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سخن اول
«نیکوکار» حق شما است
علیاصغرخامنوی

جامع��ه نیک��وکاری اب��رار از جهات
مختلف ش��رایط ویژهای دارد که آن را از
سایر مؤسسات نیکوکاری متمایز میکند.
پیون��د نام آن با ات��اق بازرگانی ،صنایع و
معادن و کش��اورزی ایران ،آن را نیازمند
رعایت ش��روط و قواعد بسیاری همچون
چارچوبهای اتاق و از همه مهمتر حفظ
جایگاه اجتماعی اعضای آن مینماید.
از سویی پاسخگویی حساسیتهای
اجتماعی ،استانداردهای کیفی و کارآمدی
مورد پذی��رش فع��االن اقتصادی بخش
خصوصی به عنوان اصلیترین مخاطبان
ابرار بسیار مشکل به نظر میرسد.
از سوی دیگر ،سابقه فراوان مدیران و
مرتبطان آن در امور خیریه و عامالمنفعه،
در کن��ار ایج��اد فرصت اس��تفاده از این
تجربیات ،تنوع گستردهای را در دیدگاهها
و س�لایق تاثیرگذار در جامعه نيكوكاري
ابرار ایجاد میکند .دیدگاهها و س�لایقی
که از جان��ب افراد صاحبنظر -و نه افراد
عادی -مطرح میشود و گاهی جمع میان
آنها غیرممکن است.
انتخ��اب دومی��ن دوره هیأت مدیره
جامعهنیکوکاریابرارفرصتدوبارهایبرای
تداوم و پیشبرد بسیاری از سیاستهای
پیش��ین و همچنین بازاندیشی و اصالح
بسیاری از آنها است.
از سیاستهای جدید دور ه جدید که
به نوع��ی روزهای آغازین حیاتش را طی
میکند ،گس��ترش رویکرد اطالعرسانی،
گس��ترش آگاهی و ارتب��اط با مخاطبان
و فعاالن اقتصادی خیر و نیکوکار اس��ت.
چه اینکه قدم اول گس��ترش کار خیر و
فرهنگ مس��ئولیت اجتماعی شرکتها،
دانستن و آگاهی اعضای ابرار از رویدادها
و اتفاقات و اقدامات ما اس��ت .این آگاهی
حق مسلم همه کس��انی است که انتظار
داریم با ما در تعامل باشند و در پروژههای
مختلف دستمان را بگیرند.
انتش��ار «نیکوکار» بهعنوان خبرنامه
جامع��ه نیک��وکاری ابرار ،اولی��ن قدم در
طی این مسیر است .امید که در ادامهاش
یاریمان کنید و از انتقادات و پیشنهادات
خوبتان بینصیبمان نگذارید.

اعض��ای افتخ��اری مجم��ع عمومی
جامعه نیکوکاری ابرار مش��خص ش��دند و
ای��ن مجمع نیز هی��أت امنای دوره جدید
این تشکل را مشخص کرد.
اعضای افتخاری مجمع عمومی جامعه
نیک��وکاری ابرار عبارتند از :س��یدعلینقی
سیدخاموش��ی ،محس��ن خلیل��ی عراقی،
ابراهیم عس��گریان ،عباس س��عیدینژاد،
حسین سلیمانی ،مهدی حریری ،حسین
برخ��وردار ،احم��د پورف�لاح ،محمدرضا
بهرامن ،اس��دا ...عسگراوالدی ،سید احمد
اخوان دس��تمالچی ،رحم��تا ...موحدی،
ابراهیم جمیلی ،حسین نقرهکار شیرازی،
جواد مصدقی ،علیرضا جابرانصاری ،محمد
ضرابی��ه ،جعفر مرعش��ی ،مهدی مفیدی،
حی��در کدیور (ات��اق کرمانش��اه) ،هادی
اکبریراد (اتاق س��منان) ،س��یدحمدی
هاش��می (ات��اق بندرعب��اس) ،مصطفی
حجهفروش (اتاق اصفهان).
گفتن��ی اس��ت ب��ر اس��اس م��اده 8
اس��اسنامه ابرار ،اعضای مجمع عمومی
این تش��کل ،رؤس��ای اتاقهای سراس��ر
کش��ور و اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران
هس��تند و اعض��ای افتخاری مجمع نیز با
معرفی رئی��س و تصویب اعض��اء تعیین

میشوند.
هيأت امناي جديد ابرار
مجمع عمومی جامعه نیکوکاری ابرار،
هیأت امنای جدید خود را مشخص کرد.
بر اين اس��اس ،محمد نهاوندیان ،عالء
میرمحمدصادقی ،غالمحس��ین ش��افعی،
محس��ن جاللپ��ور ،محمود اس�لامیان،
س��یدعلینقی سیدخاموشی ،عبدالرحمان
س��لیمانی ،یحیی آل اس��حاق ،علیاصغر
جمعهای ،س��ید احمد اخوان دستمالچی،
رحمتا ...موحدی ،سید محمدرضا نبوی،
سید مختار موسوی ،کیوان کاشفی ،رحیم
صادقیان ،محمدامین صباغیزاده ،حسین
طوس��ی ،عبدالواحد غالمینژاد ،خس��رو
کسائیان ،فریدون فرقانی ،علیرضا کشاورز
قاسمی ،جعفر مرعشی ،ابراهیم عسگریان
و محمد ضرابیه افرادي هستند كه در دوره
جديد در هیأت امنای ابرار حضور دارند.
از می��ان ای��ن اف��راد ،نهاوندی��ان،
میرمحمدصادقی ،شافعی ،جاللپور ،آل
اس��حاق ،جمعهای ،اخوان دستمالچی،
موح��دی ،نب��وی ،موس��وی ،کاش��فی،
صادقیان و صباغیزاده در دوره پیش��ین
نی��ز در ترکی��ب هی��أت امن��ا حض��ور
داشتند.

میرمحمدصادقی؛ رئیس هیأت امنای جامعه نیکوکاری ابرار

ترکی��ب هیأت رئیس��ه هیأت امنای جامع��ه نیکوکاری ابرار
مشخص شد.
در این انتخابات ،عالء میرمحمدصادقی با کسب اکثریت آراء
بهعنوان رئیس و یحیی آلاسحاق و سیداحمد اخوان دستمالچی
بهعنوان نواب رئیس انتخاب شدند.

