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صنـدوق ذخـیـره بـسـیجیان

تولید«  »جهش  عنوان  تحت   ۱۳۹۹ سال  نام  تبیین  در  انقالب  معّظم  رهبر 
صاحب  که  نیست  این  مسئله  فقط  دارد؛  لوازمی  تولید  جهش  فرمودند: 
سرمایه یا صاحب کارگاه هّمت بکند برای تولید بیشتر؛ این احتیاج دارد به 
اینکه تمام دستگاه های ذی ربط کار خودشان را انجام بدهند؛ جلوی قاچاق 
گرفته بشود، جلوی واردات بی رویه گرفته بشود، به تولید کننده مشّوقهایی 
داده بشود، با کسانی که از کمکهای مالی دولتی سوء استفاده میکنند برخورد 

جّدِی قضائی بشود.
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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

 اجـرای طرح های اشـتغال زایی، ارائه تسـهیالت معیشـتی و توانمند سـازی 
اعضا در دسـتور کار صندوق ذخیره بسـیجیان

سردار سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین

عطر روح افزا و فرح بخش و جان افزایی انقالب اسالمی که همچون اکسیر دائمی کالبد انقالب 
و انقالبیون و عشاق خمینی بت شکن 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 
دنیا بخشیده  اندازه  کل  در  الهی که ظرفیتی  این موهبت  لذا حفظ  جهان شمول شده است. 
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 می دانیم 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 
1376/04/29 به تصویب  در تابعیت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در تاریخ 
تاریخ  در  حمایتی  و  اقتصادی  ماهیت  با  صندوق  اساسنامه  و  اسالمی  شورای  مجلس 

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

معرفی صندوق ذخیره بسیجیان

چشم انداز صندوق ذخیره بسیجیان

ماموریت صندوق ذخیره بسیجیان

تحقق  و  تالش  پرتو  در  و  الهی  الیزال  قدرت  به  اتکال  با 
رعایت  با  ایران،  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  سیاست های 
در  بسیجیان  ذخیره  صندوق  محوری  ارزش های  و  اصول 

چشم اندار سال 1404 :
1- یک سازمان مترقی، مولد، ارزش آفرین، ذینفع مدار، متعالی و متعهد 

و  اجتماعی  رفاهی،  عرصه های  در  بسیجیان  به  خدمت رسانی  به  نسبت 
فرهنگی می باشد.

سند  افق  در  را  ملی  اقتصاد  در  موثر  و  کشور  اقتصادی  عرصه  در  شایسته ای  جایگاه  بسیجیان  ذخیره  صندوق   -2
راهبردی برای این سازمان متصور می باشد.

صندوق ذخیره بسیجیان ، موسسه ای با ماهیت 
شفافیت  با  همراه  حمایتی   – اقتصادی 
حضور  و  سرمایه گذاری  با  که  است  مالی 
آفرین،  ارزش  اقتصادی  عرصه های  در  موثر 

توانمندسازی منابع انسانی و تکیه بر سرمایه 
انسانی متعهد و متخصص تالش دارد در 

راستای حفظ منافع معنوی – مادی و ارائه 
رویکردهای  با  عضو،  بسیجیان  به  رفاهی  خدمات 

درون گرایی، دانش  بنیانی ، 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

1375

بیست و هفتم آبان 1375

پانزدهم مرداد 1376

سیزدهم آذر 1381

یازدهم مهر 1375

بیست و نهم تیر 1376

شهریور 1376

پانزدهم دی 1381

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

تصویب الیحه ایجاد صندوق در هیئت وزیران

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

مرداد

آغاز فعالیت صندوق 

شماره  نامه  طی  صندوق  اساسنامه  ابالغ 
وقت  اول  معاون  توسط  48606/ت20573 
پشتیبانی  و  دفاع  وزارت  به  جمهور  رئیس 

نیروهای مسلح 

به  وقت  جمهور  رئیس  توسط  الیحه  ارسال 
مجلس شورای اسالمی

شماره  نامه  طی  صندوق  ایجاد  قانون  ابالغ 
13739 به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 

مسلح جهت اجرا توسط دولت 

هیئت  جلسه  در  صندوق  اساسنامه  تصویب 
وزیران 
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معرفی صندوق ذخیره بسیجیان

ساختار سازمانی صندوق ذخیره بسیجیان

رییس هیئت مدیره و مدیر عامل دکتر احمد اسفندیاری

عضو هیئت مدیره سعید محمدیها

عضو هیئت مدیره مهدی آلوییان

عضو هیئت مدیره محمدرضا طالبی عضو هیئت مدیره حسن توکل

هیئت امنا

هیئت مدیره

مدیرعامل

بازرس قانونی

مشاورین

معاونت مالی و اقتصادی

نمایندگی های استانیشرکت های وابسته

معاونت اداری و پشتیبانی

مرکز اجرایی

معاونت توانمند سازی و 
امور رفاهی

امور حقوقی

شورای راهبردی

مصوب جلسه هیئت مدیره مورخ 1398/7/2

ترکیب حقوقی اعضا
رئیس هیئت امنا

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی

مدیرعامل بنیاد تعاون بسیج

مدیرعامل صندوق ذخیره بسیجیان

جانشین رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح

رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی یا جانشین وی

معاون رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور

فرمانده نیروی مقاومت بسیج یا 
جانشین وی

دبیر هیئت امنا
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صنـدوق ذخـیـره بـسـیجیان

نهادهای همکار در حوزه توانمندسازی و کارآفرینی

معاونت 
علمی ریاست 

جمهوری

معاونت روستایی 

و مناطق محروم 

ریاست جمهوری

سازمان 
تبلیغات 
اسالمی

بنیاد 
مستضعفان 

انقالب اسالمی
)بنیاد علوی(

صندوق حمایت از 

تحقیقات و توسعه 

صنایع پیشرفته

بانک های 
عامل

 ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام 

)ره(
بنیاد برکت 

صندوق نوآوری 
و شکوفایی

در راستای هم افزایی و حداکثر بهره وری از منابع موجود برای 
خدمت رسانی حداکثری صندوق ذخیره بسیجیان تفاهم 
نامه هایی را با سایر سازمان ها و نهادها منعقد نموده 
است که از جمله آن ها ، تفاهم نامه با صندوق حمایت 
معاونت  و  پیشرفته  صنایع  توسعه  و  تحقیقات  از 
روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در راستای 
کارآفرینی  و  اشتغال  فرصت های  ایجاد 

بوده است.
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اهم گزارش عملکرد صنـدوق ذخـیـره بـسـیجیان

گزارش عملکرد سه سال صندوق )99 – 96( در یک نگاه

توانمندسازی بسیجیان عضو 

 با همکاری بنیاد برکت – تاکنون 506 طرح جهت دریافت تسهیالت به بنیاد معرفی شده اند.
 با همکاری معاونت روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و معرفی 30 طرح در سطح 

کشور
 اهدا دو مرحله سبد معیشتی به تعداد 80 هزار نفر از اعضاء به ارزش 48 میلیارد تومان

 بیمه تکمیلی درمان بسیجیان عضو- بیمه 38210 نفر از اعضاء با خانواده
 بن معیشتی در سال99-98 )38181 نفر( شامل: 

4236 نفر بن 3/000/000 ریالی
33945 نفر بن1/500/000 ریالی

ــی  ــای خدمات ــاخت ه زیرس
ــازی   ــاده س ــی و پی طراح

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

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

 ایاب و ذهاب از مبدا
 هتل

 پذیرایی کامل

71446 نفر - خانوادهسال 1396 تا 1398)پایان اعزام به دلیل شیوع کرونا(   

پرداخت تسهیالت قرض الحسنه در قالب:
 کمک هزینه ازدواج

 کمک هزینه معیشت معسرین
 کمک هزینه اشتغال
 کمک هزینه درمان

مبلغ  800/000/000/000 ریال15881 نفرسال 1396 تا مرداد 1399

اهم خدماتی که صندوق ذخیره بسیجیان به اعضاء خود ارائه می کند عبارت است از : 
خدمات بیمه مکمل درمانی، تسهیالت معیشتی و حمایتی، خدمات سفرهای زیارتی و 

سیاحتی و خدمات حمایت از کارآفرینی و ایجاد اشتغال.
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در سال های پس از دفاع مقدس و در حالی که احساس می شد 
بسیجیان و رزمندگان به صورت جدی نیاز به نهادی دارند که خدمات 
حمایتی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به آنها ارائه نماید،  در سال 
1376 به همت تعدادی از نماینده های رزمنده و بسیجی و با کمک 
سازمان بسیج، ایده ایجاد مجموعه ای مطرح شد که بتواند خدمات 
اجتماعی و فرهنگی  را به بسیجیان و رزمنده ها ارائه دهد. این طرح به 
جایی رسید که دولت الیحه ای در این باره ارائه داد و به تصویب مجلس 

شورای اسالمی رسانده شد.
قانون گذار ماهیت صندوق ذخیره بسیجیان را اقتصادی و حمایتی 
تعریف کرده است. قانون گذار در این فکر بوده است که با استفاده از 
اندوخته های کوچکی که از اعضا جمع آوری می شود، نقدینگی بزرگی 
را فراهم کند و با این نقدینگی همچنین اخذ سهم دولت، فعالیت های 

اقتصادی انجام شود که در نتیجه آن خدماتی به اعضا ارائه شود.
ماموریت اصلی صندوق ارائه خدمات حمایتی به اعضا می باشد. در 
سنوات قبل فعالیت هایی انجام گرفته که این فعالیت ها سرمایه ای را برای 
صندوق ایجاد کرده است اما ما معتقدیم جنس فعالیت ها می توانست 
پویاتر و با کسب درآمد و ارائه خدمات بیشتری همراه باشد. مهمترین 
نکته این است که صندوق تا پیش از تغییرات مدیریتی از هدف اصلی 
که ارائه خدمات به اعضا است دور شده بود. از سویی هم اعضاء انتظار 
دریافت خدماتی متناسب را دارند و هم قانون گذار تکلیف مشخصی را 

برای صندوق تعیین کرده است.

بر اساس اساسنامه صندوق، سازمان بسیج وظیفه پیشنهاد و معرفی 
مدیریتی  تیم  اعضای  دارد.  را  صندوق  مدیره  هیئت  و  مدیرعامل 
جدید پس از انتخاب توسط ریاست محترم سازمان بسیج به ریاست 
هیئت امنای صندوق که وزیر دفاع است معرفی می شوند و پس از 
تایید وزیر دفاع در هیئت امنا تصویب صورت می گیرد. اعضای هیئت 
کل  ستاد  جانشین  دفاع،  محترم  وزیر  بسیج،  سازمان  رئیس  امنا، 
نیروهای مسلح، معاون وزیر اقتصاد، معاون سازمان برنامه بودجه و 

مدیرعامل بنیاد تعاون بسیج هستند.
ضعف ها و کاستی های صندوق در طول سنوات گذشته سبب شد تا 
در سال 95 رئیس وقت سازمان بسیج سردار نقدی عالوه بر  تعریف 
سیاست و انتظارات از صندوق، تغییر و تحولی در مدیریت صندوق 
ذخیره بسیجیان ایجاد نماید. این تغییرات در راستای حرکت صندوق 
در مسیر هدف و ماموریت اصلی بود، نکته مهمی که باید مورد توجه قرار 
گیرد هماهنگی سازمان بسیج با تیم مدیریتی جدید است؛ پس از سردار 
نقدی، سردار غیب پرور و سردار سلیمانی نیز این روند را ادامه داده اند و 
نهایت همکاری و حمایت را مدیران صندوق ذخیره بسیجیان داشته اند.

