداکثر شـﻔافیت مالی میباشـد.
یکـی از مواردی که همواره جزء برنامههای اصلی شـرکت بوده اسـت،
اصـالح سـاختار مالی شـرکت میباشـد .بدیـن معنا کـه مﺨتصات و
متناسـب
صورتهـای مالی شـرکت در انـدازه و ابعادی اراﺋه گردد که
ِ
پذیـرش در بـازار بـورس باشـد .کـه این موﺿـوع از مواردی اسـت که
در سـنوات گذشـته مـورد بـی مهری واقع شـده بـود .زمانیکه سـهام
یـک شـرکت در بـازار بـورس عرﺿـه میگـردد هماننـد قـرار گرفتن
آن در یـک اتـاق شیشـه ای میباشـد کـه تمامـی اطالعـات آن برای
سـهامداران و ذینﻔعـان از اهمیـت باﻻیـی برخوردار بوده و میبایسـت
دارای شـﻔافیت حداکثری باشـد و در صورت بورسـی شـدن شـرکت
نقـد شـوندگی سـهام شـرکت ،ارتقـای شـﻔافیت عملکـرد و فعالیت
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شـرکت و گزارشهـای آن ،افزایـﺶ انﻀبـاط مالی و  ...از فواید بسـیار

عظیﻢ کاندید دریافت جایزه مزرعه نمونه کشـوری شـود و یا سـرمایه

خـوب این موﺿـوع خواهـد بود.

گذاری در شـرکت کسـب و کارهای تصویری آتریاد که در حوزههای

نـﮕاه تیـﻢ مدیریتی جدید در سـرمایه گذاریها لزومـاً نﮕاه بلند مدت

گرافیک کامﭙیوتری و پﺨﺶ زنده ،به عنوان یک اسـتارتاپ و شـرکت

نبـوده اسـت و سـرمایهگذاریهای میـان مـدت و کوتاه مـدت نیز در

دانـﺶ بنیـان فعال میباشـد را نیـز میتوان نـام برد.

برنامههـای شـرکت قـرار گرفته اسـت ،بدین معنا که متناسـب با هر

همﭽنیـن در نـﮕاه بلند مدت منابعی اختصاص داده شـد که عمر این

سـرمایه گذاری اسـتراتﮋی خاص آن شـامل زمان و نحـوه ورود به آن

جنـس از سـرمایه گذاری ها از سـه سـال باﻻتر میباشـد کـه در حال

سـرمایه گـذاری و نیـز خـروج از آن اتﺨـاذ گردد بدین صـورت که در

حاﺿـر بیشـتر مربوط به حـوزه راه و سـاختمان بوده اسـت .به عنوان

بهتریـن زمـان به سـرمایه گـذاری مربوطه وارد شـود ،مراحل رشـد و

یـک نمونـه میتـوان بـه سـرمایه گـذاری در پـروژه آزادراه اصﻔهان –

بلوغ آن سـرمایه گذاری به بهترین وجه طی شـود و در بهترین زمان

شـیراز اشـاره نمـود ،که البته شـرکت فشـار قابل توجهـی را متحمل

ممکـن از آن خروج انجام شـود.

گردیـده اسـت امـا این امید وجـود دارد که پـس از راهانـدازی پروژه و

بـه عنـوان مثـال در اجـرای این برنامـه ،نﮕاه ویـﮋه به سـبد دارایی ها

سـوددهی ،درآمـد پایداری برای شـرکت ایجـاد گردد.

بـود کـه منابـع غیرمولـد به مولـد تبدیل شـوند .در این راسـتا سـبد

نکته حاﺋز اهمیت دیﮕری که میبایست به آن اشاره نمود این است که

داراییهای شـرکت با سـه نﮕاه کوتـاه مدت ،میان مـدت و بلند مدت

شرکت در سه سال گذشته عالوه بر اقدامات و فعالیتهای زیرساختی

تقسـیﻢ گردیـد .بـه عنوان نمونـه در نـﮕاه کوتاه مدت با ورود بﺨشـی

و همﭽنین اصالح فرآیندها و ...دارای روند سوددهی صعودی بوده است

از داراییهـای شـرکت بـه بـازار بـورس ارزش افـزوده مناسـبی تولید

که ان شاءا ...به لطﻒ خداوند منان ،این سوددهی در طول سال جاری و

گردیـد .بایـد دقت کرد کـه ورود به بـازار بورس از جمله مـواردی بود

سالهای آتی نیز ادامه خواهد یافت.

کـه در سـنوات گذشـته کمتر مـورد توجه قـرار داشـت .در نﮕاه میان

از جملـه اهـﻢ برنامههای آتی شـرکت میتـوان به راه انـدازی صندوق

مـدت مشـارکت در طـرح ها و پروژه های پیشـنهادی در دسـتور کار

پﮋوهـﺶ و فنـاوری ،راه انـدازی صنـدوق جسـورانه ،پیﮕیـری عرﺿه

قـرار گرفـت مثـال از پـروژه هـای مهـﻢ و موفقیت آمیزی که شـرکت

سـهام شـرکت در بازار بورس و سـرمایه گذاری در حوزه گردشـﮕری

در یـک سـال اخیـر توانسـت در آن سـرمایه گـذاری کنـد ،پـروژه

و سـالمت و انجـام فعالیتهـای موﺛـر در آن بـازار اشـاره نمـود کـه

پـرورش ماهیـان گرمﺂبی ذیل شـرکت تکثیر وپرورش آبزیان شـوش

انشـاءاﷲ بتوانیـﻢ آنهـا را عملیاتی کنیﻢ.