ابرار ،هيأت مديره و رؤساي هيأت امناي جدیدش را شناخت

با مشارکت جامعه نیکوکاری ابرار
صورت میگیرد

برگزاری نخستین جایزه
فرهنگی ادب و هدایت

هي��أت امناي جامعه نيك��وكاري ابرار،
بهمنظ��ور انتخاب هيأت مديره دوره جديد
تشكيل جلسه داد.
در نخستين جلس��ه دوره دوم فعاليت
جامعهنيكوكاريابرار،محمدنهاونديان،يحيي
آلاسحاق ،س��يداحمد اخواندستمالچي،
غالمحس��ين ش��افعي ،محس��ن جاللپور،
علياصغ��ر جمعهاي و رحمتا ...موحدي به
مدت  3س��ال بهعنوان هيأت مديره جامعه
نیکوکاری ابرار انتخاب شدند.
س��مت ای��ن اف��راد از این قرار اس��ت:
ب
نهاوندیان :رئیس هیأت مدیره ،شافعی :نای 
ب رئیس
رئیس اول ،اخوان دس��تمالچی :نای 
دوم ،موحدی :خزانهدار ،جاللپور :منشی.
محمد ضرابيه و خس��رو كس��ائيان نیز
بهعن��وان اعضای علیالب��دل هیأت مدیره
هستند.
در اين جلس��ه مقرر ش��د كه در دوره
جدي��د ،تأس��يس ش��عب اب��رار در ات��اق
شهرستانها نيز در دستور كار هيأت مديره

قرار گی��رد .همچنين برنامههاي مورد نظر
ابرار براساس اولويتبندي دقيقي تهيه شود
تا جامعه ابرار بتواند بهصورت هدفمند در
جه��ت ارتقاي س��طح زندگ��ي گروههاي
نيازمند حركت كند .البته براساس ديدگاه
اعضاي حاضر ،وظيف��ه اصلي جامعه ابرار،
فرهنگسازي است؛ اينكه انجام امور خير
در س��طح كش��ور جامعه را به يك وظيفه
عمومي مبدل سازد.
در بخ��ش ديگ��ري از اي��ن نشس��ت
پيشنهاد ش��د بهمنظور بهرهگيري از همه
ظرفيته��اي موج��ود ،از اين پس رئيس و
تعدادی از اعضای هیأت امنا نيز در جلسات
هيأت مديره حضور داشته باشند .همچنین
اعالم ش��د كه براس��اس آخرين تصميمات
هي��أت مديره قبلي ،جامعه نيكوكاري ابرار
در هيچ پروژهاي حضور نخواهد داشت ،مگر
آنك��ه حداقل  50درصد از منابع و بودجه
الزم ب��راي انجام آن پروژه از منبعی غیر از
جامعه نیکوکاری ابرار تأمین شود.

خامنوی مجددا ً مدیرعامل ابرار شد

هی��أت مدیره دوره دوم اب��رار ،به اتفاق آرا مجددا ً علیاصغر
خامنوی خیابان��ی را بهعنوان مدیرعامل جامعه نیکوکاری ابرار
انتخاب کرد.
وی که در دوره اول ابرار نیز در این س��مت مشغول فعالیت
بوده ،در دوره دوم نیز برای  3س��ال س��کان هدایت این تش��کل
نیکوکاری را در دس��ت خواهد داش��ت .خامنوی قب ً
ال  5س��ال
فعالیت در س��مت قائممقامی دبیرکل اتاق ایران را در س��وابق خود به ثبت رسانده است.
بر اس��اس مصوبات هیأت امنا محمد صباغی و محس��ن احتش��ام نیز بهترتیب بهعنوان
بازرس علیالبدل بر فعالیت ابرار نظارت میکنند.
به همت اتاق تبریز و با مشارکت جامعه نیکوکاری ابرار

زلزلهزدگان ورزقان صاحب خانه میشوند

ساخت  57خانه روستایی در روستای
حي��در ضیای��ی از فع��االن اقتصادی
میرزاعلیکن��دی ورزق��ان در آذربایجان آذربایج��ان ،بهطور داوطلبانه مس��ئولیت
شرقی رو به اتمام است.
اجرایی این پروژه را برعهده دارد.
این روس��تا ک��ه در یکی از اصلیترین
مناطق زلزل ه اخیر آذربایجان ش��رقی قرار
دارد ،بر اث��ر این حادثه صدردصد تخریب
ش��ده بود .هزینه ای��ن پروژه به همت اتاق
بازرگانی تبریز و از طریق فعاالن اقتصادی
استان و با مشارکت جامعه نیکوکاری ابرار
تأمین شده است.

نخس��تین جای��زه هن��ری ادب و
هدای��ت ،با محوری��ت تکریم و معرفی
نق��ش ،جایگاه و ابعاد ش��خصیتی امام
هادی (ع) در شش بخش شعر ،داستان
کوت��اه ،مت��ن ادبی ،تران��ه ،فیلمنامه و
نمایشنام��ه ب��ه همت ح��وزه هنری
اس��تان تهران ،ات��اق بازرگانی ایران و
جامع��ه نیکوکاری ابرار اواخر بهمنماه
سالجاری برگزار میشود.
در ق��راردادی ک��ه بی��ن جامعه
نیک��وکاری ابرار
و ح��وزه هن��ری
سازمان تبلیغات
اس�لامی استان
ته��ران منعق��د
ش��ده ،دبیرخانه
ای��ن جش��نواره
در ح��وزه هنری
ته��ران تش��کیل
شد و عالقهمندان
فرصت داشتند تا
 9دیم��اه آث��ار
خ��ود را ب��ه این
جشنواره ارس��ال کنند .این تاریخ به
درخواست ش��رکتکنندگان تمدید
شده است.
س��ایت این جش��نواره ب��ه آدرس
 www.adabfest.comتأسیس شد
و عالوه بر اعالم فراخوان عمومی ،پوستر
آن نیز به مراک��ز علمی ،دانشگاهی و
هنری ارسال شد.
تاکنون  350ش��عر 72 ،داس��تان
کوت��اه 54 ،نثر ادبی 30 ،فیلمنامه20 ،
تران��ه و  11نمایشنامه ب��ه دبیرخانه
رسیده و داوریها برای انتخاب و معرفی
بهترینها برای تجلیل از پدیدآورندگان
و اهدای جوایز در اختتامیه آغاز ش��ده
است.
به زودی نشست خبری این مراسم
با حضور مسئولین اتاق و حوزه هنری و
همچنین خبرنگاران هنری و اقتصادی
رس��انههای مختلف در محل اتاق ایران
برگزار میش��ود و پ��س از آن کتاب و
مولتیمدیای جشنواره رونمایی خواهد
شد.
اختتامیه جش��نواره نی��ز در تاالر
اندیش��ه ح��وزه هنری برگ��زار خواهد
شد.
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گفتوگو با غالمحسین شافعی ،نایب رئیس هیأت مدیره جامعه نیکوکاری ابرار