اصلی  ماموریت  راستای  در  را  قدم هایی   95 سال  از  حال  هر  به 
صندوق برداشتیم، با اینکه وظیفه سنگینی را به دوش می کشیم اما 
افتخارمان خدمت به عزیزان بسیجی است. یکی از مهمترین تصمیم 
های ما در سال های اخیر شفافیت در حوزه اقتصادی و ارائه خدمات 
بوده است. به گونه ای که در حال حاضر تمامی اعضا می توانند از 

ارائه خدمت به بسیجیان ،
 ماموریت اصلی صندوق

تکیه به توان داخلی رمز عبور از مشکالت است

دکتر احمد اسفندیاری )رییس هیات مدیره و مدیر عامل صندوق ذخیره بسیجیان(
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طریق سامانه سحاب خدمات دریافتی و ارزش سرمایه گذاری شان 
را مشاهده کنند. از سویی معتقدیم هر میزان خدماتی که به اعضای 
بتوانیم  تا  می کنیم  تالش  و  است  کم  دهیم  ارائه  صندوق  محترم 
ارائه دهیم.  اعضا  به  را  بهترین خدمات  منزلت،  و  با حفظ کرامت 
اما  داریم  فاصله  ایده ال ها  به  برای رسیدن  این مسیر  در  معتقدیم 

تالشمان این است که رضایت اعضای صندوق را جلب کنیم.
عالوه بر این مسائل یکی از دغدغه های مهم ما شفافیت عملکرد است. در 
این راستا معتقدیم که باید در فضایی شیشه ای فعالیت کنیم. با توجه به 

اهمیت موضوع در دستور کار مدیران صندوق قرار گرفت:
1- برگزاری جلسات هیئت امنا     

2- انظباط و شفافیت مالی
3- اصالح فرایندها و تدوین آئین نامه ها

4- تعیین تکلیف اموال راکد و مشکالت حقوقی
5- نظام مندکردن بودجه  خدماتی و سرمایه گذاری

6- پیگیری بودجه سهم دولت
 از سویی با پراکندگی اعضا مواجه هستیم که در هر نقطه کشور 
دارای عضوی هستیم بنابراین نیاز به زیرساختی داشتیم که بتوانیم 
تمامی اعضا را درگیر شفافیت کنیم. به همین خاطر به فکر ایجاد و 
راه اندازی سامانه حمایتی – اجتماعی افتادیم تا بتوانیم خدمات را 
در این بستر ارائه دهیم که منجر به راه اندازی سامانه سحاب شد. 
این سامانه اکنون در حال فعالیت است و همچنین مراحل تکمیلی 

را طی می کند.
از دیگر سو یکی دیگر از دغدغه های مهم، بحث توانمندسازی اعضا 
بود. در این راستا حتی مصوبه هیئت امنا را هم گرفتیم تا با قدرت وارد 
فاز اجرایی شویم. یکی از مهمترین کارهای صورت گرفته در این مسیر 
ایجاد سامانه شتاب بود. بوسیله این سامانه مسائلی چون ایجاد اشتغال و 
کارآفرینی پیگیری می شود. الزم به ذکر است که این سامانه در درجه 
اول مخصوص اعضای صندوق است اما در حال برنامه ریزی برای ارائه 
خدمات به کل جامعه هستیم. قطعا خدماتی که در این سامانه به اعضا 

داده می شود به نسبت سایرین ویژه تر است.
مهمترین کارکرد این سامانه ها افزایش دسترسی، کاهش تصدی گری و 
افزایش ایجاد شغل و هم افزایی بین اعضاء و توانمندسازی آنها بوده است. 
بر این باوریم که توسط چنین بسترهایی می توانیم حوزه های مختلف را 
با یکدیگر ارتباط دهیم تا بهترین خدمات را به اعضا ارائه کنیم. به عبارت 

دیگر این سامانه ها نقش نقطه اتصال و پل ارتباطی را دارند.
با این حال برای رسیدن به اهداف تعیین شده مشکالتی را پیش روی 
داریم. یکی از اهداف در نظر گرفته شده، جذب یک میلیون عضو در 

بازه زمانی 5 ساله از 1398 تا 1403 است. این در حالی است که البته 
دولت طبق قانون موظف بوده و است که برای صندوق ذخیره بسیجیان 
ردیف بودجه در نظر بگیرد، کما اینکه در نظر گرفته شده اما طی این 
سال ها حدود 70 درصد این اعتبارها به صندوق تخصیص پیدا نکرده 
است. با این حال در مدت 3 سال اخیر دایره خدمات را به بهانه نبود و 
تامین نشدن بودجه کم که نکردیم بلکه افزایش هم داده ایم؛ تکیه به توان 
داخلی رمز عبور از سختی ها است؛ متاسفانه دولت ها به تعهدات خود 
عمل نکردند و این موجب شده تا دولت ها به اعضای صندوق بدهکار 
باشند چراکه دارایی های صندوق متعلق به اعضا است. با این حال به دلیل 
فعالیت های اقتصادی صورت گرفته در صندوق و پرداختی های کوچک 
اعضا به عنوان حق عضویت در حال پیش بردن کار هستیم. صندوق 
در دو سال گذشته میزان درآمد و سودآوری خوبی را داشته است، تا به 
همین االن هم با تکیه به توان داخلی صندوق توانسته ایم پیشرفت کنیم، 
گرچه سختی هایی هم دارد اما معتقدیم کار باید پیش برود. الزم به ذکر 
است که اگر دولت به تعهداتش عمل کند خدمات بیشتری به اعضای 

بیشتری می توانیم ارائه دهیم. 
در راستای انجام نشدن تعهدات دولت ها، یکی از سوال هایی که بارها 
از ما پرسیده شده است،  چرایی پیگیری نکردن این مسئله از طریق 
رسانه ها بوده است. ما بر این باوریم تا زمانیکه خدمتی درخور اعضا 
ارائه نداد ه باشیم مسائل صندوق را رسانه ای نکنیم. در این راستا بد 
نیست مروری نسبت به جو جامعه درباره خدمات جامعه ایثارگران 
را  اقشار خدمات درخوری  این  اینکه  با  باشیم.  بسیجیان داشته  و 
تاکنون دریافت نکرده اند اما همیشه مورد هجوم برخی رسانه ها قرار 
گرفته اند،  به همین دلیل معتقدیم رسانه ای نشدن اقداماتمان کمک 
موثری به پیشرفت کار می کند هر چند که تا کنون متاسفانه علی 

رغم اقدامات انجام شده حداقل ها را هم نتوانستیم فراهم کنیم. 
نکته دیگری که در این راستا باید به آن توجه کرد این است که با توجه 
به عمل نکردن دولت ها به تعهداتشان اگر ما زمینه ایجاد فراخوانی ملی 
از طریق رسانه ها را برای جذب اعضا ایجاد کنیم،  با توجه به منابع 
محدودمان توانایی ارائه خدمات به جمعیت چندمیلیونی بسیجیان را 

نداریم. 
بار دیگر الزم است به دلیل اهمیت این ماموریت اشاره ای به مسئله 
توانمند سازی اعضا داشته باشم. در شرایط فعلی اقتصادی که طیف 
ها و اقشار مختلفی از جامعه با مشکالت ریز و درشت معیشتی و 
اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند،  ما به دنبال این هستیم تا با 
زمینه سازی برای توانمند کردن اعضا در راستای ایجاد شغل گامی 

موثر برای کاهش مشکالت اقتصادی و معیشتی برداریم.
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صنــدوق ذخیــره بســیجیان فرصتی 
ــدگان و  ــه رزمن ــت ب ــرای خدم ب

بســیجیان اســت
صندوق ذخیره بسیجیان یک فرصت قانونی است که باید در خدمت 
بسیجیان باشد. به همین منظور در مدت اخیر رزمندگان دارای 3 ماه 
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.

سردار سرتیپ دوم پاسدار حیدر بابا احمدی )معاون سرمایه نیروی انسانی سازمان بسیج(
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صنـدوق ذخـیـره بـسـیجیان
موضوع مهمی که درباره صندوق باید به آن توجه کرد، بسیجیان 
هستند. افرادی که بدون هیچ چشم داشتی بخشی از وقت خودشان 
امروز  می کنند.  پسندانه  خدا  کارهای  وقف  خدا  رضای  راه  در  را 
بسیجیان ما در عرصه های مختلف اعم از امنیتی، سازمانی و خدمت 
رسانی در حال فعالیت هستند. با این تفاسیر مطمئنا این بسیجیان 
استحقاق یک قدرشناسی را هم دارند. اگر چه که این افراد هیچگونه 

توقعی ندارند.
با لطف و عنایت پروردگار در دوره جدید صندوق ذخیره بسیجیان 
و با آمدن تیم جدید مدیریتی، تمام تالش و هم و غم ما و مدیران 
جدید خدمت به بسیجیان بوده است. از این روی معاونت سرمایه 
انسانی بسیج و صندوق ذخیره بسیجیان در کنار هم قرار گرفتند 

منظور از سال های گذشته در این راستا قدم های خوبی برداشته شد. 
امسال نیز قدم موثر و خوبی دیگری در این راستا برداشته می شود و 

آن ایجاد بیمه مکمل درمان است.
بیمه مکمل درمان با یک حق عضویت متوسط و با درایت مدیران 
صندوق ذخیره بسیجیان خدمات و تعهدات باکیفیت و قابل قبولی 
بوده است که  این لطف خداوند  ارائه می دهد. مطمئنا  اعضا  به  را 
فرصتی را فراهم نموده تا بتوانیم به مردم شریف ایران به خصوص 

قشر بسیجیان و رزمندگان خدماتی را ارائه دهیم.
آن  برای  مفیدی  و  موثر  گام  اخیر  مواردی که طی مدت  دیگر  از 
برداشته شده مسئله اشتغال و توانمندسازی بوده است که در تالشیم 
این گام ها در سال 99 نیز 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 
امروز  نرم  جنگ  رزمندگان  و  بسیجیان  رزمندگان،  ایثارگران،  به 
بپردازیم. باید توجه کنیم که رزمندگان جنگ نرم امروز ما همان 
رزمندگان جنگ سخت هشت سال دفاع مقدس هستند بنابراین این 

افراد الیق دریافت خدمات با کرامت نیز هستند.
داده  افراد  این  به  گذشته  سال های  در  که  خدماتی  خوشبختانه 
شده خدمات چشمگیر و درخوری بوده است. به عنوان نمونه اعزام 
بسیجیان و رزمندگان به همراه خانواده هایشان به مشهد مقدس از 
جمله خدماتی بود که به افرادی تعلق گرفت که مشهد اولی بودند و 
تا کنون عازم زیارت حضرت رضا(ع) نشده بودند. این افراد به همراه 

خانواده و بصورت رایگان عازم مشهد مقدس شدند.
در بخش تسهیالت نیز تاکنون تالش شده خدمات قابل قبولی ارائه 
شود. که برخی از اعضای جامعه صندوق ذخیره بسیجیان افراد کم 
توانی هستند که در معیشت شان دچار مشکل هستند. بسیجیانی 
هستند که در حوزه درمان یا تهیه جهیزیه مشکل دارند، به همین 

تا از افرادی که دارای مهارت هستند حمایت کنیم تا بتوانند خود 
اشتغالی ایجاد کنند. به عبارت دیگر به دنبال این هستیم تا افراد 
صرفا مصرف کننده را به افراد مولد تبدیل کنیم. اگر این مهم محقق 
شود هم به حوزه اقتصادی کشور کمک شده است و هم این افراد در 

اداره خانواده و اقتصاد خانواده نیز مشکلی نخواهند داشت. 
عالوه بر موارد مذکور یکی دیگر از مواردی که در چشم انداز 5 سال 
صندوق ذخیره بسیجیان در نظر گرفته ایم، جذب یک میلیون عضو 
تا سال 1402 است. از این روی با هماهنگی ایجاد شده با صندوق 
از سوی معاونت سرمایه انسانی بسیج،  تاکنون 120 هزار نفر عضو 
جدید جذب صنذوق شده اند. افزون بر این جمعیت،  حدود 60 هزار 
عضو رزمنده نیز جذب صندوق ذخیره بسیجیان شده اند که مجموع 
است.  بوده  نفر  هزار   180 تاکنون   1398 سال  در  آماری  جامعه 
انشاءاهللا در سالهای آینده نیز بتوانیم این ظرفیت را ایجاد نماییم تا 
هم صندوق برای خدمت بیشتر تقویت شود و هم بسیجیان عزیز ما 

خدماتی را دریافت نمایند.  
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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 می شــود.
یکــی از نــکات مهــم دربــاره صنــدوق ذخیــره بســیجیان منابــع مالــی اســت کــه براســاس بنــد 6 اساســنامه 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 می شــود.
ــر حــق عضویتــی اســت کــه  ــت تامیــن می شــود کــه معــادل دو براب ــی صنــدوق از طریــق کمــک دول ــع مال بخــش دیگــری از مناب
اعضــا پرداخــت می کننــد. بــر همیــن اســاس هــر ســاله از ســال 1376 کــه زمــان تاســیس صنــدوق اســت کمــک دولــت بــه صنــدوق 

در بودجــه عمومــی کشــور پیــش بینــی شــده اســت.

