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صرف.ش��کایت.و.گزارش.دلیل.تخلف.محسوب.نمی.شود..دیگر.

آنکه.خالف.از.طرف.مؤسس��ه.صورت.گرفته.باش��د..زیرا.خطای.

مدی��ران.را.قانونا.نمی.توان.به.ش��خص.حقوقی.بار.کرد..لذا.پس.

از.احراز.تخلف.و.انتس��اب.آن.به.مؤسسه.بانک.مرکزی.می.تواند.

مجوز.مؤسسه.را.معلق.کند..متأسفانه.خالف.متن.صریح.قانون.

به.اس��تناد.گزارش.بالدلیل.دستور.پلمپ.صندوق.قرض.الحسنه.

را.صادر.می.کردند..با.این.اقدام.از.طرفی.اسناد.و.مدارک.مؤسسه.

را.که.اکثرا.مس��تند.اقساط.وام.های.پرداختی.است،.از.دسترس.

خارج.می.کردند..از.سوی.دیگر.سپرده.گذاران.را.از.وصول.سپرده.

ش��ان.و.کارکنان.را.از.دریافت.حقوق.محروم.می.نمودند.که.آثار.

زیان.بار.این.عمل.شدیدتر.از.انحالل.است.و.موجب.بروز.بحران.

و.لطمۀ.بزرگ.به.س��نت.الهی.قرض.الحسنه.می.باشد..در.انحالل.

برای.مؤسسه.مدیر.تصفیه.معین.می.شود.تا.دارایی.های.مؤسسه.
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و.مراجع��ان.صندوق.را.با.درب.بس��ته.روب��رو.می.کرد.که.نقض.

با کدامین گناه صندوق 
قرض الحسنه خانۀ امید 

محرومان پلمپ می  شود؟

شماره 56
پاییز 1392

2



صریح.قانون.اس��ت..زیرا.قانون.پس.از.اثبات.تخلف.تعلیق.مجوز.

مؤسسه.را.جایز.دانسته.که.تعلیق.ناظر.به.آینده.است.و.نمی.توان.

آنرا.به.گذش��ته.سرایت.داد.و.مؤسسه.را.از.عملکرد.سابق.که.به.

ط��ور.قانونی.انجام.داده.محروم.ک��رد..جایگزین.کردن.تعطیلی.

مؤسسه.با.تعلیق.مجوز.تجاوز.آشکار.از.حکم.قانون.و.مسئولیت.

آور.می.باشد.و.مباش��رت.به.آن.خسارت.معنوی.و.مادی.در.پی.

دارد..نکت��ه.دیگ��ری.که.امعان.توجه.ب��ه.آن.اهمیت.ویژه.دارد،.

وجود.تمایز.و.افتراق.بین.ش��خصیت.حقیقی.و.حقوقی.اس��ت..

همانطور.که.دارایی.شخص.حقیقی.و.حقوقی.متمایز.از.یکدیگر.

می.باشد.و.اموال.هیچ.یک.را.به.جای.دیگری.نمی.توان.بازداشت.

نمود..این.قاعده.در.سایر.موارد.نیز.حاکم.است..مجازات.مؤسسه.

در.ازای.تخلف.مدیران.آن.پذیرفته.نیس��ت..به.عبارت.روشن.تر.

در.قبال.تخلف.مدیران.نمی.توان.ش��خص.حقوقی.را.کیفر.داد..

این.معنی.را.ماده.143.قانون.مجازات.اسالمی.مصوب.88/9/25.

به.روشنی.به.این.عبارت.بیان.کرده.است:.“در.مسئولیت.کیفری.

اصل.بر.مس��ئولیت.ش��خص.حقیقی.است.و.شخص.حقوقی.در.

صورتی.دارای.مسئولیت.کیفری.است.که.نمایندۀ.قانونی.شخص.

حقوقی.به.نام.یا.در.راس��تای.منافع.آن.جرمی.مرتکب.ش��ود.”.

چون.صندوق.قرض.الحس��نه.)شخص.حقوقی(.دارای.اساسنامۀ.

ثبت.شده.می.باشد.و.مدیران.مکلفند.در.حدود.اختیارات.مصرحه.

در.آن.وظایف.خود.را.انجام.دهند..هرگاه.خارج.از.وظایف.مقرره.

عملی.انجام.دهند،.مس��ئولیت.آن.بر.عهده.شخص.عامل.است.

و.نمی.توان.ش��خص.حقوقی.را.مس��ئول.ق��رار.داد..با.این.وصف.

تعلیق.مجوز.مؤسسه.در.صورتی.تجویز.شده.که.مؤسسه.مرتکب.

تخلف.ش��ود.واال.به.صراحت.قانون.اصل.بر.مس��ئولیت.شخص.

حقیقی.اس��ت.و.باید.مس��ئولیت.عواقب.آن.را.تحمل.نماید..روا.

نیست.با.تفسیر.به.رأی.قانون.درب.صندوق.قرض.الحسنه.خانۀ.

امید.محرومان.به.فرض.تخلف.مدیران.بس��ته.ش��ود.و.مؤسسه.

با.پلمپ.و.تعطیلی.مجازات.گردد..در.نتیجه.ش��خص.مس��ئول.

ک��ه.موجبات.تخلف.را.فراهم.ک��رده.از.هرگونه.مؤاخذه.و.کیفر.

مصون.بماند..مشکل.دیگر.اینکه.صندوق.های.قرض.الحسنه.در.

مجامع.خود.تصمیماتی.اتخاذ.می.کردند.واین.صورت.جلس��ات.

را.ب��ه.بانک.مرکزی.ارس��ال.می.نمودند.تا.با.ثب��ت.آن.در.ادارۀ.

ثبت.شرکت.ها.موافقت.کند..متأسفانه.با.ایجاد.مشکالت.عدیده.

ثبت.صورت.جلس��ات.را.بیش.از.حد.به.تأخیر.می.انداختند.که.

این.عمل.دش��واری.هایی.را.سبب.می.ش��د..از.جمله.محرومیت.

صن��دوق.از.دریافت.موجودی.حس��اب.در.بانک.ها.که.نتیجۀ.

آن.تجم��ع.و.هجوم.س��پرده.گزاران.را.ب��ه.صندوق.موجب.

می.گش��ت..گاهی.آنها.را.به.ادغام.با.مؤسس��اتی.س��ودآور.

مجب��ور.می.کردن��د.در.صورتی.ک��ه.مؤسس��ات.اعتباری.و.

صندوق.قرض.الحس��نه.با.هم.سنخیت.ندارند..اولی.سودای.

دس��تیابی.به.س��ودهای.باالتر.و.افزون.تر.را.در.س��ر.دارد،.

دومی.جلب.رضای.حق.با.اعطاء.قرض.الحس��نه.بدون.سود.

ی��ا.حداقل.م��زد.کار.و.خدمت.به.محروم��ان.را.هدف.خود.

می.دان��د..پس.اندک.ش��باهتی.بین.راه.و.رس��م.آنها.وجود.

ندارد.و.جمع.آن.دو.با.ماهیت.مختلف.دور.از.منطق.اس��ت..

ب��ا.ذکر.بعضی.از.درددل.دس��ت.اندرکاران.قرض.الحس��نه.

انش��اءاهلل.مس��ئوالن.محترم.بانک.مرکزی.به.نظر.و.عقیده.

مشتاقان.اعتالی.قرض.الحس��نه.بذل.توجه.کنند.که.دعای.
خیر.محرومان.بدرقه.راهش��ان.خواهدبود.
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امیر.مؤمنان.حضرت.امام.علی.علیه.السالم.که.

درود.خ��دا.بر.او.و.تبار.پاکش.ب��اد.در.مقام.اندرز،.

هشداری.به.شریح.بن.حارث.قاضی.منصوب.خود.

داده.که.تا.اعماق.جان.رس��وخ.می.کند..گویی.این.

پند.در.گذر.زمان.غبار.نمی.گیرد..دیباچه.خرد.در.

تمام.دوران.ها.می.باش��د..فراتر.از.کالم.وحی.و.وراء.

گفتار.بش��ر.اس��ت..ریش��ه.در.عدالت.دارد..به.کار.

بستن.آن.اعتالی.نیکی.هاست..فرومایگان.و.زیاده.

خواهان.را.رسوا.می.کند.و.دل.و.جان.انسان.را.جال.

می.بخشد..باالخره.به.کارگیری.این.نسخه.مبارک.

عدل.و.داد.را.در.جامعه.نهادینه.می.س��ازد،.عاقبت.

طم��ع.ورزان.را.ناگوار.ترس��یم.می.کند..پس��تی.و.

حقارت.رش��وه.گیران.را..می.نمایاند..اینک.ترجمۀ.

کالم.بی.بدی��ل.و.جاودانه.آن.حض��رت.خطاب.به.

ش��ریح.بن.حارث.که.به.فرمان.آن.یگانه.به.مسند.

قضا.تکیه.زده.از.کتاب.شریف.نهج.البالغه.ترجمه.
مرحوم.دکتر.مبشری.نقل.می.شود..

ش��ریح.بن.حارث.که.در.خالفت.امیر.مؤمنان.

منصب.قضا.داش��ت.خان��ه.ای.به.به��اء.80.دینار.

خریداری.کرد..این.خبر.به.موال.رسید.پس.شریح.
را.فرا.خواند.و.به.او.چنین.فرمود:

"به.من.چنی��ن.گزارش.کرده.اند.که.س��رایی.

به.هش��تاد.دینار.خریده.ای.و.قبالۀ.آن.نوشته.ای.و.
برآن.معامله.گواهانی.گرفته.ای.”

اندرز تکان دهندۀ 
موالی متقیان 

یگانه عرصۀ عدالت 
به قاضی شریح
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شریح.گفت:”.آری.ای.امیرمؤمنان”
سپس.موال)ع(.خش��مگین.در.وی.نگریست.

و.به.او.گفت:
"ای.ش��ریح!.آگاه.باش.که.بزودی.کسی.نزد.
ت��و.خواهد.آم��د.که.نه.از.تو.پرس��د.که.قباله.ات.
چیست.نه.پرسد.گواهت.کیس��ت..آنگاه.ترا.دل.
نگران.از.آن.س��رای.براند.و.دور.گرداند.و.به.گور.

بسپارد..
پس.ای.شریح!.مباد.که.این.خانه.جز.با.مال.
خویش.خریده.باشی.و.بهای.آن.جز.با.مال.حالل.
خود.پرداخته.باش��ی.و.گرنه.در.این.جهان.و.آن.

جهان.زیان.برده.باشی.
ه��ان.که.اگ��ر.به.هن��گام.خرید.ای��ن.خانه.
نزد.من.آم��ده.بودی،.قبالۀ.آن.س��رای.را.چنان.
نسخه.ای.می.نوش��تم.که.آن.را.به.بهای.درهمی.
نیز.نمی.خریدی.چه.رس��د.ب��ه.بیش.از.آن.و.آن.

نسخه.چنین.است:
"این.س��رایی.اس��ت.ک��ه.بنده.ای.خ��وار.از.
بنده.ای.که.ناش��اد.راهی.س��فر.مرگ.خواهد.شد.
خری��داری.کرد..خانه.ای.واقع.در.س��رای.فریب،.
از.فروش��نده.ای.اه��ل.دیار.فنا.پذی��ران.و.مرزها.
لکان.و.آن.خانه.را.چهار.حد.است:.حد.نخستین.

محدود.اس��ت.به.برانگیزندۀ.آفت.ها.و.حد.دوم.به.

فراخوانندۀ.مصیبت.ها.و.حد.س��وم.به.هوس.های.

جانفرسا.و.حد.چهارم.به.دیو.راهزن..دراین.خانه.

از.این.س��وی.گشوده.می.گردد..این.فریفته.آرزو،.

خانه.را.از.کس��ی.خریداری.کرد.که.به.ناش��ادی.

جان.خواهد.س��پرد.و.آن.را.به.بهای.بیرون.رفتن.

از.ع��زت.قناعت.و.درون.ش��دن.در.م��رز.ذلت،.

خواری.و.طلب.خرید..تدارک.زیان.این.س��ودا.بر.

عهده.اوس��ت.که.کالبد.ملوک.را.به.بیماری.های.

گوناگون.می.بفرساید.و.جان.جباران.را.می.بستاند.

و.ملک.فرعونانی.مانند.قیصر.و.کسری.و.به.تبع.و.
حمیر.را.نابود.می.سازد.

آن.روز.که.به.داوری.فرمان.رود،.“و.آنگاه.که.

باطل.کیش��ان.زیان.بینند”.آن.ستمگران.و.آنان.

راکه.مال.برمال.بیفزایند.کاخ.ها.سازند.و.برافرازند.

و.به.نگار.و.زیور.بیارایند.و.مال.اندوزند.و.به.پندار.

خود.نیکروزی.فرزندان.خویش.آماده.کنند،.همه.

را.ب��ه.جایگاه.عرض.و.حس��اب.و.قرارگاه.ثواب.و.
عقاب.بازگشت.خواهد.بود.

خرد،.وقتی.از.بند.هوا.و.هوس.بیرون.جست.

و.از.بس��تگی.های.ای��ن.جهان.وارس��ت،.آنگاه.به.
درستی.این.نسخه.گواهی.خواهد.داد.”

امام علی )ع(:
لَُۀ.َعن.َغِیِرها.َولَم.یُِصب.صاِحُبها.ِمنها. نیا.َمش��غَ .الدُّ إِنَّ

َشیئاً.إاِل.َفَتحت.لَُه.ِحرصاً.َعلَیها.َولََهجاً.بِها.َولَن.یَسَتغنَی.صاِحُبها.بِما.
ناَل.فیها.َعّما.لَم.یَبُلغُه.ِمنها.

......براس��تی.که.دنیا.آدمی.را.به.کلی.س��رگرم.خود.می.س��ازد.و.دنیا.
پرس��ت.به.چیزی.از.آن.نرسد،.مگر.آنکه.باب.حرص.و.شیفتگی.به.آن.

بر.رویش.گش��وده.ش��ود.وبه.آنچه.از.این.دنیا.دست.یافته.اکتفا.
نمی.کند.تا.در.پی.چیزی.که.بدست.نیاورده.نرود.
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عامل.صندوق.های. مدیران. همایش.

قرض.الحسنه.اس��تان.های.تهران.و.البرز.

در.تاری��خ.92/8/8.درس��الن.اجتماعات.

س��ازمان.اقتصاد.اس��المی.ایران.برگزار.

ش��د..مراس��م.با.تالوت.آیات��ی.از.قرآن.

کریم.توسط.آقای.خلیل.زاده.مدیرعامل.

محترم.صن��دوق.مق��دس.اردبیلی.آغاز.

ش��د..آقای.عب��داهلل.فرج��ی.مدیرعامل.

س��ازمان.اقتصاد.اس��المی.ایران.ضمن.

خیرمق��دم.به.میهمانان.ش��رکت.کننده.

در.ای��ن.همایش.در.س��خنانی.با.تأکید.

بر.اینکه.مدیرعامل.هر.صندوق.مسئول.

اجرای��ی.مصوبات.هیئت.مدیره.اس��ت،.

گفت:.متأسفانه.در.برخی.گزارشات.که.از.

طریق.حسابرسی.صندوق.ها.در.اختیارما.

قرار.می.گیرد،.شاهد.این.مسئله.هستیم.

ک��ه.در.برخ��ی.صندوق.ه��ا.مدیرعامل.

یک.صندوق.مس��ئولیت.خود.را.به.یک.

کارمند.س��اده.صندوق.واگ��ذار.می.کند.

که.چنانچه.خدای.ناکرده.مشکلی.پیش.

آی��د،.مدیرعامل.باید.پاس��خگو.باش��د..

ل��ذا.همه.باید.به.مس��ئولیت.خود.توجه.

نماییم..به.نظر.می.رس��د.از.جمله.موارد.

مهم.توجه.به.قانون.و.مقررات.اس��ت.که.

بی.توجهی.به.آنها.ما.را.با.مش��کل.روبرو.

می.کن��د..ایش��ان.در.مورد.ارس��ال.تراز.

ماهان��ه.از.طرف.صندوق.ها.به.س��ازمان.

تأکید.کرد.و.گفت:اگر.اطالعات.به.موقع.

در.اختیار.ما.باش��د.می.توانیم.عملکرد.و.

حس��اب.های.صندوق.را.بررسی.کنیم.و.

راهکارها.را.برای.آینده.تعیین.و.پیشنهاد.

نماییم..ولی.متأس��فانه.برخی.صندوق.ها.

برگزاری همایش مدیران عامل صندوق های 
قرض الحسنه در سازمان اقتصاد اسالمی ایران

آق��ای فرج��ی مدیرعامل 
اسالمی  اقتصاد  سازمان 

ایران:
ب��ر مبنای  بای��د  وام ه��ا 
هی��چ  ب��دون  ش��ریعت 
قی��د و ش��رطی ت��ا جایی 
که امکان��ات صندوق ها 
اجازه می دهد در اختیار 

متقاضی قرار گیرد
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از.کن��ار.آن.ب��ا.بی.توجه��ی.می.گذرند.و.

پس.از.گذش��ت.مدتی.ت��راز.مالی.ارائه.

می.نمایند.و.این.مس��تلزم.آن.اس��ت.که.

فردی.را.مأموریت.دهیم.موضوع.را.دائما.
پیگیری.کند..

آق��ای.فرج��ی.گفت:.هم��ۀ.ما.عضو.

یک.خان��واده.هس��تیم.و.در.ی��ک.راه.و.

ه��دف.ق��دم.ب��ر.می.داری��م.و.آن.ارتقاء.

سنت.قرض.الحس��نه.و.محرومیت.زدایی.

اس��ت.که.بدون.همکاری.تمامی.مدیران.

صندوق.ه��ا.توانای��ی.رفع.مش��کالت.را.

نخواهی��م.داش��ت.و.حضور.همۀ.ش��ما.

برادران.بزرگوار.در.صندوق.ها.برای.انجام.

کار.خیر.است..س��زاوار.نیست.به.واسطۀ.

یک.اشتباه.کوچک.به.اصل.قرض.الحسنه.

و.ش��ما.عزیزان.لطم��ه.وارد.آید..بنابراین.

باید.اشتباهات.را.به.حداقل.رساند..اصالح.

نشدن.سرفصل.حساب.ها.اشکاالتی.را.به.

وجود.م��ی.آورد.که.اگر.ب��ه.توضیحات.و.

راهنمایی.حسابرسان.اعزامی.توجه.شود،.

به.آسانی.برطرف.می.گردد..بنابراین.موارد.

هرچند.کوچ��ک.و.جزئی.را.نباید.نادیده.

گرفت.و.یقینا.چنانچه.با.دقت.نس��بت.به.

رفع.آنها.اقدام.ش��ود،.انش��اءاهلل.با.خیال.

آسوده.خواهیم.توانست.به.اهدف.تعیین.
ش��ده.که.همانا.گس��ترش.س��نت.الهی.

قرض.الحسنه.است،.برسیم.
مدیرعامل.س��ازمان.ضمن.اش��اره.
به.وظایف.خطیر.حسابرس��ان.گفت:.

هم��کاری. ب��رای. حس��ابرس..ها.
صندوق.ه��ا. ام��ور. تس��هیل. و.

اع��زام.می.ش��وند.و.حضور.
.ها. س بر حس��ا
ب��رای. همفک��ری.

رفع.مش��کالت.است.و.
حت��ی.االمکان.ای��رادات.باید.

ب��ا.راهنمای��ی.حس��ابرس.های.
برطرف.ش��ود..چنانچه. س��ازمان.

هیئت.مدیره.یک.صندوق.به.مدیرعامل.

اختیار.تفویض.کند،.این.امر.مسئولیت.

مدیرعامل.را.س��نگین.تر.می.کند.و.باید.
دقت.بیشتری.به.عمل.آورد.

ایش��ان.با.توضی��ح.اینک��ه.بعضا.در.

علت. ب��ه. قرض.الحس��نه. صندوق.ه��ای.

احتیاط.وجوه.زیادی.نگهداری.می.شود،.

گف��ت:.بانک.مرک��زی.اعالم.ک��رده.هر.

صندوق.تا.س��قف.80.درصد.موجودی.را.

باید.وام.بدهد.و.البته.اگر.60.تا.70.درصد.

موجودی.هم.وام.پرداخت.شود.،.مشکلی.

نیست..ولی.قابل.قبول.نیست.که.فقط.تا.

30.درصد.موجودی.صندوق.وام.پرداخت.

و.بقیه.در.بانک.به.صورت.سپرده.گذاشته.

ش��ود..این.کار.با.اهداف.قرض.الحس��نه.

منافات.دارد..هدف.هیئت.امناء.و.مدیران.

صندوق.رضایت.خداوند.و.خلق.خداست..

در.این.موقعیت��ی.که.مردم.برای.درمان،.

مسکن،.تحصیل.و.س��ایر.موارد.دیگر.در.

مضیقه.هستند.و.به.این.وام.ها.نیاز.مبرم.

دارند،.اگر.پول.خّیرین.و.س��پرده.گذاران.

را.نگهداری��م.و.وام.ندهی��م.پس.چه.کار.

خیری.انجام.گرفته.اس��ت..آن.کسی.که.

پولی.را.ن��زد.صندوق.می.گذارد.برای.کار.
خیر.و.پرداخت.قرض.الحسنه.است..

آقای.فرج��ی.در.ادام��ه.برجلوگیری.

از.پرداخ��ت.وام.های.جدول��ی.در.بعضی.

صندوق.های.قرض.الحس��نه.تأکید.کرد.و.

افزود:.اطالع.یافته.ایم.برخی.صندوق.ها.به.

صورت.توافق.نانوشته.و.بر.اساس.میانگین.

موجودی.وام.می.دهن��د.که.این.کار.برای.

آین��دۀ.صندوق.خط��ر.دارد..وام.ها.باید.بر.

مبنای.ش��ریعت.بدون.هیچ.قید.و.شرطی.

تا.جایی.ک��ه.امکانات.اج��ازه.می.دهد.در.

اختیار.متقاضی.قرار.گیرد..ایشان.با.اشاره.

به.اینکه.مطابق.قانون.تجارت.مدیرعامل.یا.

عضو.هیئت.مدیره.و.قائم.مقام.مدیرعامل.

و.بس��تگان.درجه.یک.آنها.حق.ندارند.از.

صندوق.وام.بگیرند.و.ضمانت.اشخاص.را.

بنماین��د،.گفت:.اجرای.دقی��ق.این.قانون.

را.بانک.مرکزی.در.دس��تورالعمل.اجرایی.

قانون.تنظیم.بازار.غیرمتشکل.پولی.مورد.

تأکید.قرار.داده.و.صندوق.ها.ملزم.به.رعایت.
این.قانون.هستند..

وی.در.پای��ان.اف��زود:.همانط��ور.که.

اس��تحضار.دارید،.تفاهم.نام��ه.ای.با.بانک.

مرکزی.منعقد.ش��ده.و.برای.صندوق.های.

همکار.س��ازمان.در.اجرای.دس��تورالعمل.

اجرای��ی.قانون.تنظیم.بازار.غیر.متش��کل.

پولی.تس��هیالتی.در.نظر.گرفته.شده.و.بر.

اساس.این.تفاهم.نامه.با.صندوق.ها.قرارداد.

تنظیم.گردیده.که.مبنای.همکاری.

فیمابین.اس��ت،.ضرورت.دارد.مفاد.

قرارداد.نسبت.به.کلیه.موارد.به.ویژه.

اجتن��اب.از.پرداخت.هرگونه.وام.

مش��روط.چه.با.قرارداد.و.چه.

نانوش��ته.رعایت.گردد.که.

این.م��وارد.از.دیدگاه.

مرکزی. بان��ک.

س��ازمان. و.

فوق.الع��اده.اهمی��ت.

دارد..در.صورتی.که.خدای.

ناک��رده.از.متن.قرارداد.تخلف.

صورت.گیرد،.س��ازمان.برخالف.

می��ل.و.روش.خ��ود.ناچ��ار.اس��ت.

همکاری.خود.را.قطع.و.مراتب.را.به.
بانک.مرکزی.اعالم.کند..
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نهصدوهفتادو.دومین.جلسۀ.واحد.

هماهنگی.صندوق.های.قرض.الحسنه.در.

تاریخ.92/7/3.ب��ا.تالوت.آیاتی.از.کالم.

اهلل.مجید.و.نقل.حدیث.آغاز.شد..سپس.

اعضاء.جلس��ه.نسبت.به.موارد.مطروحه.
به.شرح.ذیل.بحث.واظهار.کردند.

آق��ای.عالءالمحدثی��ن.ب��ه.عنوان.

ناظم.جلس��ه.ضمن.اظهار.خوشوقتی.از.

تغییرات.به.عمل.آمده.در.بانک.مرکزی.

و.تصدی.مدیران.دلس��وز.و.الیق.اظهار.

داشت:."به.همین.مناسبت.صندوق.های.

همکار.س��ازمان.باید.تالش.بیش��تری.

برای.توس��عۀ.س��نت.قرض.الحسنه.به.

عم��ل.آورند.و.تفاهم.نامۀ.منعقده.بانک.

مرکزی.با.س��ازمان.را.م��ورد.توجه.قرار.
دهند.و.به.طور.دقیق.اجرا.کنند.”.

در.ادام��ه.آقای.کریم��ی.نمایندۀ.

صندوق.ُحّر.ب��ازار.در.واحد.هماهنگی.

گف��ت:."الحم��دهلل.رب.العالمی��ن.ب��ا.

هّم��ت.و.تالش.آقای.فرجی.مدیرعامل.

محت��رم. اعض��ای. س��ایر. و. س��ازمان.

هیئ��ت.مدیره.برنامۀ.واگذاری.س��هام.

س��ازمان.به.صندوق.های.قرض.الحسنۀ.

همکار.محقق.گردی��د..اکنون.وظایف.

صندوق.های.قرض.الحس��نه.سنگین.تر.

است.و.باید.به.جّدیت.وظایف.خودمان.

را.انجام.دهیم..در.گذشته.فرصت.ها.را.

از.دست.داده.ایم..اگر.امروز.تعلل.کنیم.
در.آینده.دچار.خسران.خواهیم.شد."

در.ادامۀ.جلس��ه.آقای.قائم.مقامی.

بعض��ی.صندوق.های. اش��اره.ک��رد:." 

قرض.الحس��نه.درمنطق��ۀ..ش��هریار.و.

رباط.کریم.دچارمشکل.و.بحران.شدند.

و.دارای.ش��عبات.متعددی.بوده.اند،.با.

سازمان.هیچ.ارتباطی.نداشته.اند.خوب.

اس��ت.در.صورت.مصلح��ت.موضوع.به.

بان��ک.مرکزی.منعکس.گ��ردد." آقای.

زمهریری.هم.اعالم.کرد:.“صندوق.های.

قرض.الحسنه.همکار.سازمان.درعملکرد.

خود.س��الم.ترین.و.بهترین.آنها.هستند.

و.این.موضوع.مرهون.زحمات.و.تالش.

بازرسان.اس��ت.که.با.بررسی.های.خود.

صندوق.ه��ا.را.راهنمای��ی.و.در.اغل��ب.

موارد.مش��اور.آنها.هستند." وی.افزود:.

"بعض��ی.از.صندوق.ه��ا.هس��تند.که.با.

سازمان.همکاری.ندارند.و.مشکالتی.را.

ایجاد.می.کنند..پیش��نهاد.می.شود.این.

موارد.بررسی.و.برنامه.ای.تنظیم.گردد.
که.با.این.صندوق.ها.چه.باید.کرد."

در.ادامه.جلس��ه.آقای.فرجی.اظهار.

داش��ت:."ب��رای.اینک��ه.از.صندوق.های.

هر.منطق��ه.اطالع.داش��ته.باش��یم،.از.

صندوق.ه��ای.هم��کار.خواس��ته.ش��د.

گزارش��ی.از.صندوق.های.منطقۀ..خود.

را.اعم.از.همکاران.س��ازمان.و.س��ایرین.

تهی��ه.و.ارائه.دهند.ت��ا.بتوانیم.یک.آمار.

نس��بتا.دقی��ق.از.تع��داد.صندوق.های.

قرض.الحسنه.داشته.باش��یم.که.هرگاه.

سرپرستی.آنها.به.سازمان.سپرده.شود،.

مطالعاتی.انجام.گرفته.باش��د..معذالک.

در.این.مورد.همکاری.های.الزم.به.عمل.

نیامد." وی.افزود:."صندوق.های.همکار.

برای.اج��رای.مفاد.تفاهمنامه.باید.دقت.

بیشتری.مبذول.دارند.و.صندوق.هایی.که.

خ��ارج.از.تفاهم.نامه.فعالیت.می.کنند.و.

مشکالتی.را.به.وجود.می.آورند،.سازمان.

در.قب��ال.آنها.هیچ.گونه.مس��ئولیتی.به.

عهده.نمی.گیرد.و.هیئت.مدیره.صندوق.
مسئول.عواقب.آن.خواهد.بود."