هدف ما توسعه فرهنگ نیکوکاری است
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اواخ�ر گفتوگو ناغافل میگوید که خودش هم
بچه روس�تا است و شرایطی بدتر از این داشته.
اما کمی که از کودکی و وضعیت درسخواندنش
حرف میزند ،خاطرات کودکی هجوم میآورند
و بغض مجال صحبت نمیدهد.
مهندس غالمحس�ین ش�افعی س�الها اس�ت
که تحصیالتش را در رش�ته مهندس�ی صنایع
دانشگاه تهران به پایان رسانده و قاعدت ًا باید آن
روزهای س�خت را فراموش کرده باشد .اما حاال
که بهعنوان یک فعال اقتصادی موفق ش�ناخته
میش�ود و بهعنوان نایب رئیس اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کش�اورزی ایران و رئیس اتاق
مشهد فعالیت میکند هم این قشر از جامعه را
از یاد نبرده است.
او فعالیت نیکوکاری را از سالها پیش با جامعه
یاوری خراس�ان ش�روع کرده و ح�اال هم نایب
رئیس هیأت مدیره جامعه نیکوکاری ابرار است
ت�ا ش�اید بتواند کاری کند ک�ه در آينده وقتی
بچههاي روس�تا به خاطرات کودکیش�ان فکر
میکنند ،بغض گلویشان را نفشارد.
جابر تواضعی

دلیل راهاندازی یک تش�کل نیکوکاری
ب�ا محوری�ت فع�االن اقتص�ادی از نگاه ش�ما
چیست؟

جامعه فعاالن اقتصادی اس��ت ،به این تعریف
رس��ید که چهطور میتواند در زمینه اشتغال
و ایج��اد کمکهای پایدار در مناطق محروم
فعالی��ت کند .در حال حاض��ر در این زمینه
مشغول انجام بعضی پروژهها هستیم.
اولویت دوم این بود که در مناطق محروم
بچههای بسیار مستعدی هستند که به خاطر
مبال��غ بس��یار ناچیزی از ادام��ه تحصیل باز
میمانند و میش��ود شرایط تحصیل آنها را
فراهم کرد.
ش��کر خدا در این مدت فعاالن اقتصادی
از این حرکت استقبال خیلی خوبی کردهاند
در س�الهای اخیر موضوع «مسئولیت
و قرار ش��ده ابرار در اتاقهای سراس��ر کشور
ش��عبهای تأس��یس کند و مثل یک سازمان اجتماعی شرکتها» خیلی بیشتر از قبل مورد
فراگیر برای اهدافش در سطح کشور فعالیت توجه قرار گرفته و N.G.Oهای مختلفی هم در
این زمینه تشکیل شده است .لزوم این رویکرد
کند.

اکثری��ت فعاالن مراک��ز خیریه ،فعاالن
اقتص��ادی ،تولیدکنن��دگان و اهال��ی بازار
هس��تند .آنها به مسئولیت اجتماعی خود
توج��ه زیادی دارند و عملکردش��ان در این
زمینه نیز کام ً
ال مشخص است .اما متأسفانه
جامع��ه به آنها نگاه دیگ��ری دارد و توجه
نمیکن��د ک��ه آنها مرفهینی نیس��تند که
احساس مسئولیت اجتماعی نداشته باشند
و به دنبال کمک به مردم جامعه نباشند.
ب��رای همین اتاق بازرگانی ایران تصمیم
گرفت نهادی ایجاد کند تا راههای بهینه این
کار را پیدا کند و به آن انسجام درونی بدهد.
اولویتهای ابرار و اینکه با چه شکل و
این تفکر به تأس��یس جامعه نیکوکاری ابرار
منتهی ش��د .این نهاد برای اینکه در زمینه جهتی به چه کاری پرداخته شود ،چهطور تعیین
کارهای خیر کار تازهای انجام بدهد ،به تعیین می ش�ود؟ چهقدر مبتنی بر اصول علمی است و
اولویته��ا پرداخت تا بر انجام کارهای پایدار از حضور کارشناسان استفاده میکنید؟
ات��اق محل فعالیت اقتصادی اس��ت و به
متمرکز بشود.
ای�ن اولویتبندی با چه ش�یوهای انجام همین دلیل به مسائل اقتصادی مثل اشتغال
شد؟
و کارآفرینی بیشتر توجه میشود .یقیناً هیچ
چون ابرار یک س��ازمان خیریه در درون کاری را ه��م بدون مطالعه و بررس��ی انجام

نمیدهی��م .برای رس��یدن ب��ه نتایج مثبت،
مراحل اولیه و مطالعاتی مرحله بسیار مهمی
است .مث ً
ال ابرار روی یک روستا کار می کند تا
بتواند الگویی برای توسعه روستایی در کشور
پی��اده کند .مث ً
ال االن در حال انجام مطالعات
و بررسیهای عمیقی در روستای محمدآباد
قائ��ن هس��تیم تا مش��خص ش��ود امکانات
بالقوه آنجا چیس��ت و چطور میشود آن را
گس��ترش داد .همه این مراحل زیر نظر یک
تیم کارشناس��ی انجام میشود و ابرار پس از
بررسی گزارشهای مستدل ،علمی و تحلیلی
تصمیم میگیرد چهطور عمل کند.

