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و  بود  زنجیر  در  عدالت  و  قانون  که  دوران  آن  در 
بیدادگران مسلط، جامعه از نبود عدل و انصاف رنج 
می برد. تبعیض و حق کشی در تمام نهادهای اجتماع 
پیکر  بر  استبداد  شالق  می شد  مشاهده  عیان  به 
پویندگان راه اسالم راستین فرود می آمد گناهشان 
قرآن  نص  به  عمل  خواسته شان  تقوا  و  بود  ایمان 
کریم و احیاء سنت های شرع انور، مدیران ناالیق 
ناتوان از پیراستن فقر از جامعه بودند طبقه شریف 
و  بهداشت  و  عالیه  تحصیالت  مواهب  از  فرودست 
داوری  از  دادخواه  و  داشت  قرار  تنگنا  در  درمان 
بی طرفانه پریشان خاطر بود و نگران، اصالحات ارضی 
روستاها را ویران ساخت و روستائیان را آواره شهرها، 
فرهنگ تولید و کشاورزی را مغلوب نظام داللی کرد 
که پیامد آن انباشت ثروت واسطه ها بود و بیکاری 
گسترده نیروی کار، انواع فساد و اعتیاد فزونی گرفت 
دادن کوپن تریاک رواج اعتیاد و پای منقل نشینی را 
شدت بخشید حاصلش ازهم پاشیدگی خانواده ها بود 
و طالق و جدایی روزافزون ، در آستانه تمدن بزرگ 
رفت  تاراج  به  حکومت  اقمار  دست  به  ملی  ثروت 
کوس رسوایی سران رژیم بر سر هر کوی و برزن 
به صدا درآمد شب نامه ها پخش شد که سناتورها، 
ارتشبدها و سایر ارکان رژیم ثروت ملی و ارز دولتی 
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پیشینه موجودیت 
صندوق قرض الحسنـه

را به طور غیرقانونی از کشور خارج می کنند. 
خالصه کالم فقر و فالکت در گسترش بود و شکاف 
بین دارا و ندار هر روز عمیق تر گویی رژیم دوام 
حکومتش را در در ماندگاری فقر می دید و شیوه 
چنین  در  کن.  و حکومت  نگهدار  گرسنه  پوسیده 
دلسوزی  و  باایمان  شخصیت های  وانفسا  روزگار 
بودند که غم جانکاه مستمندان را بر دل داشتند و 
اشک شبانه در دیده. علی رغم همه دشواری ها مردانه 
همت کردند نخستین نهاد یاری رسان به محرومان 
را پی ریختند و آن احیای سنت قرض الحسنه بود 
این سنت مبارک آن زمان در پرده فراموشی نهان 
بود مردان حق با هوشمندی حجاب را کنار زدند 
که  کردند  بنا  قرض الحسنه  صندوق  نام  به  نهادی 
با الهام از کالم وحی به یاری نیازمندان شتافت به 
خانواده های بی سرپرست، آنهایی که به سبب مبارزه 
و ابراز اندیشه به زندان حکومت گرفتار آمده بودند 
ناراحتی  کمک مالی کردند که این رویه نگرانی و 

سازمان مخوف ساواک را فراهم نمود. 
دژخیمان آن بارها به صندوق هجوم بردند. مدیران 
آن را مورد بازخواست و تهدید قراردادند با تحقق 
شیفتگان  برای  فعالیت  زمینه  اسالمی  انقالب 
خدمت فراهم آمد. سازمان اقتصاد اسالمی ایران با 
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مساعی شخصیت های معتقد به سنت های اسالمی 
سنت  توسعه  احیاء  سازمان  این  یافت  موجودیت 
قرارداد  خود  همت  وجهه  را  قرض الحسنه  حسنه 
و نقش آن در گسترش صندوق های قرض الحسنه 
برای کاستن از رنج محرومان ستودنی است. سازمان 
را  مالی، صندوق ها  با کمک  ایران  اسالمی  اقتصاد 
برای یاری رساندن به محرومان به ویژه در مناطق 
راه  پیمودن  برای  را  آنها  و  ساخت  مجهز  محروم 
رواج قرض الحسنه سامان داد. سپاس خدای را این 
نهادهای کوچک نوپا در اوان تأسیس نهالی نورسته 
پر  و  سرسبز  تنومندی  درخت  به  و  بالیده  بودند 
به  را  شکوفه درآمده که شاخه های حمایتی خود 

خانه و کاشانه نیازمندان گسترده است.