س�ومین. و  هفت�اد  و  نهص�د 

جلس��ۀ.واحد.هماهنگ��ی.صندوق.های.

.92/7/17 چهارش��نبه. قرض.الحس��نه.

در.محل.س��ازمان.تش��کیل.ش��د..بعد.

از.ت��الوت.آیاتی.از.ق��رآن.کریم.و.نقل.
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روایت.صورت.جلسه.قبل.قرائت.گردید..

سپس.گزارش.س��فر.استان.اصفهان.را.

آقای.ضامنی.بدین.ش��رح.مطرح.کرد:.

قرض.الحسنه. تعدادی.صندوق.های. "از.

اس��تان.اصفهان.بازدی��د.به.عمل.آمد.و.

جلس��اتی.با.حض��ور.مدیران.تش��کیل.

ش��د..عمده.مش��کالت.صندوق.ها.عدم.

موافق��ت.بانک.مرکزی.با.ثبت.تغییرات.

صندوق.ها.و.ارس��ال.آن.ب��ه.ادارۀ،.ثبت.

شرکت.ها.عنوان.گردید.به.نظر.می.رسد.

کهولت.سن.اعضای.هیئت.مدیره.اغلب.

صندوق.ه��ا.موج��ب.کندی.پیش��رفت.

صن��دوق.را.به.وجود.آورده.که.نس��بت.

به.جایگزین��ی.نیروهای.جدید.و.انتقال.

تجربه.این.مدی��ران.بحث.به.عمل.آمد.

و.پیش��نهاد.گردید.جذب.نیروی.جوان.

و.تربیت.آنها.از.اهمیت.برخوردار.اس��ت.

که.باید.با.تشکیل.کالس.های.آموزشی.

در.تربیت.کادر.جدید.اقدام.ش��ود..وی.

اضاف��ه.کرد:."نحوۀ.تنظیم.دفاتر.قانونی.

صندوق.ها.و.ثبت.دارایی.ها.و.محاس��بۀ.

اس��تهالک.دارایی.از.جمله.مواردی.بود.

که.پیش��نهاد.شد.نس��بت.به.این.موارد.

دقت.بیش��تری.به.عمل.آی��د..موضوع.

دیگر.مهل��ت.10.روزۀ.نیروی.انتظامی.

برای.تعطیلی.ش��عب.صندوق.ها.بود.که.

نسبت.به.این.موضوع.توضیح.الزم.داده.

ش��د.تا.مراتب.با.توافق.بانک.مرکزی.و.
نیروی.انتظامی.پایان.یابد."

در.ادام��ۀ.جلس��ه.آق��ای.خ��ادم.

گ��زارش. تش��کراز. حس��ینی.ضم��ن.

سفرآقای.ضامنی.اشاره.کرد:."جا.دارد.

این.مس��افرت.ها.ادامه.داشته.باشد.که.

ای��ن.دیدارها.در.نظم.ام��ور.صندوق.و.

اطالع.رسانی.مفید.خواهد.بود." آقای.

کیوانراد.پیش��نهاد.ک��رد:."آیین.نامۀ.

اس��تخدامی.برای.کارکنان.صندوق.ها.

تهی��ه.و.ب��ه.وس��یلۀ.اعض��ای.واح��د.

هماهنگی.ابالغ.ش��ود.تا.صندوق.ها.به.
طور.یکنواخت.آنرا.اجراء.کنند."

آقای.عالئی.درخواست.صندوق.های.

قرض.الحس��نه.را.دائر.به.دیدار.با.مراجع.

عظ��ام.تقلی��د.و.تقاضای.القاء.دس��تور.

بانک.مرکزی.نس��بت.به.حذف.نام.ائمۀ.

معصومین.علیهم.السالم.از.صندوق.های.

اعض��اء. از. و. ط��رح. را. قرض.الحس��نه.

خواس��تند.آنهایی.که.می.توانند.از.دفتر.
مراجع.عظام.وقت.مالقات.بگیرند."

بی��ان.داش��ت:. آق��ای.زمهری��ری.

"جلسه.ای.با.حضور.مدیران.صندوق.های.

قرض.الحس��نه.ش��هریار.و.رب��اط.کریم.

تش��کیل.گردید..تا.با.افتتاح.حساب.در.

صندوق.هایی.که.مشکالتی.دارند،.نسبت.

به.تقویت.بنیۀ.مالی.شان.اقدام.شود.و.در.

آن.جلس��ه.عده.ای.اشاره.داشتند:."بانک.

مرک��زی.ب��ه.صندوق.هایی.ک��ه.همکار.

سازمان.هستند،.بیش��تر.فشار.می.آورد.

و.همچنین.موضوع.دیگر.ادغام.ش��عب.

صندوق.ه��ا.ب��ود.که.این.اق��دام.موجب.

هجوم.س��پرده.گ��ذاران.و.ایجاد.بحران.

به.دنب��ال.خواهد.داش��ت..مراتب.برای.

استحضار.به.تأمین.شورای.شهر.و.نیروی.
انتظامی.منعکس.گردید.

در.ادام��ه.آقای.جلی��ل.طاهری.از.

صندوق.قرض.الحس��نۀ.مهدیه.خمین.

ک��ه.مهمان.جلس��ه..ب��ود.در.رابطه.با.

مشکالتی.که.در.منطقه.روبرو.هستند،.

مطالب��ی.را.بیان.نم��ود.و.اضافه.کرد:.

"یکی.از.مشکالت،.کهولت.سن.مدیران.

صندوق.ها.و.همچنین.عدم.نصب.تابلو.

می.باش��د.که.نی��روی.انتظام��ی.آن.را.
تذکر.داده.است." 

آقای.فرجی.خاطرنشان.کرد:."کمک.

مالی.صندوق.های.قرض.الحسنه.همکار.

س��ازمان.و.افتتاح.حس��اب.نزد.یکدیگر.

ممکن.اس��ت.بی.نظمی.هایی.را.موجب.

شود.اگر.صندوقی.مشکل.مالی.پیدا.کرد.

و.همکار.سازمان.بود،.سازمان.کمک.مالی.

خواهد.ک��رد.و.تاکنون.هم.صندوق.های.

زیادی.از.این.کمک.بهره.گرفته.اند." وی.

تأکید.کرد:."اجرای.مقررات.و.مفاد.تفاهم.

نامه.منعقده.با.بانک.مرکزی.نیاز.به.دقت.

بیش��تری.دارد.که.صندوق.ها.باید.اجرا.

کنن��د.و.همچنی��ن.از.پرداخت.وام.های.

جدولی.جداً.خودداری.نمایند..به.همین.

سبب.از.امور.صندوق.های.قرض.الحسنه.

خواس��ت.جلساتی.تش��کیل.دهند.و.از.

مدیران.صندوق.ها.و.بازرسان.دعوت.شود.

تا.م��وارد.قانونی.و.مفاد.تفاهمنامه.مورد.
بحث.و.بررسی.قرار.گیرد."
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از. مجموع��ه.ای. ب��ه. .کش��اورزی.

فعالیت.ه��ای.مختل��ف.از.قبی��ل.آماده.

سازی.اراضی.و.کاشت،.داشت.و.برداشت.

محص��ول.اط��الق.می.ش��ود.ک��ه.مواد.

غذایی.جامعه.را.تأمین.نماید..س��ازمان.

اقتصاد.اس��المی.ای��ران.و.صندوق.های.

قرض.الحس��نه.همکار.ب��ا.درک.اهمیت.

کش��اورزی.به.اولویت.پرداخ��ت.وام.به.

کش��اورزان.بدون.بهره..یا.اندک.مزدکار.

برای.توس��عۀ.کش��اورزی.قائلند.در.واقع.

گس��ترش.برنامه.های.کشاورزی.متوجه.

افزایش.تولی��دات.زراعی.و.در.رأس.آنها.

مواد.استراتژیک.مانند.گندم،.جو.و.برنج.

اس��ت..به.کارگیری.تدابی��ر.آینده.نگر.و.

تنظیم.برنامه.های.مختلف.به.منظور.تهیۀ.

مواد.غذایی.در.س��رلوحه.برنامه.دولت.ها.

ق��رار.دارد..در.حقیق��ت.دس��تیابی.ب��ه.

استقالل.سیاسی،.اقتصادی.و.اجتماعی.

در.گرو.تأمین.تغذیه.روزمره.مردم.است.

که.حکومت.ها.به.آن.توجه.زیادی.دارند..

استقالل.کشورها.با.پیشرفت.کشاورزی.

رابط��ۀ.مس��تقیم.دارد.و.اهمی��ت.تولید.

پیش��رفته.مرتبط.را.فراهم.می.سازند..این.

برنامه.ه��ای.اس��تعماری.تا.انه��دام.کامل.

کش��اورزی.در.کش��ورها.ادامه.پیدا.خواهد.

کرد..در.پی.اجرای.این.سیاست.ضد.بشری،.

تغیی��رات.ناگهانی.در.قیم��ت.محصوالت.

کش��اورزی.قابل.پیش.بینی.است..افزایش.

جمعیت.کش��ورهای.در.حال.توس��عه.و.

تبدی��ل.زمین.های.کش��اورزی.به.ویال.و.

تغییر.کاربری.آن.خطر.آفرین.است.و.در.

دراز.مدت.تهدید.جدی.به.شمار.می.رود..

کارشناسان.پیش.بینی.می.کنند.در.

آینده.نه.چندان.دور.گندم.به.یک.کاالی.

کمیاب.در.بازارهای.جهانی.تبدیل.شده.

و.ب��ه.همین.دلیل.قیمت.آن.به.ش��دت.

افزای��ش.خواه��د.یافت..در.ای��ن.میان.

کش��ورهای.تولید.کننده.عمده.گندم.به.

علت.ترقی.قیمت.و.باال.بودن.درآمد)نظیر.

افزای��ش.به��ای.نف��ت(.ب��ه.ش��کوفایی.

اقتصادی.خواهند.رس��ید.و.کش��ورهای.

کشاورزی؛

شاهرگ حیات جامعه 

محصوالت.اس��تراتژیک.مخصوصا.گندم.

از.دیگر.محصوالت.بیش��تر.است..تولید.

محصوالت.کشاورزی.در.اکثر.کشورهای.

توسعه.یافته.به.دقت.زیر.نظر.کارشناسان.

و.حمایت.همه.جانبۀ.دولت.ها.قرار.دارد.

و.میزان.تولید.اغلب.بیش��تر.از.تقاضای.

داخلی.ای��ن.کشورهاس��ت..برعکس.در.

کش��ورهای.توس��عه.نیافته.به.علت.نبود.

برنامه.های.علمی.و.کارشناسان.برجسته.

و.همچنی��ن.نبود.حمایت.مؤثر.دولت.ها،.

تولید.به.مراتب.کمتر.از.مصرف.و.تقاضا.

نیز.بیش��تر.از.عرضه.اس��ت..همین.نبود.

تع��ادل.از.جمله.عوامل.عق��ب.ماندگی.

اس��ت..برنامه.دولت.های.غربی.مخصوصا.

ًآمری��کا.ب��رای.از.بین.بردن.کش��اورزی.

در.جهان.س��وم.انکار.ناپذیر.اس��ت..این.

کشورها.با.تحویل.گندم.ارزان.قیمت.به.

ممالک.توسعه.نیافته.و.ایجاد.محدودیت.

در.فروش.س��موم.آف��ات.نباتی.و.کود.و.

سایر.اقالم،.نابودی.کشاورزی.و.طرح.های.
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کم.محصول.نیز.شدیدا.به.واردات.گندم.

وابسته.می.شوند..در.مقایسه.میان.گندم.

و.نف��ت،.تولید.کنندگان.گن��دم.برتری.

می.یابند..از.دیدگاه.سیاس��ی.و.اقتصادی.

اگر.بر.توسعه.کشاورزی.و.افزایش.تولید.

محصوالت.استراتژیک.در.کشورهای.در.

حال.توس��عه.تأکید.می.ش��ود،.به.خاطر.

این.اس��ت.که.این.کش��ورها.را.از.زنجیر.

وابس��تگی.و.یوغ.انحصارگران.می.رهاند..

لذا.بخش.کش��اورزی.به.عنوان.شاهرگ.

حی��ات.جامع��ه.از.اهمیت.ف��وق.العاده.

برخوردار.اس��ت.و.نمی.توان.آن.را.نادیده.

گرفت..همه.می.دانیم.که.کش��ور.هند.با.

جمعی��ت.انبوه.یک.میلی��اردی.قبال.در.

معرض.قحطی.و.گرس��نگی.قرار.داشت.

و.کمب��ود.م��واد.غذایی.همه.جا.س��ایه.

افکن��ده.ب��ود.و.مردم.این.کش��ور.دچار.

فقر.و.س��وء.تغذیه.بودن��د.و.برای.تأمین.

غذایی.س��خت.در.مضیقه.قرار.داشتند..

اما.س��ران.هوش��مند.و.دلس��وز.هند.در.

پرتو.دانش.کارشناس��ان.خب��ره.و.امین.

برای.نجات.کشور.انقالب.سبز.را.به.اجرا.

درآوردند.و.چند.دهه.کمبود.محصوالت.

کش��اورزی.و.غذایی.اساسی.را.از.جمله.

گندم.ریش��ه.کن.کردند..در.هر.صورت.

کش��وری.که.چند.ده��ه.قبل.در.معرض.

تهدی��د.و.قحطی.و.گرس��نگی.بود.و.هر.

لحظه.نگرانی.های.ناش��ی.از.کمبود.غذا.

و.سوء.تغذیه.ابعاد.گسترده.تری.به.خود.

می.گرفت،.با.اجرای.انقالب.سبز.امروز.به.

مرحله.خودکفایی.رس��یده.است.و.حتی.

به.کش��ورهای.دیگر.برنج.و.گندم.صادر.

آمریکا. فروش��گاه.های. اکن��ون. می.کند..

برنج.هندی.را.در.بس��ته.هایی.که.تصویر.

دارند،. مهاراج��ا.

می.کنند. عرضه.

و.ای��ن.بس��ته.ها.

در.جوام��ع.غربی.

پی��دا. ش��هرت.

مالحظه. کرده.اند..

محصوالت. می.شود.

چنان. در. کشاورزی.

اهمیت. از. مرتب��ه.ای.

قرار.دارد.که.استقالل.

کش��ورها.ب��ا.تولیدات.

کشاورزی.آنها.سنجیده.

بنابرای��ن. می.ش��ود..

ه��دف.باید.ب��ی.نیازی.

از.بازاره��ای.بین.المللی.

باش��د.و.همه.باید.با.تمام.

ت��وان.خ��ود.در.این.زمینه.

باش��ند..به. آمادۀ.همکاری.

کارگیری.آخرین.تکنولوژی.

در.بخش.کش��اورزی.به.ویژه.

در.مورد.کاش��ت،.داش��ت.و.برداش��ت.

گندم.اولوی��ت.دارد..باید.ب��رای.بهبود.

اراض��ی.و.تأمی��ن.ش��بکه.های.آبیاری.

قط��ره.ای.و.ایج��اد.ب��اران.مصنوعی.و.

اصالح.و.تهیه.بارورترین.بذور.مس��اعی.

جدی.ب��ه.عمل.آید.تا.انقالب.س��بز.به.

ثمر.نش��یند..الزم.اس��ت.که.مسئوالن.

ذی.رب��ط.و.کش��اورزان.عزی��ر.در.راه.

توس��عه.کش��اورزی.و.تولید.محصوالت.

استراتژیک.اقدام.نموده.و.در.چارچوب.

انقالب.س��بز.اراضی.کشاورزی.را.احیاء.

کنن��د..ای��ن.اقدام��ات.می.تواند.جلوی.

تغییر.کارب��ری.زمین.ها.و.تبدیل.مزارع.

ب��ه.ویال.را.بگیرد.و.کش��اورزان.را.تحت.
حمای��ت....خ��ود..ق��رار.ده��د..
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13.آبان.ک��ه.در.تقویم.به.عنوان.

روز.مبارزه.با.استکبار.نام.گذاری.شده.

یادآور.سه.واقعه.مهم.در.تاریخ.معاصر.

ایران.اس��ت.که.در.سه.دوره.مختلف.

رخ.داده.و.ب��ه.همین.دلی��ل.این.روز.

را.در.تاریخ.کش��ور.به.عن��وان.روزی.
به.یادماندنی.به.ثبت.رس��انده.است...
تبعی��د.ام��ام.خمینی)ره(.ب��ه.ترکیه.
در.13.آب��ان.1343،.تس��خیر.الن��ه.
جاسوس��ی.و.روز.دان��ش.آموز.در.این.
روز.س��ه.واقع��ه.تاریخ��ی.اس��ت.که.
نمی.توان.هیچ.ی��ک.را.از.نظر.اهمیت.
نس��بت.به.دیگ���ری.اولی.تر.دانست.
چ��را.ک��ه.ه��ر.ک��دام.در.دوره.وقوع.
تاثیر.گ��ذاری.خاص.خود.را.داش��ته.
... و.ش��رایط.را.به.نحوی.تغییر.داده.اند
ب��ه. خمین��ی. ام��ام. تبعی��د.
.1343 آب��ان. .13 .ترکی��ه.
قض��اوت. ی��ا.ح��ق. کاپیتوالس��یون.
کنس��ولی.حقی.اس��ت.که.ب��ه.اتباع.
بیگانه.داده.می.شود.و.آنها.را.ازشمول.
قوانی��ن.کش��ور.مص��ون.ومس��تثنی.
می.کن��د؛.درواقع.در.ص��ورت.ارتکاب.
جرم.در.خاک.کش��ور،.دولت.میزبان.
ح��ق.محاکم��ه.آن.مجرم.را.ن��دارد..
کاپیتوالسیون.ریشه.در.استعمار.دارد.
و.کش��ورهای.اس��تعمارگر.این.قانون.
را.به.کش��ورهای.ضعیف.تحت..سلطه.
تحمی��ل.می.کردند؛.کاپیتوالس��یون.
درایران.طی.معاهده.ترکمانچای.برای.

اتباع.روسیه.به.رسمیت.شناخته.شد.و.

پس.ازآن.برخی.کشورهای.استعمارگر.

دیگر،.این.امتیاز.نامش��روع.را.به.علت.

کس��ب. قاجاریه. ضعف.حکومت.های.

کردند..اما،.کاپیتوالس��یون.در.س��ال.

1306،.تح��ت.فش��ار.اف��کار.عمومی.

و.فض��ای.حاکم.بر.رواب��ط.بین.الملل.

... پ��س.از.جنگ.اول.جهانی.لغو.گردید

هن��وز.بی��ش.از.3.ده��ه.از.الق��ای.

ک��ه. نمی.گذش��ت. کاپیتوالس��یون.

محمدرض��ا.پهل��وی.احیاگ��ر.مجدد.

آن.ش��د..کابین��ه.اس��داهلل.عل��م.در.

س��یزدهم.مه��ر.س��ال.1342،.ب��ه.

دستور.شاه.پیش��نهاد.آمریکا.مبنی.بر.

اعط��ای.مصونی��ت.قضایی.ب��ه.اتباع.

آمریکای��ی.را.به.ص��ورت.یک.الیحه.
قانون��ی.در.هیات.دولت.تصویب.کرد..
چندی.بع��د.این.خبر.به.حضرت.امام.
رسید.و.ایش��ان.را.به.خروش.و.فریاد.
واداش��ت.به.ط��وری.ک��ه.در14.آبان.
1343.ایشان.طی.نطقی.تاریخی.این.

اقدام.ننگین.را.رسوا.کردند...
آن. س��خنرانی. از. فرازهای��ی.
مرجع.تقلید.چنی��ن.بود:.».....دولت.
با.کم��ال.وقاحت.از.ای��ن.امر.ننگین.
طرف��داری.کرد،.مل��ت.ای��ران.را.از.
س��گ.های.آمریکایی.پست.تر.کردند..
اگ��ر.چنانچ��ه.کس��ی.ی��ک.س��گ.
آمریکایی.را.زیر.بگیرد،.بازخواست.از.
او.می.کنند؛..اگر.ش��اه.ایران.یک.سگ.

آمریکای��ی.را.زیر.بگیرد.بازخواس��ت.

می.کنن��د.و.اگر.چنانچه.یک.آش��پز.

آمریکایی.ش��اه.ای��ران.را.زیر.بگیرد،.

مرجع.ایران.را.زیر.بگیرد،.بزرگترین.

مقام.ایران.را.زی��ر.بگیرد،.هیچ.کس.

حق.تع��رض.ن��دارد...«..رژیم.که.در.

طول.دو.س��الی.که.ام��ام.قیام.کرده.

بودند،.نتوانسته.بود.با.هیچ.شیوه.ای،.

ایشان.را.آرام.کند،.تنها.یک.راه.پیش.

... پای.خود.می.دید.و.آن.تبعید.امام.بود

در.ش��ب.13.آب��ان.1343،.صده��ا.

کمان��دو.به.همراه.مزدوران.س��اواک.

به.منزل.امام.در.قم.حمله.ور.ش��دند.

ایشان.را.دستگیر.و.به.تهران.منتقل.

کردن��د.و.س��پس.با.ی��ک.هواپیمای.

نظام��ی.ایش��ان.را.به.ترکی��ه.تبعید.

کردند..این.س��رآغار.هجرتی.بود.که.

14.سال.بعد.پیروزی.انقالب.اسالمی.
را.به.بار.آورد..

.روز.دانش.آم��وز.13.آبان.1357.

در.حال��ی.که.انقالب.اس��المی.مردم.

ایران.ب��ه.رهبری.ام��ام.خمینی)ره(.

به.روزهای.سرنوش��ت.سازی.نزدیک.

می.شد.همه.اقشار.مردم.ایران.از.زن.

و.م��رد.و.پیر.و.جوان،.س��عی.در.ایفا.

ک��ردن.نقش.تاریخی.خود.و.عمل.به.

تکلی��ف.الهی.داش��تند..در.این.میان.

دانش.آموزان.و.نوجوانان.شور.و.حال.
دیگری.داشتند..

.1357 آب��ان. .13 روز. صب��ح.

13آبان، تاریخ سه واقعۀ بزرگ
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دانش.آموزان.در.حالی.که.مدارس.را.

تعطیل.کرده.بودند،.به.سمت.دانشگاه.

تهران.حرکت.کردند.تا.صدای.اعتراض.
خ��ود.را.به.گوش.همگان.برس��انند..
این.جوانان.پر.ش��ور.و.خداجو،.گروه.
گ��روه،.داخل.دانش��گاه.ش��دند.و.به.
همراه.دانشجویان.و.گروه.های.دیگری.
از.م��ردم.در.زمی��ن.چمن.دانش��گاه.
اجتم��اع.کردن��د..س��اعت.11صبح،.
مأموران.ابتدا.چند.گلوله.گاز.اش��ک.
آور.در.میان.این.جمعیت.خروش��ان.
پرتاب.کردند..ام��ا.اجتماع.کنندگان.
در.حال��ی.ک��ه.ب��ه.س��ختی.نف��س.
می.کش��یدند،.صدای.خودرا.رس��اتر.
کرده.وبا.فری��اد.اهلل.اکبر.لرزه.براندام.
مأموران.مسلح.شاه.افکندند..در.این.
هنگام.تیراندازی.آغاز.شد.و.جوانان.و.
نوجوانان.بیگناه.یکی.پس.از.دیگری.
در.خون.خود.غلتیدند..در.این.روز.56.
.نفرش��هید.و.صدها.نفرمجروح.شدند..
حضرت.امام)ره(.در.پیامی.به.همین.
مناس��بت.فرمودن��د:.»....عزیزان.من.
صبور.باش��ید،.ک��ه.پی��روزی.نهایی.
نزدیک.اس��ت.و.خدا.با.صابران.است.
آزادگان. جای��گاه. ام��روز. ای��ران. ....
اس��ت....م��ن.از.این.راه.دور،.چش��م.
امی��د.به.ش��ما.دوخت��ه.ام.....صدای.
آزادی.خواهی.و.اس��تقالل.طلبی.شما.
.را.ب��ه.گ��وش.جهانیان.می.رس��انم.«.
به.خاطر.گرامیداش��ت.یاد.و.خاطره.

ش��هیدان.دانش.آم��وز،.ای��ن.روز.در.

تاری��خ.انقالب.اس��المی.به.ن��ام.روز.

... دانش.آم��وز.نامگذاری.ش��ده.اس��ت

تس��خیر.النه.جاسوسی.�.روز.مبارزه.

.با.اس��تکبار.جهان��ی.13.آبان.1358.

در.ابت��دای.انق��الب.و.زمان.حکومت.

دولت.موق��ت.با.ه��دف.وادار.کردن.

آمریکا.به.اس��ترداد.شاه.و.اموال.ملت.

ایران،.دانش��جویان.تصمیم.به.اشغال.

س��فارت.آمریکا.گرفتند..دانشجویان.

از.دانش��گاه.های.تهران،.پلی.تکنیک،.

صنعتی.شریف،.ش��هید.بهشتی.و.....

گرد.هم.آمدند.و.طی.یک.راهپیمایی.

ت��ا.س��فارت.آمری��کا.از.دیواره��ای.

س��فارت.باال.رفته.و.علیرغم.مقاومت.

محافظین.و.آمریکایی.ها،.س��فارت.را.
به.تصرف.کامل.درآوردند..

س��فارت،. تس��خیر. هن��گام.

نابود. آمریکایی.ها.به.سرعت.مشغول.

کردن.بس��یاری.از.اسناد.دخالت.ها.و.

تج��اوزارت.و.غارت.های.خود.ش��دند.

ول��ی.پ��س.از.تس��خیر.س��فارت.به.

س��رعت.از.نابودی.باقی.مانده.اس��ناد.

جلوگیری.شد.و.بعدها.اسنادی.که.از.

النه.جاسوسی.آمریکا.به.دست.آمده.

بود.چاپ.ش��ده.و.در.اختیار.همگان.

ق��رار.گرف��ت..به.محض.انتش��ار.این.

خبر،.مردم.بسیاری.با.خشم.و.انزجار.

مقابل.النه.جاسوس��ی.تجمع.کرده.و.

... از.حرکت.دانشجویان.حمایت.کردند

امام.خمینی.)ره(.نی��ز.در.پیامی.این.

حرک��ت.را.انق��الب.دوم.و.بزرگ.ت��ر.

از.انقالب.اول.نامیدن��د..این.حرکت.

خش��م. معت��رض،. دانش��جویان.

آمریکایی.ه��ا.را.برانگیخت.و.آنها.که.

ناتوان.از.درک.ملتی.اس��تقالل..طلب.

و.آزادیخواه.بودند،.دست.به.اقداماتی.

ضد.جمهوری.اس��المی.ایران.زدند؛.

از.آن.جمله.فش��ار.آوردن.به.مجامع.

بین.الملل��ی.مانن��د.س��ازمان.مل��ل،.

س��ازمان.کنفرانس.اسالمی،.شورای.

امنیت.و....،.ایجاد.جو.منفی.تبلیغاتی.

علیه.دانشجویان.مس��لمان.و.برخی.
اقدام��ات.دیگ��ر.از.جمله.آنهاس��ت..
ام��ا.پس.از.بی.ثم��ر.مان��دن،.آنها.به.
اقدامات.جدی.ت��ری.روی.آوردند؛.از.
جمله.قطع.کامل.روابط.سیاس��ی.در.
20.مه��ر.1359،.حمل��ه.نظامی.به.
ای��ران.و.تجاوز.به.خاک.کش��ورمان.
ک��ه.ب��ه.شکس��ت.مفتضحان��ه.آنها.
در.صح��رای.طب��س.انجامی��د.و.نیز.
محاص��ره.اقتص��ادی.و.بلوکه.کردن.
دارای.ه����ا.و.اموال.ای����ران.و....که.
هیچ.ک��دام.تاکنون.درعزم.ملت.ایران.
ب����رای.مقابل��ه.با.ظلم.و.بی.عدالتی.
در. آن. اصل��ی. ومنش��ا. جهان����ی.
جه��ان.یعن���ی.اس��تکبار.جهانی.و.
... آمری��کا.خلل���ی.وارد.نکرده.اس��ت
و.این.گون��ه.نام.روز.13.آب��ان.برای.
همیشه.در.تاریخ.ایران.ماندگار.ماند.
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آقای اکرمی لطف�ا در مورد چگونگی و 
س�ال تأس�یس صندوق قبا توضیحاتی 

بفرمایید:
در.سال.1335.مسجد..تاریخی.قبا.
به.هم��ت.افراد.خّیر.و.متعهد.تأس��یس.
ش��د..آن.هم.با.موقعیتی.خاص.در.کنار.
حس��ینیه.ارش��اد.آن.روز.و.هم.زمان.در.
مسجد..فعالیت.های.فرهنگی.و.سیاسی.
و.اجتماع��ی.آغاز.گردید.و.ب��ا.توجه.به.
ش��رایط.زمان��ی.و.مکانی.آن.س��ال.در.
س��ال.1355.در.ش��ب.میالد.با.سعادت.
حضرت.زهرا)س��الم.اهلل.علیها(.صندوق.
ذخیره.قبا.در.کنار.مسجد.با.حضور.امناء.
و.امام.مسجد.شهید.دکتر.مفتح.تأسیس.
گردید.و.امناء.و.مدیره.انتخاب.شدند...