بـوده اسـت .این پـروژه با مشـارکت بﺨـﺶ خصوصی انجام شـد و به

در انتهــا تیــﻢ مدیریتــی شــرکت امیــدوار اســت بــا ادامــه ایــن رونــد

کسـب موفقیـت های خوبی منجـر گردید .به عنوان نمونه با سـرمایه

و حرکــت در مســیر ریــل گــذاری هــای انجــام شــده بتوانــد منابــع

گـذاری انجـام شـده در این پروژه دسـتاوردهایی نظیر دو برابر شـدن

شــرکت و بــه تبــع آن ،منابــع مــورد نیــاز صنــدوق ذخیره بســیجیان

حجـﻢ اشـتغال برنامه ریـزی بهتر ،ایجـاد کارخانه تولید غـذای ماهی

را بــرای اراﺋــه خدمــات بــا کیﻔیــت بــه اعﻀــاء ایجــاد نماید تــا جامعه

و همﭽنیـن برنامهریـزی بـرای تولیـد ماهیهـای خاویـاری در ﭼنـد

بســیجیان محتــرم کشــور از دریافــت خدمــات بهتــر و بیشــتری

سـال آینده بدسـت آمد که سـبب شـد ایـن مزرعـه  105هکتاری و

بهرهمنــد گردنــد.
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صنـدوق ذخـیـره بـسـیجیان

معرفی سحاب (سامانه حمایتی اجتماعی بسیجیان)

صندوق ذخیره بسیجیان در راستای

ایجاد شده ،سایر افراد غیر عضو صندوق نیز می توانند با حضور

حمایتی و توانمندسازی به اعضای خود و

کاربران بسته نوع عضویت در سامانه از خدمات متنوعی

عمل به رسالت خود و ارائه خدمات

با توجه به برنامه ها و طرح های معرفی
شده در بخش توانمندسازی و خدمات

رفاهی اعضا  ،سامانه حمایتی اجتماعی بسیج (سحاب) را ایجاد

نموده است .این سامانه با هدف ارائه خدمات سیستم محور به
اعضا ،تجمیع خدمات و یکپارچه سازی پروفایل اعضا ایجاد شده
است .با توجه به حجم باالی کاربران صندوق و قدرت خرید

اقدامات سحاب :

شناسایی پذیرندگان اراﺋه دهنده خدمات و پیشنهاد قرارداد و

تﻔاهﻢ نامه های مورد نیاز
انجام مکاتبات و مذاکرات با سازمان ها ،موسسات ،کارخانجات

در این سامانه نسبت به دریافت خدمات اقدام کنند.

بهره مند خواهند شد .این خدمات شامل موارد ذیل است :
-1تسهیالت

 -2فروشگاه کاال و خدمات (خدمات تفریحی ،تحصیلی و

سایر خدمات ضمن برخورداری از تخفیفات مناسب)

 -3گردشگری
 -4بیمه

انجام مکاتبات و مذاکرات با پذیرندگان اراﺋه دهنده خدمات
برای دریافت خدمات تﺨﻔیﻔی در قالب سحاب از طریق نمایندگی
صندوق در استان ها یا به صورت متمرکز
بهره برداری و بروز رسانی سامانه سحاب

و ...جهت اراﺋه خدمات در قالب باشﮕاه مشتریان
نسیم خدمت
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عضو عادی:

کاربرانی که اقدام به عﻀویت در سامانه نموده و از کاﻻ یا خدمات تعریﻒ شده در سامانه استﻔاده می کنند .این گروه
از پرداخت هر گونه حق عﻀویت معاف هستند.

خدمات ارائه شده در سامانه سحاب:
صندوق مکلف است تا سود حاصل از فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری از محل سهم واریزی
دولت را به عنوان منابع مالی ارائه خدمات به اعضای طالیی خود اختصاص دهد .همچنین در
راستای توسعه سامانه سحاب و ایجاد منابع درآمدی ،مجموعه ای از خدمات با تخفیف های

محدودتر و تنوع کمتر در اختیار سایر اعضای سامانه (اعضای ویژه و عادی) به شرح زیر در نظر گرفته
می شود:

تســهیالت :اعﻀــای صنــدوق بــر اســاس دوره عﻀویــت و
همﭽنیــن بودجــه اختصــاص یافتــه ،از تســهیالت بانکــی قــرض
الحســنه بهرهمنــد مــی شــوند .ایــن تســهیالت شــامل پرداخــت
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مبلــﻎ مصــوب بــه فــرد وام گیرنــده و یــا ایجــاد امــکان خریــد
کاﻻهــای موجــود در فروشــﮕاه بــه صــورت اقســاطی مــی باشــد.
نحــوه تﺨصیــﺺ و محاســبه میــزان تســهیالت اعﻀــاء صنــدوق

صنـدوق ذخـیـره بـسـیجیان
بــر اســاس مــدل هــای اقتصــادی تعریــﻒ شــده در صنــدوق مــی
باشــد .نکتــه حاﺋــز اهمیــت یکﭙارﭼﮕــی کامــل سیســتﻢ تﺨصیــﺺ
و پرداخــت وام بیــن صنــدوق و بانک¬هــای عامــل مــی باشــد و
ســوابق تســهیالت و تراکنــﺶ هــای بانکــی در ســامانه بــرای عﻀــو
قابــل مشــاهده مــی باشــد.

فروشــگاه مجــازی :مجموعــه خدمــات و ســرویس هــای

متنــوع ســامانه ســحاب بــر بســتر فروشــﮕاه مجــازی اراﺋــه خواهد
شــد .در واقــع کاربــران از طریــق ایــن فروشــﮕاه عــالوه بــر تهیــه
کاﻻهــای مــورد نیــاز خــود بــا شــرایﻂ ویــﮋه اعــﻢ از تﺨﻔیــﻒ،
دریافــت بــن و تســهیالت خریــد کاﻻ و  ...امــکان دریافــت بســته
هــای خدمــات طراحــی شــده شــامل خدمــات آموزشــی ،انــواع
خدمــات بیمــه ،خدمــات تﻔریحــی ،ورزشــی ،رســتوران و  ...را
خواهنــد داشــت.