سازمان  مسئولین  مساعی  براثر  ذکراست  به  الزم 
به  دادن  سامان  منظور  به  ایران  اسالمی  اقتصاد 
روش صندوق های همکار مصوبه ای از شورای پول 
و اعتبار صادر شد به استناد آن تفاهم نامه ای با بانک 
که  گردید  منعقد  ایران  اسالمی  مرکزی جمهوری 
به موجب آن تسهیالتی برای صندوق های همکار در 
نظر گرفته شد و در بعضی شرایط تعدیل صورت 
گرفت که اکنون این نهاد های خیر از دادن هرگونه 
وام های جدولی و مشروط خودداری و طبق مفاد 
قرارداد تنظیم شده با سازمان همکاری می کنند در 
سازمان  با  هزار صندوق  یک  از  بیش  کنونی  حال 
همکاری دارند و فعالیت خود را بر مبنای تفاهم نامه 

موصوف  گذاشته اند.

ق بها  تيِنِ َأحبُّ اليَّ ِمن اَن اَتصدَّ قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(:  اَلُف درهٍم اَقرُضها مرَّ
ٌهً و كما ال يِحلُّ لغريمك َأن يمُطلك و هو موسٌر فكذلك ال يحٌل ان تََََعِسرُه اذا َعلمَت انَّه  مرَّ

معصٌر
اگــر هــزار درهــم در اختيــارم باشــد و آن را دوبــار قــرض بدهــم برايــم بهتــر اســت ازينكــه 
فقــط يكبــار آن را بــه كســي بــه عنــوان صدقــه بدهــم . البتــه همانگونــه كــه بدهــكاري كــه 
تــوان پرداخــت بدهــي اش را دارد، حــق نــدارد بــا امــروز و فــردا كــردن پرداخــت بدهي را 
بــه تأخيــر بينــدازد بــراي تــو هــم جايــز نيســت بدهــكاري را كــه تــوان پرداخــت بدهــي اش 

را نــدارد تحــت فشــار قــرار دهــي 
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استان های  قرض الحسنه  صندوق های  گردهمایي 
با  جاري  سال  آذرماه  دوم  و  بیست  روز  خراسان 
قرض الحسنه  هاي  اتفاق صندوق  به  قریب  حضور 
اقتصاد  سازمان  مدیرعامل  و  استان  سه  از  همکار 
اسالمي ایران، مدیر امور صندوق های قرض الحسنه 
و رئیس شعبه مشهد در شهر مقدس مشهد تشکیل 
شد. ابتدا آیاتي از کالم اهلل مجید توسط آقای فخار 
ریاست شعبه مشهد تالوت شد و با نواختن سرود 

گردهمایــي 
صندوق های قرض الحسنه 

استان هــای 
خــراسان 

برگزار شد
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ش 
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آقای فرجي مديرعامل سازمان اقتصاد اسالمي ايران ضمن خيرمقدم به شركت كنندگان در 
همايش و تشكر از حضور آنها در هواي سرد زمستاني بيان كرد: خداوند بزرگ را سپاس 
مي گوييم كه اين توفيق را به همه ما عنايت فرمود تا در خدمت نيازمندان باشيم با اجراي 

سنت الهي قرض الحسنه ضمن رواج اين  سنت وحيانى به مستمندان ياري كنيم.