از سوي اتاق ايران از منظر شما چیست؟

چیزی که امروز به نام مسئولیت اجتماعی
ش��رکتها میشناسیم ،در گذشته هم وجود
داشت و همه به آن توجه میکردند .ولی چون
بهصورت س��ازمانیافته انجام نمیشد ،نمود
زیادی در جامعه نداشت.
در سیر تحوالت رو به جلو جامعه ،خیلی
ها فک��ر کردند اگر این قضیه س��ازماندهی

ش��ود ،حتماً به نتایج بهتری خواهد رس��ید.
صددرص��د چنین توان��ی در ابرار وجود
ضمن ای��ن که باید کمکه��ای پایدار جای
ن��دارد که بتوان��د فقر را ریش��هکن کند .اما
کمکهای ناپایدار را بگیرد.
ممکن اس�ت این س�ؤال ب�رای فعاالن چیزی که ممکن است تأثیرات کلی و زیادی
اقتصادی پیش بیاید که چرا باید برای خودشان برجا بگذارد ،توسعه فرهنگ نیکوکاری است.
مس�ئولیت اجتماعی قائل باشند؟ ممکن است ابرار به دنبال آن اس��ت که ب��ا ارائه الگوهای
بگویند وقتی داریم مالیات میپردازیم ،این کار متناس��ب ،این فرهنگ را توس��عه بدهد و به
وظیفه دولت است.
دنبال آن دهها و صدها نهاد مشابه ابرار ایجاد
درست اس��ت که دولت مسئول درست ش��وند و این تغییرات را در سطح وسیعتری
کردن زیرساختهاس��ت ،ولی در بس��یاری ایجاد کنند.
ت�ا به حال اثر مس�تقیم اب�رار را در بین
از جوامع پیش��رفته ه��م بخش خصوصی در
مس��ائل اینچنینی نقش عمدهای دارد .مث ً
ال فعاالن اقتصادی یا تشکلهای دیگر دیدهاید؟
البته اب��رار هنوز جوان اس��ت .اما با این
ش��رکتهایی مثل بوش آلمان ،فورد آمریکا
و مایکروس��افت در فعالیته��ای نیکوکاری
حضور پررنگی دارند.
ما باید با ارائه الگوهای مناسب ،فرهنگ
دیگر اینک��ه فعالیته��ای نیکوکارانه،
داوطلبانه است .این درست که دولت وظیفه نیکوکاری را توسعه بدهیم تا با ایجاد
دارد کارهایی از این دست را انجام بدهد ،ولی نهادهای مشابه ،این تغییرات در سطح
هیچکس به فعال اقتصادی تکلیف نمیکند
وسیعتری ایجاد شود
که تو هم باید این کار را انجام بدهی.
ن کار چهطور ارزیابی میکنید؟
را برای ای 

ای�ن فرهنگ در بین فع�االن اقتصادی
جامعه ما پذیرفته شده است؟

به نظر من کافی است در جامعه ما اعتماد
به وجود بیاید .اگر بتوانیم اعتمادشان را جلب
کنیم ،حتماً این اتفاق میافتد.
برای جلب این اعتماد چه باید کرد؟

ی��ک راه این اس��ت که اعض��اء مرتب در
جریان کارهایی که انجام میشود قرار بگیرند.
بای��د مرتب به اعض��ای مجموعه گزارش کار
ارائ��ه کنیم تا بداند کمکی که کرده در راهی
که میخواسته صرف شده است.

ب�ا توجه ب�ه اینکه خودتان خراس�انی
هس�تید ،اگر کس�ی بگوید برای اج�رای طرح
توس�عه پای�دار در روس�تای محمدآب�اد قاین
پارتیبازی شده چی میگویید؟

اوالً که این روستا از زادگاه من خیلی دور
اس��ت .حتی در یاوری هم کمترین کار برای
روستای نیک انجام شده .روستای محمدآباد
الگویی برای یک روس��تای محروم در کشور
است و برای انتخابش میزان محرومیت برای
م��ا مهم بوده .البته من به وضعیت خراس��ان
شمالی و جنوبی و سیستانوبلوچستان آشنا
هس��تم .ممکن اس��ت جای دیگری از اینجا
محرومتر باشد .محمد آباد یکی از محرومترین
روستاهای حوزه اطالعاتی ما بود.
دولتیها با ابرار برای انجام این پروژه چه
برخوردی داشتهاند؟

مسئوالن محلی بهخوبی از کار ما استقبال
کردهاند.

توانمن�دی ی�ک روس�تای مح�روم
بهعن�وان نمون�ه و پایلوت کار بس�یار ارزندهای
اس�ت .اما دامنه فقر و عدم توسعه زیرساختها
آنقدر گسترده است که بعید به نظر میرسد که
بتوان این مشکل را ریشهکن کرد .شما توان ابرار

وجود توانس��ته در این م��دت کوتاه تأثیرات
خوبی در این زمینه داش��ته باش��د .افزایش
اقب��ال به اب��رار ،گواه بس��یار خوبی برای این
حرف است .سازمانهای نیکوکاری و فعاالن
اقتصادی بسیاری با ابرار ارتباط گرفتهاند.
در حادث��ه زلزله خیلی از اعضای اتاق به
ابرار کمکهای قابل توجهی کردند .در س��فر
به شهر قائن نیز به صورت داوطلبانه کارهای
بس��یار ارزندهای انجام ش��ده .ای��ن نمونهها
میتوان��د نویدبخش توس��عه ای��ن فرهنگ
باشد.
شما قبل از ابرار هم در زمینه نیکوکاری