گردشــگری :ایــن ســامانه بــا هــدف اراﺋــه خدمــات در حــوزه

هــای گردشــﮕری و ســیاحتی بــه اعﻀــای صنــدوق و ســایر

اعــزام گروهــی در قالــب کاروان هــای ســیاحتی و زیارتــی و
همﭽنیــن خدمــات مســافرتی انﻔــرادی بــه شــهرهای زیارتــی و
ســیاحتی داخــل کشــور ماننــد مشــهد ،قــﻢ ،اصﻔهــان ،شــیراز،
شــهرهای شــمالی کشــور و  ...و شــهرهای زیارتــی خــارج کشــور
ماننــد کربــال و نجــﻒ ســاماندهی خواهــد شــد.
خدمات تعریف شده ذیل این سامانه شامل:

تولیــد محتــوای اطــالع رســانی و تبلیغــی جهــت معرفــی

ســامانه ســحاب و خدمــات آن بــه جامعــه هــدف بــر اســاس
ﺿوابــﻂ موسســه
راه اندازی سامانه تﺨصیﺺ اعتبار تسهیالت در سحاب
ایجــاد میــز کار مدیریتــی بــرای تمامــی ســطوح )صنــدوق،
ســازمان بســیﺞ ،نماینــدگان اســتانی و  (...و اعﻀــا
راه انــدازی ســامانه پاســﺨﮕویی بــه مشــتریان جهــت رفــع
مشــکالت ناشــی از خریــد کاﻻ و یــا خدمــات دریافتــی

اعﻀــای ســحاب ایجــاد مــی شــود .در ایــن ســامانه خدمــات

بانک اطالعاتی اعضا:
سحاب در راستای ارائه خدمات سیستم

محور ،ابتدا سامانه عضویت را در جهت
یکپارچه سازی پروفایل اعضا به عنوان هسته

اصلی سحاب طراحی نموده است .انواع عضویت در

این سامانه به شرح ذیل تعریف می گردد:
عضو طالیی:

اعﻀای اصلی صندوق ذخیره بسیجیان هستند که جامعه هدف
اصلی اراﺋه خدمات می باشند .بانک اطالعاتی این گروه توسﻂ
سازمان بسیﺞ و براساس استانداردها و معیارهای مشﺨﺺ احصاء
شده و جهت عﻀویت به صندوق ذخیره بسیجیان ارسال می گردد
که بر اساس قانون می بایست یا بیﺶ از سه ماه سابقه حﻀور در
جبهه های حق علیه باطل داشته باشند یا حداقل یکسال عﻀو
فعال بسیﺞ بوده و عﻀویت ایشان در بسیﺞ استمرار داشته باشد.
عضو ویژه :

بانـک اطالعاتـی ایـن گروه شـامل افرادی می باشـد کـه از طریق
سـایت سـحاب اقـدام بـه عﻀویـت ویـﮋه نمـوده و حـق عﻀویـت

تعریـﻒ شـده سـاﻻنه خـود را پرداخـت نماینـد .این گـروه غیر از
اعﻀـای صنـدوق ذخیـره بسـیجیان مـی باشـند و در واقـع عﻀـو
سـحاب مـی باشـند کـه شـرایﻂ و حـق عﻀویـت آنهـا بر اسـاس
توافـق و برنامـه هـای سـحاب تعییـن می گـردد .اعﻀـای فعال یا
عـادی بسـیﺞ کـه نتواننـد در گـروه عﻀویـت طالیـی قـرار گیرند
مـی تواننـد بـا پرداخـت درصـدی )صﻔـر تـا  100درصـد( از حق
عﻀویـت در ایـن گـروه قـرار گیرند.
طبق برنامه ریزی های صورت گرفته ،سامانه سحاب جهت تامین
هزینه های خود می تواند خدماتی را در سطح ویﮋه به پرسنل و
کارمندان سازمان های مﺨتلﻒ اراﺋه دهد .بدیهی است که سازمان
ها می تواند بر اساس توافقات و با پرداخت کل و یا بﺨشی از حق
عﻀویت ،اعﻀای خود را به این گروه از کاربران اﺿافه گردانند.
رزرو هتل  ،خدمـات ﺛبـت نـام در کاروان های زیارتی سـیاحتی
 ،امـکان خریـد بلیـﻂ هواپیمـا ،قطـار و اتوبوس می باشـد.
بیمه :

یکـی از برنامـه هـای سـحاب ،اراﺋـه خدمـات بیمـه ای می باشـد.
در سـامانه بیمـه اعﻀـا مـی توانند از بسـته های مﺨتلـﻒ بیمه ای
شـامل بیمـه تکمیلـی ،بیمه عمـر و حادﺛـه و  ...اسـتﻔاده کنند.
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معرفی اکوسیستم شتاب
اجزاء منفصل ،دنیا متصل!
امـروز واژگان مرتبـط بـا فضـای کسـب و کارهـای نوپـا بیـش از پیـش در جامعــه
مــا رواج یافتــه انــد و ســنتی تریــن مشــاغل و کارفرمایــان نیـز بـا مفاهیمـی از
قبیـل اسـتارتاپ ویکنـد ،سـرمایه گـذاری VC ،و  ...نیــز آشــنایی پیــدا کــرده انــد
و ایــن کلمــات را گاه در جــای خــود و بعضـا بـی جـا بـه کار مـی گیرنـد و ایـن
امـر در کنـار سـایر مـوارد از جملــه تشــدید تحریــم هــای نفتــی و مالــی کشــور،
آمــار بــاالی بیـکاری قشـر تحصیـل کـرده و  ...همـه و همـه کشـور را در آسـتانه
یـک رسـتاخیز بـزرگ قـرارداده اسـت کـه کسـب و کارهـا از وضعیـت سـنتی بـه
حالـت مـدرن انتقـال یابنـد و در ایـن لحظـه کـه بـا هـم در حـال صحبـت هسـتیم،
کسـب و کارهـای مـا در وضعیـت سـیال و پالسـما ! ماننـدی قـرار گرفتـه انـد و نـه
سـنتی محسـوب مـی شـوند و نـه مـدرن ،ایـن وضعیـت گـذار بـه دالیـل مختلفـی از
جملـه شـرایط کشـور ،رونـد دنیـا ،رویـش هـای نسـل جدیـد و نیـاز بـه اشـتغال در
کشــور چنــدان پایــدار نخواهــد مانــد و بــا فراهــم شــدن زیرســاخت هــای
فنــی از قبیــل  :اینترنــت ،محیــط هــای کســب و کار و  ....و همچنیــن تامیــن
زیرســاخت هــای حاکمیتــی از جملــه ســاده ســازی فراینــد هــای کســب و
کار ،حــذف قوانیــن دســت و پاگیــر و بیهــوده و  ...عبــور از ایــن حالــت گــذار
شــدت و ســرعت بیشــتری خواهــد گرفت .کســب و کارهــای نوپایــی کــه در
ایــن جســتار از آنهــا صحبــت مــی کنیـم ،لزومـا مبتنـی بـر فنـاوری هـای نویـن
نیسـتند و مـی تواننـد مـدل جدیـدی از کسـب و کار بـرای مشـاغل سـنتی از قبیل
کشـاورزی ،دامداری و  ...باشـند که با رویکردی نوین آغاز شده اند و در حال توسعه اند.
لذا همزمان با پیش رفتن این موضوع صندوق ذخیره بسیجیان و شرکت سرمایه گذاری
امین اعتماد اقدام به راه اندازی اولین هاب جامع کسب و کار در ایران در جهت تسهیل
در فرآیند های اشتغال زایی  ،توانمند سازی و ...نمودند .