جمهوري اسالمي ایران جلسه آغاز به کارکرد. در 
این گردهمایي مدعوین  و مسئولین سازمان اقتصاد 
اسالمي ایران پشت میز قرارگرفته بودند و خالف 
تشریفات معمول که سخنران در جایگاه مخصوص 
بیان می کند، حاضرین  را  تریبون مطالب  و پشت 
بحث ها   تا  و شنود می پرداختند  به گفت  رو  رودر 

صمیمانه  مطرح و نتیجه گیری شود.
اسالمي  اقتصاد  سازمان  مدیرعامل  فرجي  آقای 
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به  خیرمقدم  ضمن  ایران 
و  همایش  در  شرکت کنندگان 
هواي  در  آنها  حضور  از  تشکر 
سرد زمستاني بیان کرد: خداوند 
که  مي گوییم  سپاس  را  بزرگ 
این توفیق را به همه ما عنایت 
نیازمندان  خدمت  در  تا  فرمود 
الهي  سنت  اجراي  با  باشیم 

به  وحیانی  سنت  این   رواج  ضمن  قرض الحسنه 
مستمندان یاري کنیم پرداخت قرض الحسنه بدون 
سود و کارمزد یا اندک مزد کار که گره از مشکل 
نیز  ربا  با  مبارزه  درعین حال  می کند  باز  گرفتاران 
به حساب می آید، امیدوارم در این راه مقدس این 
مشتاقان خدمت قرین توفیق باشند، برگزاري این 
گردهمایي  به منظور تبادل نظر و استفاده از نظرات 
دوستان و همکاران محترم در راستاي بهینه کردن 

روش قرض الحسنه است.
دستورالعمل  شدند:  خاطرنشان  مدیرعامل  آقای 
اجرایي تأسیس و فعالیت و نظارت بر صندوق هاي 
قرض الحسنه که براي اجراي قانون تنظیم بازار غیر 
متشکل پولي به تصویب شوراي پول و اعتبار رسید 
تضییقات و مشکالتي براي صندوق ها فراهم کرد که 
همکاران محترم از آن  اطالع دارند با تالش  پیگیر 
مسئولین سازمان براي برداشتن فشار و محدودیت ها 
بین بانک مرکزي ایران و سازمان تفاهم نامه  منعقد 
سازمان  همکار  صندوق های  براي  که  گردید 
از بعضي شرایط معاف  یا  تسهیالت به وجود آورد 
شدند و بطور مثال سپرده10% قانوني به نصف تقلیل 
بسپارند،  سازمان  به  پشتوانه  عنوان  به  که  یافت  
اکثر  براي  که  تعیین شده  سرمایه  افزایش  قرارشد 

صندوق ها تأمین آن مشکل بود به 
تدریج صورت گیرد وافتتاح حساب 
که  گردید  ممنوع  جاري  و  حواله 
از  مي توانند  همکار  صندوق های 
الحسنه   قر ض  انداز  پس  حساب 
استفاده  کنند  پرداخت  و دستور 
با  سازمان  همکار  صندوق های  
تنظیم قرارداد از این تسهیالت  و 
تعدیل بهره مند شدند با ذکر بعضي از مساعدت ها 
تاکید میشود مسئولین محترم صندوق های همکار 
تفاهم نامه  اجراي   براي  شده  تنظیم  قرارداد  متن 
پشتوانه  سازند  عملي  و  دهند  قرار  العین  نصب  را 
تکمیل  دقیق  سپرده ها  احتساب  با  را  تعیین شده 
کنند از پرداخت وام جدولي و مشروط به هر صورت 
و شکلي اجتناب نمایند،  سقف وام های پرداختي 
مقررات  و  قانون  چارچوب  در  نمایند  رعایت  را 
سرمایه  هرگونه  از  دهند،  انجام  را  خود  وظایف 
نمایند  خودداري  مستقیم  غیر  و  مستقیم  گذاري 
قرض الحسنه یک سنت الهي و داراي پاداش دنیوي 
موهبت  این  از  عزیز  همکاران  که  است  اخروي  و 
کار  به  را  نهایت کوشش خود  برخوردارند سازمان 
مي گیرد تا همکاري خود را توسعه دهد و در سایه 
اتحاد با همکاران هدف مقدس مشترک را به ثمر 
برساند درصورتی که خدای ناکرده اشخاصي برخالف 
قرارداد تنظیمی و امضای خود رفتار کند سازمان 
و  قطع  را  روابطش  خود  میل  علیرغم  است  ناچار 