لطف�ا در مورد اعتب�ار اولی�ه صندوق 
توضیح دهید: 

در.آن.شب.توانستیم.برای.تأسیس.

صندوق.از.هیئت.امن��اء.و.خّیرین.فقط.

80.ه��زار.تومان.جمع.کنیم.و.همچنین.

مقرر.شد.عصرها.در.اتاق.کوچکی.که.در.

ضلع.جنوب.غربی.مسجد.قرار.داشت.وام.

پرداخت.ش��ود.و.به.اصطالح.صندوق.در.

آن.اتاق��ک.کوچک.کار.خود.را.آغاز.کرد.

و.بنده.که.افتخار.همس��ایگی.مسجد.را.

داش��تم،.به.عنوان.عضو.امن��اء.و.مد.یره.

گزارش نشریه قرض الحسنه از صندوق قبا

اعتمادسازی با 
صداقت و سالمت کار

آقای اکرمی مدیرعامل صندوق قرض الحسنه قبا:
 با فرهنگ و اخالق اسالمی کارگشای 

آبرومندان باشیم

صندوق های قرض الحسنۀ خاصۀ مساجد 
برای گره گش�ایی از مش�کالت م�ردم و برای تأمی�ن نیازمندان 

آبرومن�د ایجاد ش�ده اند و اقتصاد س�الم و بدون رب�ا را در جامعه رونق 
می دهند که مش�ارکت در این امر ثوابی مضاعف نس�بت ب�ه صدقه و انفاق 
دارد. صندوق های قرض الحس�نه که برای رفع مش�کالت اقتصادی مردم آن 
هم در اس�رع وقت بدون هیچ گونه تش�ریفات ایجاد شده اند و بانیان با نّیت 
قربة الی اهلل و برای رضای خدا اقدام به تأس�یس صندوق های قرض الحسنه 
بدون هیچ گونه چشمداش�تی کرده اند تا ضمن احیای س�نت قرض الحسنه 

اسالمی، مشکل گشای مردم در سختی ها و مشکالت آنها باشند.
آری قرض الحس�نه ثواب مضاعفی نس�بت ب�ه انف�اق دارد و در آیات و 
روایات قرآنی به عنوان قرض حس�ن معرفی شده است. قرض الحسنه ریشه 
قرآنی دارد و در آیات مختلف آمده اس�ت و ثواب آن 18 برابر است حال آن 
که ثواب صدقه 10 برابر ذکر ش�ده است. علت این امر در این نکته نهفته که 
در قرض کرامت انس�ان بیشتر حفظ می ش�ود و در صدقه شخصیت گیرنده 
ممکن اس�ت خدشه دار ش�ود. توجه به احیای س�نت قرض الحسنه به ویژه 
در مس�اجد اصلی ضروری و در کنار محراب و کتابخانه اس�ت. بر این اساس 
و با توجه به جایگاه قرض الحس�نه مس�اجد طبق مبانی دینی و اس�المی به 
مس�لمانان خاصه مسئوالن نظام اس�المی توصیه شده است. زیرا باعث رفع 
نسبی فقر و مشکالت اقتصادی شده و می تواند زمینه ساز عدالت در جامعه 

شود.
بر این اس�اس و با توجه به جایگاه مساجد ونقش سنت قرض الحسنه در 
رفع فقر و بی عدالتی بر آن ش�دیم تا با نحوۀ فعالیت صندوق قرض الحس�نه 
مس�جد قبا آش�نا ش�ویم. از این رو خبرنگار نش�ریه قرض الحس�نه با آقای 
عبداهلل اکرمی مدیرعامل صندوق مسجد قرض الحسنه قبا که طی چند دهه 
ب�ه عن�وان مدیرعامل در خدمت افراد محروم جامعه اس�ت، به گفت و گو 

نشسته است. آنچه می خوانید نتیجه این گفت و گو است.
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مس��ئولیت.صندوق.را.پذیرفتم.و.در.آن.

زم��ان.این.صندوق.از.نظ��ر.مالی.خیلی.

کوچک.و.از.نظر.امکانات.محدود.بود.اما.

از.آنج��ا.که.بانی��ان.و.خّیرین.صندوق.با.

نّیت.خیر.وبه.منظور.کارگشایی.و.رضایت.

خدا.و.خلق.وارد.این.فضای.معنوی.شده.

بودن��د،.بزودی.ش��اهد.اس��تقبال.خوب.

مردم.برای.س��پرده.گ��ذاری.بودیم.تا.به.

ام��روز.که.به.لط��ف.خداوند.در.این.فضا.

و.مکان.مشغول.خدمت.رسانی.هستیم..

همچنی��ن.از.آنجایی.که.مردم.نس��بت.

ب��ه.اصال��ت.وخدمت.صادقان��ه.صندوق.
کارگشایی. همان. که.
ب��دون.م��زد.و.مّنت.
اطمینان. می.باش��ند،.
یافتن��د،.صن��دوق.با.
مردم. خوب. استقبال.
و.حمای��ت.روز.افزون.
اما. ش��د.. مواجه. آنها.
مدتی.بعد.برای.ادارۀ.
در.خانه.ای. صن��دوق.
که.در.قسمت.شمال.
قبال. غرب��ی.مس��جد.
خریداری.ش��ده.بود،.
رفت��ه.و.ب��ا.انتخ��اب.

کارمندان.بیش��تر.کار.صندوق.گسترش.

یافت.و.در.طول.س��ال.ها.و.اس��تقبال.و.

عالقه.مردم.و.نیاز.به.گسترش.باعث.شد.

ب��ه.فکر.مکانی.بزرگتر.و.شایس��ته.برای.

خدمت.رسانی.باش��یم.که.در.نهایت.در.

س��ال.1374.این.ملک.با.کمک.خّیرین.
در.کنار.مسجد.نوسازی.شد.

حضرتعالی سال ها در امر خیر و 
خدمت رسانی به نیازمندان آبرودار 
فع�ال هس�تید در م�ورد ض�رورت 
صندوق قرض الحسنه مانند صندوق 

قبا توضیح دهید:
ام��روز.به.لطف.اله��ی.و.عنایت.ائمۀ.
اطهار.)علیهم.الس��الم(.و.به.مدد.خّیرین.

انس��ان.دوس��ت.صندوق.به.صورت.یک.

نهاد.مق��دس.الهی.و.مردمی.و.ش��جرۀ.

طبی��ه.ای.درآمده.که.ریش��ه.معنوی.در.

اعماق.قلوب.صدها.هزار.انسان.و.خانواده.

دارد.که.طی.چهار.دهه.از.کارگشایی.های.

س��هل.و.آبرومندانه.و.ب��ی.کار.مزد.این.

صندوق.برخوردار.ش��ده.اند.و.همان.طور.

که.ریش��ه.در.نّیات.خیر.و.بی.شائبۀ.ده.ها.

ه��زار.انس��ان.خّیری.دارد.ک��ه.صندوق.

مطمئن.قبا.را.برآورندۀ.احس��اس.وظیفه.
انسانی.خود.یافته.اند..

صندوق.قبا.ریشه.در.انقالب.اسالمی.

دارد.و.در.س��ال.های.قب��ل.از.انقالب.در.

کن��ار.دیگر.کاره��ای.انقالبی.و.فرهنگی.

مس��جد.تول��د.یاف��ت.و.هم��واره.مورد.

تش��ویق.و.ترغیب.افراد.خّی��ر.و.انقالبی.

ب��رای.تقوی��ت.این.صندوق.بوده.اس��ت.

و.البت��ه.بای��د.گفت.هم��ه.صندوق.های.

قرض.الحس��نه.از.بهتری��ن.عالی.ترین.و.

کارگشاترین.و.کم.هزینه.ترین.راهکارها.

برای.رفع.مش��کالت.اقتص��ادی.جامعه.

اس��المی.و.سودمندترین.و.سازنده.ترین.

مسائل.اخالقی.و.ایثارگرانه.را.هم.موجب.

می.شوند..بی.تردید.در.جامعه.افرادی.به.

مقتضای.کار.در.ش��رایط.غیرقابل.پیش.

بین��ی.ش��ده.و.گاه.و.بی��گاه.نیازمند.وام..

برای.رفع.مش��کالت.خود.می.شوند.و.از.

طرفی.بس��یاری.هم.عالوه.ب��ر.نیاز.خود.

ممکن.است.به.طور.مقطعی.سپرده.هایی.

بیش��تر.از.نیاز.خود.داشته.باشند.و.واقعا.

نخواهند..به.خاطر.خود.و.خدا.به.مظاهر.

زندگی.و.تجمالت.خود.بیفزایند.و.حتی.

دوس��ت.دارند.کارگش��ای.افراد.نیازمند.

واقعی.از.س��پرده.خود.باش��ند.و.وظیفه.

و.احساس��ات.مذهب��ی.و.انس��انی.خود.

را.ارض��اء.نمایند.و.وج��ود.یک.صندوق.

مطمئ��ن.و.ب��ا.تجربه.ک��ه.از.یک.طرف.

بتوان��د.مکان��ی.اطمینان.بخ��ش.برای.

پول.های. حفظ. و. جذب.

آن��ان.و.از.ط��رف.دیگر.

نیازمن��دان. کارگش��ای.

باشد،.به.خوبی. آبرومند.

می.تواند.نقش��ی.سازنده.

ایف��ا.کن��د.و.برآورن��ده.

طرف. دو. خواس��ته.های.

مسائل. نتیجتا. که. باشد.

س��ازنده.ای. و. اخالق��ی.

را.ه��م.به.وج��ود.آورده.

ک��ه.بای��د.بگویی��م.یک.

قرض.الحس��نه. صندوق.

و. م��زد. ب��دون. س��الم.

مّن��ت.و.حافظ..آبرو.وش��خصیت.مردم.

ب��ه.عن��وان.مکان��ی.مقدس.ب��ه.خوبی.

می.تواند.س��ازندگی.همه.جانبۀ.اخالقی.

و.اقتصادی.و.اجتماعی.هم.داش��ته.باشد.

و.طبیعتا.گس��ترش.و.تأسیس.و.حمایت.

صندوق.ه��ای.قرض.الحس��نه.باید.محور.

هم��ۀ.کارهای.خیر.و.خدمت.و.به.عنوان.
ام.الخیرات.باشد..

خاص�ه  و  قرض الحس�نه  صن�دوق  از 
صندوق قرض الحس�نه قبا ب�ه عنوان 
یک م�کان مقدس ی�اد نمودی�د لطفا 
 توضیح بیشتری در این مورد بفرمایید؟
اینکه.گفته.ش��د.صندوق.قرض.الحسنه.
م��کان.مقدس��ی.اس��ت.ی��ک.واقعیت.
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ملموس.و.مس��تند.اس��ت..راستی.مگر.

م��ا.از.برداش��ت.های.اس��المی.و.گفتار.

ائم��ه.معصومی��ن.)علیه��م.الس��الم(.و.

آی��ات.قرآن.مجی��د.نداریم.ک��ه.پاداش.

را.در.حقیق��ت. عظی��م.قرض.الحس��نه.

خداوند.می.دهد.و.مگر.نه.این.اس��ت.که.
خداون��د.می.فرمای��د.
قرض.الحسنه. اگر. که.
در. می.دهید. شایسته.
حقیقت.به.من.قرض.
بنابرای��ن. می.دهی��د.
حض��وری. خداون��د.
ویژه.در.کنار.بندگان.
صندوق.های. در. خود.
دارد.. قرض.الحس��نه.
دارم. ی��اد. ب��ه. خوب.
قب��ل. س��ال. چن��د.
علم��ای. از. یک��ی.
بزرگ.ک��ه.تحقیقات.
در. کتاب.های��ی. و.

مورد.اقتصاد.اس��المی.ه��م.دارد،.به.این.

صندوق.تش��ریف.آوردن��د.و.طی.مدت.

حضورش��ان.در.صندوق.ایش��ان.شاهد.

بودند..که.چگونه.در.زمان.کوتاهی.افراد.

زیادی.خیلی.آسان.موفق.به.دریافت.وام.

قرض.الحسنه.شدند..این.روحانی.بزرگوار.

آن.چن��ان.تحت.تأثیر.ق��رار.گرفتند.که.

فرمودند:.اینجا.مکان.مقدس��ی.اس��ت.و.

باید.با.وضو.وارد.ش��د.که.فرشتگان.بال.
گستر.هستند.

.آری.خداون��د.ای��ن.توفی��ق.را.ب��ه.این.

صن��دوق.در.پرتو.اخ��الص.امناء.اولیه.و.

ح��ال.خیر.و.مدیران.با.تجربه.و.دلس��وز.

م��ورد.اطمین��ان..مرحم��ت.فرموده.که.

موجب.جذب.سپرده.های.هنگفت.مردم.

خّیری.ش��ده.اس��ت.که.می.توانستند.در.

این.شرایط..و.روزگار.با.سپرده.های.خود.

به.بانک.ها.و.خریدهای.تورم.زا.و.سودآور.

منافع.مادی.ببرند..اما.به.خاطر.خدا.و.در.

حقیقت.خودشان.با.سپرده.های.خود.به.

این.صندوق.عالوه.بر.اینکه.توانس��ته.اند.

مشکالت.خانواده.های.زیادی.را.برطرف.

کنند،.ذخیرۀ.جاوی��د.و.خوبی.هم.برای.

آن.جهانش��ان.که.به.واقع.یوم.الحس��رۀ.
است،.تدارک.نمایند..

در.س��ال.چه.تع��داد.از.این.صندوق.
وام.می.گیرند؟

تاکنون.هرساله.به.بیش.از..هزار.فرد.

ی��ا.خانواده.وام.داده.ایم.که.امیدواریم.در.

سال.های.آینده.از.نظر.کمّیت.و.کیفّیت.
کارگشایی.بیشتری.داشته.باشیم.

وام.ها.به.چه.مواردی.تعلق.می.گیرد؟
مس��کن،. درمان،. تحصی��ل،. هزینه.
تأمی��ن.هزینه.ه��ای.ازدواج،.اش��تغال.و.

دیگر.مشکالت.مردم.
کارمزد.وام.ها.چقدر.است؟

ما.باالتری��ن.کارمزد.را.انش��اءاهلل.از.

خدا.دریافت.خواهی��م.کرد..اما.صندوق.

قبا.عالوه.بر.اینکه.هیچ.کار.اقتصادی.در.

طول.حیات.خود.نداشته،.هیچ.کارمزدی.

ه��م.از.وام.گیرن��دگان.آبرومند.دریافت.

نمی.کند.و.این.صندوق.خوش��بختانه.با.

عملکرد.و.برخ��ورد.مثبت.و.خوب.خود.

و.شناخت.جامعه.مورد.تأیید.همۀ.اقشار.

سیاس��ی،.اجتماع��ی.و.فرهنگی.اس��ت.

و.هم��ۀ.گروه.ها.و.ش��خصیت.ها.در.این.

صندوق.س��پرده.گذاری.یا.معرفی.برای.
دریافت.وام.دارند.

چه انتظ�اری از دول�ت و بانک مرکزی 
برای تقویت صندوق های قرض الحسنه 

دارید؟
انتظ��ار.داری��م.با.توجه.ب��ه.آنکه.به.
لط��ف.خداون��د.و.عنای��ت.ائم��ۀ.اطهار.
حض��رت. خاص��ه. الس��الم(. )علیه��م.
زهرا)س��الم.اهلل.علیها(.و.حسن.عملکرد.
گوشه. توانس��ته.ایم.
مش��کالت. از. ای.
اس��المی. جامع��ۀ.
را.ب��ا.پرداخ��ت.وام.
ب��ه. قرض.الحس��نه.
نیازمن��دان.آبرومند.
خاصه.حقوق.بگیران.
ح��ل.نمایی��م...اگر.
دولت. مورد.حمایت.
یا.بانک.مرکزی.قرار.
نمی.گیریم.مورد.بی.
مهری.هم.نباش��یم..
در.ه��ر.ص��ورت.ما.
بای��د.ق��در.نعم��ت.
قرض.الحس��نه.و.احیاء.این.س��نت.را.که.
ح��دود.چندین.دهه.اس��ت.به.خوبی.در.
جامعه.جای.خود.را.باز.نموده.و.این.گونه.
اثر.گذار.بوده.است،.بدانیم.که.در.جوامع.
غربی.و.خالی.از.اعتقادات.مذهبی.شاهد.
این.شکوه.معنوی.نیستیم..اجازه.بدهید.
به.بی��ان.خاطره.ای.بپردازم..چند.س��ال.
قبل.پزش��ک.دانش��مندی.از.آلمان.که.
مهم��ان.یکی.از.همس��ایگان.مس��جد.و.
صن��دوق.بود،.با.دی��دن.تابلوی.صندوق.
و.راهنمای��ی.میزب��ان.خود.ب��ه.صندوق.
آمدن��د.و.در.مورد.نحوۀ.فعالیت.صندوق.
و.چگونگ��ی.پرداخ��ت.وام.س��ؤال.هایی.

شایسته است با وضو 
وارد صندوق های 
قرض الحسنه شد
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نمودن��د.و.اینکه.س��پرده.گذاران.وجه.با.

چ��ه.انگیزه.و.با.چه.میزان.بهره.در.اینجا.

س��رمایه.گ��ذاری.می.کنن��د.و.وقتی.از.

مدیریت.صندوق.شنیدند.که.این.هزاران.

نفری.که.در.اینجا.بدون.چشمداش��ت.و.

کارمزد.فقط.با.انگیزۀ.معنوی.و.انس��انی.

س��پرده.گذاری.نموده.اند.و.ما.هم.بدون.

دریاف��ت.هیچگونه.کارم��زد.و.با.همان.

انگی��زۀ.معن��وی.کارگش��ایی.می.کنیم.

متعجب.و.ش��گفت.زده.ش��دند.و.گفتند.

اینگون��ه.مؤسس��ات.مال��ی.و.صندوق..ها.

واقعا.بی.نظیر.اس��ت.و.ماهم.گفتیم.اینها.

همه.از.برکت.اس��الم.و.تعالیم.ارزشمند.

عالی��ه.آن.اس��ت.ک��ه.ای.کاش.در.همۀ.

موارد.احیاگر.سنت.های.اصیل.اسالمی.و.
تعالی.حیات.بخش.

آن.بودیم.
از آث�ار و خی�ر و 
برکت های�ی که از 
صندوق عائد شما 

شده بگویید؟
اولیه. سال.های. در.
صندوق. تأس��یس.
زمان��ی.ک��ه.ای��ن.
حدی��ث.را.از.ائمه.
)علیهم. معصومین.
السالم(.می.خواندم.
بهش��ت. در. بر. که.
نوش��ته.شده.است.

انف��اق.و.صدق��ه.را.10.ث��واب.پاداش.و.

قرض.الحس��نه.را.18.اجر.و.پاداش.است.

تعجب.می.کردم.ک��ه.چگونه.پولی.را.که.

بدون.برگش��ت.می.دهیم.فقط.10.ثواب.

و.کمت��ر.از.ق��رض.با.برگش��ت.دارد.اما.
.بعدها.در.عمل.دیدم.که.واقعا.معصومین
علیهم.السالم.که.از.زالل.وحی.و.خدا.و.بر.
اساس.فطرت.سخن.می.گویند.چه.خوب.
جامعه.و.س��عادت.مردم.را.می.شناسند..
چون.در.انفاق.عدم.برگش��ت.پول.است.
و.گیرنده.وجه.نباید.چی��زی.بازگرداند،.
ممکن.اس��ت.عوارضی.را.محتمال.در.پی.
داشته.باشد..که.از.دهندۀ.وجه.شرمنده.

باشد.و.چون.احساس.می.کند.نباید.پول.

را.پ��س.بدهد.ممکن.اس��ت.از.تالش.و.

فعالی��ت.بازمان��د..اما.در.قرض.الحس��نه.

چ��ون.باید.اص��ل.پ��ول.را.برگرداند.دو.

خصوصیت.ارزش��مند.را..در.پی.دارد.که.

تالشی.سازنده.برای.برگرداندن.دارد.که.

این.امر.مقدس.اس��ت.و.خداوند.انس��ان.

تالشگر.را.دوست.دارد.و.همچنین.چون.

وجه.را.بر.می.گرداند.و.با.مؤسسه.خّیریه.

ی��ا.فرد.صالح��ی.طرف.اس��ت.هیچ.گاه.
شرمنده.کسی.نمی.شود.

شرایط پرداخت وام چگونه است؟
این.صندوق.هم.مثل.دیگر.صندوق.ها.
با.معرفی.افراد.شناخته.شده.یا.ارائۀ.مدارک.
دال.بر.نیاز.و.با.ضمانت.حس��ابداری.ها.با.

چک.یا.ضامن.کاس��ب.معتبر.یا.شخص.

مورد.تأیید.صندوق.پرداخت.می.شود..ما.

تحقیق.از.غیر.را.برای.نیاز.وام.گیرندگان.

غیرمج��از.و.دور.از.ش��خصیت.و.کرامت.

انس��انی.می.دانیم.و.سقف.وام.ما.در.حال.

حاضر.یک.برگه.معرفی.نامه.و.یک.چک.

ضمانت.یا.تأیید.یک.کاس��ب.20.میلیون.

ری��ال.اس��ت.و.اقس��اط.هم.ب��ا.توجه.به.

شرایط.وام.گیرنده.گاهی.تا.40.قسط.هم.

می.رسد.و.همواره.سعی.داریم.عزیزان.وام..

گیرنده.را.در.صورت.تش��خیص.و.صالح.

دید.تحت.فش��ار.پرداخ��ت.قرار.ندهیم.و.

البت��ه.وام.هایی.را.هم.با.مبل��غ.باالتر.و.با.

مشارکت.و.مس��دودی.صاحبان.حساب.
پرداخت.می.کنیم..

س�پرده گذاران در صن�دوق چقدر نفر 
هستند؟

االن.بیش.از.18.هزار.س��پرده.گذار.

داریم.که.با.حداق��ل.موجود.ی.یا.مبالغ.

باال.در.صندوق.سپرده.

گذاری.و.سهیم.در.این.

س��فره.پر.خیر.و.برکت.
شده.اند..

س�اعت کار صن�دوق 
چگونه است؟

شنبه.تا.چهارشنبه.

.3 ت��ا. صب��ح. .7/5

بعدازظهر.و.پنجش��نبه.
تا.ظهر.

چ�ه  گذش�ته  س�ال 
می�زان وام پرداخ�ت 

کردید؟
در.سال.91.حدود.
280.میلی��ارد.ریال.وام.به.نیازمندان.در.
زمینه.های.گوناگون.پرداخت.شده.است..
الزم.به.توضیح.اس��ت.که.چون.صندوق.
قبا.از.س��پرده.گذاری.پس.اندازهای.کم.
برداش��ت.و.مطمئ��ن.برخوردار.اس��ت،.
توانس��ته.بی��ش.از.90.درصد.از.مجموع.
وجوه.س��پرده.گ��ذاران.را.وام.بلند.مدت.

پرداخت.نماید..
نحوه همکاری ش�ما با سازمان اقتصاد 
اس�المی ای�ران چگون�ه اس�ت و آی�ا 
ای�ن س�ازمان در م�ورد  نظارت ه�ای 

عملکرد صندوق ها دقیق است؟
به.نظر.من.نظارت.س��ازمان.اقتصاد.

با حسن عمل و 
صداقت و سالمت 

کار زمینه ساز اعتماد 
مردم شویم.
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اسالمی.ایران.که.تجربه.و.شناخت.خوبی.

نس��بت.به.صندوق.ها.و.مدیران.آنها.دارد.

بهتری��ن.و.دقیق.ترین.نظ��ارت.ممکن.را.

می.تواند.داش��ته.باش��د.و.م��ا.از.ابتدای.

تأس��یس.س��ازمان.اقتصاد.اسالمی.ایران.

همکاری.تنگاتنگی.داش��ته.ایم.وبا.توجه.

به.اینکه.چندتن.از.هیئت.مدیره.صندوق.

در.س��ازمان.اقتصاد.اسالمی.هم.فعالیت.

دارند،.لذا.این.همکاری.بیش��تر.اس��ت.و.

ما.از.نظ��ارت.و.راهنمایی.های.س��ازمان.

درمورد.این.صندوق.و.دیگر.صندوق.های.

سالم.و.مطمئن.تشکر.می.کنیم.و.در.این.

جا.الزم.است.از.بانک.ملت.که.سال.هاست.

ما.را.در.وصول.اقساط.بدون.کارمزد.یاری.
می.کنند.تشکر.نماییم.

کردی�د  اش�اره  صحبت ه�ا  درخ�الل 
نهادهای متعددی ب�ا صندوق همکاری 

دارند لطفا تعداد آنها را بفرمایید؟
هم.اکنون.بیش.از.140سازمان،.نهاد.
و.ارگان.های.دولتی.اعم.از.دانش��گاه.ها.و.
بیمارس��تان.ها،.مراکز.فرهنگی.و.غیره.از.
طری��ق.کارمندان.خ��ود.از.این.صندوق.

کارگشایی.می.شوند..
برای گس�ترش و توس�عه صندوق های 
قرض الحسنه و ترویج این سنت حسنه 

چه راهکارهایی را ارائه می نمایید؟
ب��ه.نظرمن.بهترین.راه.ب��رای.ترویج.
س��نت.قرض.الحس��نه.تش��ویق.عمل��ی.
مردم.به.س��پرده.گذاری.در.صندوق.های.
قرض.الحسنه.است.که.آن.هم.با.اعتماد.به.

صندوقی.که.در.پرتو.حسن.عمل.و.برخورد.

مناسب.و.شایسته.با.مراجعه.کنندگان..و.

اثبات.اینک��ه.صندوق.فق��ط.در.خدمت.

قرض.الحسنه.محض.است.میسر.می.شود.

و.تجرب��ه.عملی.به.ما.نش��ان.می.دهد.که.

اگر.مردم.به.صداقت.و.س��المت.و.حسن.

عم��ل.و.خدمت.خالصانه.ی��ک.صندوق.

اطمینان.پی��دا.کنند.نه.تنها.از.س��پرده.

گذاری.دریغ.ندارند،.بلکه.مش��وق.خوبی.

هم.هس��تند.و.از.مس��ئوالن.می.خواهیم.

اگر.واقعا.صندوق.ها.را.در.خدمت.مردم.و.

کاهندۀ.بار.مسئولیت.خویش.می.دانند.به.
هرطریق.که.می.توانند.کمک.کنند.

در پایان اگر خاط�ره ای از مدت زمانی 
که در صن�دوق فعالیت صادقانه دارید، 

بیان کنید؟
خاطرات.بسیارس��ت.فق��ط.به.ذکر.
خاط��ره.ای.ک��ه.ح��دود.15.س��ال.قبل.
اس��ت.اش��اره.می.کن��م..صبحگاهان.که.
وارد.صندوق.ش��دم.خانمی.را.که.حجاب.
مناسبی.هم.نداشت.کنار.میز.کارم.دیدم.
گفت:.شما.واقعا.قرض.الحسنه.می.دهید..
گفتم:.بله..گفت.من.امروز.و.این.س��اعت.
وام.ضروری.برای.عمل.آپاندیس.بچه.ام.که.
تا.یک.ساعت.دیگر.باید.زیر.تیغ.جراحی.
برود.می.خواه��م..ضامن.و.چک.هم.فعال.
ندارم..وقتی.حال.پریش��ان.ای��ن.مادر.را.
دیدم.با.توجه.به.مسئولیت.و.تجربه..عملی.
که.درمصاحبه.کسب.کرده.ام،.با.مسئولیت.
خودم..این.وام.را.در.اختیارش.گذاش��تم..

ف��ردای.آن.روز.در.همان.س��اعت.همان.

خانم.را.البته.با.حجابی.مناسب.و.شایسته.

در.صن��دوق.دیدم..از.حال.فرزندش.جویا.

شدم.اظهار.رضایت.نمود.و.مدارک.مورد.

نی��از.را.برای.ضمان��ت.آورده.بود..هنگام.

رفتن.گفت.نکته.ای.را.می.خواهم.به.شما.

بگویم.که.ش��ما.مذهبی.ها.بعد.از.انقالب.

جز.مش��کالت.برای.ما.چی��ز.دیگری.به.

ارمغان.نیاورده.اید..اما.دیروز.که.خیلی.هم.

امید.نداش��تم.به.من.کمک.کنید.با.این.

حسن.عمل.ش��ما.به.من.امید.و.رویکرد.

و.نگاه.دیگ��ری.دادید.و.من.این.فرمایش.

معصوم.را.به.خاطر.آوردم.“با.عمل.مردم.

را.بخوانی��د.و.تبلیغ.نمای��ی.که.بهترین.

اثرگذاری.را.یک.عمل.شایس��ته.خدایی.