اهداف سامانه شتاب :

اشتغال زایی و ارتقای سطح دانش مخاطبان

ایجاد هم افزایی بین نهاد های حاکمیتی و بخش

استعداد یابی و توانمند سازی

مرجع اخبار حوزه کسب و کار

ایجاد زیست بوم تخصصی کسب و کار
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خصوصی

صنـدوق ذخـیـره بـسـیجیان

بدین ترتیب " شتاب هاب " بعنوان اولین هاب جامع کسب و کار ایران اقدام به ارائه خدمات نمود که خدمات

این سامانه در ذیل شرح داده می شود :

سامانه بازار

سامانه مشاوره

بـرای کسـانی کـه بـه دنبـال کار مـی گردنـد  ،مهـﻢ

دغدغـــه راهنمایـــی و همراهـــی کـــردن کاربـــران

تریـن دغدغـه و معﻀل یافتن یک شـغل مناسـب اسـت و معموﻻ

بـــرای بهـــره گیـــری از خدمـــات شـــتاب باعـــﺚ راه انـــدازی

ایـن افـراد پـس از مدتـی ناامیـد از یافتـن شـغل قیـد آن را مـی

ســـامانه ای تحـــت عنـــوان ســـامانه مشـــاوره گردیـــد  .کـــه

زننـد و صاحبـان صنایـع و کسـب و کارها نیـز برای توسـعه توان

ایـــن امـــکان بـــرای کاربـــران در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت

اجرایـی  -فنـی خـود معمـوﻻ بـا معﻀلـی بـه نـام تامیـن نیـروی

ک ــه از راهنمای ــی ه ــای مش ــاوران در ح ــوزه ه ــای عموم ــی و

انسـانی کارآمـد و توانمنـد روبـرو مـی شـوند  .بـا توجـه بـه ایـن

اختصاص ــی در ط ــول مس ــیر اس ــتﻔاده نماین ــد و متقاب ــال ای ــن

مسـﺌله مهـﻢ در کشـور سـامانه شـتاب اولیـن خدمت خـود را در

ام ــکان ب ــرای اف ــراد مس ــتعد و متﺨص ــﺺ در ام ــر مش ــاوره در

زمینـه اتصـال کارجویـان و صاحبـان صنایـع و کارفرمایـان در

ح ــوزه ه ــای مﺨتل ــﻒ ق ــرار گرف ــت ک ــه ب ــا نق ــﺶ کارب ــری "

جهـت تسـهیل امـر اشـتغالزایی تحـت عنـوان سـامانه بـازار اراﺋه

مش ــاور " در س ــامانه ش ــتاب ق ــرار گیرن ــد و ب ــه اراﺋ ــه مش ــاوره

نمـود  .ایـن سـامانه از دو وجه کارجو بعنوان یک شـﺨﺺ حقیقی

و راهنمای ــی در حیط ــه تﺨص ــﺺ خ ــود بﭙردازن ــد و همﭽنی ــن

و کارفرمـا بعنـوان یـک شـﺨﺺ حقوقـی تشـکیل مـی شـود .کـه

ام ــکان وی ــﮋه ای ب ــرای کارب ــران س ــحاب در نظ ــر گرفت ــه ش ــده

فرآینـد اتصـال ایـن دوجـه در زیـر نمایﺶ داده شـده اسـت :

اســـت کـــه عـــالوه بـــر انتﺨـــاب مشـــاوران عمومـــی ســـامانه ،

در جهـت حمایـت از بسـجیان عﻀو صندوق ذخیره بسـیجیان که

مشـــاوران تﺨصصـــی اعﻀـــای ســـحاب را هـــﻢ بنـــا بـــه نیـــاز و

بعنـوان کارجوی سـحاب در سـامانه شـتاب شـناخته می شـوند ،

موقعیـــت خـــود انتﺨـــاب نماینـــد .