مراتب را به بانک مرکزي اعالم کند.
ضمناً اضافه کردند مسئولین مربوطه در مالقات های 
است  مکلف  سازمان  نمودند  تاکید  مختلف 
و مقررات عمل  قوانین  را که خالف  صندوق هایی 
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می کنند به مراجع قضایی معرفی 
نماید تا برابر  قانون اقدام شود. 

خصوص  در  افزودند:  همچنین 
تغییر نام صندوق هایی که  با نام 
ائمه معصومین )ع( مزین هستند 
اقدامات الزم به عمل آمد باالخره 
بانک مرکزي این تصمیم را الغا و 
شرکت ها  ثبت  اداره  به  را  مراتب 

اعالم کرد. 
کرد:  خاطرنشان  فرجی  آقای 

مسئولین  با  مشاوره  برای  سازمان  حسابرسان 
می کنند  مراجعه  امورشان  تنظیم  در  صندوق ها 
تشریک مساعی  برای  همکاران  این  و هدف  برنامه 
هرگاه  که  می باشد  صندوق ها  مشکالت  رفع  و 
نقص و ایرادی مالحظه کنند به مسئولین صندوق 
بنابراین  برآیند  آن  رفع  صدد  در  تا  کنند  اعالم 
بر  همکاری  بادید  باید  صندوق ها  دست اندرکاران 
آنها بنگرند و خدای نکرده تصور نشود که حسابرسان 

برای گرفتن ایراد و نقطه ضعف مراجعه می کنند. 
در دنباله افزود: سرفصل حساب ها باید مطابق قانون 
و نظر بانک مرکزی تعیین و ثبت گردد. متأسفانه 
این  با  را  خود  هنوز  صندوق ها  از  اندکی  تعداد 
تعداد  آن  امیدوارم  که  نکرده اند  هماهنگ  مسئله 
کنند  توجه  مسئله  این  به  آینده  در  انگشت شمار 

و موارد مذکور را طبق خواسته 
بانک مرکزی تنظیم کنند.

مدیرعامل بیان داشت زماني که 
قانون اصالحي تجارت و آیین نامه 
و  تشکیالت  ثبت  اصالحي 
مؤسسات غیرتجاری حاکم  بود 
به عنوان  صندوق قرض الحسنه 
بود  مکلف  غیرتجارتی  موسسه 
حاصله  اجازه نامه   ثبت  هنگام 
از شهرباني را جزو سایر مدارک 
تغییر  از  بعد  نماید  اداره ثبت شرکت ها تسلیم  به 
شهرباني این وظیفه به نیروي انتظامي محول شد 
قانون  تصویب  از  قرض الحسنه  پس  ولي صندوق 
تنظیم  بازار غیر متشکل پولی جزو مؤسسات پولي 
منتفي  اجازه نامه شهرباني  دیگر  و  درآمد  بانکي  و 
گردید معذالک نیروي انتظامي بنا بر وظایف مهم 
خود تأمین امنیت  مراکز و مؤسسات را بعهده دارد 
را  انتظامي  نیروي  دستورات  باید  مدیران صندوق 
مخفي  دوربین  نصب   خطر،  آژیر  تعبیه  قبیل  از 
اجرا  استاندارد در محل صندوق   احداث خزانه  و 

کنند.
در  شرکت کنندگان  پرسش های  به  پاسخگویی  با 
گردهمایی از طرف مدیرعامل و مدیر امور صندوق ها 

و ذکر صلوات جلسه پایان یافت.