دارد”.و.در.پایان.الزم.است.عزیزان.هیئت.

مدی��ره.را.که.ب��ا.جلس��ات.و.تصمیمات.

مقتضی.پشتوانه.و.عامل.موفقیت.صندوق.

بوده.و.هستند.معرفی.نمایم:.آقایان.حاج.

حس��ین.مهدیان،.حاج.عباس.س��عیدی.

نژاد،.حاج.محمد.کاشانی.فرید،.حاج.سید.

مصطفی.حکیمی.نصر،.حاج.ابراهیم.ترقی.

ج��اه.و.حاج.س��عید.تجریش��ی.و.بازرس.

محت��رم.آقای.حاج.محمود.کریمی.نوری.

می.باش��ند.که.خداوند.انشاءاهلل.همه.ما.را.

در.خدمت.به.مردم.با.رضایت.خالق.موفق.
بدارد..

  امام حسن عسگری 
علیه السالم فرمودند:

ُحطِت الخباِئُث فی َبیت َو 
ُجِعَل ِمفتاُحهُ الِکذب. 

تمام ناپاکیها و گناهان 
د رخانه ای جمع شده 
که کلید آن دروغگویی 

است.                                                                      
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ب��ه.روزی.که.فرزن��د.دلبند.علی)ع(.

و.فاطم��ه)س(.برای.اقامه.و.گس��ترش.

س��خن.ح��ق.از.ش��هر.ج��دش.حرکت.

آغاز.کرد،.نیک.می.دانس��ت.که.پیروزی.

برشمش��یرجز.با.خون.ممکن.نیس��ت.و.

آن.هنگام.که.به.دش��ت.خش��ک.نینوا،.

مظلومان��ه.هدف.رگبارس��الح.دش��من.

ق��رار.گرفت،.فری��اد.زد:."اگر.دین.جدم.

ج��ز.با.قتل.من.پایدار.نمی.ماند،.پس.ای.
شمشیرها.ببارید."

خ��ون. پی��روزی. م��اه. مح��رم،.

مظلومترین. که. ماهی. برشمشیراس��ت..

چه��رۀ.تاریخ.همراه.ی��اران.وفادارش.به.

دس��ت.پلیدترین.موجود.عصر،.در.خون.

خویش.غلطید..حماس��ۀ.بزرگ.محرم.و.

حادثۀ.عظیم.و.خونین.عاش��ورا،.اس��الم.

ن��اب.محم��دی)ص(.را.زن��ده.و.جاوید.

س��اخت.و.نق��ش.دوروی��ان.و.منافقانی.

را.ک��ه.می.خواس��تند.درلب��اس.دین.به.

دی��ن.فرس��تادۀ.آخری��ن.خ��دا.محمد.

مصطفی)ص(.لطمه.وارد.آورند،.نقش.بر.
آب.ساخت.

عاش��ورا،.به.انسان.های.همۀ.زمان.ها.

درس.ش��جاعت،.اس��تقامت.و.مقاومت.

آموخ��ت.و.ثابت.ک��رد.که.ره��روان.راه.

حق.گرچه.به.ظاهر.شکستی.را.متحمل.

می.ش��وند،.ام��ا.پی��روزی.نهای��ی.از.آن.
آنهاست.

.......پیروزی.انقالب.اس��المی.ایران.

ب��ه.رهب��ری.یک��ی.از.س��الله.های.پاک.

حس��ین،.نش��أت.گرفته.از.قیام.پر.ش��ور.

عاشوراس��ت.و.برهمۀ.ماس��ت.که.دراین.

ماه.بزرگ.به.پیروی.از.س��رور.شهیدان.و.

س��االر.آزادمردان.جهان.حضرت.حسین.

رهنموره��ای. براس��اس. و. علیه.الس��الم.

رهبرفقید.انقالب.اس��المی.حضرت.امام.

خمین��ی.رضوان.اهلل.علی��ه.و.به.تبعیت.از.

مقام.معظم.والیت.فقیه.حضرت.آیت.اهلل.

خامنه.ای،.همواره.و.همچون.گذش��ته.در.

مبارزه.با.کفر.جهانی.و.استکبار.در.صحنه.

حاضر.باش��یم.و.کمال.اطمینان.را.داشته.

باشیم.که.اسالم.و.مس��لمین،.پیروزمند.
نهایی.همۀ.صحنه.ها.خواهند.بود.

نشریه.قرض.الحسنه.سالگرد.شهادت.

حضرت.حس��ین.ب��ن.عل��ی)ع(.و.یاران.

شهیدش.را.به.مس��لمین.و.مستضعفان.

جه��ان.به.وی��ژه.هموطنان.مس��لمان.و.
شهید.پرورمان.تسلیت.می.گوید.

عاشورا؛
 روز پیروزی خون بر شمشیر
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ب�دون ش�ک واقعه غدی�ر خم، 
نق�ش سرنوش�ت س�ازی در تعیین 
مس�یر آینده اسالم داش�ته است. 
اس�الم پیامب�ر  واقع�ه،  ای�ن   در 
صل�ی  اهلل  علی�ه  و  آل�ه مهمتری�ن 
خ�ود  پیامب�رِی  دوران  مأموری�ت 
را ب�ه انج�ام رس�اند. مأموریتی که 
انجام آن، ب�ه منزله رس�اندن پیام 
رس�الت حضرت ب�ود و کوتاهی در 
م�ورد آن، به از بی�ن رفتن زحمات 
ایش�ان می انجامید.  چندین س�اله 
چنان که خداون�د متعال درآیه 67 
س�وره مائده می فرمای�د: »هان ای 
پیامبر! آنچه را از سوی پروردگارت 
به تو نازل شده اس�ت، تبلیغ کن و 
اگ�ر چنان نکنی، پیام و رس�الت او 
را انج�ام ن�داده ای وخداوند تو را از 

مردم حفظ می فرماید.«
ذی الحج�ه  در  غدی�ر  رخ�داد 
س�ال دهم هجری، تنها یک حادثه 
تاریخی نیست. غدیر، تنها نام یک 
س�رزمین نیس�ت، یک تفکر است. 
نشانه ای اس�ت از تداوم خط نبوت. 
چشمه ای اس�ت که تا پایان هستی 
می جوش�د. غدیر، روز اکمال دین، 
اتم�ام نعم�ت و موجب خش�نودی 
خداس�ت. روز بزرگ، روز گشایش 
و روز تکامل اس�ت. غدیر، نه تاریخ 
اس�ت، نه جغرافیا و نه روایت. بلکه 
والیت است. پیشوند غدیر، رسالت 

است و پسوند آن، والیت و امامت.

غدیر.در.لغت.به.معنای.آبگیر.است..

گودال��ی.در.بیابان.ک��ه.آب.باران.در.آن.

گرد.آی��د..در.میان.راه.دو.ش��هر.بزرگ.
دنیای.اسالم،.

محل��ی.اس��ت.ب��ه.ن��ام.“جحف��ه”.

ک��ه.در.زم��ان.رس��ول.گرام��ی.اس��الم.

صلی.اهلل.علیه.و.آل��ه،.کاروانی��ان..در.آنجا.

از.ه��م.جدا.می.ش��دند.و.به.ط��رف.دیار.

خ��ود.می.رفتن��د..علت.نامگ��ذاری.این.

غدیر.به.خم،.آن.اس��ت.که.آبگیر.آنجا.به.

غدیر؛ 
تداوم خط نبوت
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ش��کل.ُخِم.رنگرزان.بوده.و.برخی.قبایل.

صحرایی،.گاه.جامه.های.رنگ.کرده.خود.
را.در.این.آبگیر.می.شستند.

خالصه واقعه غدیر خم
در.س��ال.دهم.هجرت،.رس��ول.خدا.
صلی.اهلل.علیه.و.آله.به.حج.رفت.و.احکام.آن.
را.به.مردم.آموزش.داد..به.هنگام.بازگشت.
از.مکه،.در.استراحتگاه.ُجحفه.و.در.غدیر.
خم،.به.امر.خدا.مردمان.را.گرد.آورد.و.در.
آن.مجمع.سترگ،.امام.علی.علیه.السالم.
را.به.جانش��ینی.خود.به.آنان.شناساند.و.
فرمود:.»هر.کس.م��ن.موالی.اویم،.علی.
موالی.اوست«..البته.جانشینی.علی.علیه.
السالم.س��ال.ها.پیش.در.مکه.و.در.جمع.
خاندان.هاش��م.انجام.گرفته.بود،.ولی.در.

غدیر،.به.اطالع.عموم.رسید.
پیام غدیر

داس��تان.غدیر.از.عظمت.و.ضرورت.

والی��ت.و.ریش��ه.ای.ب��ودن.آن..خب��ر.

اکرم.صلی.اهلل.علیه.و.آله. می.دهد..رس��ول.

در.آن.هنگام.و.در.زیر.آن.آفتاب.سوزان.

آن.همه.جمعیت.را.برای.چه.نگهداشت.
و.چه.پیامی.برایشان.داشت؟

این.پیام.اساسی.ترین.پیام.دین.بود.

و.به.راستی.رسول.خدا.صلی.اهلل.علیه.و.آله.

ب��ر.عظم��ت.و.ضرورت.آن.واق��ف.بود.و.

رس��الت.آسمانی.خویش.را.به.مسلمانان.
ابالغ.فرمود.

غدیر، خنثی کننده توطئه
نقش��ه.های. آنچه.می.توانس��ت.همه.
منافقان.را.یکجا.خنثی.و.اسالم.را.در.چنان.
برهه.حساسی.حفظ.کند،.تعیین.جانشین.
پیامبر.و.اعالن.رس��می.آن.بود،.چنان.که.
حضرت.زهرا)س(.در.این.باره.می.فرمایند:.
»پیامب��ر.در.روز.غدیر،.عقد.والیت.را.برای.

علی.علیه.السالم.محکم.کرد.«.
خالصه مکتب وحی

»غدیر«.غدیر.عصاره.و.نتیجه.خلقت.

و.چکی��ده.تم��ام.ادیان.اله��ی.و.خالصه.

مکت��ب.وحی.اس��ت.و.صرف��ا.واقعه.ای.

تاریخی.نیس��ت..این.نام.مقدس،.عنوان.

عقی��ده.ما.و.اس��اس.دین.اس��ت..غدیر.

ثمره.نبوت.و.میوه.رس��الت.است..غدیر.

تعیین.کننده.خط..مش��ی.مس��لمانان.تا.

آخری��ن.روز.دنیاس��ت..غدی��ر.ماجرایی.

سرنوشت..ساز.اس��ت.که.“خطبه.غدیر”.
شاخص.ترین.و.زنده.ترین.سند.آن.است.

غدیر و سرنوشت اسالم
بدون.ش��ک.واقعه.غدی��ر.خم،.نقش.
سرنوشت.س��ازی.در.تعیین.مسیر.آینده.
اسالم.داشته.اس��ت.در.این.واقعه.رسول.
گرامی.اس��الم.مأموریت.دوران.پیامبرِی.
خود.را.ب��ه.انجام.رس��اند..مأموریتی.که.
انجام.آن،.به.منزله.رس��اندن.پیام.رسالت.
حض��رت.بود.و.کوتاهی.در.مورد.آن،.به.از.
بین.رفتن.زحمات.چندین.س��اله.ایشان.
می.انجامی��د..چنان.ک��ه.خداوند.متعال.
درآیه.67.س��وره.مائده.می.فرماید:."هان.
ای.پیامبر!.آنچه.را.از.سوی.پروردگارت.به.
تو.نازل.شده.است،.تبلیغ.کن.و.اگر.چنان.
نکنی،.پیام.و.رس��الت.او.را.انجام.نداده.ای.
وخداوند.تو.را.از.مردم.حفظ.می.فرماید."

حدیث غدیر یقینی است
واقعه.غدیر.خم،.یکی.از.مسلّم.ترین.
مس��ائل.تاری��خ.اس��الم.اس��ت.و.صدها.
دانش��مند.از.آن.ی��اد.کرده.ان��د..مانن��د.
ابوریحان.بیرون��ی.و.خواجه.نصیرالدین.
طوسی..فیلس��وف.معروف،.فارابی.نیز.بر.
همین.اساس،.به.تحلیل.فلسفه.»امامت«.
پرداخته.اس��ت..ابن.سینا.نیز.به.موضوع.
نص.)حدیث.صریح.غدیر(،.در.کتاب.شفا.
اهمی��ت.داده..و.آن.را.بهترین.راه.برای.
تعیین.جانشین.دانسته.است..گذشته.از.
علمای.بزرگ.ش��یعه.که.همه.موثّق.اند.و.
حجت،.ده.ها.دانشمند.و.محدث.و.موّرخ.
و.مفسر.از.اهل..سنت.نیز.حدیث.غدیر.و.
واقع��ه.آن.را.نقل.کرده.اند..مانند.طبری،.

ابن.اثیر.و.احمد.حنبل.
عید خالفت و والیت

زیاد.بن.محمد.گوید:.به.امام.صادق.

علیه.الس��الم.گفتم:.آیا.مسلمانان.عیدی.

غیر.از.عید.قربان.و.عید.فطر.و.روز.جمعه.

دارند؟.فرمود:.»آری،.روزی.که.رس��ول.

خ��دا.صلی.اهلل.علیه.و.آل��ه.،.امیرمؤمن��ان.

علی.علیه.الس��الم.را.به.خالفت.و.والیت.
منصوب.کرد.«.

برترین عید امت
رسول.خدا.صلی.اهلل.علیه.و.آله.فرمود:.
»روز.غدی��ر.خم،.برتری��ن.عیدهای.امت.
من.اس��ت.و.آن.روزی.است.که.خداوند.
ب��زرگ.دس��تور.داد.ب��رادرم،.عل��ی.بن.
ابی.طالب.را.به.عنوان.پرچمدار.و.فرمانده.
امتم.منصوب.کنم.تا.بعد.از.من.مردم.به.
دست.او.هدایت.شوند.و.آن.روزی.است.
که.خداوند.در.آن.روز.دین.را.تکمیل،.و.
نعمت.را.بر.امت.من.تمام.کرد.و.اس��الم.

را.دین.آنان.قرار.داد.«
عید آسمانی

حضرت.ام��ام.رضا.علیه.الس��الم.به.

نقل.از.جّدش.امام.صادق.علیه.الس��الم.

فرمود:.».غدیر.خم.درآس��مان.مشهورتر.
از.زمین.است.«

روز سپاس و شادی
ام��ام.صادق.علی��ه.الس��الم.فرمود:.
»عید.غدیر،.روز.عبادت.و.نماز.و.سپاس.
و.ستایش.خداست.و.روز.سرور.و.شادی.
است..به.دلیل.والیت.ما.خاندان.که.خدا.
بر.ش��ما.منت.گذاشت،.من.دوست.دارم.

شما.آن.روز.را.روزه.بگیرید.«
روز نیکوکاری و بخشش

از.امام.صادق.علیه.السالم.نقل.شده.

اس��ت.که.فرمود:.»یک.دره��م.دادن.به.

برادران.با.ایم��ان.و.معرفت.در.روز.عید.

غدی��ر،.برابر.ه��زار.دره��م.)در.روزهای.

دیگ��ر(.اس��ت..بنابراین،.در.ای��ن.روز.به.

برادرانت.انفاق.کن.و.هر.مرد.و.زن.مؤمن.
را.شاد.گردان.«

روز ناله نومیدی شیطان
ام��ام.ص��ادق.علی��ه.الس��الم.از.پدر.
بزرگوارش.حضرت.باقرالعلوم.علیه.السالم.
نقل.کرد.که.فرمود:.»ش��یطان.چهار.بار.
ناله.نومیدی.سر.داد..روزی.که.مورد.لعن.
خدا.قرار.گرفت،.روزی.که.از.آس��مان.به.
زمین.هبوط.کرد،.روزی.که.پیامبر.اسالم.
صلی.اهلل.علیه.و.آله.به.پیامبری.مبعوث.شدو.

روز.عید.غدیر.خم.«
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لطفا ضم�ن بیان انگی�زۀ حضورتان در 
انصارالمهدی  قرض الحس�نه  صن�دوق 
در م�ورد چگونگ�ی تأس�یس صندوق 

توضیحاتی بفرمایید.
آقای.عبداهلل.کمالی.دهقان:.از.سال.
1356.وارد.صندوق.ش��دم..قبل.از.آنکه.
این.صندوق.در.کرج.تأس��یس.شود،.در.
هیأت.مذهبی.شرکت.می.کردم.در.آنجا.
با.رفقا.برای.کمک.ب��ه.افراد.بی.بضاعت.
پول.جمع.می.کردی��م..کم.کم.به.کمک.
مس��ئوالن.و.افراد.سرش��ناس.منطقه.با.
آنها.آشنا.شده.و.به.فکر.تأسیس.صندوق.
قرض.الحسنه.در.حصارک.کرج.افتادیم..
در.س��ال.56.کلی��د.صندوق.ب��ا.حضور.
20.نف��ر.از.معتمدان.محلی.زده.ش��د..با.
توجه.به.آنکه.فعالی��ت.صندوق.با.اوایل.
انق��الب.مق��ارن.بود،.صندوق.در.س��ال.
57.پای��گاه.بچه.ه��ای.انقالب��ی.هم.بود..
ساختمان.صندوق.یک.زیرزمین.داشت.
که.در.آنجا.س��الح.نگهداری.می.ش��د.و.
توس��ط.خود.بچه.ها.هم.مورد.حراس��ت.
قرار.می.گرفت.و.پس.از.پیروزی.انقالب،.
جلس��ات.متعددی.هم.در.محل.صندوق.

برگزار.می.گردید..با.توجه.به.آنکه.محل.

اولیۀ.صندوق.را.اج��اره.کرده.بودیم،.به.

فکر.خرید.آن.افتادیم.تا.اینکه.ساختمان.

جدیدی.ب��رای.صندوق.احداث.ش��د.و.

االن.در.دو.طبقه.مس��تقر.و.البته.به.فکر.
بازسازی.صندوق.هم.هستیم.

که.وسعت.ساختمان.صندوق.200.

مت��ر.اس��ت.و.البته.مل��ک.آن.500.متر.

اس��ت.و.یک.زمینی.دیگر.هم.به.وسعت.

230.مت��ر.مرب��وط.به.صندوق.اس��ت.و.

در.مجموع.ملک.صن��دوق.به.730.متر.
می.رسد.

آق�ای احمد مص�دق مدیرعامل 
صندوق: ریش��ه.صندوق.ب��ه.برگزاری.
جلسات.دعا.بر.می.گردد..جلسات.دعا.در.
هفته.سه.روز.در.حصارک.کرج.و.به.صورت.
گردش��ی.در.منازل.شخصی.افراد.برگزار.
می.شد..در.همان.جلسات.بود.که.به.فکر.
افتادیم.تا.صندوق.قرض.الحسنه.ای.برای.
خدمت.به.مردم.تأس��یس.شود..از.سال.
56.که.27.س��ال.سن.داش��تم.و.تا.االن.
که.63.سال.س��ن.دارم،.خداوند.توفیق.
خدمت.رس��انی.به.مردم.را.نصیب.بنده.

کرده.اس��ت..اساسنامۀ.صندوق.در.سال.

56.در.ماه.مبارک.رمضان.تنظیم.ش��د.و.

همان.موقع.اعالم.شد.که.اموال.صندوق.

خدایی.ناکرده.پس.از.منحل.ش��دن.در.

اختیار.ولی.فقیه.باشد.و.به.لطف.خداوند.

ت��ا.به.امروز.همۀ.هّم.و.ّغم.خود.را.صرف.
رسیدگی.به.کارهای.مردم.می.نماییم.

رم�ز موفقی�ت کار صن�دوق را در چه 
می دانید؟

اگر.موفقیتی.در.صندوق.اس��ت،.به.

دلی��ل.نظ��م.و.انضباطی.اس��ت.که.بین.

اعضای.هیئت.مدیره.وجود.دارد.و.هرچه.

مصوبۀ.هیئت.مدیره.باشد،.دوستان.انجام.

می.دهن��د.و.هیچ.کس.هیچ.کاری.خارج.

از.مصوب��ات.انجام.نمی.ده��د..همچنین.

صداقت.در.گفتار.و.رفت��ار.آقایان.باعث.

موفقیت.صندوق.شده.است.تا.جایی.که.

در.ح��ال.حاضر.صندوق.قرض.الحس��نۀ.

انصارالمهدی.بزرگترین.صندوق.در.کرج.

است.و.در.تأسیس.10.صندوق.دیگر.در.

کرج.نقش.داشته.است.و.با.توجه.به.آنکه.

کار.در.این.صندوق.به.صورت.ریش��ه.ای.

و.اساس��ی.انجام.می.شود،.طی..سالیانی.

گزارشی از صندوق قرض الحسنه

 انصار المهدی کرج

در پی چاپ سلسله گزارش هایی از عملکرد صندوق های قرض الحسنه در این شماره با صندوق قرض الحسنۀ 
انص�ار المهدی حص�ارک کرج و نحوۀ فعالیت آنان آش�نا می ش�ویم. متن زیر ماحصل گفت و گوی نش�ریۀ 
قرض الحسنه با آقایان عبداهلل کمالی دهقان عضو هیئت مدیره و هیئت امنا، احمد مصدق مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره و غالمرضا کمالی دهقان عضو هیئت مدیره و نایب رئیس صندوق است که در سازمان اقتصاد 

اسالمی ایران انجام شده است.
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که.از.تأس��یس.صندوق.می.گذرد،.هرگز.

ی��ک.مورد.هم.به.کس��ی.ج��واب.رد.در.

پرداخت.وام.نداده.ایم.و.همیشه.در.صدد.

کارگش��ایی.در.ام��ور.مختل��ف.از.جمله.
دامداری.و.کشاورزی.بوده.ایم.

وام ها طی چه مدت به مراجعه کنندگان 
پرداخت می شود؟

اگر.کسی.مدارک.الزم.را.به.صندوق.

ارائه.دهد،.همان.روز.وام.می.گیرد.و.هیچ.

محدودیتی.هم.برای.دریافت.دوبارۀ.وام.

وج��ود.ندارد.و.چه.بس��ا.افرادی.بیش.از.
15.تا.20.بار.وام.گرفته.باشند.
پرداخت اقساط چگونه است؟

در.م��ورد.پرداخت.وام.ب��ه.گونه.ای.

کارها.طراحی.شده.است.که.هیچ.قسط.
عقب.افتاده.ای.نداریم.

کارمزد وام ها چقدر است؟
در.روز.اول.فقط.یک.درصد.کارمزد.
می.گرفتیم.اما.پس.از.10.سال.نیم.درصد.
دیگر.اضافه.گردید.و.االن.20.سال.است.
که.فقط.یک.و.ی��ک.دوم.درصد.کارمزد.

می.گیریم.
این صندوق چند نفر پرسنل دارد؟

کرج10نفر. انصارالمه��دی. صندوق.

پرسنل.دارد.و.صندوق.مجهز.به.سیستم.

یکپارچ��ه.کامپیوتری.هس��تند.و.از.نظر.

حق.و.حق��وق.دولتی.هم.هیچ.بدهی.به.
کسی.و.جایی.نداریم.

در م�ورد نح�وۀ هم�کاری صن�دوق با 
سازمان اقتصاد اسالمی ایران بفرمایید:
اقتصاد. با.سازمان. ارتباط.تنگاتنگی.
اسالمی.ایران.داریم.و.همیشه.همکاری.
خوب��ی.بین.ما.و.س��ازمان.برقرار.بوده.و.
هس��ت.و.هر.15.روز.یک.بارهم.نمایندۀ.
صن��دوق.درجلس��ات.واح��د.هماهنگی.
س��ازمان.اقتصاد.اس��المی.ایران.شرکت.

می.کند.
آقای غالمرضا کمالی دهقان با توجه به 
اینکه ش�ما نایب رئی�س و عضو هیئت 
مدی�ره هس�تید، از انگی�زۀ حضورتان 
در صندوق قرض الحسنه انصارالمهدی 

کرج بفرمایید؟

توفیق.ش��د.که.به.عنوان.خدمتگذار.در.

این.عرصه.وارد.ش��وم..االن.سال.هاست.

که.توفیق.خدمتگ��زاری.را.یافته.ام.و.در.

این.صندوق.کمک.های.دیگری.با.عنوان.

خیریه.انصارالمهدی.هم.انجام.می.ش��ود.

و.120.خانواده.تحت.پوشش.قرار.دارند.

و.ب��ا.800.نفر.در.اینج��ا.ارتباط.داریم.و.

مستمری.بگیر.بدون.وابستگی.به.کمیته.
امداد.هستند..

ه�دف ش�ما از فعالیت و تأس�یس این 
خیریه چیست؟

یک��ی.از.رس��الت.های.ما.این.اس��ت.

که.ضمن.وام.دادن.ب��ه.همنوعان،.برای.

مس��تمندان.و.نیازمن��دان.منطق��ه.هم.

حس��اب.ویژه.ای.باز.کنی��م.و.این.چنین.

ش��د.که.این.خیری��ه.تأس��یس.گردید.

و.تا.امروز.این.س��فره.معنوی.باز.اس��ت.

و.وظیفه.و.تکلیف.ماس��ت.ک��ه.به.افراد.

بی.سرپرس��ت،.از.کار.افتاده،.معلول.و.....
در.حد.توان.کمک.کنیم.

مراجع��ه. از. یک��ی. می.آی��د. ی��ادم.

کنن��دگان.10.ه��زار.توم��ان.وام.برای.

تحصی��ل.فرزندش.از.صن��دوق.دریافت.

کرد.و.ما.ضمن.تحقیق.چون.با.وضعیت.

خانواده.آش��نا.بودیم.وام.را.به.راحتی.در.

اختی��ار.آنان.قرار.دادیم.و.االن.فرزند.آن.

خان��واده.مهندس.هوا-.فضا.می.باش��د.و.

مدارک.عالی.تحصیلی.را.کس��ب.کرده.و.
استاد.دانشگاه.لندن.است...

ش�ما این موفقیت ه�ا را ناش�ی از چه 
مسائلی می دانید؟

این.موفقیت.ها.ریشه.در.حضورجمع.

برادران.مؤمنی.دارد.که.ش��ب.و.روز.هّم.

و.غّم.خود.را.صرف.حل.مش��کالت.مردم.

آب��رودار.مناطق.مح��روم.کرده.اند..ولی.

مالک.اصلی.این.اس��ت.ک��ه.همه.وصل.

ب��ه.آقا.امام.زمان."عج" بوده.و.هس��تند.

و.دعاه��ای.آل.ی��س.و.زیارت.عاش��ورا.

که.قرائت.می.ش��ود،.هم��ه.نیروها.جمع.

ش��ده.و.صندوق.در.اختیار.مردم.اس��ت.

و.از.آنجای��ی.که.این.منطقه.یک.منطقه.

پیش��نهاد. اس��ت،.صندوق. کش��اورزی.

احمد مصدق مدیرعامل 
و عضو هیئت مدیره 

صندوق قرض الحسنه 
انصار المهدی کرج :

 اگ��ر موفقیتی در صندوق 
اس��ت، ب��ه دلی��ل نظ��م و 
انضباط��ی اس��ت ک��ه بین 
اعضای هیئت مدیره وجود 
دارد و هرچه مصوبۀ هیئت 
دوس��تان  باش��د،  مدی��ره 
انجام می دهند و هیچ کس 
هیچ کاری خارج از مصوبات 

انجام نمی دهد.

این.افتخار.را.داش��تم.که.در.سنین.

جوان��ی.و.حت��ی.قب��ل.از.ازدواج.در.کار.

خیر.پیشقدم.باشم..همیشه.یک.روحیه.

و.احساس.خاصی.نسبت.به.کمک.کردن.

به.مس��تمندان.در.محل.ه��ای.خاص.به.

ویژه.مناطق.مح��روم.دارم.و.با.توجه.به.

آنک��ه.با.دوس��تان.در.جلس��ات.و.هیأت.

مذهبی.شرکت.می.کردم،.خداوند.توفیق.

کمک.رسانی.و.س��هیم.شدن.در.شادی.

دیگران.را.نصیب.این.حقیر.کرده.اس��ت.

و.خداون��د.دری.از.ن��ور.را.به.س��ویم.باز.

ک��رد.و.این.افتخ��ار.را.داش��تم.که.وارد.

صن��دوق.قرض.الحس��نۀ.انصارالمه��دی.

شوم..یک.ش��ب.در.مسجدی.وارد.شدم.

آقایی.را.برای.دفعۀ.دوم.در.مسجد.دیدم.

که.از.من.پرس��ید.آیا.دوست.داری.اسم.

ترا.برای.صن��دوق.رد.کنم.و.این.چنین.
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داد.10.نف��ر.وام.بگیرن��د.و.چاه.بزنند.تا.

زمین.های.آن.منطقه.آباد.شود.و.اکنون.

ای��ن.زمین.ها.بدون.اس��تثناء.زمین.های.

خوب.کشاورزی.ش��ده.و.تمام.میوه.های.