فرصـت های شـغلی در سـامانه قرار داده شـد که فقـﻂ کارجویان
سـحاب امـکان ارسـال درخواسـت همکاری بـرای این مشـاغل را
دارا مـی باشـند و در اولویـت قرار مـی گیرند.
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سامانه سرمایه:
در شرایﻂ کنونی یکی از معﻀالت افرادی که ایده یا طرح اولیه برای راه اندازی و شروع کسب و کار دارند  ،تامین
سرمایه مورد نیاز برای طرح خود می باشد و در این راستا شتاب سامانه سرمایه را برای اتصال سرمایه پذیران و
سرمایه گذاران قرارداد که امر تامین سرمایه برای صاحبان طرح تسهیل گردد و همﭽنین با ارزیابی و برررسی
طرح ها توسﻂ کارشناسان  ،اطمینان خاطر
بیشتری به سرمایه گذاران برای سرمایه
گذاری بر روی طرح ها می دهد  .همﭽنین
این امکان برای سرمایه گذاران در نظر
گرفته شده است که عالوه سرمایه های
نقدی  ،بتوانند سرمایه های غیر نقدی خود
مانند ساختمان  ،دانﺶ فنی  ،مجوز و ...را در
اختیار سرمایه پذیران قراردهند  .همﭽنین
سرمایه گذاران حقوقی می توانند تسهیالت
ویﮋه ای برای طرح هایی با موﺿوعات و
باشﮕاه مشتریان مشﺨﺺ علی الﺨصوص
بسیجیان قراردهند  .در این راستا صندوق
ذخیره بسجیان با انعقاد تﻔاهﻢ نامه هایی
با مجموعه های سرمایه گذاری مﺨتلﻒ
تسهیالتی مانند تسهیالت شهید شهریاری و تشهیالت حامی را برای بسجیان در نظر گرفته اند .اصلی ترین
مﺨاطبان این سامانه عبارتند از :
افــراد بــه ویــژه بسیجیانی کــه قصــد راه انــدازی یــک اســتارتاپ دارنــد و بــر

اســاس ایــده ای اولیــه در حــال طــرح ریزی راه اندازی یک کسب و کار هستند.

صاحبــان کســب و کارهایــی کــه در مراحــل اولیــه رشــد قــرار دارنــد ،بــه

ویــژه شــرکت هایــی بــا ســبقه دانــش و پایــه علمـی کـه قصـد تبدیـل بـه شـرکت یـا
موسسـات دانـش بنیـان دارند.

صاحبــان مشــاغلی کــه کســب و کار آنهــا بــه مرحلــه ای از ثبـات رسـیده و قصـد

توسـعه نیـروی انسـانی ،افزایـش سـرمایه و یــا گســترش بــازار خــود را دارنــد و مایلنــد

تــا نیازمنــدی هــای خــود اعــم از نیــاز بــه ســرمایه یــا نیــروی انســانی را در یک
فضای مطمئن عرضه کنند.

کسـانی کـه سـرمایه ای خـرد یـا کالن را می خواهنـد خارج از بانـک و بـورس به صورت علمـی

و تخصصی در خدمت اشـتغال در آورنـد و نیـاز بـه فضایـی مطمئن همـراه بـا اگاهی از چنـد و چون
کار دارند.
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ک ارخ ان ه ک ود ش ی م ی ای ی

بﺨﺶ کشاورزی به منظور تﺄمین نیازهای روزافزون جمعیت کشور

است.

به مواد غذایی ،ملزم به افزایﺶ تولید محصوﻻت کشاورزی است.

ﻻزم به ذکر است با توجه به واقع شدن آن کارخانه در کریدور

محدودیت منابع پایه )مانند زمین ،آب و  (...در بﺨﺶ کشاورزی

شمال غرب کشور ،از موقعیتی استراتﮋیک برای تﺄمین نیاز

برای تﺄمین نیازهای غذایی جمعیت رو به تزاید ،ﺿرورت توجه به

استانهای غربی کشور همﭽون آذربایجان شرقی و غربی ،اردبیل،

اهمیت حاصلخیزی خاك و افزایﺶ عملکرد در واحد سطح با

زنجان ،همدان و کردستان که ساﻻنه به حدود  100هزار تن کود

استﻔاده از کود را بیشتر نمایان میکند .در این میان کود شیمیایی

فسﻔات در سال نیاز دارند ،برخوردار میباشد.

یکی از مهمترین عوامل حاصلخیزی خاك و تﺄﺛیرگذار در عملکرد

فاز توسعه این کارخانه در راستای افزایﺶ تولید نیز در حال توسعه

تولید محصوﻻت کشاورزی است.

و اجرا میباشد.

باتوجه به وجود منابع گازی ،باعﺚ شده است که ایران یکی از
کشورهای تولیدکننده کود در جهان شود و در سالهای اخیر با
راهاندازی مجتمعهای پتروشیمی و فعالسازی واحدهای تولیدی
بﺨﺶ خصوصی ،قسمت عمدهای از انواع کودهای مورد نیاز کشور

دست آوردها

تالش برای راهاندازی شبکه تولید و توزیع کود شیمیایی در

کشور و حذف بازارهای واسطه

را تولید و مابقی نیاز کشور را وارد کنند ،لذا شرکت سرمایهگذاری

ایجاد ﻇرفیت تولید  30هزار تن انواع کودهای پایه فسﻔات

امین اعتماد از سال  1396در راستای افزایﺶ تولید و کاهﺶ

تالش در راستای خودکﻔایی کشور در تولید انواع کودهای

واردات ،سرمایهگذاری در کارخانه تولید کود شیمیایی شرکت
کیمیا فرآیند زرین سﭙهر ایرانیان را در دستور کار خود قرار داد.
این کارخانه در زمینی به وسعت  6,900متر مربع ،با ﻇرفیت تولید

فسﻔات و کاهﺶ نیاز کشور از واردات و کاهﺶ خروج ارز
ایجاد شغل برای  20نﻔر به صورت مستقیﻢ و حدود  30نﻔر
به صورت غیر مستقیﻢ

 30,000تن در سال ،در استان البرز در شهرك صنعتی شهرستان

اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی همﭽون توسعه کار

اشتهارد احداث و همزمان با سالﮕرد آزاد سازی خرمشهر در سال

آفرینی ،افزایﺶ تولید داخلی نهادهها و کاﻻهای اساسی و تﺄمین

جاری افتتاح گردید و به تولید کودهای سوپر فسﻔات تریﭙل،

امنیت غذایی

پربورات سدیﻢ و پرکربنات و کود سوپر فسﻔات ساده پرداخته
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نویسنده :دکتر مهدی تراهی

ـان
ـروژه آبزیـ
پـ
ـوش
شـ

شرکت تکثیر و پرورش آبزیان شوش در سال  1376بمنظور تأمین نیاز بچه ماهی پرورش دهندگان استان

خوزستان در زمینی به مساحت تقریبی  127هکتار در حد فاصل شهرستان شوش و دزفول تأسیس گردید.
تآمین آب مورد نیاز مزرعه شرکت از محل کانالهای آبرسان منشعب از رودخانه دز و با دبی  400لیتر در ثانیه

می باشد .پس از تغییر مدیریت در سال  ،1381با رویکرد علمی توسعه ای ،روند توسعه و تولید شرکت شتاب
تازه ای به خود گرفت بطوریکه میزان تولید بچه ماهیان گرمآبی مزرعه از مرز ظرفیت اسمی ) 30میلیون قطعه

در سال( عبور کرد و قریب به یک سوم بچه ماهیان مورد نیاز کشور در این شرکت تولید و توزیع گردید.