در مش�هد فعالیتهایی داش�تهاید .تجربههای
قبلی چهقدر در ابرار به کمک شما آمد؟

م��ا ب��ا هم��کاری دوس��تان و هم��کاران
قدیمیمان در سال  63جامعه یاوری خراسان را
تأسیس کردیم .بنیانگذار اصلی جامعه یاوری،
زندهیاد مجتبی کاش��انی مدیر عاشق و الیق و
ش��اعر و نویسنده توانمند بود .نیکول فریدنی
هنرمند عکاس مسیحی ،یک دوتارنواز هنرمند
روستایی اهل تسنن به اسم عثمان و مهندس
همایون عالیخانی هم افراد دیگر این تش��کل
بودند .در آن مقطع اکثر روس��تاهای ما مدرسه
نداش��ت .برای همین جامعه ی��اوری روی این
موضوع متمرکز ش��د و تابهحال  587مؤسسه
آموزشی را در نقاط محروم ساخته است.
از ح��دود  6-5س��ال پیش ک��ه دیگر به
مدرس��ه نیازی نبود ،کار ما به توسعه آموزش
فن��ی و حرف��های و فعالیتهای دیگری مثل
خانه بهداش��ت ،اورژانس ج��ادهای ،خوابگاه
ش��بانهروزی متمرکز شد .بورسیه تحصیلی
ه��م برای جوانان در نظ��ر می گیریم .تالش
کردهای��م تا جایی که امکان دارد ،تجربههای
جامع��ه یاوری را به اب��رار منتقل کنیم و کار
مش��ترک انجام بدهیم .مث�ل ً
ا در حال حاضر
جامع��ه ی��اوری به س��فارش اب��رار در حال
ساخت یک واحد آموزشی برای دانشآموزان
استثنایی است.
جامعه یاوری تجربه بس��یار موفقی بود
و ما فارغالتحصیلهای بس��یار قابلی داریم
و خوشبختان��ه در آن منطق��ه تقریباً جایی
بدون مدرس��ه نداری��م .تقریب��اً  70درصد
کمکهای��ی ک��ه در یاوری جذب ش��ده ،از
ایرانیان خارج از کش��ور بوده است که هنوز
هم ادامه دارد.

زیر نور چراغ موشی درس میخواندم

در ط��ول ای��ن س��الها از فعالیت در
جامع��ه یاوری خراس��ان خاطرات خیلی
شیرینی دارم.
یکب��ار در روس��تایی که ح��دودا ً 15
کیلومت��ری افغانس��تان بود ،از مدرس��های
بازدی��د میکردی��م که نور نداش��ت .وقتی
وارد کالس میشدیم ،باید چند دقیقه صبر
میکردیم تا چشممان عادت کند .کمی که
گذش��ت ،دانشآموزی را دیدم که با دس��ت
چپ مینوشت .اولش خیال کردم چپدست
است .ولی بعد دیدم دست راستش کج است.
معلوم شد از االغ افتاده و دستش شکسته و
چون نمیتوانس��ته به پزشک مراجعه کند،
دستش کج جوش خورده.
هفته بعد او را به ش��هر منتقل کردیم
و با یک عمل جراحی دس��تش خوب شد.
س��ال بعد ک��ه از همان مدرس��ه بازدید
میکردیم ،به س��راغش رفت��م و دیدم با

دست راست مینویسد .او از دانشآموزانی
بود که به آنها بورسیه دادیم و االن یکی
از بهترین مهندسان یکی از کارخانههای
بزرگ و صنعتی مشهد است .از این موارد
زیاد بوده است .البته خود من هم از همین
طبقه جامعه هستم.
من در یکی از محرومترین روستاهای
حاش��یه کویر یعنی روستای نیک به دنیا
آم��دم که بین قائن و بیرجند واقع ش��ده.
آن زم��ان ت��ا فاصل��ه  40کیلومت��ری ما
مدرس��های نبود و من برای درس خواندن
بای��د به روس��تای دیگ��ری میرفتم که
 12کیلومت��ر تا روس��تای خودمان فاصله
داش��ت .من ه��رروز صبح برای رس��یدن
به مدرس��ه باید  12کیلومت��ر پیادهروی
میکردم و عصر دوباره همین مس��افت را
برمیگش��تم .شبها هم زیر چراغ موشی
درس میخواندم.
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گزارشی از طرح توسعه پایدار روستای محمدآباد پسکوه

محور توسعه ،مردم روستا هستند
در راس�تای اهداف و مأموریتهای خیرخواهانه جامعه نیکوکاری ابرار ،جمعی از فعاالن اقتصادی
و اعضای این تش�کل در اردیبهش�تماه س�ال  91از روستای محمدآباد پسکوه بازدید کردند تا از
نزدیک با وضعیت این روستا و نیازهای اضطراری آن آشنا شوند .در پی این بازدید ،کلنگ احداث
یک کارگاه قالیبافی و حسینیه در این روستا به زمین زده شد و همچنین توسعه پایدار روستای
محمدآباد با محوریت اش�تغال و ایجاد و توس�عه مش�اغل برای روس�تاییان و حمایت از تحصیالت
تکمیلی در دستور کار ابرار قرار گرفت.
بررسیهای اولیه و ارزیابی سریع براي تدوین سند توسعه پایدار روستای محمدآباد قائن با تأکید
بر کارآفرینی و اشتغال و توانمندسازی انجام شد و در اولین نشست هیأت مدیره ابرار به تصویب
رس�ید .آنچه میخوانید چکیدهای اس�ت از گزارشهای س�ه بازدید اعضای ابرار از این روس�تا در
اردیبهشت ،مرداد و مهر سال جاری .گزارش تفضیلی هر سفر در دفتر ابرار موجود است.
محمدتقي شريعتي