صنــدوق ذخیــره بســیجیان در ســه ســال 
اخیــر 3 برابــر کمک هــای دولــت 

ــت ــه داده اس ــات ارائ خدم
پرداخت سود مرکب به حق عضویت اعضاء

محمدرضا طالبی)عضو هیات مدیره و معاون مالی و اقتصادی(
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ارائـــه 80 میلیـــارد ناموت تســـهیالت قـــرض الحســـنه بـــه اعضـــا در 
3ســـال اخیـــر

ـــی  ـــرات مدیریت ـــه تغیی ـــال 95 ک ـــد از س ـــان می ده ـــال 99 نش ـــاه اول س ـــش م ـــیجیان ش ـــره بس ـــدوق ذخی ـــه صن ـــرور کارنام م
صـــورت گرفتـــه اســـت خدمـــات ارائـــه شـــده بالـــغ بـــر 134 میلیـــارد تومـــان بـــوده اســـت. ایـــن خدمـــات در قالـــب طـــرح 
ـــی و  ـــه ای، رفاه ـــات بیم ـــه خدم ـــم (ارائ ـــرح تکری ـــیجیان)، ط ـــازی بس ـــد س ـــه توانمن ـــدك (یاران ـــرح ف ـــه ط ـــی از جمل ـــای مختلف ه
ـــن  ـــه اماک ـــزام ب ـــوان (اع ـــرح رض ـــوارد...)، ط ـــایر م ـــده و س ـــه ش ـــوه ارائ ـــق وج ـــهیالت از طری ـــه تس ـــت (ارائ ـــرح کرام ـــتی)، ط معیش

ـــت. ـــده اس ـــه ش ـــی) ارائ ـــیاحتی و زیارت س

از دیگــر منابعــی کــه طبــق مفــاد اسا ســنامه، صنــدوق مــی توانــد جــذب نمایــد، هدایــا،  نــذورات و ســایر مــواردی اســت کــه براســاس 
ــراد  ــا اف ــادی ب ــای اقتص ــدوق در بخش ه ــارکت صن ــل از مش ــای حاص ــن درآمده ــر ای ــالوه ب ــم،  ع ــت کنی ــم دریاف ــون می توانی قان

ــع مالــی صنــدوق محســوب می شــوند.  حقیقــی و حقوقــی هــم از مناب
بــا ایــن حــال یکــی از موضوعــات مهــم دربــاره منابــع مالــی صنــدوق ذخیــره بســیجیان مســئله کمــک دولــت بــه صنــدوق اســت. 
ــه عنــوان کمــک  ــد براســاس تعــداد اعضــای صنــدوق ذخیــره بســیجیان مبلغــی را ب ــت بای ــر گفتــه شــد دول همانطــور کــه پیش ت
پرداخــت نمایــد(دو برابــر حــق عضویــت) کــه بــا محاســبات انجــام شــده؛پایان ســال (ســال 1398) دولــت بایــد 470 میلیــارد تومــان 
پرداخــت می کــرده اســت کــه از ایــن تعهــد دولــت تــا کنــون 134 میلیــارد 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 فعالیت هــای اقتصــادی بــه اعضــاء خدمــات ارائــه دهــد. در ایــن شــرایط صنــدوق موظــف اســت براســاس 
ــره خدمــات را  ــه ایــن شــرایط اکتفــا نکــرده و دای ــی کــه مدیریــت صنــدوق ب ــه دهــد در صورت ــت خدمــات ارائ میــزان کمــک دول

بزرگتــر در نظــر گرفتــه اســت.
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ـــفرهای  ـــه س ـــدوق ب ـــق صن ـــگان از طری ـــورت رای ـــواده بص ـــراه خان ـــه هم ـــا ب ـــر از اعض ـــزار نف ـــش از 70 ه ـــر بی ـــال اخی در 3 س
زیارتـــی اعـــزام شـــده اند. عـــالوه بـــر ایـــن بـــه حـــدود 15 هـــزار و 800 نفـــر وام معیشـــتی 5 میلیـــون تومانـــی پرداخـــت 
کرده ایـــم. همچنیـــن توانســـتیم بـــا عقـــد قـــرارداد بـــا یکـــی از بهتریـــن بیمه هـــای خدمـــات تکمیلـــی درمـــان، مهمتریـــن 
ـــزار  ـــر 84 ه ـــر نف ـــه ازای ه ـــال99) ب ـــه ساالنه(س ـــغ ک ـــل مبل ـــا حداق ـــود را ب ـــی ب ـــای درمان ـــن هزینه ه ـــه تامی ـــا ک ـــه اعض دغدغ
ـــات  ـــان خدم ـــون توم ـــقف 30 میلی ـــا س ـــاالنه ت ـــت، س ـــق عضوی ـــت ح ـــا پرداخ ـــا ب ـــتا اعض ـــن راس ـــم. در ای ـــع کنی ـــت، رف ـــان اس توم
ـــرای  ـــه ب ـــق بیم ـــدن ح ـــگان ش ـــدوق، رای ـــوقی صن ـــای مش ـــدم ه ـــی از ق ـــاره یک ـــن ب ـــد. در ای ـــت کنن ـــد دریاف ـــی می توانن درمان
ـــگان در  ـــز رای ـــد نی ـــه بع ـــوم ب ـــدان س ـــرای فرزن ـــه ب ـــق بیم ـــن ح ـــده اند. همچنی ـــزدوج ش ـــال 1398 م ـــه در س ـــت ک ـــی اس اعضای

ـــت. ـــالب اس ـــم انق ـــر معظ ـــی رهب ـــی ابالغ ـــت های جمعیت ـــتای سیاس ـــی در راس ـــه قدم ـــت ک ـــده اس ـــه ش ـــر گرفت نظ
ـــه  ـــوده اســـت ک ـــان ب ـــارد توم ـــت 50 میلی ـــه پرداخ ـــف ب ـــال 1396 موظ ـــت در س ـــدت دول ـــن م ـــه در همی ـــی اســـت ک ـــن در حال ای
ـــارد و  ـــدود 54 میلی ـــت از ح ـــال 1397 دول ـــت. در س ـــده اس ـــت ش ـــان پرداخ ـــون توم ـــارد و 400 میلی ـــط 8 میلی ـــدد فق ـــن ع از ای
ـــارد  ـــد 126 میلی ـــت بای ـــال 1398 دول ـــن در س ـــرده، همچنی ـــان پرداخـــت ک ـــون توم ـــارد و 700 میلی ـــان، 9 میلی ـــون توم 600 میلی
پرداخـــت می کـــرد کـــه تنهـــا 9 میلیـــارد و 700 میلیـــون تومـــان تاکنـــون پرداخـــت شـــده اســـت؛ ایـــن یعنـــی دولـــت در 
ـــره بســـیجیان پرداخـــت  ـــدوق ذخی ـــه صن ـــار ب ـــان اعتب ـــارد توم ـــر 231  میلی ـــد در مجمـــوع 3 ســـال اخی ـــر بای مجمـــوع 3 ســـال اخی

ـــت. ـــده اس ـــت ش ـــان پرداخ ـــون توم ـــارد و 800 میلی ـــزان 23 میلی ـــن می ـــه از ای ـــت ک ـــرده اس می ک
ـــه  ـــات را ارائ ـــزان خدم ـــن می ـــته ای ـــت توانس ـــدود دول ـــک مح ـــود کم ـــا وج ـــه ب ـــدوق چگون ـــه صن ـــد ک ـــود آی ـــئوالی بوج ـــاید س ش

ـــد؟ ده
ـــده و  ـــت آم ـــادی بدس ـــای اقتص ـــت ه ـــق فعالی ـــه از طری ـــی ک ـــت و وجوه ـــابقه فعالی ـــت س ـــه جه ـــیجیان ب ـــره بس ـــدوق ذخی صن
ـــده و  ـــه نش ـــی ارائ ـــا خدمات ـــه آنه ـــته ب ـــه در گذش ـــانی ک ـــه کس ـــد و ب ـــام ده ـــم را انج ـــن مه ـــته ای ـــه از آن توانس ـــودهای حاصل س

ـــت. ـــده اس ـــه ش ـــات ارائ ـــود خدم ـــده ب ـــع ش ـــی ضای ـــه نوع ـــان ب حقش
بنابرایـــن مشـــاهده می کنیـــد کـــه صنـــدوق طـــی مـــدت 3 ســـال اخیـــر حـــدود 3 برابـــر کمـــک دریافـــت کـــرده از دولـــت، 

خدمـــات ارائـــه داده اســـت.
 در کنـــار ایـــن طـــرح هـــا، هزینه هـــای ســـرمایه گذاری وجـــود دارد کـــه در ســـال 98 مقدمـــات ســـاخت مجتمـــع خدمـــات 
ــم در  ــم بتوانیـ ــد داریـ ــی قصـ ــای آتـ ــن در برنامه هـ ــم. همچنیـ ــاز کرده ایـ ــات را آغـ ــه خدمـ ــت ارائـ ــه جهـ ــی در ارومیـ رفاهـ
ـــم  ـــاد نمایی ـــر ایج ـــترده تر و بهت ـــات گس ـــه خدم ـــت ارائ ـــی را جه ـــع های ـــن مجتم ـــی چنی ـــرزی و مذهب ـــروم م ـــتان های مح اس
ـــوب  ـــه مطل ـــه نتیج ـــا ب ـــتیم ت ـــتان هس ـــارس و خوزس ـــتان های ف ـــا اس ـــره ب ـــال مذاک ـــت در ح ـــا اس ـــه مدته ـــن رابط ـــه در همی ک

ـــم. ـــدا کنی ـــت پی دس

افزایش 70 درصدی 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 گذاری های جدیدی که داشته ایم، به نسبت سال 1395 حدود 70 

درصد افزایش سودآوری داشتیم.
 از آنجایی که کلیه امور اقتصادی صندوق در شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد است، که 100 درصد سهام آن متعلق به صندوق ذخیره 
بسیجیان می باشد در حال برنامه ریزی برای انتشار و عرضه سهام شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد در بورس هستیم. که ان شاءاهللا اگر 
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از دیگـر اقدام هـای 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 دریافتی شـان به انـدازه ای بود کـه اندك کمکـی از وجـوه دولت نیز 
بـه آنهـا تعلـق می گرفـت. بـرای مثال کسـی کـه در سـال 1377 مبلغ 3 هـزار و 300 تومـان بابت حق عضویـت پرداخت کـرده بود اگر 
امـروز بـرای دریافـت پـول مراجعـه مـی کرد یک 3 هـزار و 300 تومـان بعالوه دو برابـر آن که دولت پرداخـت کرده بود یعنـی 6 هزار و 
600 تومـان، مجموعـا 9 هـزار و 900 تومـان بـه آن تعلـق می گرفـت. امـا در حال حاضر بـا برنامه ریزی هـا و رایزنی های انجام شـده با 
هیئـت امنـا و مصوبـه ای کـه توانسـتیم از هیئـت امنـا دریافت کنیـم، هر عضوی مبلغـی که بابت حق عضویت به حسـاب صنـدوق واریز 
می کنـد در زمـان انصـراف یـا پایـان دوره عضویـت بـه نسـبت سـود آوری صندوق یعنـی هر میزان سـودی کـه در این سـال ها صندوق 
بدسـت آورده باشـد بصـورت مرکـب محاسـبه می شـود. بطـور مثـال اگـر عضوی در سـال 1398 مبلـغ 225 هـزار تومان حـق عضویت 
پرداخـت کنـد و سـود صنـدوق در همیـن مـدت 20 درصد باشـد به آن عضو به نسـبت مبلـغ حق عضویت تعلـق می گیـرد. در ادامه در 

سـال 1399 سـود تعلـق گرفتـه بـه حـق عضویت جمع می شـود و سـود سـال 99 به ایـن مبلغ تعلـق می گیرد.
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 170 میلیـارد 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 

سـرمایه گذاری امیـن اعتمـاد اسـت.
همچنیـن سـرمایه گذاری از بخش هـای غیرمولـد را بـه بخش هـای مولـد منتقـل کرده ایـم. نتیجـه چنیـن اقدامـی افزایـش سـود سـال 
1396 نسـبت بـه سـال 95 حـدود 45 درصـد همچنیـن افزایـش سـود سـال 1397 نسـبت بـه سـال 1396 حـدود 62 درصد و سـود 

سـال1398 نسـبت بـه سـال 1397 حـودد 22 درصـد می باشـد.