طرحهایی همچون پرورش اردک در استخرهای پرورشی،

کشور و این مجموعه ،طرح مشارکت و سرمایه گذاری

سفید و کپورماهیان ،پرورش میگوی دراز آب شیرین

سال  1397در این خصوص مذاکراتی با شرکت سرمایه

پرورش توأم ماهی سوف و کپورماهیان ،پرورش توأم ماهی
(روزنبرگی) و  ...در این مجموعه با موفقیت انجام و به جامعه

شیالتی کشور معرفی گردید.

گذاری امین اعتماد انجام که با نیت خیر طرفین ،منجر به
عقد قرارداد مشارکت و همکاری در بهمن ماه همان سال

ازجمله طرحهای موفق اجرا شده در این شرکت ،طرح

گردید .میزان مشارکت شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد

در سال  1386می باشد که به لطف الهی و همت مدیران و

میزان آورده سرمایه گذار در فعالیتهای توسعه ای شرکت

پرورش ماهیان خاویاری برای اولین بار در استان خوزستان
کارشناسان و کارکنان این شرکت ،رکورد تولید  4برابری
میانگین رشد ماهیان خاویاری در کشور در این مجموعه
به وقوع پیوست و به زعم ریاست محترم سازمان شیالت
کشور در آن زمان ،انقالبی در صنعت پرورش ماهیان

خاویاری رقم زده شد.

بمنظور حفظ آهنگ توسعه و پیشرفت و نیاز صنعت آبزیان
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شماره 1

به میزان  % 49بوده که با توافق طرفین مقرر گردید این

سرمایه گذاری گردد که در این رابطه ،موارد ذیل به انجام
رسید:

کارخانه تولید خوراك آبزیان خریداری گردید که با این وجود ،نیاز
شرکت به خوراك آبزیان با کیﻔیت مناسب و قیمت به صرفه تر تﺄمین
می گردد.
کلیه استﺨرهای ماهیان رمﺂبی شرکت مجهز به سیستﻢ هوا

صنـدوق ذخـیـره بـسـیجیان

دهی گردید که این مهﻢ موجبات افزایﺶ راندمان تولید در واحد

درحال حاﺿر نیز ،با توجه به کمبود بﭽه ماهیان خاویاری در کشور

سطح را از  5تن به بیﺶ از  8تن به همراه داشته است.

و نیاز مبرم این شرکت و سایر پرورش دهندگان این ماهیان در

گسترش و تجهیز مرکز تحقیقات و توسعه شرکت بمنظور

کشور به تﺄمین بﭽه ماهیان خاویاری به منظور افزایﺶ میزان تولید

تکمیل و اراﺋه طرحهای نوین باهدف تولید ماهی سبز و ارگانیک،

و بهره وری در این حوزه ،این شرکت در بﺨﺶ ماهیان خاویاری،

افزایﺶ تولید در واحد سطح ،کاهﺶ زمان دوره پرورشی ،افزایﺶ

بر ایجاد مقدمات ﻻزم برای تکثیر این ماهیان در این مجموعه

راندمان خوراك تولیدی ،و ...

متمرکز شده است که درصورت موفقیت موجبات تﺄمین نیاز

توسعه و بهبود بﺨﺶهای زیربنایی ازجمله شبکه برق رسانی و
روشنایی و اینترنت و ...

شرکت و سایر پرورش دهندگان فراهﻢ گردیده و اقتصاد پایداری
را در این بﺨﺶ رقﻢ خواهد زد.

از برنامـه هـای آتـی این شـرکت نیز می تـوان به موارد ذیل اشـاره
نمود :

توسـعه پـرورش ماهیان خاویاری تا رسـیدن بـه ﻇرفیت اولیه تولیـد  1تن خاویار

در سال
افزایـﺶ راندمـان تولیـد ماهیـان گرمﺂبی در واحد سـطح بمیـزان  15 - 13تن در
هکتار
راه انـدازی کارخانـه فرآوری آبزیان بمنظور ایجـاد ارزش افزوده و تولید محصوﻻت
متنوع در راستای
سـاخت و راه اندازی مجموعه توریسـتی تﻔریحی اقامتی در راسـتای افزایﺶ بهره
وری و آشنایی بیشتر
راه انـدازی جشـنواره هـای مﺨتلـﻒ آبزیـان بـه منظـور افزایـﺶ مصـرف آبزیان و
کمـک بـه توسـعه فرهنﮓ مصـرف غذای سـالﻢ
راه اندازی طرح پرورش گاومیﺶ با هدف تولید گوشـت و شـیر و بمنظور افزایﺶ
بهـره وری از فﻀاهای موجود در مزرعه

بـه امید اینکه بتوانیم با همکاری و تعامل سـازنده شـرکت سـرمایهگذاری
امیـن اعتماد کـه تا کنون بسـیار مناسـب و ارزنـده بوده اسـت ،قدمهای

مسـتحکمی را در این راسـتا برداریم.
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پروژه مارکت واقعیت مجازی تیتار

فناوری واقعیت مجازی ،یکی از فناوریهای

که تا حدودی مانع تجربههای نزدیک به واقعیت

جذابی است که در حوزههای متﻔاوت و شﺌون

میشوند.