يِه ثمَّ َجعَل 
َ
سَبَغها َعل

أ
عمًة فا نَعم هللُا عليِه نِ

أ
له(: ما ِمن عبٍد �

آ
قال رسول هللا )صلى هللا عليه و�

و�ل. عمة للزَّ َض تلَك �لّنِ َم َفقد عرَّ يِه َفتبرَّ
َ
حو�ئج �لّناِسِ إل

هر بنده اي از بندگان خدا كه خداوند نعمت را بر او تمام و كمال كند و سپس 
مستمندان را براي رفع حاجت، به سوي او بفرستد اما او بداخالقي و بي حوصلگي 

نشان دهد، خداوند آن نعمت ها را در معرض زوال و نابودي قرار مي دهد

ان
اس

خر
ش 

مای
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ابتدا حضرت آیت اهلل سید علی غیوری )دامه برکاته( 
ریاست محترم هیئت امنا و مؤسسین صندوق به 
ارجمند  مدیرعامل  فرجی  آقای  جمله  از  مدعوین 
مؤسس  اعضای  و  ایران  اسالمی  اقتصاد  سازمان 
خیرمقدم گفتند و توفیقات روزافزون حاضرین را در 
جهت توسعه فرهنگ قرض الحسنه و ارائه خدمات 
و  نمودند  متعال مسئلت  از خداوند  به محرومین، 

برای موفقیت همگان دعای خیر  کردند . 
عبداللهی  محمد  حاج  آقای  جلسه  مجری  سپس 

دستور جلسه را قرائت نمود که عبارت بود:
الف( تصویب بیالن و تراز مالی سال های 90و91

مؤسسین  و  امنا  هیئت  اعضای  تعداد  افزایش  ب( 
به 18 نفر

 ج( افزایش سرمایه صندوق از یک میلیون ریال به  
پانصد میلیون ریال

د( انتخاب اعضا هیئت مدیره و بازرسان. 

گزارش جلسه مجمع 
عمومـي مؤسسین 

صندوق قرض الحسنه امام 
حسن عسگری )علیه السالم( 

شهــر ری 
صندوق  مدیرعامل  جلسه  دستور  طرح  از  پس 
همچنین  و  اجراشده  که  برنامه هایی  تشریح  به 
طرح هاي که آینده در دست اقدام است پرداخت. 
وي اضافه کرد: منظور از برنامه های تنظیمي براي 
کمی  نظر  از  صندوق  توانمندی  بردن  باال  آینده  
می توانند  مراجعین  همچنین  و  مي باشد.  کیفی  و 
به منظور کمک به محرومین با حساب پس انداز 
منزله  به  را  آن  متعال  خداوند  که  قرض الحسنه 
افتتاح کنند. قرض به ساحت ربوبي مقرر فرموده 
روزافزون  افزایش  و  پایداري  موجب  درعین حال 

عملکرد صندوق خواهد شد.
صندوق  عملکرد  گـزارش  صنــدوق  بازرس  آنگاه 
قرض الحسنه در سال های مالي90-91 و بیالن آن را 

به استحضار حاضرین رساند.
مفاد دستور جلسه مبني بر افزایش اعضای هیئت 
مؤسس از 7نفر به 18 نفر افزایش یافت و افزایش 
پانصد  به   ریال  میلیون  یک  از  صندوق  سرمایه 
عنوان عضو  به  نفر  پنج  انتخاب   و  ریال   میلیون 
هیئت مدیره و دو نفر بازرسان اصلی و علی البدل به 

تصویب رسید . 
در پایان حضرت آیت اله غیوری )دامه برکاته(  به 
مفاتیح  وزین  و  شریف  کتاب  جلسه  در  حاضرین 

الحیات را اهداء نمودند.

آقای حافظى مديرعامل صندوق قرض الحسنه 
از  گزارشي  عسكری)عليه السالم(  حسن  امام 
عمومي  مجمع  جلسه  به  صندوق  عملكرد 
روز  مجمع  جلسه  دادند:  ارائه  مؤسسين 
چهارشنبه  سيزدهم بهمن سال جاری با تالوت 
تشكيل  نقل روايت  از كالم اهلل مجيد و  آياتى 

گرديد. 