بتوانیم این شرکت را از سهامی خاص به عام تبدیل و در بورس سهام آنرا عرضه کنیم، می توانیم یکی از مهمترین برنامه ها که سهام دار 
کردن اعضا است را اجرایی کنیم.
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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(

ــی« و  ــای »حام طرح ه
ــهریاری« در  ــهید ش »ش
ــازی  ــتای توانمندس راس
ــاد  ــرای ایج ــاء ب اعض
ــرا  ــدار اج ــتغال پای اش

ند می شــو
اعزام بیش از 70 هزار بسیجی عضو 

صندوق به مشهد مقدس

معاونـت توانمندسـازی و امـور رفاهـی اعضا دارای سـه بخش اسـت. 
ایـن بخـش ها شـامل مدیریت واحد اعضـا که جذب و سـاماندهی و 
تعییـن تکلیـف دریافت حـق عضویت را بـه عهـده دارد. بخش دیگر 
واحـد خدمات رفاهی اسـت که شـامل مدیریت کلیـه خدماتی که از 
سـوی صنـدوق ارائه می شـود و همچنین خدماتی کـه در آینده قرار 
اسـت ارائه شـود را بر عهده دارد، و بخش سـوم واحد توانمندسـازی 

است. اعضاء 
یکـی از مهمتریـن بخش هـا، توانمندسـازی اعضـا اسـت، بـا توجـه 
بـه ایـن کـه از اهم وظایـف صندوق نسـبت به اعضـاء ارائـه خدمات 
حمایتـی اجتماعـی و فرهنگـی اسـت و ایجاد یک اسـتقالل  نسـبی 
مالـی اهمیـت فراوانـی در ثبات اجتماعی اعضـاء دارد و بـا عنایت به 
اینکـه بـه ایـن دلیل که بخـش زیادی از اعضا اشـتغال پایـدار ندارند 
یـا تحـت پوشـش هیـچ نهـاد و سـازمانی نیسـتند، تـالش می کنیم 
تـا بتوانیـم در مسـیری حرکـت کنیم که منتـج به توانمنـدی اعضاء  
شـود، بـه جـای دادن ماهـی، ماهیگیری را بـه آنها آمـوزش دهیم تا  

در تامیـن درآمد توانمند شـوند.
تیـم مدیریتـی جدیـد بـر ایـن عقیده اسـت کـه سـرمایه گـذاری ها 
و هزینـه هـا بایـد بـه سـمت و سـویی سـوق داده شـود که بـه جای 
پرداخـت هزینه سـفرهای زیارتی گسـترده جهت خدمـات اجتماعی، 

عضـو را بـه انـدازه ای توانمنـد سـاخت که خـودش قادر باشـد هزینه 
سـفر یـا بخشـی از آن را پرداخـت نماید. عـالوه بر این، نـگاه و رویکرد 
به صندوق، نگاه خدمت رسـانی به اعضا اسـت. در این راسـتا از سـال 
1395 دو گام جـدی اعـزام بـه مشـهد مقـدس و پرداخـت وام هـای 
معیشـتی آغـاز شـده و حمایت های اجتماعـی و فرهنگی در دسـتور 

کار قرارگرفته اسـت.
از دیگـر سـو، الزم بـود تـا اعضـای صنـدوق مرتـب بروزرسـانی و 
دسـته بندی شـوند چراکه برخـی پرداخت حق عضویتشـان را قطع 
کـرده بودنـد، برخی حتی نمی دانسـتند کـه عضو هسـتند، برخی از 
میـزان حـق عضویت پرداختـی اطالع نداشـتند و نمی دانسـتند که 
تکلیـف آنهـا چه شـده اسـت، این موارد سـبب شـد تا تکلیـف اعضا 
را مشـخص کنیـم. در این رابطه طرح سـامانه حمایتی بسـیجیان یا 
سـحاب راه اندازی شـد که به وسیله این سـامانه تمامی خدمات ارائه 
شـده بصـورت الکترونیکـی و آنالین انجام می شـود و هر عضـو دارای 
یـک پروفایـل مشـخص اسـت کـه می توانـد در آن خدمـات دریافت 
شـده اش را مشـاهده نماید. طـرح مذکور به این جهـت حائز اهمیت 
اسـت کـه در آغـاز آمـار مشـخصی از تعداد اعضـا وجود نداشـت و با 
تـالش تیـم جدید توانسـتیم اعضای صنـدوق را شناسـایی کنیم که 

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

ارشد  مدیریت  تصمیم  با  جاری  سال  شهریورماه  از  این،  بر  عالوه 
صندوق و ابالغ فرمانده سازمان بسیج به رده های تابعه، جذب جدید 
صندوق آغاز شده است که تاکنون حدود 120 هزار نفر جدید جذب 
شده اند، ثبت نام جدید داشته ایم که حدود %80 آن ها تطبیق شرایط 
شده اند که می توان گفت و توانسته ایم هدف گذاری صندوق برای سال 
1399را محقق کنیم. در اجرای این هدف مهم توانستیم با هماهنگی 
استان  سپاه  مرکز   32 در  بسیج  سازمان  انسانی  سرمایه  معاونت 
نمایندگی صندوق ذخیره بسیجیان ایجاد کنیم. هدف ایجاد چنین 
نمایندگی هایی، 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 تالش های صورت گرفته، دید 
اعضاء نسبت به صندوق تغییر کرد و سبب شد تا صندوق بتواند پس از 
15 سال از تاسیس، خودش را بهتر و کامل تر 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 40 درصد حق عضویت برخی از اعضا را متقبل 
شد و عالوه بر این با برنامه ریزی 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 فعالیت های مهم در مدت مدیریت 4 سال اخیر شناسایی 
اعضای قدیمی است که مدتی حق عضویت پرداخت کرده اند و دیگر 
ادامه نداده اند. تاکید مدیریت صندوق بر این است تا این اعضا شناسایی 
شوند و حق عضویت آنها بعالوه سودشان باز پرداخت شود و خدمتی 
که از صندوق طلبکار هستند را دریافت کنند. معتقدیم این حق الناس 

است و باید پیگیری شود.
درباره ارائه خدمات به اعضا بنای ما بر ارائه خدمات عادالنه است تا هر 
عضوی براساس میزان مدت عضویت خدمات دریافت کند. همچنین 
هدفگذاری ما در جذب اعضا،  جذب یک میلیون نفر در مدت 5 سال 
از 1398 تا 1403 است که خوشبختانه گام نخست در سال جاری با 
موفقیت برداشته شده است و به هدف تعیین شده دست پیدا کرده ایم.

در این باره البته یک سنگ بزرگی پیش روی ما است که مسئله کمک 
دولت به صندوق است که متاسفانه به طور کامل محقق نشده است، با 
این حال تالش شده تا ارائه خدمات محدود به کمک های دولت نشود.

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

پس از جذب، اعضا خدمات دریافت می کنند. در این راستا نخستین 
قدم اعزام به مشهد مقدس بود، که اعضای تحت پوشش طرح رمضان 
(اعضایی که به دلیل ضعف اقتصادی یارانه آنها توسط سازمان بسیج 
پرداخت می شود) به عنوان جامعه هدف انتخاب شدند. اکثریت این اعضا 
تاکنون به مشهد نرفته بودند، با تدابیر اندیشیده شده این اعضا به همراه 
خانواده هایشان که عددی حدود 70 هزار نفر هستند بصورت رایگان عازم 

مشهد مقدس شدند. 

در اجرای این طرح آستان قدس رضوی همکاری موثری را انجام داد.
تاکید مدیریت صندوق بر این بود که این اعزام ها به مشهد ختم نشود، 
به همین جهت سامانه گردشگری سحاب را در دستور کار داریم تا 
تمامی اعضا بتوانند از خدمات اعزام ها استفاده کنند. از دیگر سو برای 
سال 99 مقاصدی چون مشهد، شیراز، قم ، سرعین و شمال را در نظر 
گرفته ایم. همچنین جهت اعزام اعضاء به عتبات عالیات و سوریه نیز در 
حال برنامه ریزی هستیم تا انشاء اهللا در سال آینده بتوانیم با تمهیدات 
اندیشیده شده این طرح را اجرائی نماییم و با پرداخت تسهیالت بتوانیم 

اعضا را عازم این سفرها کنیم.
دیگر خدمات ارائه شده، بن های حمایت معیشتی و خدمات آموزشی و 
بن های آموزشی است که اعضا می توانند با مراجعه به سامانه شتاب و 
سحاب خدمات آموزشی را با تخفیف دریافت کنند و از این خدمات نیز 

بهره مند شوند. 
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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 
ریاست  پیگیری های  با  که  است  درمان  تکمیلی  بیمه  خدمات، 
صندوق میسر شد. خوشبختانه صندوق توانسته با عقد قرارداد با 
یک شرکت بیمه ای قوی و معتبر این خدمات را فراهم کند. به این 
صورت که اعضاء با پرداخت ماهانه 5 هزار 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 3 میلیارد تومانی 
در  است.  دولتی  با سازمان های  تعامل  از طریق  ها  برای شرکت 
کرده ایم  موظف  را  تسهیالت  کننده  دریافت  شرکت  راستا  این 
طی قراردادی که با صندوق منعقد می کند 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 می کنیم.

این خدمات می توانند استفاده  کنند؛ در حال حاضر اعضاء حدود 
پوششی  می کنند،  دریافت  درمانی  پوشش  تومان  میلیون   30
بر  ما  تالش  می شود.  انجام  آنالین  و  به سرعت  که خوشبختانه 
این بوده است که با کمترین زمان ممکن، اعضا بدون کاغذبازی 
اعضای  تا  شده  سبب  مسئله  همین  که  کنند  دریافت  خدمات 

متقاضی بیمه تکمیلی بصورت تصاعدی افزایش پیدا کنند.

طرح دیگر، طرح حامی است. هدف این طرح شناسایی ایده های 
و  کشاورزی  طرح های  راه اندازی  نمونه  عنوان  به  است.  کوچک 
به  نیاز  که  محور  ایده  طرح های  یا  کوچک  مقیاس  با  دامداری 
حمایت های 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 
نیازمند کمک شود. به همین جهت طرح حامی، پس  و دوباره 
از کمک به راه افتادن طرح کوچک، فرد را راهنمایی می کند تا 
به سطحی از پایداری ثابت برسد. و به عنوان نمونه از فرد عضو 
طرح کسب و کار و طرح توجیهی می خواهیم که همین مسئله 
نماید.  برنامه ریزی  آینده  برای  و  فرد فکر کند  تا  سبب می شود 
در واقع در طرح حامی هدف این است که به جای دادن ماهی، 
ماهی گیری 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.
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گفت و گو با: مهندس حامد حقی )معاون اداری و پشتیبانی(

نمایندگــی   33 ایجــاد 
صنــدوق ذخیــره بســیجیان 

ــور ــطح کش در س
گامی مهم برای توسعه خدمات به بسیجیان عضو 
استان های  تمامی  در  بسیجیان  صندوق ذخیره 

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 
سال  در  صندوق  مدیره  هیئت  مصوبه  همچنین  و  سال  پنج  طی 
1397 مقرر گردید نمایندگی های استانی به منظور ارتباط مستقیم 
اعضای صندوق در استان ها در راستای دستیابی به ماموریت محوله 
از  بهره مندی  با  این معاونت  اندازی گردد.  راه  امنا  از سوی هیئت 
متخصصین صندوق شاخص هایی را برای گزینش افراد واجد شرایط 
استخدام نمایندگی های استانی تبیین و بر اساس سیاست صندوق 
های  سپاه  به  ها  استان  فعال  بسیجیان  میان  از  استخدام  جهت 
و  بررسی صالحیت ها  ماه  از 6  که پس  داده شد  فراخوان  استانی 
انجام مصاحبه تخصصی در حوزه های مدیریتی، کارآفرینی، روابط 
عمومی و فناوری اطالعات، نمایندگان استانی انتخاب گردیده اند و 
هم اکنون کلیه  فعالیت های صندوق در استان ها توسط نمایندگان 