مﺨتلﻔی از زندگی بشر وارد شده است ،از این رو

از کاربردهای فراوان واقعیت مجازی میتوان در

کارشناسان بر این اعتقادند که واقعیت مجازی یکی

صنایع هوایی ،پزشکی و نظامی نام برد .آموزش از

از فناوریهایی است که ﭼه در حوزه اقتصاد و ﭼه

طریق واقعیت مجازی ،جایﮕزینی پرطرفدار برای

در حوزه تکنولوژی آینده دنیا را رقﻢ خواهد زد.

تجربهی واقعی تجهیزات گرانقیمت ،موقعیتهای

واقعیت مجازی به معنای شبیهسازی محیﻂهای

خطرناك یا تکنولوژیهای حساس است .به طور

مﺨتلﻒ با استﻔاده از تکنولوژی کامﭙیوتری است .در

مثال خلبانان میتوانند با نشستن در کابین خلبان

واقعیت مجازی ،کاربر به جای تعامل با واسﻂهای

و استﻔاده از واقعیت مجازی در برنامههای آموزشی

کاربری سنتی ،بهصورت مجازی درون محیﻂ قرار
میگیرد و بهجای تماشای صﻔحهی کامﭙیوتر ،وارد
دنیایی سهبعدی میشود .کامﭙیوتر ،با شبیه سازی

ایـــن

کـــه

اعتقادنـــد
واقعیـــت

مجـــازی یکـــی از

حواس انسان که شامل بینایی ،شنوایی ،ﻻمسه و

فنا و ر ی ها یـــی

به این دنیای مصنوعی عمل میکند .دسترسی

ح ــوزه اقتص ــاد و چ ــه

حتی بویایی است ،همﭽون دروازهای برای ورود
به محتوا و هزینهی پردازش اطالعات تنها
محدودیتهای موجود در واقعیت مجازی هستند

40

کارشناســـان

بـــر

نسیم خدمت

ویژهنامه صندوق ذخیره بسیجیان

اســـت کـــه چـــه در

در حـــوزه تکنولـــوژی

آینـــده دنیـــا را رقـــم
خواهـــد

شماره 1

زد...

جامع و آموزش دیدن بهصورت زنده ،پروازی
مجازی را تجربه کنند و یا پزشکان جراح میتوانند
با استﻔاده از ابزارها و بیماران مجازی آموزش
ببینند و مهارتهای کسب شده در این آموزشها
را به اتاق عمل منتقل کنند ،برخی از پﮋوهﺶها
نشان میدهند که آموزش بهکمک واقعیت مجازی،
سرعت عمل پزشک را افزایﺶ و درصد اشتباهات
جراحی را کاهﺶ میدهد.

صنـدوق ذخـیـره بـسـیجیان
با توجه به اهمیت موﺿوع واقعیت مجازی ،شرکت سرمایهگذاری امین اعتماد ،با هدف تشکیل یک بازار
محتوا در حوزه محصوﻻت  360درجه و اراﺋه محتوای مناسب با فرهنﮓ اسالمی و ایرانی به حمایت از
شرکت کسب و کارهای تصویری آتریاد ذیل پروژه مارکت واقعیت مجازی تیتار پرداخته است.
شرکت آتریاد در قالب یک گروه دانشجویی از سال  1391در شهرستان مالیر با حمایت مرکز هنرهای
رقومی بسیﺞ و مجموعه سﭙاه انصارالحسین استان همدان آغاز به کار کرد و پس از طی فرآیندی شﺶ
ساله و انجام پروژههای متعدد در حوزه  CGدر سال  1397به شرکتی مستقل تبدیل شد .ﻻزم به
ذکر میباشد آن شرکت پس از ارتقاء به مرتبه دانﺶ بنیان ،اقدام به جذب نیرو نموده و با حمایتها
و پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد در حال اجرایی کردن برخی پروژههای آموزشی و
توسعه کسب و کارهای نوین در سطح شهرستان با هدف اشتغال زایی در سطح شهرستان با رویکرد
درآمدزایی در سطح استان همدان و کشور نموده است .تیتار اولین بستر واقعیت مجازی ایرانی است که
 VRرا به عنوان یک رسانه فرض کرده و به اراﺋه محصوﻻت تولید شده به مﺨاطب نهایی و تشکیل بازار مستقل و همﭽنین اراﺋه خدمات
مبتنی بر  VRمی پردازد.

دست آوردها

اراﺋه یکﭙارﭼه محتوای واقعیت مجازی به مﺨاطبان که تاکنون در کشو وجود نداشته است.

حمایت از نیروهای نﺨبه بسیجی دانشﮕاهی.
اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی همﭽون توسعه کار آفرینی و افزایﺶ سهﻢ خدمات دانﺶ بنیان.
ایجاد زیرساخت برای حمایت از طرحها و پروژههای محتوای ایرانی و اسالمی
نقﺶ آفرینی در حوزه اقتصاد دیجیتال و کسب سهﻢ بازار در این حوزه

پروژه های آتریاد

شرکت کسب وکارهای تصویری آتریاد با توجه به سبقه و فعالیتهای صورت گرفته ،پروژههای متعددی را به مرز تجاری سازی رسانده
است که برخی از این موارد عبارتند از :
پلتفرم واقعیت مجازی

پلتﻔرم واقعیت مجازی تیتار ،امکان بارگذاری ،ویرایﺶ ،انتشار و مشاهده محتوای واقعیت مجازی را فراهﻢ میکند تا به این وسیله هر
شﺨﺺ به سادهترین روشهای ممکن قابلیت استﻔاده از این فناوری را برای ﺛبت رویداد ،سرگرمی ،فروش و  ...داشته باشد.
اکو سیستم برودباند

برودباند عبارت است از اراﺋه خدمات تصویری – تلویزیونی بر بستر اینترنت یا ) IPشبکه محلی( که زنجیره جامعی از خدمات را تشکیل
میدهد ،از این رو در فاز اول با پیاده سازی سیستﻢ تدوین و استودیو مجازی حلقههای اول زنجیره این خدمات توسعه یافتهاند و در
ادامه نیز با اراﺋه خدمات تلویزیون شﺨصی و بسترهای تبلیغاتی این زنجیره کامل خواهد شد.
محصوالت