ش
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فرمایشات متین رهبر معظم انقالب اسالمي ایران 
را به عنوان حکم واجب االطاعه در مورد حفاظت 
از فضاي سبز نصب العین قرار داده و مطالبي را به 

مناسبت روز درختکاري عرضه می داریم: 

به  از مسئوالن و آحاد مردم می خواهم که   «
نگذارند  و  بدهند  اهمیت  سبز  فضای  مسئله 
این نعمت بزرگ  از  که کشور و زندگی مردم 

پروردگار محروم شود.
ایشان مسئله محیط زیست را مهم خواندند و 
به پدیده ریز گردها و غبارهایی که  اشاره  با 

برای  کردند:  تاکید  می شود،  وارد  کشور  به 
رفع این آسیب همه بخش های دولت باید در 
سطح کالن و به صورت  هماهنگ، همکاری و 

اقدام کنند.
معظم له ضمن تاکید بر اهتمام همگانی بیشتر 
در خصوص پاسداری از فضای سبز فرمودند: 
شعار  درخت«  یک  ایرانی  »هــر  شـــعار 
خوبی است و الزم است جلوی دست اندازی ها 
منابع  ایــن  تبدیل  و  سبز  فضاهــای  به 
با  و  گرفته  سیمان  و  آهن  به  ارزشمند 
سـوءاستفاده کنندگان برخورد قانونی شود«.

درخت، شاهرگ حیات موجودات

ـه
ــ

الـ
مق
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قاَل الّصاِدُق )ع(: »اِزَرعو و اغِرُسوا َو ما َعِمَل النّاُس َعَماًل اََجلَّ و ال أطیََب ِمنُه.«

امام صادق)ع( فرمودند: »کشت کنید و درخت بنشانید ؛ به خدا قسم آدمیان 

کاری برتر و پاک تر از این نکرده اند«

با  ســرسبز  جنگل هــــای 
نغمه های گوش نواز، کوه های 
سائیده   آسمان  به  سر 
رودهای خروشان   ، باصالبت 
و  همه  دل نشین،  صدای  با 
همه اعجاز آفریدگار ، رمز و 
یگانه  آن  نشان  و  راز هستی 
است که به موجودات زندگی 

شاداب و بامعنی می بخشد .
نعمات  این  طبیعت  قلمرو  در  هستی بخش  آن 
است  داشته  ارزانی  موجودات  همه  به  را  گران بها 
گرچه سپاس این مواهب بیکران خارج از توان است 
ولی وظیفه حکم می کند به شکرانه این عطایا در 
حفظ  منابع خداداد با جان و دل کوشید، درخت 
که  است  نعمت ها  مفیدترین  و  زیباترین   از  یکی 
سهم بزرگی در برآوردن نیاز موجودات دارد نقش 
حیات بخش درخت چنان اهمیت دارد که آن را در 
حکم ریه زمین  دانسته اند این به آن معنی است 
که قطع درخت به نابودی زندگی می انجامد درخت 
اراضی کشاورزی و  در حفظ خاک و حاصلخیزی 
جلوگیری از فرسایش زمین نقش دارد این آفریده 
ارزشمند یکی از منابع تأمین مواد غذایی می باشد .
برای  مفید  ویتامین های  از  سرشار  درختان  میوه 
سالمتی هستند مصرف آنها در مبارزه و پیشگیری 