پیگیری می شود.
از طرفی از آنجا که صندوق در دوره جدید هیئت مدیره فعالیت های 
متفاوتی را آغاز کرده است ضروری بود تا نمایندگان استانی صندوق و 
همچنین معاونت های سرمایه انسانی بسیج سپاه های استانی به عنوان 
متولی اصلی بسیجیان هر استان، با خدمات ارائه شده در صندوق به 
اعضا آشنا شوند که بر همین اساس هم اندیشی مشترك معاونین 
محترم سرمایه انسانی بسیج سپاه های استانی و نمایندگان صندوق 
مشترك  همکاری  گام  اولین  عنوان  به  مهرماه 1398  استان ها  در 

صندوق و سپاه های استانی برگزار شد و ضمن معرفی برنامه های 
صندوق به سپاه های استانی، آموزش های الزم به نمایندگان ارائه تا 
بتوانند با تسلط کافی بر مبانی حقوقی صندوق و ظرفیت ها به ارائه 
ی خدمات به بسیجیان عضو صندوق بپردازند که انشاءاهللا به صورت 
سالیانه در مهرماه نشست سالیانه برگزار میگردد. اگرچه تمامی خدمات 
به صورت متمرکز و بر اساس زیرساخت های سامانه  سحاب و شتاب 
انجام می گیرد اما ضروری است تا نمایندگان استانی صندوق با تسلط 
بر برنامه ها بتوانند تسهیل گر و راهنمایی کننده  خوبی برای اعضا 
در استان ها باشند که تا کنون با توجه به ارزیابی های صورت گرفته 
دراین معاونت، اهداف صندوق در راستای ماموریت محوله در استان ها 
تا حدود زیادی تحقق یافته است و انشااهللا که سهم نیروی انسانی در 

نمایندگی های استانی در دستور کار قرار دارد.
منابع  مدیریت  بر  عالوه  پشتیبانی  و  اداری  معاونت  است  گفتنی 
انسانی صندوق، بر امور دیگری از قبیل فناوری اطالعات ، پشتیبانی 
و تدارکات و  امور قراردادها نیز مدیریت داشته و تمامی تالش این 
معاونت بر این مهم استوار است که فعالیت ها و برنامه های صندوق 
توسط معاونت های مالی و اقتصادی و توانمندسازی و امور رفاهی و 
همچنین نمایندگی های استانی صندوق با پشتیبانی این معاونت به 

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

ســامانه ســحاب بــا هــدف ارائــه خدمــات یکپارچــه و دقیــق بــه 
گونــه ای برنامــه ریــزی شــده اســت کــه اعضــای صنــدوق بتواننــد 
ــن  ــد و همچنی ــه ببینن ــم و یکپارچ ــور منظ ــان را بط خدماتش

ــد. ــت کنن ــورد نظــر را دریاف ــات م خدم
ــورت  ــات بص ــدوق از خدم ــای صن ــام اعض ــه تم ــل اینک ــه دلی ب
یکپارچــه بهــره منــد شــوند تمــام ســامانه هــا و زیــر ســامانه های 
ســحاب را یکپارچــه کردیــم. ســحاب یــک هســته اصلــی 
ــن ســامانه  ــه ای ــت ســحاب دارد ک ــوان ســامانه عضوی تحــت عن

شناسایی، ثبت نام و طبقه بندی اعضا را دارد.
ســامانه ســحاب بــه گونــه ای طراحــی شــده کــه بــرای 
ــده  ــی ش ــخص طراح ــه مش ــناریو و برنام ــک س ــو ی ــر عض ه
ــو  ــر عض ــا ه ــاوت ب ــده متف ــش داده ش ــی نمای ــت و خروج اس
ــم و  ــه داری ــی ک ــه های ــا برنام ــق ب ــا را مطاب ــت. اعض ــر اس دیگ
ــد و  ــد طبقــه بنــدی شــده ان ــا یکدیگــر دارن ــی کــه ب تفاوت های
ــد در یکــی از گــروه هــای  ــام می کنن ــی کــه ثبــت ن اعضــا زمان
تعریــف شــده وارد مــی شــوند. طبیعتــا مــوارد مربــوط بــه حــق

سـامانه سـحاب پیشـانی ارائه 
ذخیـره  صنـدوق  خدمـات 

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

می شود.
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صنـدوق ذخـیـره بـسـیجیان
وظیفــه عضویــت و دریافــت خدمــات متناســب 
ــر  ــد تغیی ــده ان ــو آن ش ــه عض ــی ک ــا گروه ب

می کنــد.
ــای  ــام و اســتعالم ه ــت ن ــد از ثب ــر عضــو بع ه
مربوطــه کــه دربــاره اش انجــام مــی شــود 
پروفایــل شــخصی بــرای او تشــکیل مــی شــود. 
ــق  ــده و ح ــخصی ش ــل ش ــپس وارد پروفای س
عضویــت را پرداخــت می کنــد، مدارکــش را 
ــات  ــت خدم ــرای دریاف ــد و ب ــذاری می کن بارگ
آمــاده مــی شــود. در حــال حاضــر ســامانه بیمــه 

ــه اعضــا اســت. ــانی ب ــت رس ــال خدم در ح
حـال  در  سـحاب  در  کـه  دیگـری  سـامانه 
خدمـت دهـی اسـت سـامانه تسـهیالت اسـت. 
بـه ایـن صـورت کـه اعضایـی کـه حائـز دریافت 
تسـهیالت قـرض الحسـنه هسـتند می تواننـد با 
طـی فرآینـدی از خروجـی این سـامانه بـه بانک 
کننـد.  دریافـت  را  تسـهیالت  و  معرفـی شـوند 
عـالوه بـر ایـن در ایـن سـامانه محدودیت هایـی 
را بـرای اعضـا در نظـر گرفتـه ایـم کـه تنهـا در 
بـازه هـای زمانی مشـخصی می توانند تسـهیالت 
دریافـت کننـد و همچنیـن اولویـت بنـدی نیـز 

می گیـرد. صـورت 
حـال  در  سـحاب  در  کـه  دیگـری  سـامانه 
خدمت دهـی اسـت سـحاب کاال اسـت. در کلیت 
ایـن سـامانه قصـد داریـم کاال را بـدون واسـطه 
و پاییـن تریـن خدمـت بـه اعضـا ارائـه دهیـم. 
مجموعـه ای از قراردادهـا را بـا برندهایـی داریـم 
قیمـت  بـا  را  کاالهایـی  می شـود  موجـب  کـه 
درب کارخانـه تحویـل بگیرنـد. عـالوه بـر ایـن 
بـن هایـی را بـرای اعضـا در نظـر گرفتـه ایم. در 
ایـن سـامانه سـعی کرده ایـم کـه کلیـه نیازهای 
اعضـا را پوشـش دهیم. ایـن سـامانه در چند ماه 
آینـده بـه بلـوغ کاالیی خوبـی خواهد رسـید. در 
سـامانه سـحاب کاال قراردادهایـی را داریم که در 
مقایـس بـزرگ بسـته مـی شـود. مانند اسـتفاده 
از خدمـات تفریحـی، یـا خدمـات بیمـه ای کـه 

مقیـاس بـزرگ قـرارداد سـبب می شـود کـه هزینه 
تمـام شـده بـرای اعضـا پایین تر از بـازار تمام شـود.

یکــی دیگــر از زیرســامانه هــا ســحاب گشــت اســت 
ــه ای  ــه مجموع ــدازی اســت ک ــال راه ان ــه در ح ک
متنــوع از خدمــات تــور و بلیــط و ... را ارائه می دهد. 
ســحاب گشــت خدمــات گروهــی و فــردی را ارائــه 
می دهــد. ســحاب گشــت در حــال حاضــر مراحــل 
ــذارد.  ــر می گ ــت س ــی را پش ــه نویس ــان برنام پای
پــس از طــی فرایندهــا اعضــا می تواننــد بــا حداقــل 
ــن خدمــات  ــد. ای ــی را دریافــت کنن هزینــه خدمات
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 عادالنه خدمـات دریافت 
کنند. بر این اسـاس بـرای اعضا در دسـته بندی های 
متفـاوت خدماتی با شـکل یکسـان امـا وزن متفاوت 

در نظـر گرفته شـده اسـت.
ــر ســامانه های  ــا زی ــود ت ــاز ب ــر همیــن اســاس نی ب
ــم. در  ــاد کنی ــده ای را ایج ــاوت و سفارشــی ش متف
ــر  ــامانه در نظ ــر س ــدود 60 زی ــحاب ح ــامانه س س
گرفتــه شــده اســت کــه برخــی از آنهــا بــه مرحلــه 
ــال  ــر در ح ــی دیگ ــد و برخ ــیده ان ــدازی رس راه ان
ــی  ــا تمام ــد دارد ت ــدوق قص ــتند. صن ــل هس تکمی
خدماتــش را از طریــق ســامانه ســحاب ارائــه دهــد، 
بــه عبــارت دیگــر پیشــانی ارائــه خدمــات صنــدوق 
ســامانه ســحاب اســت. همچنیــن ســحاب در نظــر 
ــه  ــه ارائ ــتریان ب ــگاه مش ــاد باش ــا ایج ــا ب دارد ت
خدمــات بــه تمامــی گــروه هــای جامعــه بپــردازد.

یکـی از اهـداف مـا در 
ایـن  سـحاب  سـامانه 
اسـت کـه بـرای اعضا 
ایجاد  هویت مسـتقل 
کنیـم. ایـن هویـت بر 
اسـاس سـن، وضعیت 
معیشـت، و ... ایجـاد 

شـود... می 



نسیم خدمت  ویژه نامه صندوق ذخیره بسیجیان  شماره 281

گفت و گو با : مهندس طراوتی

امین  سرمایه گذاری  شرکت  رویکرد  مهمترین 
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

مهندس علی اصغر طراوتی 
)مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد(

شـرکت سـرمایه گذاری امیـن اعتماد بـا تاخیر زیادی نسـبت به زمان 
راه انـدازی صنـدوق، در سـال 1383 تاسـیس شـد، امـا رونـد رشـد 
اقتصـادی را متناسـب بـا زمـان طول عمر خود پشـت سـر نگذاشـته 
بـود. بـا ایـن حـال در سـال 1395 و بـا روی کار آمدن تیـم مدیریتی 

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 فعال تر عمـل نماید. 
یکـی از دالیلی که شـرکت سـرمایه گـذاری امین اعتماد در سـنوات 

صندوق ذخیره بسیجیان بر گرفته از مفاد اساسنامه قانونی آن موسسه از دو رویکرد حمایتی - خدماتی و 

اقتصادی برخوردار می باشد 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 فعالیت های اقتصادی صندوق 

ذخیره بسیجیان راه اندازی شده است. الزم به ذکر می باشد منابع اصلی تامین مالی صندوق شامل حق 

عضویت اعضاء، که توسط اعضاء پرداخت می گردد و سایر منابعی است که صندوق از سهم پرداخت دولت، 

جذب می کند. قسمتی از این منابع مالی پس از جذب توسط صندوق در اختیار شرکت قرار می گیرد و پس 

از طی فعالیت ها و سرمایه گذاری های اقتصادی توسط شرکت در نهایت در قالب های ساالنه به صندوق 

جهت ارائه خدمت و انجام برنامه های صندوق پرداخت می گردد.
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صنـدوق ذخـیـره بـسـیجیان
هـدف سـرمایه گـذاری شـرکت در مناطـق کـم برخـوردار و محـروم 
معطـوف شـود و نیـز در سـرمایه گذاری هـا از تـوان تیم هـای دانش 

بنیان بسـیجی در راسـتای ایجـاد ارزش افزوده اسـتفاده گردد.
مجـدداً تأکید می گردد که شـرکت سـرمایه گـذاری امیـن اعتماد به 
عنـوان بـازوی اقتصادی صندوق ذخیره بسـیجیان بـرای ایجاد درآمد 
در راسـتای ارائـه خدمات به اعضای صندوق تأسـیس گردید. هرچند 
بـرای خلـق منابـع و تولیـد ثروت بیـش از اقدامـات انجام شـده جای 
کار وجود داشـته اسـت اما همانطور که پیش تر گفته شـد تناسـبی 
بیـن طـول عمر شـرکت و روند رشـد آن وجود نداشـته اسـت  و تنها 
در3 سـال اخیـر شـرکت بـه انجـام مأموریـت اصلـی خود بـه صورت 