IOT

این دسته از محصوﻻت ویﮋه هوشمندسازی محیﻂهای مﺨتلﻒ هستند که در این نسﺨه نمونههای پیاده سازی شده آن در بستر
کالسهای آموزشی )اعﻢ از برد مرکزی ،بستر ارتباط با شبکه ،اپلیکیشن ،کلیدهای هوشمند و همﮕام سازی با پروژکتور( پیاده سازی
شده و در کالسهای آموزشی دانشﮕاه به کارگیری شده که در فازهای بعد همزمان با اتصال به سرور و سیستﻢ آموزشی با بستر واقعیت
مجازی ترکیب شده و امکان آموزش حﻀوری اما از راه دور را فراهﻢ میسازد.
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شرایط عضویت در صندوق ذخیره بسیجیان:
 1بسیجیانی که حداقل یک سال بطورمستمر عضو ردههای مقاومت بوده و همچنان به صورت بسیجی
فعال ادامهخدمت میدهند .

 2بسیجیانی که بیش از سه ماه در جبهههای حق علیه باطل حضور داشتهاند و همچنان به صورت بسیجی
فعال ادامهخدمت میدهند

 3عدم عضویت در سایر صندوق های ذخیره
تبصره  :اولویت عضوگیری بر اساس سیاست ها و ماموریت های سازمان بسیج می باشد.

مزایای عضویت در صندوق شامل:
 1پرداخت بخشی از حق عضویت ساالنه عضو توسط سازمان بسیج مستضعفین به عنوان یارانه حق
عضویت ،که مقدار آن ساالنه تعیین و ابالغ می گردد.

 2حق عضویت های ساالنه پرداختی توسط عضو پس از اتمام دوره عضویت به حساب افراد واریز خواهد
شد.

 3پرداخت سود متعلق به حق عضویت های واریزی ساالنه اعضاء.

 4یارانه واریزی سازمان از سهم حق عضویت ساالنه عضو ،پس از اتمام دوره عضویت به حساب عضو واریز
خواهد شد.

 5ساالنه بر اساس سود و زیان صندوق مبلغی به عنوان سرانه خدمات رفاهی عضو تعیین می گردد که
اعضای محترم می توانند بر اساس سرانه رفاهی خود از خدمات متنوع صندوق بهره مند گردند.
 6مشارکت معنوی اعضاء در پرداخت های قرض الحسنه صندوق به بسیجیان عضو .

 7بهره مندی از خدمات ،گردشگری ،فروشگاهی ،بیمه و تسهیالت در طول دوره عضویت در صندوق.

خدمات پیش بینی شده

صندوق ذخیره بسیجیان در راستای ارائه خدمات حمایتی و اقتصادی به بسیجیان عضو صندوق ،عالوه بر

واریز مبالغ حق عضویت واریزی و سود متعلقه به حساب عضو در پایان دوره عضویت ،به نسبت سرانه
خدمات رفاهی ساالنه به ارائه خدمات در حوزه های ذیل خواهد پرداخت:
ارایه خدمات در حوزه بیمه

ارائه خدمات علمی و آموزشی

ارائه تسهیالت قرض الحسنه

ارائه خدمات در حوزه توانمند سازی طرحهای

ارائه خدمات فروشگاهی

اقتصادی

ارائه خدمات گردشگری
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لیست شماره تماس نمایندگان استان ها
ردیف

نام استان

نام و نام خانوادگی نمایندهی صندوق در استان

شماره تلفن همراه

۱

آذربایجان شرقی

محمد سلمانی جوبند

9921576833

۲

آذربایجان غربی

رامین قهرمانی

9921576834

۳

اردبیل

سید علی اصغر موسوی

9921576835

۴

اصفهان

سید محمد ضابط زاده

9921576836

۵

البرز

علی جوادی پور

9921576837

۶

ایالم

روح اله ایدی زاده

9921576838

۷

بوشهر

سعید جام شیر

9921576839

۸

تهران بزرگ

میثم رفیعی

9921576840

۹

استان تهران

محمد شاکری

9921576841

۱۰

چهارمحال بختیاری

محمد ملک محمدی

9921576842

۱۱

خراسان جنوبی

رضا چهکندی

9921576843

۱۲

خراسان رضوی

سید محمود طالبیان

9921576844

۱۳

خراسان شمالی

محمد علی نیازی

9921576845

۱۴

خوزستان

سید رضا ساالری

9921576846

۱۵

زنجان

عباس اسمی

9921576847

۱۶

سمنان

علیرضا هدایت پور

9921576848

۱۷

سیستان و بلوچستان

افشین خلیقی

9921576849
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لیست شماره تماس نمایندگان استان ها
ردیف

نام استان

نام و نام خانوادگی نمایندهی صندوق در استان

شماره تلفن همراه

۱۸

فارس

سید علی اکبر اشراقی

9921576850

۱۹

قزوین

نورالدین معبودی

9921576851

۲۰

قم

محمد علی جعفر نسب

9921576852

۲۱

کردستان

میالد حبیب نژاد

9921576853

۲۲

کرمان

مجتبی دهقانی

9921576854

۲۳

کرمانشاه

یوسف ترابی

9921576855

۲۴

کهگیلویه و بویر احمد

مراد دیو دوست

9921576856

۲۵

گلستان

حسین مهری

9921576857

۲۶

گیالن

سید محمد رضا مجاور مسلم

9921576858

۲۷

لرستان

سیدمحمد حسین موسوی

9921576859

۲۸

مازندران

علی بالویی جام خانه

9921576860

۲۹

مرکزی

بهروز دالور

9921576861

۳۰

هرمزگان

سجاد باللی شهواری

9921576862

۳۱

همدان

محمد کرمی

9921576863

۳۲

یزد

عباس حکیمیان

9921576864

۳۳

بازرسی و شکایت

حسین وکیلی

9921576866

روابط عمومی ستاد صندوق ذخیره بسیجیان  -رضا ایلیات 9921582078
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