مشاور طرح توسعه روستای محمدآباد قائن
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در یک جامعه روس��تایی اقش��ار مختلفی
زندگ��ی میکنند که هرک��دام در بخشهای
اقتصادی متفاوتی فعالیت میکنند .در چنین
موقعیتی یک توس��عه پایدار و متوازن در این
جامع��ه با در نظر گرفت��ن نیازها و تقاضاهای
متنوع و مش��روط بر اینک��ه متضمن عدالت
اجتماعی باشد ،ممکن خواهد بود.
بنابرای��ن پروژهه��ا باید ب��رای گروههای
اجتماع��ی -اقتص��ادی همگ��ون تعری��ف و
اج��را ش��وند .پ��س از آن نوبت شناس��ايي و
س��ازماندهي گروههاي اجتماعي -اقتصادي
همگ��ون به عن��وان واحد اجتماع��ي اصلي و
ايجاد سازوکاري برای حمايت و کمک جامعه
نیک��وکاری ابرار به عنوان نقطه آغاز و همراهي
فرآيند توسعه است.
فرآيند برنامهريزي ،تصميمگيري و اجراي
تصميمها باید به گونهاي باشد که به تواناسازي
افراد و جامعه ،فرصتهاي يادگيري و توس��عه
انس��اني و همچنين منتفع ش��دن از دانش و
تجربه و نوآوري آحاد جامعه يا گروه بینجامد.
مطالع��ه ،ارزیابی ،برنامهری��زی و اجرا در
ی��ک فرآیند رفت و برگش��تی ،با تقدم مطالعه
و همزمان انجام میشود.
مطالعه بر مبنای سهوجهیسازی اطالعات
( )Triangulationانج��ام میش��ود .تی��م
تحقیق و توس��عه با حضور و اقامت حداقل 20
شبانه روزه در روستا و زندگی با روستاییان ،با
تسهیلگری و استفاده از تکنیکهای گوناگون
ارزیابی مشارکتی روستایی همراه با مشارکت
فع��ال مردم در فرآیند توس��عه ،تالش کرد تا
با کمک کارشناس��ان دس��تگاههای اجرایی،
درک عمیق و دقیقی از جامعه محلی و محیط
پیرامونی ،منابع ،امکانات ،فرصتها ،مسائل و
مشکالت ،نیازها و موانع توسعه بهدست آورد.

در مرحل��ه اول با تصویب ابرار ،پروژههایی
که در ح��وزه همگرایی م��ردم محلی ،پایایی
اقتصادی و تکنولوژیکی قرار میگیرد ،مشروط
به عدم تخریب محیط زیست به اجرا درآمد و
با گذش��ت  7ماه از شروع طرح ،دستاوردهای
کوچکی که بعض��ی صرفاً جنبه ارزیابی روش
و فرآین��د و بعضی دیگر مبن��ا و تعیینکننده
توس��عه بود ،حاصل ش��ده که برخی از آنها از
این قرار است:
1.1مردم روس��تا پذیرفتهاند که هیچ کاری -از
بررس��ی ،ارزیاب��ی و تصمیمگیری گرفته تا
اجرای پروژهها  -جز با محوریت و مشارکت
خود ایشان تحقق نخواهد یافت.
2.2نظ��ر مردم تا حد زیادی نس��بت به جامعه
نیکوکاری ابرار بهعنوان صدقهدهنده تغییر

کرده است.
3.3جهتگیری طرح ،تقویت سرمایه اجتماعی،
اعتم��اد به نف��س ،اتکاء به خ��ود و عدالت
اجتماع��ی در جامعه اس��ت .در این فرآیند،
کمک خیرین از ش��کل کم��ک بالعوض و
صدقهای به مسیر توسعهای و رعایت کرامت
انسانی هدایت شده است.
4.4صن��دوق اعتب��ارات خ��رد زنان روس��تای
محمدآباد پسکوه با س��رمایهگذاری اولیه
 51نف��ر از زن��ان و با کم��ک و حمایت ابرار
تشکیل شده و کار خود را از نیمه اول بهمن
 1391آغاز کرده است.
5.5اولویت نیازهای روستا و مردم بهطور جداگانه
و با تکنیک مقایس��ه زوجی بهدست آمده و
مبنای این پروژه قرار گرفته است.

فرآیند توانمندسازی روستاییان با اميد به آينده

«طرح توسعه پایدار روستای محمدآباد پسکوه با تأکید بر کارآفرینی و اشتغال»
با اقتباس از پارادایم جدید توسعه روستایی تدوین شده است.
در پارادایم جدید توس��عه روس��تایی ،محور توسعه خود مردم روستا هستند که در
همه فرایند توسعه ،اعم از برنامهریزی ،اجرا ،ارزیابی و بازنگری و اصالح نقش اصلی را
دارند و تصمیمگیریها با مشارکت فعال آنها صورت میگیرد .در این طرح بر حداکثر
بهرهبرداری از منابع داخلی و سپس منابع پیرامونی و وابسته تأکید میشود.
این منابع شامل منابع انسانی ،فیزیکی ،مالی و دانش و مهارت بومی است .البته توسعه
روس��تایی بدون اتکا به منابع بیرونی امکانپذیر نیس��ت .روس��تاییان باید در یک فرآیند
توانمندس��ازی ،اعتمادبهنفس ،عزت نفس و امید به آینده را در س��ایه ارزشهای متعالی
اسالمی به دست آورند .چارچوب مفهومی این مدل توسعه بر پایه  4اصل اساسی قرار گرفته
و مبنای انتخاب پروژهها قرار گرفتن در حوزه همگرایی روستاییان ،ابرار و دولت است.
مدیریت پایدار آب و
خاک و محیط زیست
توسعه سرمایه
اجتماعی و نهادهای محلی

توسعه پایدار
روستای
محمد آباد

توسع ه اقتصاد محلی
مبتنی بر کارآفرینی و اشتغال
توسع ه منابع انسانی
در سطح خرد و میانی

یک نمای کلی از محمدآباد

مردم روستا پذیرفتهاند که هیچ کاری جز با محوریت و مشارکت خود آنها  انجام نمیشود

6.6بررس��ی جمعیت نفوس و مسکن ،تحوالت
اجتماعی و اقتصادی ،منابع طبیعی و معدنی
با سه روش انجام گرفته و ادامه دارد.
 18507.7جوج��ه بوم��ی و  60تن علوفه دامی
که توسط مردم و با كمك ابرار تهیه و توزیع
ش��ده رضایتبخش ارزیابی شده و در جلب
اعتماد آنان بسیار مؤثر بوده است.
8.8عالوه بر تمرکز بر پروژهها و اقدامات اولیه و

صندوق اعتبارات خرد زنان روستای
محمدآباد پسکوه با سرمایهگذاری
اولیه  51نفر از زنان و با کمک و حمایت
ابرار کار خود را شروع کرده است
بررسی دقيقتر و عمیقتر آنها توسط مردم
و کارشناس��ان مربوطه ،پروژههای جديدی
نی��ز در چارچ��وب اهداف و ش��رح خدمات
توسعه روستای محمدآباد تعريف و ارزيابی
شده است.
9.9تع��داد  122بن��د خاک��ی کوچ��ک جهت
جمعآوری س��یالبها در اطراف محمدآباد
وجود دارد که به دلیل وسعت زیاد محدوده
جغرافیایی و ارثی بودن یا مهاجرت صاحبان
آنها ،رها یا تخریب ش��ده و نیازمند ترمیم
و بازسازی است .مشارکت صاحبان بندها با
سازمان جنگلها و مراتع و بانک کشاورزی،