جدی پرداخته اسـت.
بـه لطـف الهی چشـم اندازی روشـن و مثبـت در آینده شـرکت قابل 
ترسـیم می باشـد امـا بایـد ایـن نکتـه مـورد  توجـه واقـع شـود کـه 
شـرکت در برهـه ای تصمیـم به تحول و پیشـرفت گرفـت که متقارن 

گذشـته نتوانسـته بود فعالیت چشمگیری داشته باشـد، عدم مطالبه 
جـدی ماموریت هایـی بود که آنهـا نیز معلول فعالیت صنـدوق بودند، 
در حقیقـت صنـدوق اگر بخواهـد رویکرد ارائه خدمـات به اعضاء خود 
را بـه سـرانجام برسـاند، نیازمنـد تأمیـن منابـع از محـل فعالیت های 

اقتصادی شـرکت می باشد.
ارائـه خدمـات بـه اعضـاء بـه عنـوان راهبـرد اصلـی صنـدوق ذخیـره 
بسـیجیان از سـال 1395 تعییـن گردیـد، در واقـع هدف اصلـی از آن 
راهبـرد معرفـی خدمـات قابـل ارائـه بـه اعضـاء و ارائـه آن خدمات به 
اعضـاء بـود که با جدیت از سـال 1395 برنامه ریزی و عملیاتی گردید. 
در همین راسـتا ایجـاد توازن بین منابع مورد نیاز جهـت ارائه خدمات 

بـا نوع و وسـعت آن خدمـات از اهمیت ویـژه ای برخـوردار گردید.
 الزم بـود تـا رونـدی طـی شـود تـا منابـع صنـدوق و شـرکت ضمن 
حفـظ ثـروت، ایجـاد ارزش افـزوده و درآمدزایـی، تأمیـن منابع مالی 
مـورد نیـاز جهت ارائـه خدمات صندوق بـه اعضاء را نیز شـامل گردد 
کـه ایـن مهم از ابتدا سـال 1396 در دسـتور کار تیم مدیریتی جدید 
شـرکت قـرار گرفـت و برنامه ریزی هـای مربوطه در شـرکت سـرمایه 
گـذاری امیـن اعتماد انجام گردید. در گام نخسـت سـرمایه ها و سـبد 
دارایی هـای شـرکت بـا هدف تعیین حجـم دارایی های مولـد و یا غیر 

مولـد مورد ارزیابی و شناسـایی قـرار گرفت. 
نکتـه حائـز اهمیت در خصوص سـوابق سـرمایه گذاری های شـرکت 
ایـن بود که جنس سـرمایه گذاری ها، 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 گذاری هـا مـورد توجـه واقـع نشـده بـود اما 
از ابتـدای سـال 1396  هیـأت مدیـره و مدیریـت اجرایـی شـرکت با 
ترسـیم یک مسـیر جدیـد و بـا بازنگری در زیرسـاخت های شـرکت، 
فصـل جدیـدی را در انجـام فعالیت های شـرکت آغاز نمـود از جمله 
مهـم تریـن اقداماتی که می توان به آن اشـاره کرد تبدیـل دارایی های 
غیرمولـد بـه مولـد و تولیـد سـود از  سـرمایه گذاری های مشـارکتی، 
بـه جـای سـپرده گـذاری بانکـی بـود. الزم به ذکر اسـت کـه اولویت 
سـرمایه گذاری هـای 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 

تــالش کردیــم بــه ســمتی حرکــت کنیــم تــا بتوانیــم هم افزایــی 
ایجــاد کنیــم و نقــاط هــدف ســرمایه گــذاری مــان بــه مناطــق کــم 
برخــوردار و محــروم ببریــم. همچنیــن بتوانیــم تیــم هــای دانــش 
ــا ارزش  ــش آنه ــتفاده از دان ــا اس ــه ب ــم ک ــت کنی ــان را حمای بنی

افــزوده ای را تولیــد کنیــم...

بـا تکانه هـای شـدید اقتصـادی کشـور بـوده اسـت، در حالی کـه در 
شـرایط نرمال مسـیر پیشـرفت هموارتـر می بوده اسـت. با تمـام این 
شـرایط طـی مسـیر تحـول آغـاز، هـدف گذاری هـا تعییـن، اصـالح 
سـاختار سـرمایه گذاری هـا 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 می باشـد.
یکـی از مواردی که همواره جزء برنامه های اصلی شـرکت بوده اسـت، 
اصـالح سـاختار مالی شـرکت می باشـد. بدیـن معنا کـه مختصات و 
صورت هـای مالی شـرکت در انـدازه و ابعادی ارائه گردد که متناسـِب 
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 می گـردد هماننـد قـرار گرفتن 
آن در یـک اتـاق شیشـه ای می  باشـد کـه تمامـی اطالعـات آن برای 
سـهام داران و ذینفعـان از اهمیـت باالیـی برخوردار بوده و می بایسـت 
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 گزارش هـای آن، افزایـش انضبـاط مالی و ... از فواید بسـیار 
خـوب این موضـوع خواهـد بود.

نـگاه تیـم مدیریتی جدید در سـرمایه گذاری ها لزومـاً نگاه بلند مدت 
نبـوده اسـت و سـرمایه گذاری های میـان مـدت و کوتاه مـدت نیز در 
برنامه هـای شـرکت قـرار گرفته اسـت، بدین معنا که متناسـب با هر 
سـرمایه گذاری اسـتراتژی خاص آن شـامل زمان و نحـوه ورود به آن 
سـرمایه گـذاری و نیـز خـروج از آن اتخـاذ گردد بدین صـورت که در 
بهتریـن زمـان به سـرمایه گـذاری مربوطه وارد شـود، مراحل رشـد و 
بلوغ آن سـرمایه گذاری به بهترین وجه طی شـود و در بهترین زمان 

ممکـن از آن خروج انجام شـود.
بـه عنـوان مثـال در اجـرای این برنامـه، نگاه ویـژه به سـبد دارایی ها 
بـود کـه منابـع غیرمولـد به مولـد تبدیل شـوند. در این راسـتا سـبد 

عظیم کاندید دریافت جایزه مزرعه نمونه کشـوری شـود و یا سـرمایه 
گذاری در شـرکت کسـب و کارهای تصویری آتریاد که در حوزه های 
گرافیک کامپیوتری و پخش زنده، به عنوان یک اسـتارتاپ و شـرکت 

دانـش بنیـان فعال می باشـد را نیـز می توان نـام برد.
همچنیـن در نـگاه بلند مدت منابعی اختصاص داده شـد که عمر این 
جنـس از سـرمایه گذاری ها از سـه سـال باالتر می باشـد کـه در حال 
حاضـر بیشـتر مربوط به حـوزه راه و سـاختمان بوده اسـت. به عنوان 
یـک نمونـه می تـوان بـه سـرمایه گـذاری در پـروژه آزادراه اصفهان – 
شـیراز اشـاره نمـود، که البته شـرکت فشـار قابل توجهـی را متحمل 
گردیـده اسـت امـا این امید وجـود دارد که پـس از راه انـدازی پروژه و 

سـود دهی، درآمـد پایداری برای شـرکت ایجـاد گردد. 
نکته حائز اهمیت دیگری که می بایست به آن اشاره نمود این است که 

دارایی های شـرکت با سـه نگاه کوتـاه مدت، میان مـدت و بلند مدت 
تقسـیم گردیـد. بـه عنوان نمونـه در نـگاه کوتاه مدت با ورود بخشـی 
از دارایی هـای شـرکت بـه بـازار بـورس ارزش افـزوده مناسـبی تولید 
گردیـد. بایـد دقت کرد کـه ورود به بـازار بورس از جمله مـواردی بود 
کـه در سـنوات گذشـته کمتر مـورد توجه قـرار داشـت. در نگاه میان 
مـدت مشـارکت در طـرح ها و پروژه های پیشـنهادی در دسـتور کار 
قـرار گرفـت مثـال از پـروژه هـای مهـم و موفقیت آمیزی که شـرکت 
در یـک سـال اخیـر توانسـت در آن سـرمایه گـذاری کنـد، پـروژه 
پـرورش ماهیـان گرمآبی ذیل شـرکت تکثیر وپرورش آبزیان شـوش 
بـوده اسـت. این پـروژه با مشـارکت بخـش خصوصی انجام شـد و به 
کسـب موفقیـت های خوبی منجـر گردید. به عنوان نمونه با سـرمایه 
گـذاری انجـام شـده در این پروژه دسـتاوردهایی نظیر دو برابر شـدن 
حجـم اشـتغال برنامه ریـزی بهتر، ایجـاد کارخانه تولید غـذای ماهی 
و همچنیـن برنامه ریـزی بـرای تولیـد ماهی هـای خاویـاری در چنـد 
سـال آینده بدسـت آمد که سـبب شـد  ایـن مزرعـه 105 هکتاری و 

شرکت در سه سال گذشته عالوه بر اقدامات و فعالیت های زیرساختی 
و همچنین اصالح فرآیند ها و... دارای روند سوددهی صعودی بوده است 
که ان شاءا... به لطف خداوند منان، این سوددهی در طول سال جاری و 

سال های آتی نیز ادامه خواهد یافت.
از جملـه اهـم برنامه های آتی شـرکت می تـوان به راه انـدازی صندوق 
پژوهـش و فنـاوری،  راه انـدازی صنـدوق جسـورانه، پیگیـری عرضه 
سـهام شـرکت در بازار بورس و سـرمایه گذاری در حوزه گردشـگری 
و سـالمت و انجـام فعالیت هـای موثـر در آن بـازار اشـاره نمـود کـه 

ان شـاءاهللا بتوانیـم آنهـا را عملیاتی کنیم.
در انتهــا تیــم مدیریتــی شــرکت امیــدوار اســت بــا ادامــه ایــن رونــد 
و حرکــت در مســیر ریــل گــذاری هــای انجــام شــده بتوانــد منابــع 
شــرکت و بــه تبــع آن،  منابــع مــورد نیــاز صنــدوق ذخیره بســیجیان 
را بــرای ارائــه خدمــات بــا کیفیــت بــه اعضــاء ایجــاد نماید تــا جامعه 
ــتری  ــر و بیش ــات بهت ــت خدم ــور از دریاف ــرم کش ــیجیان محت بس

ــد. ــد گردن بهره من
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معرفی سحاب )سامانه حمایتی اجتماعی بسیجیان(

راستای  در  بسیجیان  ذخیره  صندوق 
خدمات  ارائه  و  خود  رسالت  به  عمل 
حمایتی و توانمندسازی به اعضای خود و 
با توجه به برنامه ها و طرح های معرفی 
توانمندسازی و خدمات  شده در بخش 
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 

ایجاد شده، سایر افراد غیر عضو صندوق نیز می توانند با حضور 
در این سامانه نسبت به دریافت خدمات اقدام کنند.

متنوعی  خدمات  از  سامانه  در  عضویت  نوع  بسته  کاربران 
بهره مند خواهند شد. این خدمات شامل موارد ذیل است :

1-تسهیالت
و  تفریحی، تحصیلی  کاال و خدمات )خدمات  2- فروشگاه 

سایر خدمات ضمن برخورداری از تخفیفات مناسب( 
3- گردشگری

4- بیمه 

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 

و... جهت ارائه خدمات در قالب باشگاه مشتریان

دهنده خدمات  ارائه  پذیرندگان  با  مذاکرات  و  مکاتبات  انجام   
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 
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 عضو عادی:
کاربرانی که اقدام به عضویت در سامانه نموده و از کاال یا خدمات تعریف شده در سامانه استفاده می کنند. این گروه 

از پرداخت هر گونه حق عضویت معاف هستند.