تهران.و.کرج.نیز.از.این.منطقه.حاصلخیز.
تأمین.می.شود.

سقف وام چقدر است؟
تمام.کسانی.که.در.منطقۀ.ما.ساکن.
باش��ند.می.توانن��د.از.وام.ای��ن.صندوق.
اس��تفاده.کنن��د.و.وام.پرداختی.از.300.
ه��زار.تومان.تا.س��قف.3.میلیون.تومان.

است..
اقساط وام چگونه است؟

اقس��اط.وام.ده.ماه��ه.اس��ت.و.وام.

ازدواج.500.هزارتوم��ان.با.اقس��اط.20.
ماهه.است..

در سال گذشته چه میزان وام پرداخت 
شده است؟

آقای عبداهلل کمالی دهقان.سال.

گذش��ته.11.میلی��ارد.و.100.میلی��ون.

تومان.به.9.هزار.و.300.نفر.وام.پرداخت.
شده.است..

آم�اری از وام های پرداخت�ی از ابتدای 
تأسیس صندوق تاکنون هم دارید؟

از.ابتدای.کار.یعنی.س��ال.56.هفتاد.

و.دو.میلیارد.تومان.به.209.هزا.رو.200.
نفر.وام.پرداخت.شده.است.

شرایط دریافت وام چگونه است؟
کسانی.که.ساکن.این.منطقه.باشند،.
ضمن.پر.کردن.فرم.مربوطه.با.یک.ضامن.
می.توانند.از.وام.صندوق.بهره.مند.شوند.

آق�ای غالمرض�ا کمال�ی دهق�ان آی�ا 
بازرسان سازمان اقتصاد اسالمی ایران 
نظارت دقیقی بر عملکرد صندوق های 
صن�دوق  جمل�ه  از  قرض الحس�نه 

انصارالمهدی کرج دارند؟
بله.قطعاً..ضم��ن.اینکه.ما.همکاری.
خوبی.با.س��ازمان.اقتصاد.اسالمی.ایران.
داری��م..از.راهنمایی.های.بازرس��ان.هم.
که.مرتب.به.صن��دوق.رفت.و.آمد.دارند.
اس��تفاده.می.کنیم.و.همیشه.یک.ارتباط.
معن��وی.و.پدرانه.با.س��ازمان.داریم.و.از.

زمانی.ک��ه.تفاهمنامه.بین.بانک.مرکزی.

و.س��ازمان.منعقد.شده.سازمان.در.قبال.

بانک.مرکزی.و.صندوق.در.قبال.سازمان.
موظف.شدند.طبق.تفاهمنامه.کار.کنند.
آق�ای عب�داهلل کمال�ی دهقان: 
صن��دوق.انصارالمه��دی.ک��رج.همواره.
ب��ه.عنوان.ب��ازو.و.یاور.س��ازمان.اقتصاد.
اسالمی.ایران.در.سطح.استان.البرز.بوده.

در.آین��ده.پش��تیبانی.برای.س��ازمان.و.

صندوق.ها.باش��د.و.اگر.60.درصد.سهام.

در.اختیار.صندوق.ها.باشد،.صندوق.های.

قرض.الحس��نه.می.توانن��د.صاحبنظر.در.

کارهای.س��ازمان.باش��ند.و.ای��ن.باعث.
همکاری.بیشتر.دوطرفه.می.شود.

غالمرضا کمالی دهق�ان:.در.این.

م��ورد.بنده.انتقادی.دارم..چرا.س��ازمان.

پس.از.36.س��ال.و.اندی.که.از.تأسیس.

صن��دوق.قرض.الحس��نۀ.انصارالمه��دی.

می.گذرد.و.هم��واره.همکاری.تنگاتنگی.

هم.با.س��ازمان.داشته.اس��ت.و.درصدد.

رفع.مش��کالت.مالی.مردم.بوده.اس��ت،.

س��ازمان.اقتصاد.اس��المی.ایران.جایگاه.
وی��ژه.ای.برای.خ��ود.پیدا.نکرده.اس��ت.
چرا.سازمان.در.این.نظام.جایگاه.ویژه.ای.
در.صندوق.ه��ای.مالی.مرکز.و.بزرگ.در.
س��طح.اجرایی.ندارد.و.ورود.پیدا.نکرده.
اس��ت.و.این.آس��یب.بزرگی.است.که.به.

صندوق.ها.وارد.شده.وباید.رفع.شود.
چه انتظ�اری از بانک مرک�زی و دولت 
صندوق ه�ای  بنّی�ۀ  تقوی�ت  ب�رای 

قرض الحسنه دارید؟
عب�داهلل کمال�ی دهق�ان: انتظار.
خاص��ی.از.بانک.مرک��زی.نداریم..فقط.
می.خواهیم.کارها.را.به.س��ازمان.واگذار.
کنند.و.س��ازمان.اقتصاد.اس��المی.ایران.

بتواند.آنها.را.سامان.دهد.
مگر مشکلی در این زمینه پیش 
آمده؟ چون سازمان اقتصاد اسالمی 
ایران همواره یاور صندوق ها بوده و 

هست!
بان��ک.مرکزی.گاهی.ب��ا.معطلی.در.
کارها.دس��ت.س��ازمان.را.م��ی.بندد..به.
عنوان.نمونه.یک.س��ال.است.که.صورت.
جلس��ۀ.هیئت.مدیره.را.به.بانک.مرکزی.
فرس��تاده.ایم.و.بانک.مرکزی.هنوز.هیچ.
جواب��ی.نداده.اس��ت.و.در.کل.ما.انتظار.
کمک��ی.نداری��م.فقط.مان��ع.پیش.پای.
را.گرفت��ار. نگ��ذارد.و.م��ا. صندوق.ه��ا.

بروکراسی.های.اداری.نکنند.
به نظر شما برای توسعه و ترویج 

عبداهلل کمالی دهقان عضو 
هیئت مدیره و هیئت امنا 

صندوق قرض الحسنه انصار 
المهدی کرج:

صندوق انصارالمهدی کرج 
همواره به عنوان بازو و یاور 

سازمان اقتصاد اسالمی 
ایران در سطح استان البرز 

است.

اس��ت..چون.هر.صندوقی.که.در.کرج.و.

محوطه.کرج.با.مش��کلی.روبرو.می.شد،.

صن��دوق.انصارالمه��دی.به.عن��وان.پل.

بین.س��ازمان.اقتصاد.اسالمی.و.صندوق.

برخورد.کرده.و.درصدد.رفع.مش��کالت..

برآمده.اس��ت.و.سازمان.هم.به.ما.اعتماد.
دارد.و.این.باعث.افتخار.ماست..

مقرر شده بود بخش�ی از سهام سازمان 
اقتص�اد اس�المی ای�ران ب�ه صندوق ها 
اختصاص یابد آیا شما در صندوق ذخیره 

انصارالمهدی در این مورد نظری دارید؟
پیش��نهاد.خوبی.اس��ت.و.می.تواند.

شماره 56
پاییز 1392

24



س�نت قرض الحس�نه در جامع�ه و 
تش�ویق خّیرین برای مش�ارکت در 

این امر خیر چه باید کرد؟
مش��کالت.ما.از.زمانی.شروع.شد.که.
تعاونی.های.اعتب��ار.و.برخی.صندوق.های.
قرض.الحسنه.که.فقط.اسم.قرض.الحسنه.
را.روی.خود.گذاش��ته.اند.وارد.این.مقوله.
شدند.و.به.خاطر.سودآوری.و.سوءاستفاده.
از.وام.کار.خ��الف.انج��ام.می.دهن��د..کار.
خ��الف.آنها.باعث.ش��ده.دی��دگاه.مردم.
نس��بت.به.صندوق.ها.عوض.ش��ود.و.اگر.
نظارت.های.دقیقتری.ب��ر.کار.صندوق.ها.
باش��د.و.با.صندوق.های.متخلف.برخورد.
ش��ود،.این.کار.بهترین.راه.برای.توسعه.و.

ترویج.سنت.حسنه.قرض.الحسنه.است.
غالمرض�ا کمالی دهق�ان:.در.این.
خصوص.سازمان.به.عنوان.مرجع.می.تواند.
تمام.صندوق.ها.را.تغذیه.کند..افرادی.که.
در.س��ازمان.اقتصاد.اسالمی.ایران.فعالیت.
می.کنند،.افرادی.خّیر.و.نیکوکار.هس��تند.
و.نیاز.به.حمایت.بیش��تر.از.سوی.مدیران.
دارند..اگر.سازمان.به.اینجا.برسد،.می.تواند.
جلوی.صندوق.هایی.که.به.خطا.رفته.اند.را.

بگیرد.
اگر خاطره ای از زمان تأسیس صندوق 
و سال ها خدمات خالصانه در این مکان 

معنوی را دارید، بفرمایید.

عبداهلل کمالی دهقان: در.اوایل.

تأس��یس.صندوق.همیشه.نگران.بودم.

موقعی��ت.صن��دوق.به.خط��ر.نیفتد.و.

ش��ب.ها.وقت��ی.می.خوابیدم.همیش��ه.

اضطراب.داش��تم..ولی.شبی.در.خواب.

دی��دم.فردی.باالی.س��رم.ایس��تاده.و.

ب��ه.من.می.گوی��د:.فالن��ی،.نگران.چه.

هس��تی؟.گفتم:.نگران.از.این.هس��تم.

که.خدای.ناک��رده.پول.صندوق.کم.و.

زیاد.ش��ود....آن.آق��ا.فرمودند:.نگران.

نباش��ید.م��ا.خودمان.حاف��ظ.صندوق.

هس��تیم.و.بالفاصل��ه.رفتن��د..وقت��ی.

بیدار.ش��دم.به.خودم.آمد.فهمیدم.آقا.

ام��ام.زمان.از.اول.تا.ب��ه.امروز.حافظ.
صندوق.اس��ت.

غالمرضا کمال�ی دهقان: با.توجه.

به.آنک��ه.در.اوایل.کار.صن��دوق.ازدواج.

کرده.و.کارمند.مؤسس��ه.سرم.سازی.در.

حصارک.کرج.ب��ودم،.تمام.وقتم.صبح.و.

بعد.ازظهر.گرفته.بود.وتا.9.شب.سرگرم.

کار.بودم.و.همس��رم.از.این.بابت.گله.مند.

بود..ولی.همواره.نور.و.عش��قی.در.درونم.

زبانه.می.کش��ید.که.هرگز.نمی.توانستم.

از.س��اعت.حضورم.در.صندوق.کم.کنم.

و.همی��ن.نور.اس��ت.ک��ه.م��را.در.برابر.

نامالیمات.آرام.می.کند.و.همچنین.یک.

خاط��رۀ.دیگ��ری.دارم.که.یک��ی.از.رفقا.

در.خواب.دیده.بود.که.هنگام.تأس��یس.

صندوق.کلنگ.ساختمان.صندوق.را.آقا.

امام.زم��ان.)عج(.زده.اس��ت...از.این.رو.

همواره.در.ش��رایط.خاص.و.بحران.های.

مالی.و.اقتصادی.جامعه.هیچگاه.صندوق.

با.مشکل.مواجه.نشده.است.و.ما.همواره.

از.حمایت.ه��ا.و.نورانّیت.آق��ا.امام.زمان.
برخوردار.هستیم.

غالمرضا کمالی دهقان :
س��ازمان  در  ک��ه  اف��رادی 
ای��ران  اس��المی  اقتص��اد 
فعالی��ت می کنن��د، افرادی 
خیّر و نیکوکار هستند و نیاز 
به حمایت بیش��تر از س��وی 

مدیران دارند.
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.عنایت.به.اطالعیه.س��ازمان.اقتصاد.

اس��المی.ایران.در.رابطه.با.بزرگداش��ت.

ده��ۀ.کرام��ت.و.همای��ش.صندوق.های.

همای��ش. دومی��ن. قرض.الحس��نه،.

س��طح. در. قرض.الحس��نه. صندوق.های.

اس��تان.البرز.مقارن.با.این.ایام.در.تاریخ.

هفدهم.شهریورماه.برگزار.شد..جلسه.با.

ت��الوت.آیاتی.از.کالم.اهلل.مجید.ش��روع.

ش��د.و.پس.از.اع��الم.برنامه،.جلس��ه.با.

سخنرانی.حضرات.آقایان.حجت.االسالم.

محمدحسین.روحی.یزدی.دبیر.جلسه.و.

الغدیر. مدیرعامل.صندوق.قرض.الحسنه.

کرج.و.آیت.اهلل.محسن.کازرونی.نماینده.

محترم.ولی.فقیه.عضو.مجلس.خبرگان.

رهبری.و.امام.جمع��ه.کرج،.آقای.دکتر.

عربیان.اس��تاندار.محترم.استان.البرز.و.

نهایتا.آقای.حس��ین.برغانی.ادامه.یافت..

حجت.االس��الم.روحی.با.قرائت.آیه.17.

س��ورۀ.تعاون.در.رابطه.با.قرض.الحس��نه.

و.همچنی��ن.تبریک.و.بزرگداش��ت.دهۀ.

کرامت.و.مولودین.این.ایام.و.عرض.خیر.

مقدم.ب��ه.اعضای.محت��رم.صندوق.های.

قرض.الحس��نه،..گزارش.کوتاهی.از.نحوۀ.

ش��کل.گیری.ش��ورا.در.س��ال.1380.و.

فعالیت.ه��ای.آن.ارائ��ه.داد..س��پس.به.

ترجم��ۀ.آیۀ.قرائت.ش��ده..و.محس��نات.

قرض.الحس��نه.پرداخته.و.اظهار.داشت:.

"اگر.ب��ه.خدا.ق��رض.بدهید)خداوند.در.

قرآن.قرض.ب��ه.نیازمند.را.قرض.به.خدا.

ذکر.نموده(.آنهم.قرض.الحس��نه.خداوند.

آن��را.چند.برابر.می.کن��د.و.خداوند.تمام.

گناه��ان.وی.را.می.بخش��د.و.باعث.عفو.

و.آم��رزش.گناهان.می.ش��ود.و.خداوند.

ب��ه.وعدۀ.خود.عمل.می.کن��د." حاج.آقا.

روحی.آنگاه.به.تعامل.و.همکاری.بیشتر.

بین.صندوق.ها.اش��اره.کرده.و.پیشنهاد.

کرد:" صندوق.ها.به.خصوص.آنهایی.که.

حس��اب.دس��تور.پرداخت.دارند،.نسبت.

به.پرداخ��ت.وجه.آنها.اقدام.کنند.تا.اوال.

ارتباط.و.همکاری.بین.آنان.بیشتر.شود،.

ثانیا.باعث.س��رعت.عمل.و.صرفه.جویی.

در.وقت.و.هزینه.مشتریان.شده.واعتماد.
و.ارتباط.آنان.با.صندوق.ها.بیشتر.شود." 
س��پس.آیت.اهلل.کازرونی.به.ایراد.سخن.
پرداخ��ت.و.در.آغ��از.س��خن.ب��ه.تنویر.
کلمه.“ق��رض”.پرداخت.و.گفت:."قرض.
به.معن��ی.بریدن.و.جدا.کردن.اس��ت.و.
مقراض.ب��ه.معنی.قیچی.نی��ز.از.همین.
ریشه.است.و.این.جدا.کردن.کار.آسانی.
نیس��ت،.ایمان.می.طلب��د..ایمان.به.خدا.

می.خواه��د.چون.خداوند.فرموده.اس��ت.

ک��ه.انفاق.کنید..بخش��ی.از.انفاق.همان.

قرض.الحسنه.است.که.برای.خود.شخص.

انفاق.کننده.بس��یار.مفید.است.و.همان.
نام.نیکی.که.می.ماند.از.همین.است."

ایش��ان.به.بحث.بصی��رت.و.آگاهی.

انس��ان.ها.نس��بت.به.اعمالی.ک��ه.انجام.

می.دهند.اش��اره.نموده.و.اظهار.داش��ت:.

“هرکس.که.بصی��رت.پیدا.کند.خودش.

س��ود.می.برد.و.از.ثواب.اخروی.بهره.مند.

می.ش��ود.و.س��پس.جامع��ه.نی��ز.از.وی.

س��ود.می.برد..کلی��ه.اعمال.نی��ک.و.بد.

انس��ان.ها.بصورت.زیبا.و.زش��ت.در.عالم.

ب��رزخ.بروی.نمود.می.کند.و.در.برزخ.که.

بس��یار.سخت.اس��ت.و.تاریک.)صحیفه.

سجادیه(.که.انسان.ها.در.ظلمت.محض.

منتظر.هس��تند.که.روز.محشر.فرا.رسد.

فقط.همین.انفاق.هاس��ت.که.به.صورت.

قطعه.های.نورانی.به.ما.می.رس��د.و.برزخ.
را.برای.ما.آسانتر.می.کند."

آی��ت.اهلل.کازرونی.در.ادامه.به.حضور.

مفید.و.مؤثر.صندوق.های.قرض.الحس��نه.

در.جامعه.اشاره.کرد.و.گفت:.“.اگرنبودند.

این.صندوق.ها.واقعا.زندگی.بس��یاری.از.

افراد.جامعه.لنگ.می.ماند..قرض.الحسنه.

دومین همایش صندوق های
 قرض الحسنه استان البرز
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آثار.بسیار.ارزنده.ای.بر.جامعه.دارد..ثواب.

صدق��ه.در.نزد.خداون��د.10.ولی.قرض.
الحسنه.18.است.”

آقای.دکتر.عربیان.س��خنران.بعدی.

جلس��ه.بود.وی.نیز.پ��س.از.ذکر.مقدمه.

تبری��ک.و.تهنی��ت.ای��ام.مب��ارک.دهۀ.

کرام��ت.گفت:."حض��رت.امیرالمؤمنین.

می.فرمایند.در.ش��هرانبار.مردم.س��ینه.

خیز.به.اس��تقبال.ایش��ان.می.رفتند.که.

فرمودند.چه.بس��یار.س��خت.است.بابت.

انجام.کاری.سختی.بسیار.متحمل.شوی.

و.بعد.مورد.ع��ذاب.الهی.نیز.قرار.گیری.

و.چه.بس��یار.شیرین.اس��ت.که.در.کنار.

راحت��ی.بهش��ت.را.برای.خ��ود.تضمین.

کن��ی." آقای.عربیان.با.اش��اره.به.اینکه.

این.ش��امل.ش��ما.مدی��ران.و.کارکنان.

صندوق.های.قرض.الحسنه.است.که..در.

این.اقدام.خداپسندانه.فعالیت.می.کنید،.

افزود:."هیچ.انتفاعی.در.آن.نمی.باشد.از.

بعد.دینی.بسیار.احادیث.را.شنیده.اید.که.

در.جامعه.این.فرهنگ.را.ترویج.دهید.”.

وی.در.ادام��ه.به.طرق.مختلف.تقس��یم.

ثروث.در.جامعه.اسالمی.از.طریق.زکات،.

خمس.و.همچنین.قرض.الحس��نه.اشاره.

کرد.و.گفت:."قرض.الحسنه.مرجع.افراد.

نیازمند.است...کمک.به.توزیع.و.تعدیل.

ثروت.است..به.همین.علت.ارزش.کار.در.

صندوق.های.قرض.الحسنه.اهمیت.بسیار.

دارد..ولی.متأسفانه.هرچیزی.که.قیمت.

دارد،.به.دنبال.بدل.آن.نیز.هس��تند."  و.

اش��اره.به.صندوق.ها.و.مؤسسات.مالی.و.

اعتباری.و.غیره.داشتند.که.در.سال.های.

اخیر.مانند.قارچ.در.کشور.روئیده.اند.و.از.
این.فرهنگ.سوء.استفاده.می.کنند.

پس.از.پایان.سخنرانی.آقای.عربیان.

آق��ا.حس��ین.برغانی.مس��ئول.صندوق.
الغدیر.آخرین.سخنران.جلسه.
بود..وی.ابت��دا.از.حضور.کلیه.
ش��امل. صندوق.ه��ا. اعض��ای.
مس��ئوالن.صن��دوق،.مدیران.
عامل.و.اعض��ای.هیئت.مدیره.
ب��ه.وی��ژه.مهمانان.س��خنران.
تش��کر.و.سپاس��گزاری.کرد.و.
ابتدا. کوتاه��ی. س��خنان. طی.
نس��بت. مختصری. توضیحات.
به.پیش��نهاد.ح��اج.آقا.روحی.
در.م��ورد.دس��تور.پرداخ��ت.
داد. یکدیگر. توسط. صندوق.ها.
و.اش��اره.نمود.ک��ه.صندوق.ها.
در.بسیاری.از.موارد.می.توانند.

با.هم.تعامل.و.همکاری.داش��ته.باشند..

مانن��د.دریافت.اقس��اط،.دریافت.وجوه.

حس��اب.های.قرض.الحس��نه.پس.انداز.و.

غیره..وی.افزود:.“.صندوق.ها.بایس��تی.

از.حالت.کلیش��ه.ای.و.سنتی.روش.های.

حسابداری.و.مالی.خارج.شوند.و.ضمن.

قرض.الحس��نه. اس��المی. حفظ.س��نت.

و.عم��ل.صحی��ح.ب��ه.آن.از.روش.ه��ا.و.

تکنولوژی.جدید.نق��ل.و.انتقال.پولی.و.

به.ویژه.از.اینترنت.اس��تفاده.کنند.تا.از.

این.طریق.رفاه.بیشتری.برای.مشتریان.

خود.فراهم.کنند.تا.قدرت.جذب.منابع.

بیش��تر.و.در.نتیج��ه.ام��کان.پرداخت.

قرض.الحس��نه.بیش��تری.بش��وند..تا.در.

راس��تای.آنچه.که.هدف.ش��ارع.مقدس.

از.توزیع.هرچه.بیش��تر.قرض.الحس��نه.

در.جامعه.اس��ت،.موفق.تر.باشند." وی.

سپس.توضیحاتی.در.جهت.نحوۀ.عمل.

و.روش.نقل.و.انتق��ال.پولی.با.توجه.به.

تورم.و.درش��ت.بودن.ارقام.در.ش��رایط.

کنونی.و.استفاده.از.سیستم.های.بانکی.

و.اینترنتی.به.منظور.صرفه.جویی.هرچه.

بیشتردر.وقت.و.هزینه.های.مشتریان.را.
برای.حاضرین.تش��ریح.نمود....

قال رسول اهلل صلی 
اهلل علیه و آله و سلم:

ال َیکِذُب الکاِذُب إال ِمن 
ُمهاَنِة َنفِسِه. 

)مستدرک الوسائل ج2(

شخص دروغگو دروغ 
نمی گوید مگر به سبب پستی 
و حقارتی که در درون خود 

احساس می کند.

حجت االسالم روحی:
صندوق ه��ا بایس��تی از 
حالت کلیشه ای و سنتی 
روش ه��ای حس��ابداری 
و مال��ی خ��ارج ش��وند و 
ضمن حفظ سنت اسالمی 
عم��ل  و  قرض الحس��نه 
صحیح به آن از روش ها 
و تکنول��وژی جدید نقل 
و انتقال پولی و به ویژه 
اس��تفاده  اینترن��ت  از 

کنن��د
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گفت.ای.گروه.هر.که.ندارد.هوای.ما
سرگیرد.و.برون.رود.از.کربالی.ما

تا.دست.و.رو.نشسته.بخونش.نیافت.کس
اذن.طواف.بر.حرم.کبریای.ما

ناداده.تن.بخواری.و.ناکرده.ترک.سر
نتوان.نهاد.پای.به.خلوت.سرای.ما
برگردد.آنکه.با.هوس.کشور.آمده..

کاین.عرصه.نیست.در.خور.فّرهمای.ما
ما.را.هوای.سلطنت.ملک.دیگر.است

سرنا.ورد.به.افسر.شاهی.گدای.ما
خالق.ذوالجالل.به.خلوت.سرای.قدس

آراسته.است.بزم.ضیافت.برای.ما
چارکس.را.داد.مردی.یک.درم
هر.یکی.از.شهری.افتاده.بهم

فارس.و.ترک.و.رومی.و.عرب
جمله.با.هم.در.نزاع.و.در.غضب
فارس.گفتا.ازین.چون.وارهیم
هم.بیا.کاین.را.بانگوری.دهیم

آن.عرب.گفتا.معاذاهلل.ال
من.عنب.خواهم.نه.انگور.ای.دغا

آن.یکی.کز.ترک.بود.گفت.ای.گزم
من.نمی.خواهم.عنب.خواهم.ازم
آنکه.رومی.بود.گفت.این.فیل.را.
ترک.کن.خواهم.من.استافیل.را.

در.تنازع.مشت.بر.هم.میزدند
که.زسّر.نامها.غافل.بدند

مشت.برهم.میزدند.از.ابلهی
پر.بدند.از.جهل.و.از.دانش.تهی
صاحب.سری.عزیزی.صد.زبان
گر.بدی.آنجا.بدادی.صلحشان

پس.بگفتی.او.که.من.زین.یک.درم
آرزوی.جملتان.را.میخرم

                         مثنوی مولوی

ما را هوای سلطنت ملک دیگر است

آرزوی جملتان را میخرم
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گل جمال تو دیدم
                                                                   چو غنچه جامه ردیدم

بیار.ساقی.گل.چهره.می.زجام.الستم
بیاد.نرگس.مستش.که.کرده.باده.پرستم

گل.جمال.تو.دیدم.چو.غنچه.جامه.دریدم
بدام.عشق.پریدم.زهر.کمند.بجستم

من.آن.بتی.که.شبی.دیده.ام.بخواب.جمالش
قسم.بحلقۀ.زلفش.که.غیر.او.نپرستم

بنو.گلی.که.چو.رسخار.اوست.دیده.گشودم
زسنبلی.که.نه.چون.زلف.اوست.چشم.ببستم

بدور.حکم.تو.ای.شاه.عشق.عدل.ندیدم
زعهد.وصل.تو.ای.ماه.حسن.طرف.نبستم

وصال.دختر.تاک.از.رقیب.باد.حاللت
که.منهم.از.می.تاک.الست.سرخوش.و.مستم
زچهره.پرده.برافکن.که.بهر.وصل.تو.ای.گل

چه.خارها.که.زشوقت.بپای.دل.نشکستم
من.آن.همای.بلند.آشیان.عالم.قدسم

دراین.خرابه.ندانم.چرا.چه.جغد.نشستم
خیال.مدح.تو.پرورد.دل.بنظم.الهی

فروغ.حسن.تو.دیدم.لب.از.ثنای.تو.بستم

                         حکیم الهی قمشه ای

شنیدم که انبالغی روزه داشت

شنیدم.که.نابالغی.روزه.داشت
بصد.محنت.آورد.روزی.بچاشت

به.کتابش.آن.روز.سائق.نبرد
بزرگ.آمدش.طاعت.از.طفل.خرد

پدر.دیده.بوسید.و.مادر.سرش
فشاندند.بادام.و.زر.بر.سرش

چو.بر.وی.گذر.درد.یک.نیمه.روز
فتاد.اندرو.زآتش.معده.سوز

بدل.گفت.اگر.لقمه.چندی.خورم
چه.داند.پدر.غیب.یا.مادرم؟

چو.روی.پسر.در.پدر.بود.و.قوم
نهان.خورد.و.پیدا.بسر.برد.صوم
که.داند.چو.دربند.حق.نیستی
اگر.بی.وضو.در.نماز.ایستی؟

پس.این.پیر.از.آن.طفل.نادانترست
که.از.بهر.مردم.بطاعت.درست

کلید.در.دوزخست.آن.نماز
که.در.چشم.مردم.گزاری.دراز
اگر.جز.بحق.میرود.جاده.ات
در.آتش.فشانند.سجاده.ات

                                  بوستان سعدی

خ���وش انل���ه اهی زار داش���ت

بلبلی.برگ.گلی.خوش.رنگ.در.منقار.داشت
واندران.برگ.و.نواخوش.نالهای.زار.داشت
گفتمش.در.عین.وصل.این.ناله.و.فریاد.چیست
گفت.ما.را.جلوۀ.معشوق.در.این.کار.داشت
یار.اگر.ننشست.با.ما.نیست.جای.اعتراض
پادشاهی.کامران.بود.از.گدایان.عار.داشت
در.نمی.گیرد.نیاز.و.ناز.ما.با.حسن.دوست
خّرم.آن.کز.نازنینان.بخت.برخوردار.داشت
خیز.تا.بر.کلک.آن.نقاش.جان.افشان.کنیم
کین.همه.نقش.عجب.در.گردش.پرگار.داشت
گ��ر.مرید.راه.عش��قی.فک��ر.بدنامی.مکن
شیخ.صنعان.خرقۀ.رهن.خانۀ.خمار.داشت
وقت.آن.شیرین.قلندر.خوش.که.دراطو.ارسیر
ذکر.تس��بیح.ملک.در.حلقۀ.زنار.داش��ت
چشم.حافظ.زیربام.قصر.آن.حوری.سرشت
ش��یوۀ.َجناِت.تَجری.تَحتها.االنهار.داشت
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حبیب.اهلل.عس��گراوالدی.در.سال.
1311.در.تهران.دیده.به.جهان.گشود..
وی.که.در.کارنام��ه.مبارزاتی.خود.
سابقه.13.سال.تحمل.زندان.های.ستم.
ش��اهی.را.دارد،.در.طول.دوران.انقالب.
ب��ا.توجه.ب��ه.محبوبیت.خ��ود.در.میان.
بازاریان.و.کس��به.حمایت.های.مالی.و.
معنوی.بس��یاری.را.در.جهت.کمک.به.
اهداف.مبارزین.و.انقالب.اسالمی.انجام.