عالوه بر اینکه میتواند باعث تولید بیشتر
محصوالت کشاورزی ،بهبود اشتغال ،درآمد
و اقتصاد روس��تا باشد ،باعث رشد گیاهان
مرتعی ،جلوگیری از شوری بیشتر آبهای
زیرزمینی و جاری شدن سیل خواهد بود و
نتیج��ه نهایی آن ،حفظ آب و خاک و بهبود
محیط زیست و حیات وحش و نهایتاً حفظ
سرمایه ملی خواهد بود.
هدف اصلی این طرح دس��تیابی به یک
چارچوب یا الگوی توسعه روستایی است که در
صورت تحقق زیرساختها ،منابع و توانمندی
انس��انی ،در طول سه س��ال آینده امکانپذیر
خواهد شد.
جامعه نیکوکاری ابرار کار خداپس��ندانه،
عظی��م ،منحصربهفرد و تا حدودی مش��کل را
ش��روع کرده است .چرا که توجه خیرین را به
ی��ک جامعه معطوف نموده و محرومیتزدایی
را بر پایه ارزشهای متعالی و بنیادی اس�لامی
که متضمن حفظ و تقویت کرامت و عزت نفس
انس��انها و تکیه بر تواناییهای فردی و محلی
اس��ت ،استوار نموده اس��ت .روشی که با خلق
نوآوریه��ا و همافزایی گروه��ی ،درآمد و رفاه
خود را بهبود دهند و از مدار وابستگی به کمک
و صدقه فاصله بگیرند.
این در حالی اس��ت که تاکنون برنامهها و
طرحهای توس��عه روس��تایی تنها به اعتبارات
دولت��ی متک��ی بودهان��د و به دالی��ل مختلف
موفقیت چندانی در پی نداشتهاند.
ول��ی در این طرح هم��کاری و هماهنگی
دس��تگاههای دولتی و ابرار ،یک اصل اس��ت.
تاکنون اغلب کارشناس��ان و مسئوالن ادارات
دولت��ی قای��ن و کمیته امداد ام��ام خمینی با
هدایت فرمانداری قاینات ،با این طرح همکاری
خوب و صمیمانهای داشتهاند و کمیته راهبری
ط��رح در ارزیابی ،هدای��ت و تصویب پروژهها
نقش بیبدیلی را ایفا کرده است.

خراسان جنوبی با رتبهبندی معاونت
نظارت و راهبردی ریاس��ت جمهوری از
جمله محرومترین اس��تانهای کش��ور
محسوب میش��ود و محمدآباد پسکوه
در ردی��ف محرومترین روس��تاهای این
اس��تان قرار دارد .مهاجرت دائم و فصلی
جمعی��ت فع��ال افزایش یافت��ه ،منابع
درآمد و اشتغال تحلیل رفته و گسترش
فقر مانند بس��یاری از روستاها به پدیده
رایجی تبدیل شده است.
حدود  40درصد کل جمعیت روستا
بیسواد هستند .حداقل  160نفر از 175
خانوار جمعیت روستا به دامداری و  60نفر
به کشاورزی اشتغال دارند .ضمن اینکه 7
نفر از  22زن سرپرست خانوار هم بهعنوان
فعالی��ت دوم به دام��داری میپردازند .بر
اساس مشاهدات و گفتوگوهای رودررو
مش��خص ش��د که تعداد زیادی از زنان و
دختران که برخی از آنها س��ن و س��ال
کمی نیز دارند ،درگیر دامداری هس��تند.
این ماجرا در مورد زنانی که همسرش��ان
ش��غل دیگری مثل کارگری در بیرون از
روستا را دارند ،بیشتر مشاهده میشود.
زنان بیهمس��ر روس��تا آم��ار قابل
توجه��ی را به خود اختصاص دادهاند که
از ای��ن قرار اس��ت 15 :بیوه 4 ،مطلقه ،و
 147دختر مجرد .مجموعاً  46نفر از زنان
و دختران قالیبافی میکنند .ولی درآمد
ناشی از اش��تغال موجود در روستا برای
هزینههای زندگی کفاف نمیدهد.
بعضی از اهالی ش��غل سوم و چهارم
نی��ز دارن��د .معموالً در روس��تاها ،غالب
خانوادهه��ا در فعالیته��ای درآم��دزا
مش��ارکت دارند و هرکدام چند فعالیت
مختلف را انج��ام میدهند .بهطوری که
کمتر فعالیتی در غیاب سرپرست خانوار
متوق��ف میش��ود و بار فع��االن خارج از
روستا را نیز زنان به دوش میکشند.
روستای محمدآباد با توجه به موقعیت
جغرافیاییاش و قرار گرفتن آن در منطقه
خش��ک و نیمهبیابان��ی ،از نظر منابع آب
ب��ا محدودی��ت مواج��ه اس��ت و آبهای
زیرزمین��ی مهمترین منبع آب روس��تا را
ی 12سال
تش��کیل میدهند .خشکسال 
اخیر ،کمبود ش��دید آب ،شور و تلخ شدن
منابع آبی ،دشت محمدآباد را دچار بحران
کرده است .نتیجه چنین وضعیتی ،کاهش
تولیدات کشاورزی و تعداد دام و فقیر شدن
مرات��ع و غلبه گونههای مهاجم گیاهی در
مراتع بوده است .گرانی بیش از حد نهادهها
خصوصاً علوفه در سال جاری مشکل تولید
و دامداری را به حد بحران رسانده است.