ــت و  ــاس دوره عضوی ــر اس ــدوق ب ــای صن ــهیالت: اعض  تس
ــه، از تســهیالت بانکــی قــرض  همچنیــن بودجــه اختصــاص یافت
الحســنه بهره منــد مــی شــوند. ایــن تســهیالت شــامل پرداخــت 

ــد  ــکان خری ــاد ام ــا ایج ــده و ی ــرد وام گیرن ــه ف ــغ مصــوب ب مبل
کاالهــای موجــود در فروشــگاه بــه صــورت اقســاطی مــی باشــد. 
ــدوق  ــزان تســهیالت اعضــاء صن ــص و محاســبه می نحــوه تخصی

خدمات ارائه شده در سامانه سحاب:

صندوق مکلف است تا سود حاصل از فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری از محل سهم واریزی 
در  اختصاص دهد. همچنین  اعضای طالیی خود  به  ارائه خدمات  مالی  منابع  عنوان  به  را  دولت 
های  تخفیف  با  خدمات  از  ای  مجموعه  درآمدی،  منابع  ایجاد  و  سحاب  سامانه  توسعه  راستای 
محدودتر و تنوع کمتر در اختیار سایر اعضای سامانه )اعضای ویژه و عادی( به شرح زیر در نظر گرفته 

می شود:
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بانک اطالعاتی اعضا:

سیستم  خدمات  ارائه  راستای  در  سحاب 
جهت  در  را  عضویت  سامانه  ابتدا  محور، 
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: 
جامعه هدف  که  بسیجیان هستند  اصلی صندوق ذخیره  اعضای 
توسط  گروه  این  اطالعاتی  بانک  باشند.  می  خدمات  ارائه  اصلی 
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 
یا حداقل یکسال عضو  باشند  باطل داشته  جبهه های حق علیه 
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 سـاالنه 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 100 درصـد) 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.

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.
ــات و ســرویس هــای  ــه خدم ــازی: مجموع ــگاه مج  فروش
متنــوع ســامانه ســحاب بــر بســتر فروشــگاه مجــازی ارائــه خواهد 
شــد. در واقــع کاربــران از طریــق ایــن فروشــگاه عــالوه بــر تهیــه 
ــف،  ــم از تخفی ــژه اع ــرایط وی ــا ش ــاز خــود ب ــورد نی ــای م کااله
دریافــت بــن و تســهیالت خریــد کاال و ... امــکان دریافــت بســته 
ــواع  هــای خدمــات طراحــی شــده شــامل خدمــات آموزشــی، ان
ــتوران و ... را  ــی، رس ــی، ورزش ــات تفریح ــه، خدم ــات بیم خدم

خواهنــد داشــت. 
 گردشــگری: ایــن ســامانه بــا هــدف ارائــه خدمــات در حــوزه 
ــایر  ــدوق و س ــای صن ــه اعض ــیاحتی ب ــگری و س ــای گردش ه
ــات  ــامانه خدم ــن س ــود. در ای ــی ش ــاد م ــحاب ایج ــای س اعض

ــی و  ــیاحتی و زیارت ــای س ــب کاروان ه ــی در قال ــزام گروه اع
ــه شــهرهای زیارتــی و  همچنیــن خدمــات مســافرتی انفــرادی ب
ــم، اصفهــان، شــیراز،  ــد مشــهد، ق ســیاحتی داخــل کشــور مانن
شــهرهای شــمالی کشــور و ... و شــهرهای زیارتــی خــارج کشــور 

ــال و نجــف ســاماندهی خواهــد شــد. ــد کرب مانن

خدمات تعریف شده ذیل این سامانه شامل:
ــی  ــت معرف ــی جه ــانی و تبلیغ ــالع رس ــوای اط ــد محت  تولی
ــاس  ــر اس ــدف ب ــه ه ــه جامع ــات آن ب ــحاب و خدم ــامانه س س

ــه ــط موسس ضواب
 راه اندازی سامانه تخصیص اعتبار تسهیالت در سحاب 

ــرای تمامــی ســطوح (صنــدوق،  ــز کار مدیریتــی ب  ایجــاد می
ــدگان اســتانی و ...)  و اعضــا  ســازمان بســیج، نماین

ــع  ــت رف ــه مشــتریان جه ــامانه پاســخگویی ب ــدازی س  راه ان
ــی ــات دریافت ــا خدم ــد کاال و ی ــی از خری ــکالت ناش مش
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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، 

را در آسـتانه  ... همـه و همـه کشـور  و  بیـکاری قشـر تحصیـل کـرده  بــاالی  آمــار 

بـه  سـنتی  وضعیـت  از  کارهـا  و  کسـب  کـه  اسـت  قـرارداده  بـزرگ  رسـتاخیز  یـک 

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 

و  کســب  هــای  فراینــد  ســازی  ســاده  جملــه  از  حاکمیتــی  هــای  زیرســاخت 

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 

از قبیل  بـرای مشـاغل سـنتی  از کسـب و کار  نیسـتند و مـی تواننـد مـدل جدیـدی 

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 زیست بوم تخصصی کسب و کار
 استعداد یابی و توانمند سازی

 تکمیل زنجیره ارزش بین کارجو و کارفرما 
 ایجاد هم افزایی بین نهاد های حاکمیتی و بخش 

خصوصی
 مرجع اخبار حوزه کسب و کار 
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سامانه بازار

بـرای کسـانی کـه بـه دنبـال کار مـی گردنـد ، مهـم 
تریـن دغدغـه و معضل یافتن یک شـغل مناسـب اسـت و معموال 
ایـن افـراد پـس از مدتـی ناامیـد از یافتـن شـغل قیـد آن را مـی 
زننـد و صاحبـان صنایـع و کسـب و کارها نیـز برای توسـعه توان 
اجرایـی - فنـی خـود معمـوال بـا معضلـی بـه نـام تامیـن نیـروی 
انسـانی کارآمـد و توانمنـد روبـرو مـی شـوند . بـا توجـه بـه ایـن 
مسـئله مهـم در کشـور سـامانه شـتاب اولیـن خدمت خـود را در 
اتصـال کارجویـان و صاحبـان صنایـع و کارفرمایـان در  زمینـه 
جهـت تسـهیل امـر اشـتغالزایی تحـت عنـوان سـامانه بـازار ارائه 
نمـود . ایـن سـامانه از دو وجه کارجو بعنوان یک شـخص حقیقی 
و کارفرمـا بعنـوان یـک شـخص حقوقـی تشـکیل مـی شـود. کـه 

فرآینـد اتصـال ایـن دوجـه در زیـر نمایش داده شـده اسـت : 
در جهـت حمایـت از بسـجیان عضو صندوق ذخیره بسـیجیان که 
بعنـوان کارجوی سـحاب در سـامانه شـتاب شـناخته می شـوند ، 
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. 

سامانه مشاوره

دغدغـــه راهنمایـــی و همراهـــی کـــردن کاربـــران 
بـــرای بهـــره گیـــری از خدمـــات شـــتاب  باعـــث راه انـــدازی 
ســـامانه ای تحـــت عنـــوان ســـامانه مشـــاوره گردیـــد . کـــه 
ایـــن امـــکان بـــرای کاربـــران در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت 
ـــی و  ـــای عموم ـــوزه ه ـــاوران در ح ـــای مش ـــی ه ـــه از راهنمای ک
ـــن  ـــال ای ـــد و متقاب ـــتفاده نماین ـــیر اس ـــول مس ـــی در ط اختصاص
ـــاوره در  ـــر مش ـــص در ام ـــتعد و متخص ـــراد مس ـــرای اف ـــکان ب ام
ـــری "  ـــش کارب ـــا نق ـــه ب ـــت ک ـــرار گرف ـــف ق ـــای مختل ـــوزه ه ح
ـــاوره  ـــه مش ـــه ارائ ـــد و ب ـــرار گیرن ـــتاب ق ـــامانه ش ـــاور " در س مش
ـــن  ـــد و همچنی ـــود بپردازن ـــص خ ـــه تخص ـــی در حیط و راهنمای
ـــه شـــده  ـــران ســـحاب در نظـــر گرفت ـــرای کارب ـــژه ای ب ـــکان وی ام
ـــامانه ،  ـــی س ـــاوران عموم ـــاب مش ـــر انتخ ـــالوه ب ـــه ع ـــت ک اس
ـــاز و  ـــه نی ـــا ب ـــم بن ـــحاب را ه ـــای س ـــی اعض ـــاوران تخصص مش

ـــد . ـــاب نماین ـــود انتخ ـــت خ موقعی

 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 : 
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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 
سرمایه  برای  گذاران  سرمایه  به  بیشتری 
گذاری بر روی طرح ها می دهد . همچنین 
نظر  در  گذاران  سرمایه  برای  امکان  این 
های  سرمایه  عالوه  که  است  شده  گرفته 
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 
و  موضوعات  با  هایی  طرح  برای  ای  ویژه 
الخصوص  علی  مشخص  مشتریان  باشگاه 
راستا صندوق  این  در   . قراردهند  بسیجیان 
هایی  نامه  تفاهم  انعقاد  با  بسجیان  ذخیره 
مختلف  گذاری  سرمایه  های  مجموعه  با 

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.

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

سامانه سرمایه:
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ی ه کود شیمیای ارخان ک

بخش کشاورزی به منظور تأمین نیازهای روزافزون جمعیت کشور 
به مواد غذایی، ملزم به افزایش تولید محصوالت کشاورزی است. 
محدودیت منابع پایه (مانند زمین، آب و ...) در بخش کشاورزی 
برای تأمین نیازهای غذایی جمعیت رو به تزاید، ضرورت توجه به 
با  سطح  واحد  در  عملکرد  افزایش  و  خاك  حاصل خیزی  اهمیت 
استفاده از کود را بیشتر نمایان می کند. در این میان کود شیمیایی 
یکی از مهمترین عوامل حاصل خیزی خاك و تأثیرگذار در عملکرد 

تولید محصوالت کشاورزی است.
از  یکی  ایران  که  است  باعث شده  گازی،  منابع  وجود  به  باتوجه 
کشورهای تولیدکننده کود در جهان شود و در سال های اخیر با 
تولیدی  واحدهای  فعالسازی  و  پتروشیمی  مجتمع های  راه اندازی 
بخش خصوصی، قسمت عمده ای از انواع کودهای مورد نیاز کشور 
را تولید و مابقی نیاز کشور را وارد کنند، لذا شرکت سرمایه گذاری 
کاهش  و  تولید  افزایش  راستای  در   1396 سال  از  اعتماد  امین 
شرکت  شیمیایی  کود  تولید  کارخانه  در  سرمایه گذاری  واردات، 

کیمیا فرآیند زرین سپهر ایرانیان را در دستور کار خود  قرار داد.
این کارخانه در زمینی به وسعت 6,900 متر مربع، با ظرفیت تولید 
30,000 تن در سال، در استان البرز در شهرك صنعتی شهرستان 
اشتهارد احداث و همزمان با سالگرد آزاد سازی خرمشهر در سال 
تریپل،  فسفات  سوپر  کودهای  تولید  به  و  گردید  افتتاح  جاری 
پرداخته  ساده  فسفات  سوپر  کود  و  پرکربنات  و  سدیم  پربورات 

است.
واقع شدن آن کارخانه در کریدور  به  توجه  با  است  به ذکر  الزم 
نیاز  تأمین  برای  استراتژیک  موقعیتی  از  کشور،  غرب  شمال 
استانهای غربی کشور همچون آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، 
زنجان، همدان و کردستان که ساالنه به حدود 100 هزار تن کود 

فسفات در سال نیاز دارند، برخوردار می باشد.
فاز توسعه این کارخانه در راستای افزایش تولید نیز در حال توسعه 

و اجرا می باشد.