داد.
مرح��وم.حبیب.اهلل.عس��گراوالدی.
در.س��ال.های.پایانی.دهۀ.20.به.هنگام.
تحصی��ل.عل��وم.ح��وزوی.در.مس��جد.
امین.الدول��ه.و.بعدها.در.ح��وزۀ.علمیۀ.
مروی.و.در.حالی.که.13س��ال.بیش��تر.

نداش��ت.ب��ه.فعالیت.های.سیاس��ی.به.

رهبری..اهلل.کاش��انی،.جلب.و.در.س��ال.

1327.در.یک.راهپیمایی.که.به.دعوت.

آیت.اهلل.کاش��انی.به.ه��واداری.از.مردم.

فلسطین.تش��کیل.شده.بود،.دستگیر.و.
بازداشت.شد.

از.س��ال.1327،.پ��س.از.آزادی.از.

زن��دان.تا.28.مرداد.1332در.جریانات،.

با.آهنگ.روحانی��ت،.درمتن.فعالیت.ها.

ب��ود..در.س��ال.1327.ب��ه.فعالیت.های.

سیاس��ی.وارد.و.با.حوادث.ملی.ش��دن.

نفت.آشنا.شد.و.در.تجمعات.و.تظاهرات.

این.دوران.ش��رکت.می.ک��رد..وی.که.با.

فعالیت.جمعیت.فدائیان.اسالم.نیز.آشنا.

بود..در.س��ال...1333به.همراه.عده.ای.

از.دوس��تانش.که.در.مسجدامین.الدوله.

باهم.آش��نا.شده.بودند،.تصمیم.گرفتند.

هیئت��ی.مذهبی.تأس��یس.کنن��د.و.به.

فعالیت.فرهنگی.بپردازند..لذا.هیئتی.به.

نام.هیئت”مؤید”.تأس��یس.کردند.و.در.

مس��جد.امین.الدوله.به.فعالیت.مشغول.
شدند.

با.شروع.نهضت.اسالمی.به.رهبری.

امام.خمینی)ره(،.با.ایش��ان.آشنا.شد.و.

به.قم.رفت.و.آمد.می.کرد.و.از.طرف.امام.

مأمور.وصول.وجوهات.ش��رعی.در.بازار.

تهران.ش��د..در.ماجرای.تصویب.الیحه.

انجمن.ه��ای.ایالت��ی.و.والیتی،ارتب��اط.

هیئ��ت.وی.ب��ا.بی��ت.امام.گس��ترده.تر.

ش��د.واین.ارتباط.باعث.ائت��الف.آنها.با.

رد فراق یار دریینه ء        

                                                                    امام و انقالب 

 ،1342 خ��رداد   15 وقای��ع  جری��ان  در 
هیئت های مؤتلفه اسالمی دو تصمیم مهم 
اتخاذ کردند. یکی هجرت علمای ش��هرهای 
ب��زرگ برای تجم��ع در ته��ران و اعتراض 
به بازداش��ت امام ودیگ��ری فعالیت برای 

تثبیت مرجعیت امام خمینی.
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دو.هیئ��ت.مس��جد.ش��یخعلی.و.هیئت.

اصفهانی.های.بازار.و.تشکیل.هیئت.های.
مؤتلفه.اسالمی.گردید..

با.فرا.رس��یدن.محرم.س��ال.1383.

که.مصادف.با.خرداد.1342بود،.مؤتلفه.

اس��المی.که.به.تازگی.تشکیل.شده.بود،.

در.جلس��ه.ای.تصمی��م.گرف��ت.اعالمیه.

ام��ام.راخطاب.به.هیئ�ت.ه��ای.مذهبی.

راجع.به.باش��کوه.برگزار.کردن.مراس��م.

عزاداری.محرم،.تکثیر.و.در.اختیارمردم.

قرار.ده��د..همچنین.با.ص��دور.اعالمیه.

اخطار.گونه.ای.ازتمام��ی.خطبا.و.وعاظ.

و.مداحان.خواس��ت.طبق.خواسته.امام.

عمل.ش��ود..مؤتلفه.اسالمی.سپس.طرح.

یک.راهپیمایی.بزرگ.را.در.روز.عاش��ورا.

تهی��ه.ک��رد..عس��گر.اوالدی.ازطراحان.

راهپیمای��ی.ای��ن.روز.به.هم��راه.مهدی.

عراق��ی.و.ابوالفض��ل.توکلی.بین��ا.به.قم.
رفتند.تا.موافقت.امام.راجلب.کنند.

در.جریان.وقایع.15.خرداد.1342،.

هیئت.های.مؤتلفه.اس��المی.دو.تصمیم.

مهم.اتخاذ.کردن��د..یکی.هجرت.علمای.

ش��هرهای.بزرگ.برای.تجمع.در.تهران.

و.اعتراض.به.بازداش��ت.ام��ام.ودیگری.

فعالی��ت.ب��رای.تثبیت.مرجعی��ت.امام.
خمینی.

در.س��ال.1343.ک��ه.هیئت.ه��ای.

مؤتلف��ه.به.ترور.حس��نعلی.منصوراقدام.

کرد،.عس��گراوالدی.نیزبه.همراه.شاخۀ.

نظامی.مؤتلفه.به.جرم.نگهداری.چمدان.

اسلحه.دس��تگیر.و.به.حبس.ابد.محکوم.

ش��د.و.در.س��ال.1356.م��ورد.عفو.قرار.

گرف��ت.و.از.زن��دان.آزاد.ش��د..وی.پس.

از.پی��روزی.انقالب.اس��المی.به.مجلس.

ش��ورای.اس��المی.راه.یافت.وبا.تأسیس.

کمیت��ۀ.امداد.ام��ام.خمینی.ب��ه.عنوان.

نمایندۀ.ایش��ان.در.این.نه��اد.عهده.دار.

مس��ئولیت.شد..عس��گراوالدی.در.سال.

1360درمنزل.خود.مورد.سوءقصد.قرار.

گرفت.که.این.ترور.با.شکست.روبرو.شد..

پس.از.تأسیس.جمعیت.مؤتلفه.اسالمی.

در.س��ال.1369،.عسگراوالدی.به.عنوان.

دبی��رکل.آن.انتخاب.و.به.کار.مش��غول.

ش��د..حبیب.اهلل.عس��گراوالدی،.دبیرکل.

جبهه.پیروان.خط.ام��ام.و.رهبری.آبان.

س��ال.1392.در.سن82.س��الگی.بر.اثر.
بیماری.درگذشت

ضایع��ۀ.درگذش��ت.این.ش��خصیت.
مؤمن.و.انقالبی.تسلیت.باد.

الَیجد َعبُد َحقیقة الیمان حّتی 
َیَدع الکذَب ِجّدُه َوهزلَُه. 

هیچگاه کسی به حقیقت 
ایمان نمی رسد مگر اینکه 
دروغ را چه جدی و چه 

شوخی ترک کند. 

قال علی
 علیه السالم:
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ش��هر.خش��ت.واقع.در.منتهی.الیه.

اس��تان.فارس.قرار.دارد..در.سال.1361.

یکی.از.روحانیون.متعهد.و.برجسته.از.قم.

برای.تبلیغات.به.این.شهر.اعزام.می.شود..

وی.ضم��ن.انج��ام.تبلیغ��ات.مذهب��ی،.

موضوع.افتتاح.صندوق.قرض.الحس��نه.را.

با.جوانان.و.مردم.متّدین.این.شهر.مطرح.

و.با.تشکیل.هیئت.امناء،.نسبت.به.تهیه.

و.تدوین.اساس��نامه.و.راه.اندازی.صندوق.

قرض.الحس��نه.اق��دام.نم��ود.و.نهایتا.در.

1361/12/07.با.50.هزار.تومان.سرمایۀ.

اولیه.صندوق.به.ثبت.رس��یده.و.ش��روع.

ب��ه.کار.نمود..در.همی��ن.دوران.روحانی.

بزرگوار.حجت.االسالم.والمسلیمن.شیخ.

گزارشی از صندوق قرض الحسنۀ 
شهید روحانی نژاد )خشت(

محمد.روحانی.نژاد.که.بانی.و.مؤس��س.

صندوق.ب��ود،.در.جبهه.ه��ای.نبرد.حق.

علیه.باطل.شربت.شهادت.نوشیده.و.لذا.

این.صندوق.به.نام.صندوق.قرض.الحسنه.
شهید.روحانی.نژاد.خشت.نامگذاری.شد.
ای��ن.صن��دوق.در.آغ��از.کار.خود.و.
با.س��رمایۀ.ف��وق.با.پرداخ��ت.مبلغ.10.
ه��زار.تومان.ب��ه.عن��وان.وام.در.خدمت.
محروم��ان.و.نیازمن��دان.قرارگرفت.که.
معموال.با.کارم��زد.3%.و.پرداخت.وام.با.
اقس��اط.ده.ماهه.شروع.به.وام.دادن.کرد.
و.اکنون.درس��ال.1392.با.گذشت.بیش.
از.30.س��ال.و.اندی.مبلغ.وام.ها.تا.سقف.
یک.میلیون.تومان.با.اقس��اط.10.ماهه.

ارتقاء.داده.ش��ده.اس��ت..نحوۀ.وام.دهی.

به.افراد.بس��یار.راحت.است.و.متقاضیان.

ب��ا.مراجعه.ب��ه.صن��دوق.و.تکمیل.فرم.

مربوط��ه.و.معرفی.فردی.واجد.ش��رایط.

به.عنوان.ضامن.در.اسرع.وقت.پرداخت.

خواهد.شد..معموال.وام.های.پرداختی.در.

جهت.رفع.بده��کاری،.خرید.جهیزیه.و.

سایر.مایحتاج.زندگی،.درمان.هزینه.های.

عمران��ی.و.تحصیل��ی.دانش.آم��وزان.و.

دانش��جویان.پرداخ��ت.می.ش��ود..قابل.

ذکر.اس��ت.بیماران��ی.که.ب��رای.هزینۀ.

درمان.خود.یا.اعض��ای.خانواده.مراجعه.

می.نماین��د.ب��دون.هیچ.گون��ه.معطلی.

وبا.رعای��ت.جوانب.قانون��ی.وام.به.آنان.

صندوق قرض الحسنه شهید روحانی نژاد)خشت( با قدمت 30 ساله در خدمت نیازمندان آبرودار بوده و هست. آقای 
سیدمحمدهاشمی مدیرعامل صندوق قرض الحسنه روحانی نژاد خشت با ارسال نامه ای به دفتر نشریۀ قرض الحسنه 
در س�ازمان اقتصاد اسالمی ایران گزارشی از عملکرد 30 سالۀ این صندوق و نحوۀ همکاری خود با سازمان اقتصاد 

اسالمی ایران ارائه کرده است. ماحصل این گزارش را در زیر می خوانید: شماره 56
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مبلغ پرداختیتعداد وام         دوره گزارش      

240/000/000 ریال2400 ققرهسال 61 تا 70

3/615/500/000ریال7618 فقرهسال 71 تا 80

38/060/100/000ریال13911 فقرهسال 81 تا 90

13/961/000/000 ریال2106 فقره1391/01/05 تا 1392/04/31

55/876/600/000ریال26035 فقرهجمع کل

پرداخت.خواهد.شد..
ای��ن.صن��دوق.از.ب��دو.تأس��یس.
تاکنون.ارتب��اط.نزدیکی.با.س��ازمان.
اقتصاد.اسالمی.ایران.داشته.و.همواره.
از.نظرات.و.ارشادات.مسئوالن.محترم.
س��ازمان.بهره.مند.شده.و.در.اوایل.کار.
نیز.چن��د.فقره.ای.وام.ه��ای.کمکی.از.
س��وی.س��ازمان.به.این.صندوق.تعلق.

گرفته.است..
س��رمایۀ.فعلی.صن��دوق.از.طرف.
خّیرین.و.س��ایر.شهروندان.عزیز.است.
که.به.دلخواه.سرمایه.گذاری.نموده.اند.
و.در.این.راستا.از.حمایت.های.بیدریغ.
ائمۀ.جمعه.و.جماعات.و.خصوصا.امام.
جمعه.این.شهرس��تان.حجت.االسالم.
والمس��لمین.آقا.عباسی.هم.بهره.مند.
هس��تیم.و.هیئت.مدیره.هم.همواره.با.

ای��ن.بزرگواران.در.ارتباط.اس��ت.و.آنان.

زبان.گوی��ای.صن��دوق.در.تریبون.های.

جمعه.و.جماعات.می.باش��ند.که.همواره.

موج��ب.تش��ویق.و.ترغی��ب.خّیرین.در.

جه��ت.س��رمایه.گ��ذاری.در.صن��دوق.
گردیده.اند.

همچنین.این.صندوق.مفتخر.است.

که.از.بدو.تأس��یس.تاکنون.مبلغی.را.به.

عنوان.وام.ازدواج.با.ش��رایطی.آس��ان.تر.

ب��ه.مزدوجین.پرداخت.نم��وده.که.رقم.

پرداخت��ی.فعلی.در.ای��ن.خصوص.مبلغ.

یک.میلیون.تومان.بوده.که.در.20.قسط.
بازپرداخت.می.گردد..

در.مورد.س��اختمان.فعلی.صندوق.

بای��د.گفت.ک��ه.این.س��اختمان.متعلق.

ب��ه.صن��دوق.ب��وده.ک��ه.زمی��ن.آن.با.

مت��راژ.400.متر.مربع.در.س��ال.1366.

خریداری.و.س��اختمان.اداری.فعلی.نیز.

در.س��ال.1374.با.مت��راژ80.متر.مربع.

احداث.گردیده.که.هم.اکنون.محل.کار.
صندوق.اس��ت.

اعضای.هیئت.مدیره.هم.طبق.قانون.

به.مدت.دو.س��ال.و.بازرس.به.مدت.یک.

سال.انتخاب.و.پس.از.اتمام.موعد.قانونی.

مجدداً.رأی.گی��ری.و.انتخاب.می.گردند..

البته.کلیه.فعالیت.ه��ای.هیئت.مدیره.و.

ب��ازرس.رایگان.و.فق��ط.در.جهت.رضای.

پروردگار.اس��ت..جلس��ات.هیئت.مدیره.

معموال.ه��ر.دو.هفت��ه.یکب��ار.در.محل.

صندوق.تشکیل.و.مصوبات.هیئت.مدیره.

در.دفت��ری.باعنوان.دفتر.صورتجلس��ات.
مکتوب.می.گردد..

جدول.زیر.عملکرد.سی.سالۀ.صندوق.
را.به.صورت.دوره.ای.نشان.می.دهد:

مدیرعام��ل صندوق 
ق����رض الحس��ن����ه 
نژاد خشت:  روحانی 
مدیره  هیئ��ت  اعضای 
طب��ق قانون ب��ه مدت 
ب��ازرس  و  س��ال  دو 
ب��ه م��دت ی��ک س��ال 
انتخاب و پس از اتمام 
موع��د قانون��ی مجدداً 
رأی گی��ری و انتخ��اب 

می گردند. 
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در.زمستان.س��رد.و.بی.روح.که.

خ��ون.در.رگ.ه��ای.زمین.خش��ک.

می.ش��ود،.ریش��ه.ها.همچن��ان.باقی.

می.مانند.و.هرازگاهی.تنه.خش��ک.و.

سرمازده.درخت.با.اشعه.هایی.هرچند.

ک��م.رمق.از.تابش.گرمای.خورش��ید.

جانی.دوب��اره.می.گیرد..صندوق.های.

قرض.الحس��نه.ریش��ه.هایی.در.جان.

س��رد.و.خس��ته.و.ب��ی.روح.درختان.

سرمازده.و.انسان.های.آبرودار.هستند.

که.وقتی.دس��تی.به.سوی.آنها.برای.

رف��ع.ی��ک.گرفت��اری،.درم��ان.یک.

بیماری.یا.کمک.هزینه.تحصیل.دراز.

ش��ود،.بی.ریا.و.بی.منت.دست.پر.بر.
می.گردن��د..انس��ان.های.صالح.و.بی.
توقعی.که.بدون.هیچ.چشمداشتی.
ریش��ه.های.درخت.قرض.الحس��نه.
محسوب.می.ش��وند.نیاز.به.آبیاری.
و.تقویت.از.س��وی.اف��راد.خّیر.و.

نوع.دوس��ت.دارند.که.مانع.
درخت. ش��دن. خش��ک.
این. قرض.الحسنه. تنومند.

سنت.حسنه.و.زیبای.اسالمی.شوند..

پس.ت��ا.فرصت.هس��ت.بای��د.برای.

تقویت.ای��ن.درخت.که.در.سراس��ر.

ایران.اس��المی.ریش��ه.دوان��ده.همه.

دس��ت.به.دس��ت.دهیم..چرا.که.بی.
تردید.س��نت.زیبای.قرض.الحسنه.

پ��اداش.دنیوی.فراوان��ی.دارد.و.مایه.

فزونی.مال.می.شود.و.پاداش.اخروی.

بی.ش��ماری.هم.به.دنبال.دارد.که.در.

آیاتی.از.قرآن.کریم.نیز.بدانها.اشارات.
فراوانی.شده.است..

در.جهان��ی.ک��ه.انس��ان.ها.همه.

محت��اج.ی��اری.و.دلجوی��ی.از.ه��م.

هستند.ترویج.و.توسعۀ.سنت.حسنه.

قرض.الحس��نه.گامی.مثب��ت.در.این.

راس��تا.تلق��ی.می.ش��ود..ض��روروت.

توس��عه.و.راهکارهای.گس��ترش.این.

قرض.الحسنه. و.صندوق.های. س��نت.

موضوعی.است.که.با.دکتر.سیدهاشم.

پوریزدان.پرس��ت.اقتصاددان.و.عضو.

هیئ��ت.علمی.دانش��گاه.ش��یراز.در.

می��ان.گذاش��تیم.و.دیدگاه.های.او.را.

در.این.باره.جویا.ش��دیم..این.استاد.

اقتصاد.با.اشاره.به.اینکه.یکی.از.سنن.

اسالمی.و.دستورات.قرآن.کریم.دادن.

قرض.الحس��نه.ب��ه.نیازمندان.اس��ت.

خاطرنش��ان.کرد:.در.روای��ات.آمده.

اس��ت.که.قرض.دادن.ثواب.بیشتری.

از.صدقه.دارد.و.در.قرآن.هم.خداوند.

ب��ه.قرض.الحس��نه.دهن��دگان.وعده.

پ��اداش.مضاع��ف.داده.و.آن.را.قرض.
خود.دانسته.است..

دکتر.پوریزدان.پرس��ت.با.تأکید.

بر.آنکه.خداوند.وعده.زیاد.کردن.

مال.را.به.قرض.دهندگان.و.وعده.

نابودشدن.مال.به.ربا.دهندگان.را.

داده.اس��ت،.افزود:.قرض.دادن.

از.زمان.صدر.اس��الم.بسیار.

م��ردم. و. داش��ته. رواج.

مسلمان.بسیاری.از.نیازها.

و.مشکالت.خود.را.از.این.طریق.حل.

می.کردن��د.و.در.ایران.اس��المی.هم.

پس.از.پیروزی.انقالب.صندوق.هایی.

تأس��یس.ش��د.که.با.گرفتن.سپرده.

ه��ای.راکد.واندک.فعالیت.خود.را.به.

نیازمندان. به. قرض.الحس��نه. دادن.

قرض الحسنه با حمایت نکوکاران 
شکوفا می شود
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معط��وف.داش��تند..در.حال��ی.ک��ه.

اکث��ر.س��پرده.های.مردم.کش��ور.به.

واری��ز. قرض.الحس��نه. حس��اب.های.

می.ش��ود..اما.بانک.ها.ب��ه.آن.صورت.

ک��ه.باید.به.ای��ن.امر.ب��ه.نحوی.که.

اس��الم.دس��تور.داده.توج��ه.نکردند.

واین.س��رمایه.های.هنگفت.مردم.به.

جای.دادن.وام.های.قرض.الحس��نه.به.

نیازمندان.آن.هم.بدون.چشمداشت.

ب��ه.دالی��ل.اداری.مث��ل.مش��کالت.

بازگش��ت.و.خطراتی.که.ممکن.است.

داش��ته.باش��د،.در.اختیار.نیازمندان.

قرار.نگرفت.و.از.مس��یر.قرض.الحسنه.
دور.شده.است.

وی.گفت:.در.صورتی.که.حجم.

عظیم.سپرده.های.مردم.می.توانست.

نیاز.بسیاری.از.نیازمندان.را.برطرف.

کند.و.بانکها.می.توانس��تند.به.خاطر.

اهداف.معنوی.مانند.ازدواج.جوانان.

و.خرید.جهیزیه.یا.رفع.مش��کالتی.

از.قبیل.س��اخت.مسکن.برای.اقشار.

ک��م.درآمد.س��پرده.های.م��ردم.را.

بس��یج.کرده.و.به.راه.ه��ای.معنوی.
بکش��انند.

وی.ب��ا.اع��الم.اینکه.بر.اس��اس.

آم��ار.موج��ود.بی��ش.از.60.درصد.

ص��ورت. ب��ه. م��ردم. س��پرده.های.

قرض.الحس��نه.در.بانک.ها.گذاش��ته.

ک��رد:. خاطرنش��ان. اس��ت،. ش��ده.

مس��ئوالن.بانک.ه��ا.بهتر.اس��ت.به.

ج��ای.آنک��ه.اع��الم.کنن��د.مثال.4.

دستگاه.خودرو،.صدها.جایزۀ.نقدی.

و.غیرنقدی.به.سپرده.گذاران.تعلق.

امسال.هزینه. اعالم.کنند. می.گیرد،.

ازدواج.200.ه��زار.نف��ررا.از.طریق.

می.کنی��م. تأمی��ن. قرض.الحس��نه.

ت��ا.م��ردم.به.خاط��ر.اج��ر.معنوی.

در. عظیمی. گذاری.ه��ای. س��رمایه.
بنمایند. قرض.الحسنه. صندوق.های.
وی.با.اش��اره.به.اینک��ه.بانک.ها..
می.توانن��د.س��رمایه.های.عظیمی.را.
در.اختیار.صندوق.های.قرض.الحسنه.
ق��رار.دهند.تا.مش��کالت.زی��ادی.از.
جوانان.رفع.شود..چرا.که.تنها.مکانی.

که.قرض.الحس��نه.ها.جمع.می.شود.و.

در.اختیار.نیازمن��دان.قرار.می.گیرد،.
صندوق.های.قرض.الحسنه.است..

دکت��ر.پوریزدان.پرس��ت.به.آثار.

مثب��ت.و.چرخ��ه.راح��ت.پ��ول.در.

صندوق.ه��ای.قرض.الحس��نه.اش��اره.

کرده.و.اف��زود:.ای��ن.صندوق.ها.آثار.

مثبتی.خ��ارج.از.روال.بانک.ها.دارند.

وب��ا.وام.های��ی.هرچن��د.ان��دک.که.

می.دهند،.مش��کالت.زیادی.از.مردم.
را.حل.می.کنند.

ضمن.آنکه.در.شرایط.اقتصادی.

فعلی.برای.گسترش.این.صندوق.ها.

ه��ر.صنفی.می.تواند.برای.خود.یک.

تأس��یس. قرض.الحس��نه. صن��دوق.

کن��د.ومش��کالت.جزئ��ی.را.ح��ل.

نمایند.و.در.جهت.اهداف.اس��المی.

با.س��نجیدن.تمام.جوانب.که.مورد.

نگیرد،. قرار. اس��تفاده.کس��ی. سوء.

این.صندوق.ها.را.گس��ترش.داد.تا.

از. آثار.مثبتی.که.ش��رع.خواس��ته.
آنها.حاصل.ش��ود.

دکتر سیدهاشم پوریزدان پرست 
اقتصاددان و عضو هیئت علمی 

دانشگاه شیراز:
این صندوق ها آثار مثبتی خارج از 
روال بانک ها دارند وبا وام هایی 

هرچند اندک که می دهند، مشکالت 
زیادی از مردم را حل می کنند.
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صندوق.های.قرض.الحسنه.مؤسساتی.

هس��تند.که.به.حک��م.قانون.ب��ه.وجود.

آمده.ان��د..مؤسس��ین.این.نهاده��ا.افراد.

وارس��ته.و.معتقدی.هس��تند.که.اجرای.

سنت.اسالمی.قرض.الحسنه.پرداخت.وام.

ضروری.و.بدون.بهره.به.طبقۀ.محروم.و.کم.

درآمد.هدف.اصلی.آنهاست.وبا.قصد.قربت.

وباهدف.کوش��ش.به.رفع.نیاز.محرومان.

به.تأس��یس.صندوق.همت.گماش��ته.اند..

الحق.اکثر.صندوق.های.قرض.الحسنه.در.

راه.و.هدف.مق��دس.خود.قرین.موفقیت.

بوده.ان��د.و.با.تأدیه.قرض.الحس��نه.بدون.

به��ره.و.اندک.مزد.کار.ع��دۀ.زیادی.را.از.

چنگال.رباخواران.رهانیده.اند..ویرانه.هایی.

را.مرم��ت.کرده.ان��د،.توانای��ی.تش��کیل.

خانواده.به.مس��لمانی.بخشیده.اند..درد.و.

رنج.مریض��ی.را.بهبودی.داده.اند..خالصه.

ت��وان.و.توش��ۀ.خ��ود.را.قربۀ.ال��ی.....و.

مخلصانه.به.طب��ق.اخالص.نهاده.اند.تا.از.

طریق.تأدیه.قرض.الحس��نه.از.درماندگان.

دستگیری.کنند..هرگاه.بی.طرفانه.نقش.

صندوق.های.قرض.الحسنه.در.محرومیت.

زدایی.و.کمک.به.مستمندان.بررسی.شود.

بی.ش��ک.این.نهادها.در.ردیف.مؤسسات.

مقدس��ی.قرار.دارند.که.جز.اشاعۀ.سنت.

پ��اکان.و.خدمت.به.خل��ق.هدفی.ندارند..

مس��لما.قرض.الحس��نه.درتاری��خ.تعاون.

صفح��ۀ.زرین.برجس��ته.ای.را.به.خویش.
اختصاص.خواهد.داد.

.......ح��ال.که.در.جامعه.اس��المی.

ای��ران.چنی��ن.نهادهای��ی.تأس��یس.و.

ب��ارور.گش��ته.وظیفۀ.اعض��ای.صندوق.

قرض.الحس��نه.را.سنگین.ترساخته.است..

از.طرف��ی.سزاواراس��ت.ک��ه.در.اش��اعۀ.

این.س��نت.کوش��ش.م��داوم.و.جّدیت.

پیگیرص��ورت.گی��رد..به.خانه.کاش��انۀ.

مستمندان.در.محرومترین.نقاط.راحتی.

و.گرما.بخشد.و.از.سوی.دیگر.این.شجره.

را.از.آفات.بزداین��د..اگر.معدودی.دچار.

آلودگی.گشته.اند،.آنها.را.با.چیره.دستی.

از.دامن.قرض.الحسنه.پاک.کنند.و.اجازۀ.

تجاوز.به.حریم.پر.حرمت.قرض.الحس��نه.

به.افراد.س��ود.جو.ندهند..طبیعی.است.

افراد.سود.پرس��ت.و.ناآگاه.درجامعه.به.

انتظار.نشس��ته.اند.ت��ا.ازحیثیت.و.اعتبار.

دیگران.س��ود.جویند..به.مکنت.خویش.

بیفزایند.و.نام.آور.گردند..برای.خاموش.

س��اختن.لهیب.طمع.یا.ب��ه.صرف.بدنام.

ک��ردن.صندوق.ها.یا.ناخودآگاه،.صندوق.

قرض.الحسنه.تأسیس.کنند.وبا.تمهیدات.

نامش��روع..حیله.های.نامبارک.دست.به.

تبلیغ��ات.نامرئی.و.گوناگ��ون.بزنند.و.به.

امید.واه��ی.پرداخت.وام.ه��ای.جدولی.

و.قراردادی.س��پرده.افراد.س��اده.دل.را.

با.اس��تفاده.از.نام.مقدس.قرض.الحسنه.

برباین��د.وبا.این.ش��یوه.پس.ان��داز.یک.

عم��ر.مس��لمانی.را.از.کف��ش.بی��رون.

کنن��د.و.صاحب.س��پرده.بی.خب��ر.را.در.