خبرنامه
جامعه
نيکوکاری ابرار
شماره اول
بهمن 1391
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جرعه
پاداش نیکوکاری
از نیکیهای دیگر زودتر
به نیکوکار میرسد.
نهج الفصاحه  ،291پیامبر اکرم (ص)

ساخت  6مدرسه
در روستاهای ورزقان

 6مدرسه در مناطق زلزلهزده استان
آذربایجان شرقی ساخته میشود.
در پ��ی بازدی��د جمع��ی از فع��االن
اقتصادی و تعدادی از اعضای هیأت مدیره
جامع��ه نیکوکاری ابراراز مناطق زلزلهزده
استان آذربایجان ش��رقی در مهرماه ،91
تفاهمنامهای میان ابرار و اداره کل نوسازی
مدارس این استان به امضاء رسید.
بر اس��اس این تفاهمنام��ه  6باب از
مدارس تخریب شده روستاهای ورزقان
بهطور مش��ترک توس��ط ابرار و ادره کل
نوس��ازی م��دارس آذربایج��ان ش��رقی
ساخته میشود.
در ای��ن مش��ارکت  50درصدی3 ،
مدرس��ه بهصورت مس��تقل توسط ابرار
و بقیه توسط س��ازمان نوسازی مدارس
ب��ه بهرهبرداری خواهد رس��ید .مدارس
ابرار در روس��تاهای «میرزاعلی کندی»
و «روزی» ساخته میشود و عالوه بر آن
یک کارگاه فنی در مدرسهای در روستای
َس َرند احداث و تجهیز خواهد شد.
گفتنی اس��ت اتاق اصفه��ان هزینه
ساخت مدرسه روستای روزی را تا سقف
 3میلیارد ریال تقبل کرده است.

اهالی ابرار به سیستان و
بلوچستان سفر میکنند

هی��أت مدیره و تع��دادی از اعضای
جامعه نیکوکاری ابرار بههمراه جمعی از
فعاالن اقتصادی به سیستان و بلوچستان
سفر میکنند.
این س��فر بهمنظور بازدید از مناطق
مح��روم این اس��تان و آش��نایی با وضع
معیش��ت و زندگی س��اکنان این منطقه
انجام میش��ود .بر اساس مصوبات هیأت
مدیره ،مس��ئولیت هماهنگی این س��فر
ک��ه به احتمال زیاد تا پایان س��ال انجام
میشود با غالمحسین شافعی است.
پی��ش از ای��ن نیز هیأت��ی از جامعه
نیکوکاری ابرار به مناطق محروم اس��تان
خراس��ان جنوب��ی و مناط��ق زلزلهزده
آذربایجان شرقی سفر کردهاند.

مدیر مسئول :علیاصغر خامنوی
سردبیر :جابر تواضعی
مدیر هنری :محمود قوشه
با س�پاس از :بابک دربیگی ،بهاره
تقیآبادی ،ایمان فرجامنیا ،حمیرا
کریمخ�ان زند ،س�میه رس�ولی،
اشکان روزرخ و علی درستکار

نش�اني :تهران ،خياب�ان طالقاني
نب�ش خياب�ان ش�هيد موس�وي
(فرص�ت) ،اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کش�اورزی ایران ،شماره
175
تلفن88346543 :
نمابر88345809 :

خبرنامه جامعه نیکوکاری ابرار
وابسته به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشاورزی ایران

w w w . a b r a r c h a r i t y . i r
با امضای یک تفاهمنامه صورت گرفت

راهاندازی صندوق اعتبارات خرد زنان روستای محمدآباد پسکوه
صن��دوق اعتبارات خرد زنان روس��تای
محمدآباد پسکوه ب��ا امضای تفاهمنامهای
می��ان مدیرعامل جامعه نیک��وکاری ابرار و
هی��أت مدیره این صن��دوق کار خود را آغاز
کرد.
هیأت مدیره این صندوق که با عضویت
داوطلبانه  51نفر از زنان و دختران روستای
محمدآباد کار خود را آغاز کرده است ،از این
قرار اس��ت :هاجر محمدآبادی فرزند محمد،
زکی��ه محمدآب��ادی فرزند علی و س��عیده
محمدآبادی فرزند ابراهیم.
هدف از تأس��یس این صن��دوق بهعنوان

یکی از پروژههای طرح توسعه پایدار این روستا
تشویق به پسانداز و رواج امر خیر قرضالحسنه
برای ایجاد کارآفرینی و اشتغال در میان زنان
روس��تا است .هماکنون با  4ماه پسانداز اعضا
و کمک��ی مع��ادل  4برابر آن توس��ط جامعه
نیکوکاری ابرار ،س��رمایه اولیه این صندوق به
 19میلیون تومان رسیده است.
اساسنامه این صندوق به تصویب مجمع
عمومی رسیده اس��ت .تصمیمات اساسی و
برنامهریزیه��ا در مجم��ع عمومی تصویب
میش��ود و هی��أت مدی��ره نی��ز برنامههای
اجرایی مصوب را اجرا میکنند.

ساکنان محمدآباد به شهر تخممرغ میفروشند

به دنب��ال آخرین اقدام��ات رفاهی ابرار
در روس��تای محمدآباد پسکوه قاین ،اهالی
ای��ن روس��تا تخممرغ مازاد خود را به ش��هر
میفروشند.
یک��ی از این اقدمات ،توزیع  1850قطعه
جوجه بومی  45روزه میان ساکنان محمدآباد
بوده است .در این پروژه ،با یارانه 50درصدی
اب��رار هرقطعه جوجه به قیمت  25000ریال
توزیع ش��د و به هر خانواده  11قطعه جوجه
تعل��ق گرفت .پی��ش از این مردم روس��تای
محمدآباد تخممرغ مورد نیاز خود را از خارج

روستا تهیه میکردند .اما اکنون مازاد مصرف
خود را به شهر صادر میکنند.
از دیگر اقدامات رفاهی انجا م شده ،توزیع
 60تن جو و کنسانتره بین دامداران این روستا
اس��ت .این کار با توجه به ش��رایط حساس و
محدودیتهای فصل زمستان و بارداری دامها
انجام ش��د و ابرار برای ه��ر کیلو  100تومان
یارانه پرداخت کرده است .توزیع برنج با قیمت
نیمبها و بستهای از پارچههای مختلف با قیمت
 35000تومان نیز از خدمات رفاهی اخیر ابرار
در روستای محمدآباد به حساب میآید.
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