دست آوردها
 تالش برای راه اندازی شبکه تولید و توزیع کود شیمیایی در 

کشور و حذف بازارهای واسطه
 ایجاد ظرفیت تولید 30 هزار تن انواع کودهای پایه فسفات

انواع کودهای   تالش در راستای خودکفایی کشور در تولید 
فسفات و کاهش نیاز کشور از واردات و کاهش خروج ارز

 ایجاد شغل برای 20 نفر به صورت مستقیم و حدود 30 نفر 
به صورت غیر مستقیم

کار  توسعه  همچون  مقاومتی  اقتصاد  سیاستهای  اجرای   
آفرینی، افزایش تولید داخلی نهاده ها و کاالهای اساسی و تأمین 

امنیت غذایی
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پرورشی،  استخرهای  در  اردک  پرورش  طرح هایی همچون 
پرورش توأم ماهی سوف و کپورماهیان، پرورش توأم ماهی 
شیرین  آب  دراز  میگوی  پرورش  کپورماهیان،  و  سفید 
)روزنبرگی( و ... در این مجموعه با موفقیت انجام و به جامعه 

شیالتی کشور معرفی گردید.
طرح  شرکت،  این  در  شده  اجرا  موفق  طرح های  ازجمله 
پرورش ماهیان خاویاری برای اولین بار در استان خوزستان 
در سال 1386 می باشد که به لطف الهی و همت مدیران و 
برابری   4 تولید  رکورد  این شرکت،  کارکنان  و  کارشناسان 
مجموعه  این  در  کشور  در  خاویاری  ماهیان  رشد  میانگین 
به زعم ریاست محترم سازمان شیالت  و  به وقوع پیوست 
ماهیان  پرورش  صنعت  در  انقالبی  زمان،  آن  در  کشور 

خاویاری رقم زده شد.
بمنظور حفظ آهنگ توسعه و پیشرفت و نیاز صنعت آبزیان 

گذاری  سرمایه  و  مشارکت  طرح  مجموعه،  این  و  کشور 
پاییز  در  و  ریزی  پی  شرکت  مختلف  بخش های  توسعه  در 
سرمایه  شرکت  با  مذاکراتی  خصوص  این  در   1397 سال 
گذاری امین اعتماد انجام که با نیت خیر طرفین، منجر به 
ماه همان سال  بهمن  قرارداد مشارکت و همکاری در  عقد 
گردید. میزان مشارکت شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد 
این  گردید  مقرر  طرفین  توافق  با  که  بوده   %  49 میزان  به 
میزان آورده سرمایه گذار در فعالیت  های توسعه ای شرکت 
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.
به سیستم هوا  استخرهای ماهیان رمآبی شرکت مجهز   کلیه 

شرکت تکثیر و پرورش آبزیان شوش در سال 1376 بمنظور تأمین نیاز بچه ماهی پرورش دهندگان استان 
خوزستان در زمینی به مساحت تقریبی 127 هکتار در حد فاصل شهرستان شوش و دزفول تأسیس گردید. 
تآمین آب مورد نیاز مزرعه شرکت از محل کانال های آبرسان منشعب از رودخانه دز و با دبی 400 لیتر در ثانیه 
می باشد. پس از تغییر مدیریت در سال 1381، با رویکرد علمی توسعه ای، روند توسعه و تولید شرکت شتاب 
تازه ای به خود گرفت بطوریکه میزان تولید بچه ماهیان گرم آبی مزرعه از مرز ظرفیت اسمی (30 میلیون قطعه 

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

پــروژه آبزیــان 
شــوش
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دهی گردید که این مهم موجبات افزایش راندمان تولید در واحد 
سطح را از 5 تن به بیش از 8 تن به همراه داشته است.

بمنظور  شرکت  توسعه  و  تحقیقات  مرکز  تجهیز  و  گسترش   
تکمیل و ارائه طرح های نوین باهدف تولید ماهی سبز و ارگانیک، 
افزایش تولید در واحد سطح، کاهش زمان دوره پرورشی، افزایش 

راندمان خوراك تولیدی، و ...
 توسعه و بهبود بخش های زیربنایی ازجمله شبکه برق رسانی و 

روشنایی و اینترنت و ...

درحال حاضر نیز، با توجه به کمبود بچه ماهیان خاویاری در کشور 
و نیاز مبرم این شرکت و سایر پرورش دهندگان این ماهیان در 
کشور به تأمین بچه ماهیان خاویاری به منظور افزایش میزان تولید 
و بهره وری در این حوزه، این شرکت در بخش ماهیان خاویاری، 
مجموعه  این  در  ماهیان  این  تکثیر  برای  الزم  مقدمات  ایجاد  بر 
نیاز  تأمین  موجبات  موفقیت  درصورت  که  است  شده  متمرکز 
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 1 تن خاویار 
در سال

 افزایـش راندمـان تولیـد ماهیـان گرمآبی در واحد سـطح بمیـزان 13 - 15 تن در 
هکتار

 راه انـدازی کارخانـه فرآوری آبزیان بمنظور ایجـاد ارزش افزوده و تولید محصوالت 
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 سـرمایه گذاری 
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 های  از  یکی  مجازی،  واقعیت  فناوری 
شئون  و  متفاوت  حوزه های  در  که  است  جذابی 
این رو  از  از زندگی بشر وارد شده است،  مختلفی 
کارشناسان بر این اعتقادند که واقعیت مجازی یکی 
از فناوری هایی است که چه در حوزه اقتصاد و چه 

در حوزه تکنولوژی آینده دنیا را رقم خواهد زد.
محیط های  شبیه سازی  معنای  به  مجازی  واقعیت 
مختلف با استفاده از تکنولوژی کامپیوتری است. در 
واقعیت مجازی، کاربر به جای تعامل با واسط های 
کاربری سنتی، به صورت مجازی درون محیط قرار 
می گیرد و به جای تماشای صفحه ی کامپیوتر، وارد 
دنیایی سه بعدی می شود. کامپیوتر، با شبیه سازی 
و  بینایی، شنوایی، المسه  که شامل  انسان  حواس 
ورود  برای  دروازه ای  همچون  است،  بویایی  حتی 
دسترسی  می کند.  عمل  مصنوعی  دنیای  این  به 
تنها  اطالعات  پردازش  هزینه ی  و  محتوا  به 
هستند  مجازی  واقعیت  در  موجود  محدودیت های 

بـــر  کارشناســـان 
اعتقادنـــد  ایـــن 
واقعیـــت  کـــه 
از  یکـــی  مجـــازی 
یـــی  ی ها ر و فنا
ــه در  ــه چـ ــت کـ اسـ
ـــه  ـــاد و چ ـــوزه اقتص ح
در حـــوزه تکنولـــوژی 
آینـــده دنیـــا را رقـــم 

زد... خواهـــد 

واقعیت  به  نزدیک  تجربه های  مانع  حدودی  تا  که 
می شوند.

در  می توان  مجازی  واقعیت  فراوان  کاربردهای  از 
صنایع هوایی، پزشکی و نظامی نام برد. آموزش از 
برای  پرطرفدار  جایگزینی  مجازی،  واقعیت  طریق 
موقعیتهای  گران قیمت،  تجهیزات  واقعی  تجربه ی 
طور  به  است.  حساس  تکنولوژی های  یا  خطرناك 
مثال خلبانان می توانند با نشستن در کابین خلبان 
و استفاده از واقعیت مجازی در برنامه های آموزشی 
پروازی  زنده،  به صورت  دیدن  آموزش  و  جامع 
مجازی را تجربه کنند و یا پزشکان جراح می توانند 
آموزش  مجازی  بیماران  و  ابزارها  از  استفاده  با 
ببینند و مهارت های کسب شده در این آموزش ها 
پژوهش ها  از  برخی  کنند،  منتقل  عمل  اتاق  به  را 
نشان می دهند که آموزش به کمک واقعیت مجازی، 
افزایش و درصد اشتباهات  سرعت عمل پزشک را 

جراحی را کاهش می دهد.
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با توجه به اهمیت موضوع واقعیت مجازی، شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد، با هدف تشکیل یک بازار 
محتوا در حوزه محصوالت 360 درجه 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 1391 در 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 پروژه های متعدد در حوزه CG در سال 1397 به شرکتی مستقل تبدیل شد. الزم به 
ذکر می باشد آن شرکت پس از ارتقاء به مرتبه دانش بنیان، اقدام به جذب نیرو نموده و با حمایت ها 
و  آموزشی  پروژه های  برخی  اجرایی کردن  اعتماد در حال  امین  و پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری 
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 

VR را به عنوان یک رسانه فرض کرده و به ارائه محصوالت تولید شده به مخاطب نهایی و تشکیل بازار مستقل و همچنین ارائه خدمات 
مبتنی بر VR می پردازد.

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

 حمایت از نیروهای نخبه بسیجی دانشگاهی.
 اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی همچون توسعه کار آفرینی و افزایش سهم خدمات دانش بنیان.

 ایجاد زیرساخت برای حمایت از طرح ها و پروژه های 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، پروژه های 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 می کند تا به این وسیله هر 
شخص به ساده ترین 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 IP (شبکه محلی) که زنجیره جامعی از خدمات را تشکیل 
می دهد، از این رو در فاز اول با پیاده سازی سیستم تدوین و استودیو مجازی حلقه های اول زنجیره این خدمات توسعه یافته اند و در 

ادامه نیز با ارائه خدمات تلویزیون شخصی و بسترهای تبلیغاتی این زنجیره کامل خواهد شد.
IOT محصوالت 

بستر  در  آن  سازی شده  پیاده  نمونه های  نسخه  این  در  که  مختلف هستند  محیط های  هوشمندسازی  ویژه  از محصوالت  دسته  این 
کالس های 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 می سازد.
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شرایط عضویت در صندوق ذخیره بسیجیان:
بسیجیانی که حداقل یک سال بطور مستمر عضو رده های مقاومت بوده و همچنان به صورت بسیجی 

فعال ادامه خدمت می دهند .
بسیجیانی که بیش از سه ماه در جبهه های حق علیه باطل حضور داشته اند و همچنان به صورت بسیجی 

فعال ادامه خدمت می دهند 
عدم عضویت در سایر صندوق های ذخیره 

1

2

3

تبصره : اولویت عضوگیری بر اساس سیاست ها و ماموریت های سازمان بسیج می باشد.

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

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

پرداخت  سود متعلق به  حق عضویت های  واریزی ساالنه اعضاء.
یارانه واریزی سازمان از سهم حق عضویت ساالنه عضو، پس از اتمام دوره عضویت به حساب عضو واریز 

خواهد شد.
ساالنه 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.
مشارکت معنوی  اعضاء در پرداخت  های قرض الحسنه صندوق به بسیجیان عضو .

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

1

2

3
4

5

6
7

مزایای عضویت در صندوق شامل:

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 تسهیالت قرض الحسنه 

  ارائه خدمات فروشگاهی
  ارائه خدمات گردشگری 

  ارائه خدمات علمی و آموزشی
طرحهای  سازی  توانمند  حوزه  در  خدمات  ارائه    

اقتصادی
  و دانش بنیان و تعاونی های بسیجیان عضو صندوق
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لیست شماره تماس نمایندگان استان ها

شماره تلفن همراهنام و نام خانوادگی نماینده ی صندوق در استاننام استانردیف

9921576833محمد سلمانی جوبندآذربایجان شرقی۱

9921576834رامین قهرمانیآذربایجان غربی۲

9921576835سید علی اصغر موسویاردبیل۳

9921576836سید محمد ضابط زادهاصفهان۴

9921576837علی جوادی پورالبرز۵

9921576838روح اله ایدی زادهایالم۶

9921576839سعید جام شیربوشهر۷

9921576840میثم رفیعیتهران بزرگ۸

9921576841محمد شاکریاستان تهران۹

9921576842محمد ملک محمدیچهارمحال بختیاری۱۰

9921576843رضا چهکندیخراسان جنوبی۱۱

9921576844سید محمود طالبیانخراسان رضوی۱۲

9921576845محمد علی نیازیخراسان شمالی۱۳

9921576846سید رضا ساالریخوزستان۱۴

9921576847عباس اسمیزنجان۱۵

9921576848علیرضا هدایت پورسمنان۱۶

9921576849افشین خلیقیسیستان و بلوچستان۱۷
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لیست شماره تماس نمایندگان استان ها

شماره تلفن همراهنام و نام خانوادگی نماینده ی صندوق در استاننام استانردیف

9921576850سید علی اکبر اشراقیفارس۱۸

9921576851نورالدین معبودیقزوین۱۹

9921576852محمد علی جعفر نسبقم۲۰

9921576853میالد حبیب نژادکردستان۲۱

9921576854مجتبی دهقانیکرمان۲۲

9921576855یوسف ترابیکرمانشاه۲۳

9921576856مراد دیو دوستکهگیلویه و بویر احمد۲۴

9921576857حسین مهریگلستان۲۵

9921576858سید محمد رضا مجاور مسلمگیالن۲۶

9921576859سیدمحمد حسین موسویلرستان۲۷

9921576860علی بالویی جام خانهمازندران۲۸

9921576861بهروز دالورمرکزی۲۹

9921576862سجاد باللی شهواریهرمزگان۳۰

9921576863محمد کرمیهمدان۳۱

9921576864عباس حکیمیانیزد۳۲

9921576866حسین وکیلیبازرسی و شکایت۳۳

روابط عمومی ستاد صندوق ذخیره بسیجیان - رضا ایلیات 9921582078