انتظاردریافت.وام.چند.برابر.بگذارند..چه.

بسا.این.امید.واهی.او.رابه.قبول.تعهداتی.

نیز.مجبور.س��ازد..پس.از.گذشت.مدت.

زمان��ی.متوجه.ش��ود.نه.از.تاک.نش��انی.

اس��ت.و.ن��ه.از.تاک.نش��ان..س��رمایه.و.

پس.انداز.توام��ا.به.خطر.افت��اده.و.امید.

گرفتن.وام.به.یاس.گرائیده.است..چنین.

واقعه.تهدیدی.جدی.ب��رای.افراد.ناآگاه.

و.زنگ.بیدار.باش��ی.ب��رای.صندوق.های.

قرض.الحس��نه.اس��ت.که.عده.ای.فرصت.

طلب.به.کمین.نشسته.اند..خانواده.هایی.

رابه.بحران.کش��ند.و.حیثی��ت.و.اعتبار.

صندوق.های.قرض.الحسنه.را.خدشه.دار.
سازند.

همان.صندوق.هایی.هس��تند. اینان.

ک��ه.کار.خود.را.ب��ر.پای��ۀ.پرداخت.وام.

جدولی.ی��ا.ق��راردادی.نهاده.اند.که.این.

عمل.نامشروع.و.خالف.موازین.تجاری.و.

اقتصادی.است.و.تکلیف.و.وظیفه.اقتضاء.

می.کند.با.چنین.مؤسساتی.شدیداً.مبارزه.

ش��ود..پرداخت.وام.جدولی.یا.قراردادی،.

وامی.اس��ت.که.به.ش��رط.پرداخت.وام،.

سپرده.اش��خاص.گرفته.می.شود.و.دفتر.

حضرت.امام.رض��وان.اهلل.تعالی.به.باطل.

و.حرام.بودن.این.شرط.فتوا.صادر.کرده.

و.آنرا.در.حکم.ربا.قرار.داده.اس��ت..پس.

وام.جدولی.یا.قراردادی.خالف.ش��رع.و.

حرام.اس��ت.و.اجتناب.ازاین.عمل.برای.

کلیۀ.صندوق.ها.تکلیف.شرعی.است..وام.

جدولی.ی��ا.قراردادی.که.قبول.س��پرده.

به.ش��رط.تأدیه.وام.چند.برابر.اس��ت،.از.

نظر.گردش.پول.و.س��رمایه.گذاری.نیز.

امری.ممتنع.و.غیرممکن.اس��ت.و.هیچ.

مؤسس��ه.یارای.انج��ام.چنین.تعهدی.را.

ندارد.و.نتیجۀ.آن.بحران.مالی.و.توقف.و.
ورشکستگی.است..

.......هرچن��د.س��ازمان.اقتص��اد.

اس��المی.ایران.کراراً.ب��ا.درج.در.جراید.

و.انتش��ار.اطالعیه،.نامش��روع.بودن.وام.

جدولی.و.خطراقتص��ادی.آنرا.به.آگاهی.
عموم.رس��انده.اس��ت،.معذالک.مجدداً.
خاطرنشان.می.ش��ود.هنوز.اندکی.تحت.
عنوان.صندوق.قرض.الحسنه.به.این.رویه.
نامطلوب.و.عمل.حرام.ادامه.می.دهند.و.
درعین.حال.که.س��پرده.افراد.رابه.خطر.
می.اندازند.و.مؤسس��ه.خود.را.به.سقوط.
و.نابودی.می.کش��انند،.حیثیت.و.صیانت.
صندوق.ه��ای.قرض.الحس��نه.را.که.جز.
خدمت.هدف��ی.ندارند،.م��ورد.تهدید.و.
خطرقرارمی.دهند..لذا.تکلیف.این.اس��ت.
که.از.انعقاد.هرگونه.ق��رارداد.با.اینگونه.
مؤسسات.و.سپرده.گذاری.و.ایجاد.ارتباط.
با.آنها.اجتناب.کنی��م.و.از.وجود.چنین.
مؤسساتی،.ساحت.مقدس.قرض.الحسنه.
را.پاک.سازیم.و.درعین.حال.این.بهانه.را.
از.دست.مخالفان.قرض.الحسنه.بگیریم..
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قرض.الحس��نه.به.عنوان.ی��ک.عامل.عبادی.و.خیر.

خواهانه.در.شرع.انور.مورد.تاکید.قرار.گرفته.این.سنت.

ریش��ه.در.اعتقاد.مس��لمانان.دارد.و.نسبت.به.صدقه.و.

س��ایر.خیرات.ممتاز.اس��ت،.زی��را.پاداش.ف��وق.العاده.

اخروی.و.دنی��وی.مانند.آمرزش.گناهان.و.مژده.دخول.

در.جنت.سراس��ر.امن.و.سرش��ار.از.نعمات.بر.آن.مقرر.

ش��ده.صدقه.و.قرض.الحس��نه.هر.دو.احسان.محسوب.

می.ش��وند..صدقه.گذش��تن.از.اصل.و.س��ود..آن.است.

ول��ی.در.قرض.از.س��ود.آن.می.گ��ذرد.و.اصل.در.ذمه.

مدیون.باق��ی.می.ماند.و.در.هر.دو.تع��اون.وجود.دارد.

و.روش.رفع.نیاز.محرومین.محس��وب.می.ش��ود..قرض.

الحسنه.به.صدقه.برتری.دارد.زیرا.گیرنده.صدقه.مکلف.

به.بازپرداخت.نمی.باش��د..ممکن.است.اشخاص.که.در.

تنگدستی.قرار.ندارند.تقاضای.دریافت.صدقه.کنند.و.به.

س��بب.بالعوض.بودن.و.تهیه.سهل.آن.ارزش.زیادی.به.

آن.قائل.نش��وند..صدقه.موجب.تنزل.شخصیت.گیرنده.

خواهد.بود..اش��خاص.دارای.مناع��ت.از.صدقه.گرفتن.

خ��ودداری.می.کنند.اما.قرض.الحس��نه.ب��رای.از.بین.

ب��ردن.فقر.پنهان.در.جامعه.نق��ش.موثری.دارد.زمینه.

فعالی��ت.اقتصادی.و.کس��ب.و.کار.را.فراهم.می.س��ازد.

ق��رض.گیرنده.برای.رهایی.از.دین.و.برائت.ذمه.خویش.

به.کس��ب.و.کار.می.پردازند..اس��تاد.عالمه.طباطبایی.

رضوان.اهلل.تعالی.علیه.در.کتاب.شریف.تفسیر.المیزان.

صرف.کردن.اموال.در.راه.خدا.وام.دادن.به.او.ش��مرده.

شده.اس��ت.زیرا.در.راه.او.مصرف.می.شود.و.چند.برابر.

آن.هم.به.ایشان.داده.خواهد.شد.و.همچنین.در.معانی.

االخبار.از.حضرت.صادق.)ع(.روایت.کرده.که.چون.آیه.

)).من.جاء.بالحس��نه.فله.خیرمنها.((.نازل.ش��د.رسول.

خ��دا.عرض.کرد.:.بار.الها.افزون.فرما،.پس.این.آیه.نازل.

ش��د.))من.جاء.بالحسنه.فله.عشر.امثالها.((.باز.پیغمبر.

عرض.کرد.:.بار.الها.افزون.فرما،.پس.این.آیه.نازل.ش��د.

))َم��ن.َذا.الذی.یَق��َرَض.اهلل.َقرضاً.حس��ناً.فیضا.عفه.لَه.

اَضعافا.َکثیرةً((.رس��ول.خدا.دانست.بخششی.را.که.در.
بسیار.شمرد.شماره.و.نهایتی.ندارد.

نظر.به.این.بحث.و.روای��ات.منقول.از.منابع.معتبر.

از.جمله.حدیث.مذکور.در.کتاب.سنن.ابن.باحر.پیامبر.

اکرم.صلی.االه.علیه.فرموده.اند.:.ش��ب.معراج.دیدم..بر.

در.بهش��ت.چنین.نوش��ته.بود.که.صدقه.ب��ه.ده.برابر.و.

ق��رض.به.هجده.برابر.پاداش.داده.میش��ود..از.جبرئیل.

پرس��یدم.چرا.پاداش..قرض.بیشتراست..جبرئیل.پاسخ.

داد.ممکن.اس��ت.خواس��تار.صدقه.دارا.باشد.و.لی.وام.

گیرن��ده..چون.می.دان��د.بای��د.آن.را.برگرداند..لذا.در.

هنگام.نیاز.قرض.می.گیرد..این.اس��ت.قرض.الحسنه.از.
نظر.شأن.و.پاداش.از.صدقه.برتر.است.

نمل.90
بقره.245

شأن و اعتبار قرض الحسنه

قرض الحسنه برای از بین بردن فقر 
پنهان در جامعه نق��ش موثری دارد 
زمین��ه فعالیت اقتصادی و کس��ب و 

کار را فراهم می سازد
آثار زیانبار 
حاکمان ظالم

ِإذا َکَذَب الُوالُة ُحِبَس الَمَطُر، 
ولَة َو  لطاُن هانَِت الدَّ َو ِإذا جاَر السُّ
کوُة ماَتِت الَمواشی. إذا ُحِبَسِت الزَّ

زمانی که حاکمان دروغ بگویند باران 
نبارد و چون زمامدار ستم ورزد، 

دولت خوار گردد و اگر زکات اموال 
داده نشود، چهارپایان از بین بروند.                                                    

بحاراالنوار
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آیا حذف نام مقدس ائمه معصومین )ع( از 
صندوقهای قرض الحسنه سزاوار است؟

به.اع��الم.بانک.مرکزی.صندوق.های.قرض.الحس��نه.با.

نام.ه��ای.ائمه)ع(.ثب��ت.قانونی.نمی.ش��وند.و.باید.تغییرنام.

بدهند..مس��ئوالن.محترم.بانک.عل��ت.چنین.تصمیمی.را.

تخلفات.برخی.صندوق.های.قرض.الحس��نه.اعالم.و.چنین.

استدالل.کرده.اند.که.این.تخلفات.به.جایگاه.معصومین)ع(.
در.جامعه.خدشه.وارد.می.کند.

هرچند.دغدغۀ.مس��ئوالن.بانک.نس��بت.ب��ه.جایگاه.و.

منزلت.پیش��وایان.دینی.قابل.تقدیراس��ت.و.م��ا.نیزبه.آن.

احت��رام.می.گذاری��م،.ولی.با.توج��ه.به.نکاتی.ک��ه.در.پی.

می.آید،.به.نظر.می.رس��د.که.ای��ن.تصمیم.کمی.عجوالنه.و.

غیرکارشناسانه.اتخاذ.شده.است.و.حتی.می.توان.گفت.که.
در.حیطۀ.وظایف.اصلی.بانک.مرکزی.نیست.

اوال،.مگ��ر.اصل”قرض.الحس��نه”.ی��ک.مفه��وم.قرآنی.

نیس��ت.و.بار.ارزش��ی.و.دینی.ندارد؟.آیا.براساس.استدالل.

ف��وق.می.ت��وان.نام.قرض.الحس��نه.را.نیز.ب��ه.خاطر.تخلف.

ع��ده.ای.تغیی��ر.داد.و.ب��ه.مؤسس��ان.صندوق.ه��ا.گفت.به.

خاطرخدش��ه.وارد.ش��دن.به.مفاهیم.قرآنی،.حق.ندارند.از.

نام”قرض.الحسنه”.اس��تفاده.کنند؟.عالوه.بر.آن،.در.کشور.

اسالمی.ما.بس��یاری.از.اماکن.مثل.میادین.و.بزرگراه.ها.به.

نام.امامان.معصومین)ع(.پیشوایان.و.علما.مّزین.شده.است..

مق��ارن.با.همین.اس��تدالل،.ما.باید.مثال.ب��ه.خاطر.حضور.
عده.ای.متخلف.در.فالن.خیابان،.نام.آن.را.تغییر.دهیم!

ثانیا.وظیف��ۀ.اصلی.بانک.مرکزی.نظ��ارت.بربانک.ها.و.

نهادهای.مالی.اس��ت..برای.جلوگیری.از.تخلفات.احتمالی.

نی��ز.بهتر.این.اس��ت.که.نظارت.دقیقتر.ص��ورت.گیرد.و.با.

متخلفان.هم.قاطعانه.برخورد.ش��ود..ام��ا.بانک.مرکزی.به.

جای.اینکه.برای.جلوگیری.از.تخلف.راهکارهای.مؤثر.را.به.

اجرا.گذارد،.می..خواهد.صورت.مس��ئله.را.پاک.کند..دراین.

میان.مس��ئلۀ.اصلی.یعنی.تخلف.همچن��ان.باقی.می.ماند.

و.می.توان��د.جامعه.را.متضرر.و.اعتماد.مردم.را.نس��بت.به.
مسئوالن.سلب.کند.

در.جامعۀ.م��ا.هیچکس.نمی.تواند.کارایی.صندوق.های.

قرض.الحس��نه.را.نادی��ده.بگیرد..ای��ن.صندوق.ها.همه.جا.

حض��ور.دارند.و.در.واحده��ای.کوچکتر.و.خصوصی.تر.مثل.

خانواده.ها.گرفته.تا.واحدهای.رسمی.و.حتی.نهادهای.مالی.

و.پول��ی.مثل.بانک.ها.فعال.هس��تند..بنابراین.صندوق.های.

قرض.الحس��نه.هم.ضروری.هس��تند.و.هم.اقش��ار.متدین.

کش��ورمان.به.خاطرحفظ.و.حت��ی.رواج.ارزش.های.دینی.

واسالمی.پاس��داری.ازاین.ارزش.هاس��ت.که.صندوق.های.

قرض.الحس��نه.را.تأس��یس.می.کنند.یا.محض.مش��ارکت.

در.ام��ور.خیر.و.کس��ب.ثواب.و.اجر.اخ��روی.در.آنها.عضو.

می.ش��وند.و.ب��رای.تجل��ی.اجتماعی.این.گرایش��ات.صرفا.

مذهبی،.منطقی.اس��ت.که.از.اس��ماء.متبرک��ه.و.مفاهیم.

قرآنی.اس��تفاده.شود.وتخلفات.نیزاستنثناء.بر.قاعده.است..

لذا.نمی.توان.گفت.به.خاطرتخلف."برخی" صندوق.ها،.همۀ.
صندوق.های.قرض.الحسنه.باید.تغییرنام.بدهند.

اتفاقا،.به.خاطر.منزلت.مؤکد.قرآنی.“قرض.الحس��نه”.و.

آمیختگی.آن.با.مفاهیم.ارزشی.و.دستورات.مذهبی.مهمی.

چ��ون.“کمک.به.مس��تمندان”.را.نمی.توان.از.این.ارزش.ها.
جدا.کرد.و.مثال.نام.های.عرفی.و.غیرمذهبی.برآن.نهاد.

به.هرحال.بهتراس��ت.که.مس��ئوالن.بان��ک.مرکزی.در.

ای��ن.تصمی��م.خود.تجدید.نظ��ر.کنند.و.به.ج��ای.برخورد.

ریشه.ای.با.پدیده.هایی.چون.کالهبرداری.و.سوءاستفاده.که.

درهمۀ.حوزه.ها.و.اصناف.رواج.دارد،.نامگذاری.صندوق.های.
قرض.الحسنه.به.حوزه.های.عرفی.و.غیرمذهبی.ارجاع.ندهند.

سبحان محقق
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نوشته آقای علی اکبرفقیهی از صندوق قرض الحسنۀ
 زینبیه سبزوار

اولین.صندوق.قرض.الحس��نه.که.در.اس��الم.ش��کل.گرفت.به.

وس��یلۀ.رس��ول.بزرگوار.اس��الم)ص(.بود..هنگامی.ک��ه.به.مدینه.

مهاجرت.فرمودند.پس.از.تشکیل.حکومت.اسالمی.این.صندوق.را.
با.این.شیوه.افتتاح.کردند:

هر.ش��ب.در.مس��جد.بعد.از.نماز.مغرب.که.ه��وا.کامال.تاریک.

ش��ده.بود،.انبانی.را.که.مبلغی.مثال.50.دینار.در.داخل.آن.بود.به.

سلمان.می.داد.و.س��لمان.از.جلو.صفوف.نمازگزاران.عبور.می.کرد..

نمازگ��زاران.موظف.بودند.که.دستش��ان.را.در.گریبان.یا.به.تعبیر.

امروزی.ه��ا.جیب.خود.کرده.و.به.داخل.انبان.برده.به.هر.مقدار.که.

نیاز.روزانه.ش��ان.بود.از.انبان.بر.می.داش��تند.یا.وجوه.اضافی.ش��ان.

را.در.انب��ان.می.اندختند..احدی.مطلع.نمی.ش��د.که.افراد.از.انبان.

برداش��ته.اند.یا.به.آن.اضافه.کرده.ان��د.در.نتیجه.آنکه.نیازمند.بوده.

بی.نی��از.و.آنکه.بی.نیاز.بوده.به.نیازمن��د.کمک.کرده.بود..در.پایان.

پیامب��ر.اکرم)ص(.انب��ان.را.خالی.می.کرد.و.هر.ب��ار.چندین.برابر.

موجودی.اولیه.در.انبان.دینار.و.درهم.جمع.شده.بود..ثروتمند.به.

اجر.و.پاداش.معنوی.می.رس��ید.و.نیازمند.بی.نیاز.می.ش��د.و.فقر.و.

درماندگی.در.جامعه.اسالمی.ریشه.کن.می.شد.و.احدی.بر.دیگری.

فخر.و.مباهات.نداش��ت.و.آبرو.و.حیثیت.افراد.محفوظ.می.ماند..اما.

ام��روزه.ناچاریم.از.وام.گیرنده.مع��رف.و.ضامن.معتبر.بگیریم.و.با.

همۀ.اجرای.مقررات.و.اسناد.معتبر.باز.هم.اقساط.به.درازا.می.کشد.

و.بعضا.به.تعبیری.س��وخت.و.س��از.هم.دارد..نبود.تعهد.و.صداقت.

موجب.ش��ده.است.که.آبرو.و.کرامت.انس��انی.به.فراموشی.سپرده.

ش��ود.و.اعتماد.فی.مابین.افراد.ن��ه.کم.رنگ.که.کامال.از.بین.رفته.

اس��ت..نه.خدایی.و.نه.قیامتی.و.نه.سؤال.و.جوابی.که.هرکس.خر.

مرادش.را.س��وار.ش��ده.و.چون.از.پل.گذشت.همه.دیونی.که.افراد.

خّیر.وسیله.ترقی.و.آسایش.او.را.فراهم.کرده.اند.نادیده.می.گیرد.به.

امید.روزی.که.با.ظهور.حضرت.مهدی.صاحب.الزمان)عج(.ش��اهد.

تحقق.مدینه.فاضله.ای.باش��یم.و.زمینۀ.رش��د.و.تکامل.انس��ان.ها.
فراهم.شود..انشاءاهلل.

نامه آقای اسدی مدیرعامل 
صندوق قرض الحسنه 
انصارالمهدی بشرویه 

مق��دم. اس��دی. آق��ای.حس��ین.

مدیرعام��ل.صن��دوق.قرض.الحس��نه.

انصارالمهدی.بشرویه.با.اشاره.به.اینکه.

مح��ور.مطالب.نش��ریه.بای��د.فقط.در.

قرض.الحس��نه. صندوق.های. خصوص.

سراس��ر.کشور.باش��د،.پیشنهاد.کرده.

بهت��ر.اس��ت.در.مجل��ه.صندوق.های.

شهرس��تان.های. در. قرض.الحس��نه.

مختلف.ه��م.معرفی.ش��وند.تا.بدین.

ترتی��ب.دلگرم��ی.ب��رای.صندق.های.

قرض.الحس��نه.در.مناطق.دور.دست.و.
محروم.باشد.

ک��رد:. اضاف��ه. همچنی��ن. وی.

صفحاتی.به.قطع��ات.ادبی.و.حکایات.

اختصاص.یابد.و.تس��لیت.ها.عمومیت.
پیدا.کند.

ضمن.تش��کر.از.پیشنهادات.شما.

انش��اءاهلل.نس��بت.به.آن.توجه.خواهد.
شد...

رسول 
خدا فرمودند: 

ما پیامبران از طرف 
خدا موظفیم که با مردم 
مدارا کنیم همانطور که 
موظفیم واجبات الهی را 

بجا آوریم. 
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ذکاوت شاگرد خراسانی

س��الها.قبل.علی.اصغر.حکمت.وزیر.نام��دار.عصر.پهلوی.به.

خراسان.رفته.بود.و.در.آنجا.به.همراه.شوکت.الملک.امیر.بیرجند.

به.قائنات.برای.بازرسی.به.یکی.از.مدارس.خراسان.رفتند.و.این.

مدرس��ه.به.نام.ابن.یمین.ش��اعر.معروف.عصر.سربداران..نامیده.

ش��ده.بود..در.کالس.درس.بچه.ها.به.س��وال.وزیر.و.امیر.پاس��خ.

می.دادن��د..امیر.ش��وکت.الملک.به.ش��وخی.به.یک��ی.از.بچه.ها.

می.گوی��د:.آیا.می.توانی.بگویی.چه.حکمتی.بوده.اس��ت.که.این.

مدرس��ه.را.به.نام.ابن.یمین.نام.گذارده.اند.و.فی.المثل.به.نام.من.

یا.آقای.حکمت.وزیر.معارف.نامگذاری.نکرده.اند..ش��اگرد.جواب.

داد:.بله،.برای.اینکه.ابن.یمین.ش��اعر.معروفی.بوده.است..آقای.

حکمت.ضمن.اشاره.ای.به.ش��رح.احوال.ابن.یمین.رو.به.شاگرد.

کرده.و.با.مالیمت.به.او.می.گوید:.محصل.عزیز،.آیا.هیچ.ش��عری.

از.ابن.یمین.از.حفظ.داری.که.برای.ما.بخوانی؟.شاگرد.خراسانی.

ب��ال.تأمل.این.قطعه.را.با.صدای.رس��ا.و.بلند.ش��روع.می.کند.به.
خواندن:

اگر.دو.گاو.به.دست.آوری.و.مزرعه.ای
یکی.امیر.و.یکی.را.وزیر.نام.کنی

وگر.کفاف.معاشت.نمی.شود.حاصل
روی.و.شام.شبی.از.جهود.وام.کنی

هزار.بار.از.آن.به.که.بامداد.پگاه
کمرببندی.و.بر.چون.خودی.سالم.کنی

س��کوت.حاضران.را.فرا.گرفت..امیر.شوکت.الملک.در.حالی.

ک��ه.لبخند.م��ی.زد.رو.به.آقای.حکمت.ک��رد.و.گفت:.برای.امیر.

که.حکمت.این.نامگذاری.روش��ن.شد..جناب.وزیر.خود.دانند.و.
سپس.حاضران.لبخندزنان.از.کالس.خارج.شدند.

حاکم و مرد بیگناه

یکی.از.حکام.مردی.بیگناه.را.تهدید.و.تخویف.کرده.وبه.او.گفت:.

زود.باشد.که.ترا.به.قتل.برسانم.و.اوالدت.را.اسیر.کنم.و.مالت.را.

بستانم..آن.مرد.در.جواب.گفت:.زود.باشد.که.من.دین.ترا.غارت.
کنم.و.آخرت.ترا.خراب.نمایم.و.خداوند.را.با.تو.دشمن.سازم.

تو هنوز اسیر نفس 
خویش هستی

س��لجویی. ملکشاه. س��لطان.

بر.فقیهی.گوش��ه.نشین.و.عارفی.

عزل��ت.گزی��ن.وارد.ش��د..حکیم.

س��رگرم.مطالع��ه.ب��ود.و.س��ر.بر.

نداش��ت.و.ب��ه.ملکش��اه.تواض��ع.

نک��رد..بدانس��ان.که.س��لطان.به.

خشم.اندر.ش��د.و.به.او.گفت:.آیا.

تو.نمی.دانی.من.کیستم؟.من.آن.

س��لطان.مقتدری.هستم.که.فالن.

گردنک��ش.را.به.خواری.کش��تم.

و.ف��الن.یاغی.را.به.غ��ل.و.زنجیر.

کش��یدم.و.کش��وری.را.به.تصرف.

درآوردم..حکی��م.خندید.و.گفت:.

من.نیرومندتر.از.تو.هس��تم..زیرا.

من.کس��ی.را.کشته.ام.که.تو.اسیر.

چنگال.بی.رحم.او.هستی..شاه.با.

حیرت.پرسید:.او.کیست؟.حکیم.

به.نرمی.پاسخ.داد:.آن.نفس.است.

..من.نفس.خود.را.کش��ته.ام.و.تو.

هنوز.هم.اس��یر.نف��س.اماره.خود.

هس��تی.و.اگر.اس��یر.او.نبودی.از.

من.نمی.خواس��تی.که.پیش.پای.

تو.ب��ه.خاک.افت��م.و.عبادت.خدا.

بشکنم.و.س��تایش.کسی.را.کنم.

که.چون.من.انسان.است..ملکشاه.

از.شنیدن.این.سخن.شرمنده.شد.
و.عذر.خطای.خود.را.خواست.
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مدی��ر.عام��ل.اتحادی��ه.تعاونی.های.

چای.شمال.کشور.وضعیت.باغات.چای.

ش��مال.کش��ور.را.نامطلوب.عنوان.کرد،.

گفت:.طب��ق.برآوردها،.برای.به.زراعی.و.

نوسازی.باغات.چای.شمال.کشور.ساالنه..

59.میلی��ارد.تومان.نیاز.اس��ت.که.باید.
توسط.دولت.تامین.اعتبار.شود..

مصطف��ی.نصراله��ی.در.گفت.و.گو.

ب��ا.ایرنا.افزود:.هم.اکن��ون.صنعت.چای.

ش��مال.کش��ور.با.مش��کالت.عدیده.ای.

مواجه.است،.به.طوری.که.ساالنه.بخشی.

از.باغات.چای.تغییر.کاربری.یا.رهاسازی.

می.شود.که.ادامه.این.روند.به.طور.حتم.
.این.صنعت.را.به.نابودی.خواهد.کش��اند.
تعاونی.ه��ای. اتحادی��ه. عام��ل. مدی��ر.
چایکاران.ش��مال.کشور.تصریح.کرد:.در.
واقع.برداش��ت.برگ.سبز.چای.سال.92.
نسبت.به.سال.های.گذشته.به.یک.سوم.
رس��یده.است.که.نش��ان.دهنده.کاهش.

اراضی.زیر.کش��ت.این.محصول.اس��ت...

ای��ن.فعال.بخ��ش.خصوصی.اف��زود:.در.

اراض��ی. می��زان. .90 و. .89 س��ال.های.

تحت.پوش��ش.کش��ت.چ��ای.24.هزار.

هکت��ار.ب��وده.ک��ه.س��ال.گذش��ته.این.
.میزان.به.18.هزار.هکتار.رس��یده.است.
وی.ادام��ه.داد:.ب��ا.توج��ه.ب��ه.ش��رایط.
فعل��ی.و.افزای��ش.می��زان.رهاس��ازی.و.
تغییر.کارب��ری.باغات.بای��د.عملیات.به.
زراعی.و.نوس��ازی.در.اولویت.برنامه.های.
س��ازمان.چای.کشور.و.دولت.قرار.گیرد..
نصراله��ی.گف��ت:.ب��ه.همی��ن.منظ��ور.
اتحادی��ه.چای��کاران.ش��مال.کش��ور.به.
منظور.بهبود.وضعیت.تولید.برگ.س��بز.
چ��ای،.طرحی.را.برای.ب��ه.زراعی.باغات.
ب��ه.وزارت.جهاد.کش��اورزی،.س��ازمان.
اس��تان. اس��تانداری. و. کش��ور. چ��ای.
گی��الن.ارای��ه.کرده.اس��ت.تا.بخش��ی.
.از.مش��کالت.چای��کاران.برطرف.ش��ود.

س��االنه. راس��تا. ای��ن. در. اف��زود:. وی.

مبل��غ.59.میلی��ارد.تومان.اعتب��ار.نیاز.

اس��ت.که.ب��ا.تخصی��ص.اعتب��ار.مورد.

نظ��ر.طی.م��دت.3.س��ال.ب��ه.زراعی.و.
.نوس��ازی.باغات.چای.انجام.خواهد.شد.
وی.اضافه.کرد:.با.اجرای.این.طرح.دولت.
طی.مدت.پنج.سال.می.تواند.مطالباتش.را.
از.چایکاران.دریافت.کند.و.همچنین.طی.
10.سال.نیز.از.پرداخت.تسهیالت.برای.
.به.زراعی.باغات.چای.معاف.خواهد.شد.
این.فع��ال.بخ��ش.خصوصی.گف��ت:.با.
نوس��ازی.باغات،.ب��ه.طور.قط��ع.تولید.
ب��ا.کیفیت��ی.ص��ورت.خواه��د.گرف��ت.
ک��ه.کش��ور.را.در.مس��یر.خودکفای��ی.
داد... خواه��د. س��وق. چ��ای. تولی��د.
به.گفته.نصرالهی،.امس��ال.86.هزار.تن.
برگ.س��بز.چ��ای.از.چایکاران.ش��مال.
کش��ور.خریداری.شده.اس��ت.که.حدود.
40.درصد.آن.درجه.یک.و.مابقی.درجه.

2.بوده.است.

ساالنه 59 میلیارد تومان اعتبار برای به 
زراعی باغات چای نیاز است
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ریی�س انجم�ن اقتصاددان�ان ایران با اش�اره به پن�ج محور اصلی 
مش�کالت اقتصادی کش�ور اظه�ار داش�ت:  انجم�ن اقتصاددانان این 
محورها را بررس�ی و تبیین ک�رده و در اختیار دولت جدید گذاش�ته 

است..
علی.رش��یدی.در.گفت.و.گو.با.ایس��نا.تصریح.کرد:.استقالل.بانک.مرکزی،.
بهب��ود.وضعیت.نظام.ارزی.و.جلوگیری.از.غیر.قابل.پیش.بینی.ش��دن.نرخ.ارز.
ل��زوم.کنترل.نقدینگی.و.ت��ورم،.بهبود.وضعیت.قضایی.کش��ور،.بهبود.کیفیت.
کاری.و.بهینه.س��ازی.و.همچنی��ن.جذب.س��رمایه.گذاری.خارجی.اصلی.ترین.

مفاهیمی.است.که.از.لزوم.توجه.ویژه.به.آنها.صحبت.شده.است..
این.اقتصاددان.با.بیان.اینکه.اقتصاد.ایران.نیاز.به.اصالحات.ساختاری.دارد،.
عنوان.کرد:.از.بیش.از.34.س��ال.پیش.قرار.شد.پول.نفت.به.سرمایه.گذاری.های.
زیربنایی.اختصاص.یابد.و.این.پول.از.بودجه.عمومی.و.هزینه.های.جاری.کشور.
خارج.ش��ود..طرحی.که.متاسفانه.با.گذشت.س��ال.ها.هنوز.علیرغم.تاکیدات.به.

هیچ.جا.نرسیده.است..
وی.با.اشاره.به.لزوم.بازنگری.در.ساختار.دولت.نیز.گفت:.در.تمام.کشورهای.
پیش��رفته.جهان.وضعیت.کارکنان.و.کارمندان.دولت.مش��خص.است.و.آنها.در.
پست.های.خود.کار.پرسنلی.خاص.خود.را.
انجام.می.دهند.ام��ا.در.ایران.ما.پنج.برابر.
نق��اط.دیگر.جه��ان.حق��وق.می.دهیم.در.

حالی.که.هیچ.کارآیی.نمی.بینیم..
رشیدی.با.تاکید.بر.لزوم.توجه.دولت.به.
نظرات.کارشناسان.اظهار.داشت:..ما.از.40.
سال.گذش��ته.که.در.انجمن.اقتصاددانان.
بس��یار.ک��م.دیده.ای��م.ک��ه.دولت.ه��ا.و.
دولتمردان.به.نظرات.کارشناسان.مراجعه.
کنند.و.آنها.را.به.کار.بندند.که.البته.نتیجه.
کار.نیز.مش��خص.است.و.بخش.زیادی.از.
اتفاقات.و.مشکالت.اقتصاد.ایران.به.همین.

دلیل.بوجود.آمده.است..
وی.افزود:.در.حال.حاضر.سازمان.های.
بین.الملل��ی.مانند.صندوق.بی��ن.المللی.
پول،.س��ازمان.تجارت.جهانی.و.بانک.جهانی.تاثیر.بس��یاری.بر.وضعیت.توسعه.
کش��ورها.دارند..این.درحالی.اس��ت.که.سازمان.های.منطقه.ای.اقتصاد.نیز.نقش.
پررنگی.در.دهه.های.گذش��ته.به.دس��ت.آوردند.از.این.رو.به.نظر.می.رسد.باید.
ب��ه.دوران.تک.روی.پایان.داد.تا.دیگر.ش��اهد.رقم.های.عجیبی.مانند.تورم.40.

درصدی،.کاهش.شدید.ارزش.پول.ملی.و.رشد.منفی.5.4.درصدی.نباشیم..

رشیدی خبر داد :

راهکارهای 
انجمن 

اقتصاددانان 
برای دولت 

یازدهم
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اقتصاد مسکن  کارش�ناس  یک 
معتقد است: توقف مسکن مهر مزایا 
و معایب�ی دارد اما س�اخت و عرضه 
مس�کن توس�ط بخ�ش خصوصی و 
ورود سرمایه های کافی تعادل ایجاد 

می کند. 
عباس.زینعلی.در.گفت.وگو.با.ایسنا،.
درب��اره.تاثیر.توقف.مس��کن.مهر.بر.بازار.
مس��کن.اظهار.داشت:.ساخت.واحد.های.
مسکونی.نباید.به.دست.دولت.باشد.بلکه.

بخش.خصوصی.باید.خانه.بسازد..
وی.اف��زود:.مس��کن.مهر.پ��روژه.ای.
ش��تابزده.بود.لذا.بسیاری.از.کارشناسان.
معتقدن��د.توقف.هزینه.ه��ای.این.پروژه..

سنگین.به.نفع.کشور.است..
این.کارش��ناس.با.اش��اره.ب��ه.اینکه.

دولت.تعهدی.برای.ساخت..وساز.مسکن.

مردم.ندارد،.گفت:.در.حال.حاضر.تعداد.

س��اختمان.ها.و.واحد.های.مس��کونی.در.

کش��ور.به.تعداد.نیاز.مردم.کش��ور.است.

و.ب��ه.گفت��ه.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.نیاز.

مس��کن.توس��ط.خرید.و.اج��اره.تامین.

می.ش��ود.لذا.س��اخت..وس��از.واحد.های.
جدید.تنها.متعادل..کننده..بازار.هستند..
زینعلی.اف��زود:.در.مدت.اخیر.هیچ.
ی��ک.از.مبانی.اولیه.س��اخت.واحد.های.
مس��کونی.مهر.اجرا.نش��د.و.گاهی.این.
پروژه.دچار.س��وداگری،.س��ودجویی..و.
منج��ر.به.عق��ب.افتادن.اج��رای.برخی.

پروژه.های.دیگر.گردید..
ای��ن.کارش��ناس.مس��کن.ب��ا.بیان.
اینکه.بدون.ش��ک.سیاست.های.ترمیمی.

در.بخ��ش.وام.های.مس��کن.و.پس.انداز.

می.توانن��د.به.تعادل.ب��ازار.کمک.کنند،.

اظهار.داش��ت:.بخش.خصوصی.می.تواند.
متعادل.کننده..بازار.مسکن.باشد..

وی.گف��ت:.ترمی��م.و.تعدیل.قیمت..

مسکن.در.سال.جاری.به.گونه.ای.بود.که.

متوسط.قیمت.مسکن.در.نقاط.مختلف.

ش��هری.با.کاهش.حداق��ل.یک.میلیون.

تومان��ی.هم��راه.بود.که.ای��ن.کاهش.به.
دلیل.رکود.ایجاد.شده.است..

زینعلی.تاکید.کرد:.باید.سرمایه.های.

مس��کن.در.همین.بازار.هزینه.شود.چرا.

که.س��رمایه.های.وارد..ش��ده.در.بورس.و.

صنای��ع.زمان.بر.هس��تند.و.ب��رای.ایجاد.

تعادل.در.بازار.به.ورود.س��رمایه.گذاران.
نیاز.است.

آینده بازار مسکن پس از متوقف شدن مسکن مهر
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معاون.سازمان.توسعه.تجارت.ایران.

ب��ا.تش��ریح.برنامه.های.دول��ت.یازدهم.

برای.بهب��ود.وضعیت.صادرات.غیرنفتی،.

گف��ت:.افزایش.س��رمایه.بانک.توس��عه.

ص��ادرات.از.محل.صندوق.توس��عه.ملی.

و.نیز.اصالح.مش��وق.های.صادراتی.برای.

بهبود.تخصیص.منابع.اعتباری.به.بخش.

صادرات.غیرنفتی.از.جمله.این.برنامه.ها.
است.

محم��د.نهاوندی.در.گفتگو.با.مهر.با.

تش��ریح.جزئیات.برنامه.های.دولت.برای.

حمای��ت.از.ص��ادرات.غیرنفت��ی.گفت:.

دول��ت.برنام��ه.مفصلی.را.برای.توس��عه.

ص��ادرات.غیرنفتی.در.نظ��ر.دارد.که.بر.

این.اس��اس،.اصالح.منابع.مش��وق.های.

صادراتی.در.اصالحیه.بودجه.س��ال.92.

کل.کش��ور.مدنظر.قرار.گرفته.است..بر.

این.اساس،.افزایش.سرمایه.بانک.توسعه.

ص��ادرات.نی��ز.از.محل.مناب��ع.صندوق.
توسعه.ملی.در.دستور.کار.قرار.دارد.

مع��اون.س��ازمان.توس��عه.تج��ارت.

ای��ران.اف��زود:.صادرکنن��دگان.دریافت.

مشوق.های.صادراتی.را.به.صورت.جدی.

مطالبه.می.کنند.تا.بتوانند.کاالهای.قابل.

رقاب��ت.را.ب��ه.بازارهای.جهان��ی.عرضه.

ک��رده.و.با.رقبای.خود.مبارزه.کنند،.این.

در.حالی.اس��ت.که.اصالح.مش��وق.های.

صادراتی.در.بودجه.سال.92.اصالح.و.در.

بودجه.س��ال.آینده.نیز.به.صورت.جدی.
پیگیری.می.شود.

وی.تصری��ح.ک��رد:.وزارت.صنعت،.

معدن.و.تجارت.پیش��نهاد.داده.است.تا.

سرمایه.بانک.توسعه.صادرات.به.منظور.

حمای��ت.از.صادرکنن��دگان.و.توس��عه.

صادرات.غیرنفتی.افزای��ش.یابد،.بر.این.

اس��اس.این.موضوع.در.اصالحیه.بودجه.

سال.92.کل.کشور.گنجانده.شده.است.
مش��وق.های. نهاون��دی،. گفت��ه. به.
بازاریاب��ی،.حم��ل.و.نقل،.ش��رکت.در.
اع��زام. الملل��ی،. بی��ن. نمایش��گاه.های.
هیئت.های. دریافت. تجاری،. هیئت.های.
زیرساخت.های.صادراتی. ایجاد. تجاری،.
و.نیز.بس��ته.بن��دی.مناس��ب.کاالهای.
صادرات��ی.ای��ران.در.پیش��نهاد.اصالح.
قانون.بودجه.س��ال.92.گنجانده.ش��ده.

اس��ت.
وی.همچنی��ن.درب��ارۀ.لغ��و.پیمان.
س��پاری.ارزی.که.از.سوی.وزیر.صنعت،.
معدن.و.تجارت.وعده.داده.شده.بود،.نیز.
گفت:.در.دولت.بر.سر.لغو.دریافت.تعهد.
از.صادرکنن��دگان.برای.ورود.ارز.حاصل.
از.صادراتشان.به.کشور.توافق.شده.است.
و.امیدواریم.هرچه.س��ریعتر.این.موضوع.

نهایی.شده.و.عملیاتی.شود.

جزئیات برنامه های دولت برای حمایت
 از صادرات
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ادویه های هندی باالترین آلودگی را 
دارد

هن��د.به.عنوان.یکی.از.بزرگترین.صادرکنن��دگان.ادویه.مطرح.بوده.اما.این.محصول،.دارای.
باالترین.میزان.آلودگی.اعالم.شد..

ب��ه.گزارش.ایرن��ا،..روزنام��ه.هندی.“بیزینس.اس��تاندارد”.نوش��ت:.مقام��ات.ادارۀ.نظارت.

ب��ر.مواد.غذای��ی.و.دارویی.آمری��کا.اعالم.کردند:.بی��ش.از.12.درصد.ادویجات.ص��ادره.از.هند.
.ب��ه.آمری��کا.آلوده.به.انواع.حش��رات،.موی.بدن.حیوان��ات.جونده،.مدفوع.آنها.و.باکتری.اس��ت.
ب��ا.توجه.به.گ��زارش.اداره.نظارت.بر.مواد.غذایی.و.دارویی.آمری��کا.تقریبا.یک.چهارم.ادویجات،.
روغ��ن.و.رنگ.های.غذایی.مورد.اس��تفاده.در.آمریکا.از.هند.وارد.می.ش��ود.همچنین.با.بررس��ی.
مقامات.این.س��ازمان.مش��خص.ش��د.که.نزدیک.به.7.درصد.از.واردات.ادوی��ه.از.هند.آلوده.به.

باکتری.سالمونال.
..هستند..وجود.این.باکتری.سمی.در.غذا.می.تواند.سبب.آسیب.و.بیماری.شدید.در.انسان.شود.
اداره.نظارت.بر.مواد.غذایی.و.دارویی.آمریکا.وجود.آلودگی.در.ادویجات.هندی.را.یک.چالش.بزرگ.برای.
.صنعت.ادویه.هند.دانست.و.گفت:.بیشتر.این.حشرات.در.انبارها.و.سایر.تجهیزات.ذخیره.ای.تکثیر.می.شوند.
ب��ا.توجه.به.نظر.این.س��ازمان.امریکایی.و.درحالی.که.ص��ادرات.ادویه.هند.به.امریکا.ادامه.دارد،.

مقامات.هندی.اعالم.کردند.این.مشکل.را.برطرف.کرده.اند.
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وزیر.امور.اقتصادی.و.دارایی.با.بیان.

اینکه.چاپ.پول.موجب.رشد.اقتصادی.و.

تولید.نمی.شود،.گفت:.این.تجربه.را.طی.

هشت.سال.داش��ته.ایم.و.نتیجه.آن.شد.

که.ما.امروز.حجم.نقدینگی.مان.از.هشت.

هزار.میلیارد.تومان.به.650.هزار.میلیارد.

تومان.رسیده،.در.حالی.که.بنگاه.های.ما.
با.مشکل.کمبود.سرمایه.مواجه.اند..

به.گ��زارش.خبرنگار.بان��ک.و.بیمه.

ای��ران،.علی. دانش��جویان. خبرگ��زاری.

طیب.نی��ا.در.مراس��م.تودی��ع.و.معارفه.

مدیرعامل.بانک.س��په.اظهار.داشت:.در.

حال.حاضر.در.اقتصاد.کشور.با.مشکالتی.

همچون.رشد.نقدینگی،.کمبود.نقدینگی.

و.س��رمایه.در.گردش.در.بخش.تولید.و.

همچنین.تورم.روبه.رو.هس��تیم..در.واقع.

از.یک.س��و.ب��ا.حجم.نقدینگ��ی.باال.در.

دس��ت.مردم.و.از.س��وی.دیگر.با.کمبود.

سرمایه.برای.بخش.تولید.مواجه.ایم..
وی.اف��زود:.همچنین.در.ش��رایطی.
قرار.داریم.ک��ه.بانک.ها.96.درصد.منابع.
خود.را.تس��هیالت.پرداخت.کرده.اند.در.
حالی.که.این.رقم.باید.حدود.80.درصد.
باشد..اما.بانک.ها.با.توسل.به.منابع.بانک.
مرک��زی،.تس��هیالت.را.در.اختیار.مردم.
ق��رار.دادن��د..در.این.بی��ن.حجم.باالیی.
از.مناب��ع.سیس��تم.بانکی.قفل.اس��ت.و.
در.حال.حاض��ر.مطالبات.معوقه.بانک.ها.
75.ه��زار.میلی��ارد.تومان.اس��ت.و.این.
مبلغ.در.دس��ت.کسانی.قرار.دارد.که.در.
موعد.مناسب.تسهیالت.دریافت.شده.را.

بازپرداخت.نکرده.اند..
وی.اف��زود:.البت��ه.حج��م.واقع��ی.
مطالبات.بس��یار.فراتر.از.این.رقم.اس��ت.
که.به.دالیل.مختلف.از.این.مبلغ.کاسته.
شده.و.این.رقم.در.حال.حاضر.به.عنوان.

وزیر امور اقتصادی و دارایی 

چاپ پول موجب رشد اقتصادی و تولید نمی شود 

مطالبات.معوق.مطرح.می.شود،.حال.اگر.

ب��ه.این.میزان.بدهی.دولت.به.بانک.ها.را.

نیز.اضافه.کنیم،.بسیار.این.رقم.افزایش.
خواهد.یافت..

وی.ب��ا.بی��ان.اینک��ه.ما.ب��ا.رکود.و.

ت��ورم.روبه.رو.هس��تیم،.گفت:.بخش��ی.

از.نقدینگی.در.موسس��ات.غیرمتش��کل.

که.تحت.کنترل.بانک.مرکزی.نیس��تند.

ق��رار.دارد.که.این.رقم.حدود.30.درصد.

نقدینگی.اس��ت.و.با.وجود.داشتن.650.

ه��زار.میلیارد.توم��ان.نقدینگ��ی،.باید.

ببینی��م.از.این.رقم.در.تولید.و.اش��تغال.
نقش.داشته.است..

وی.ب��ا.بی��ان.اینک��ه.

انداز.در.کشور. حجم.پس.

ما.نس��بت.به.کش��ورهای.

همس��ایه.و.منطق��ه.ک��م.

نیس��ت،.گفت:.اما.مشکل.

اصلی.این.اس��ت.که.منابع.

مردم.صرف.سپرده.گذاری.

نمی.ش��ود. بانک.ه��ا. در.

بلکه.به.دلی��ل.رقم.پایین.

بازده��ی.س��پرده.ها.مردم.

ان��داز.خ��ود.را.در. پ��س.

همچون. رقیب. بازاره��ای.

س��که.و.ارز.برده.ان��د.ت��ا.

به. باالتری.نسبت. بازدهی.

سود.بانکی.داشته.باشند.و.

در.واقع.بتوانند.ارزش.پول.

خود.را.حفظ.کنند.چراکه.

در.ش��رایط.تورمی،.اگر.مردم.پول.را.به.

کاال.تدبی��ل.کنند،.تا.حدودی.می.توانند.

بازدهی.40.درصدی.داشته.باشند.اما.در.

صورت.س��پرده.گ��ذاری.در.بانک.ها.20.

درصد.از.قدرت.خرید.خود.را.از.دس��ت.
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می.دهند..
وی.اف��زود:.در.ای��ن.ش��رایط.مردم.
انگیزه.ای.برای.پس.انداز.و.سپرده.گذاری.
در.بانک.ها.ندارند.لذا.کنترل.تورم.و.مهار.
این.روند.و.در.کنار.آن.نرخ.واقعی.س��ود.
باعث.خواهد.شد.که.در.نهایت.منابع.به.
بانک.ها.سرازیر.شود،.برهمین.اساس.به.
دنبال.اصالحات.نظام.بانکی.هس��تیم.تا.
نقدینگی.به.بازار.اولیه.که.همان.بانک.ها.

هست،.برگردد..
طیب.نی��ا.با.بی��ان.اینک��ه.مطالبات.
معوق��ه.بانک.ه��ا.را.می.ت��وان.دو.گ��روه.
دانست،.گفت:.بخش��ی.از.این.مطالبات.
مع��وق.مربوط.به.متقاضیان.تس��هیالت.
اس��ت.که.که.به.دلیل.شرایط.رکودی.و.
تحریم.با.مشکل.مواجه.شده.اند.و.قدرت.
بازپرداخ��ت.را.ندارن��د.که.م��ا.باید.این.
افراد.را.شناس��ایی.کنی��م.و.با.دادن.یک.
تنفس.به.آنها.اج��ازه.دهیم.بدهی.خود.
را.به.بانک.پرداخ��ت.کنند..گروه.بعدی.
افرادی.هس��تند.که.به.عمد.این.منابع.را.
دریافت.کردن��د.و.در.فعالیت.های.دیگر.
همچون.س��فته.ب��ازی.و.خرید.امالک.و.
مس��تغالت.س��رمایه.گذاری.کردند.و.با.
توجه.به.س��ودی.که.ای��ن.بازارها.دارند،.
انگی��زه.ای.برای.پرداخت.تس��هیالت.به.
بانک.ه��ا.را.ندارند.که.با.ای��ن.گروه.باید.
اقداماتی.در.اس��رع.وقت.انجام.شود.و.از.
طریق.قضایی.ای��ن.مطالبات.به.بانک.ها.

پس.گرفته.شود..
وی.افزود:.البته.بخش��ی.از.این.علت.
معوقات.بانک.ها.به.دلیل.ضعف.در.نظام.
سیس��تم.بانکی.است.چرا.که.اگر.از.ابتدا.
اعتبار.افراد.سنجیده.می.شد.و.اینکه.این.
پروژه.های.آنها.چق��در.توجیه.اقتصادی.
دارد،.مورد.بررس��ی.ق��رار.می.گرفت،.با.
این.شرایط.آشفته.مواجه.نمی.شدیم.لذا.
از.همکاران.خود.در.سیس��تم.بانکی.می.
خواهم.که.در.زمان.اعطای.تسهیالت.به.
دقت.این.موارد.را.در.نظر.داشته.باشند..
طیب.نی��ا.با.بیان.اینک��ه.بانک.های.

دولتی.متعلق.به.دولت.هس��تند،.گفت:.

ام��ا.س��پرده.های.آن.متعل��ق.ب��ه.مردم.

اس��ت.و.ما.حق.نداریم.از.جیب.س��پرده.

گذاران.تحمیلی.به.بانک.ها.داشته.باشیم.

بنابرای��ن.از.بانک.ها.می.خواهم.با.دقت.و.

اعتبارسنجی.تقاضای.دریافت.تسهیالت.
را.بررسی.کنند..

وی.اف��زود:.همچنی��ن.الزم.اس��ت.

دولت.بدهی.خود.را.ب��ه.نظام.بانکی.در.

اس��رع.وقت.پرداخت.کن��د.البته.ما.در.

ش��رایط.بودجه.مناسبی.قرار.نداریم.چرا.

که.از.210.ه��زار.میلیارد.تومان.منبعی.

که.برای.بودجه.در.سال.92.دیده.شده،.

تنها.وص��ول.100.هزار.میلی��ارد.تومان.

ام��کان.پذی��ر.اس��ت.و.حتی.ای��ن.رقم.

ج��واب.هزینه.های.ج��اری.دولت.را.که.

حدود.128.هزار.میلیارد.تومان.اس��ت،.
نمی.دهد..

وزیر.اقتصاد.ابراز.امیدواری.کرد.که.

با.توجه.به.پروژه.هایی.که.در.دست.است.

و.از.محل.صندوق.توسعه.ملی.بتوان.این.
مشکالت.را.حل.کرد..

وی.اف��زود:.ما.ب��ه.دنب��ال.افزایش.

س��رمایه.بانک.ها.به.خص��وص.بانک.های.

دولت��ی.هس��تیم..در.بان��ک.س��په.نیز.

امیدواریم.به.عنوان.یک.بانک.پیش��تاز.و.

پیش.رو.نوآوری.و.تحول.در.نظام.بانکی.
به.وجود.آورد..

طیب.نیا.اظهارداش��ت:.بانک.س��په.

به.عن��وان.اولی��ن.بانکی.که.در.کش��ور.

ایجاد.ش��ده.باید.تولد.دوباره.ای.در.نظام.

بانکی.ایجاد.کند.زیرا.در.ش��رایط.فعلی.

کش��ور.که.باید.به.رشد.اقتصادی.هشت.

درصدی.می.رس��یدیم،.متاس��فانه.رشد.

اقتصادی.ما.منفی.5.4.درصد.بوده.است.

و.براس��اس.آمار.موجود.در.سایت.بانک.

مرکزی.س��ال.90.روند.ایجاد.ش��غل.در.
کشور.منفی.بوده.است..

وی.خاطرنشان.کرد.که.نرخ.بیکاری.

در.بین.جوانان.و.تحصیلکرده.ها.بس��یار.

افزایش.یافت��ه.به.گونه.ای.که.40.درصد.

ف��ارغ.التحصی��الن.دخت��ر.بیکارن��د.و.

براس��اس.آمار.بانک.مرک��زی.نیز.تعداد.

شاغالن.کش��ور.به.میزان.200.هزار.نفر.

کاهش.پیدا.کرده.و.نتوانس��ته.ایم.شغل.
آنها.را.حفظ.کنیم..

وی.خاطرنش��ان.ک��رد:.متاس��فانه.

متوس��ط.تورم.در.12.ماه��ه.منتهی.به.

ش��هریورماه.به.باالی.40.درصد.رسیده.

اس��ت،.البت��ه.ما.در.س��ال.74.تورم.49.

درصدی.را.داش��تیم.اما.این.زمان.کوتاه.

بود.و.با.رونق.اقتصادی.و.رشد.اقتصادی.

همراه.ب��ود،.این.در.حالی.اس��ت.که.ما.

تورم.را.در.کنار.رکود.و.کس��ادی.شدید.

اقتصادی.تجربه.می.کنیم،.این.ش��رایط.
47بسیار.سختی.است..
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جناب آقای ولی اهلل سیف 
ب��ا.کمال.تأس��ف.ارتحال.مرحوم حاج آقا رضا س�یف.پ��در.بزرگوارتان.را.به.حضرتعال��ی.و.خانواده.
محترمتان.تسلیت.عرض.نموده.و.از.خداوند.متعال.برای.آن.مرحوم.غفران.الهی.و.برای.بازماندگان.صبر.

با.عزت.مسئلت.می.نماییم.

جناب آقای سیدهاشم خادم حسینی
با.کمال.تأس��ف.و.تأثر.درگذش��ت.ش��خصیت.نیک��وکار.و.خ��ادم.محرومان مرحوم حاج س�یدعلی 
اصغرخادم حس�ینی را.به.جنابعالی.و.خانوادۀ.محترم.تس��لیت.عرض.نموده.و.علّو.درجات.آن.مرحوم.

را.از.خداوند.سبحان.مسئلت.داریم.

خاندان محترم حجارزاده
درگذش��ت.مرحوم مغفور ح�اج جواد حج�ارزاده.مدیرعامل.محترم.صندوق.رض��وی.قلهک.را.به.
بازماندگان.محترم.تس��لیت.گفته.از.درگاه.خداوند.متعال.س��المتی.و.طول.عمر.با.عزت.آنان.را.مسئلت.

می.نماییم.

آقایان شعیب و فرشید خدادادیان
مصیبت.وارده.را.به.آن.عزیزان.تس��لیت.عرض.نموده.و.از.خداوند.بزرگ.برای.بازماندگان.صبر.جمیل.و.

برای.آن.مرحومه.غفران.الهی.مسئلت.داریم.

همکار گرامی آقای سید جمال سید محسنی
درگذشت.پدر.بزرگوارتان.را.تسلیت.عرض.نموده.و.برای.آن.مرحوم.مغفور.غفران.الهی.و.برای.بازماندگان.

از.درگاه.خداوند.صبر.مسئلت.داریم.

درگذش��ت.شادروان حاج حس�ین نمازی فرد.عضو.هیئت.مدیره.صندوق.پس.انداز.و.قرض.الحسنۀ.

امام.س��جاد.را..تس��لیت.می.گوییم.و.از.درگاه.خداوند.متعال.برای.آن.مرحوم.مغفرت.و.برای.بازماندگان.
صبر.جمیل.خواستاریم.

درگذشت.مرحوم مغفور شادروان حاج میرزا حسین نادری عضو.هیئت.امناء.صندوق.قرض.الحسنه.

انصارالمهدی)عج(.شهرس��تان.بش��رویه.را.به.خانواده.آن.مرحوم.به.ویژه.جناب.آقای.جواد.نادری.عضو.
هیئت.امناء.صندوق.تسلیت.عرض.می.نماییم..

جناب آقای محمد جواد اکبری عضو هیئت مدیره صندوق قرض الحسنه انصارالمهدی)عج( 
شهرستان بشرویه

.با.نهایت.تأسف.درگذشت.مادر.همسر.مکرمه.را.تسلیت.می.گوییم.و.از.خداوند.متعال.علّو.درجات.برای.
آن.مرحومه.مسئلت.می.نماییم..

جناب آقای غالمرضا حسینی مدنی
.درگذش��ت.همشیره.گرامی.تان.را.تس��لیت.می.گوییم.و.از.خداوند.بزرگ.برای.آن.مرحومۀ.مغفوره.علّو.

درجات.و.برای.بازماندگان.صبرجمیل.مسئلت.می.نماییم..

درگذشت.مرحوم.مغفور.حاج آقا ابراهیم خوانساری.که.از.پیشکسوتان.صندوق.های.قرض.الحسنه.و.

خدمت.به.محرومان.بود.به.مدیران.صندوق.پس.انداز.قبا.و.بازماندگان.آن.مرحوم.تسلیت.عرض.نموده.
و.از.خداوند.بزرگ.برای.آن.مرحوم.غفران.الهی.مسئلت.داریم..

..............................
نشریه قرض الحسنه  
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