از امراض تأثیر وافر دارند .
چنانکه برگ و پوست درختان نیز مصرف دارویی 

مداوای  و  معالجه  در  و  دارند 
با این وصف  بیماری ها معجزه گرند. 
در  جنگل ها  تخریب  متأسفانه 
سال های اخیر فزونی یافته درختان 
با داس مرگبار غول های وحشتناک 
می شود  تبدیل  کشاورزی  زمین  به 
در   . می آیند  در  مزارع  به صورت  و 
و  شهرک سازی  به  بعدی  مرحله 
کاربری می دهند  تغییر  ویال  احداث 
تأسف بارتر  شهرها  داخل  در  درخت ها  سرنوشت 
است  سوداگران سود پرست ،درختان کهن باغات 
زیبا را که تلطیف هوا را عهده دارند و زندگی بخشند 
از بین می برند جای آنها  با ترفندهای غیرانسانی 
آسمان خراش های نفرت انگیز و مرگبار می سازند 
ادامه این وضع آینده ی غمباری را در پی دارد که 
انسان ها محکوم اند در جوار این دیوهاي مخوف به 
کمبود اکسیژن گرفتار آیند و حیاتشان به خطر افتد.
از  عبور  مشکل  از  آزرده  رهگذران  نفرین  اینان 
سود  از  می خرند  جان  به  را  باریک  کوچه های 
به  و  درختکاری  خسته  ایام  این  در  نمی گذرند 
پیروی از سخنان رهبر معظم انقالب  از خداوند 
درخت  فاجعه ی  تا  داریم  مسألت  حیات بخش 
ستیزي از کشور ما رخت بربندد و به سازندگان 
از سود  اندکی  تا  انصاف عنایت فرماید  و  شفقت 
و  همشهریان  خیر  دعای  و  کنند  صرف نظر 

رحمت الهی را نصیب خود سازند. 
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اساس  بر  قرض الحسنه  صندوق   1383 ماه  دی  تا 
قانون تجارت مواد 585 و 584 و آیین نامه اصالحی 
سال  مصوب  غیرتجاری  مؤسسات  و  تشکیالت  ثبت 
1337  تأسیس می شد. آن قانون و آئین نامه مربوطه 
منعی برای تأسیس شعبه مؤسسه قائل نبود. صندوق 
و  ثبت  قانونی  تشریفات  انجام  از  پس  قرض الحسنه 
براساس هدف واالی مؤسسین با پرداخت قرض الحسنه 
به مستمندان بدون سود و کارمزد خدمات خود را ادامه 
می داد. بازتاب فعالیت صندوق که نشأت یافته از کالم 
انگیزی  بر  تحسین  آثار  روز  آن  جامعه  در  بود  وحی 
داشت لذا نیکوکاران با توجه به عملکرد خداپسندانه 
صندوق که قربت الی اهلل فعالیت می کرد. مشارکت 
در آن را وظیفه دینی تشخیص دادند. و بعضی از آنها 
محلی را به صندوق هدیه کردند تا با تأسیس شعبه 
این سنت حسنه را توسعه دهد. معدودی از صندوق ها 
خواسته خیرین را پذیرفتند و با کسب اجازه از شهربانی 
)نیروی انتظامی( طبق مدلول بند الف ماده 2 آیین نامه 
در  غیرتجاری  مؤسسات  و  تشکیالت  ثبت  اصالحی 
متمادی  نمودند.سالیان  تأسیس  شعبه  اهدایی  ملک 
است این شعبه ها در حوزه فعالیت صندوق برنامه تأدیه 
قرض الحسنه را به نیازمندان بدون اخذ سود و کارمزد 

ارائه  با  راه  این  در  و  می دهند  ادامه 
آسیب پذیر  اقشار  به  ارزنده  خدمات 
گره گشای، مشــــکالت مـــراجعین 
این  است  سزاوار  هستند  نیازمند 
نهادها تقدیر و تشویق شده و توسعه 
یابند.پس از تصویب قانون تنظیم بازار 
غیر متشکل پولی تأسیس و فعالیت 
آن  در  مقرر  تحت ضوابط  صندوق ها 

جواز تأسیس شعبه 
صندوق قرض الحسنه

قانون قرار گرفت. متأسفانه بدون عنایت به داللت آن 
ممنوعیت تأسیس شعبه جدید و تعطیل شعبه سابق که 
با مجوز قانونی تأسیس شده در برنامه کار بانک مرکزی 
است  ناسازگار  قانون  روح  با  اقدام  این  که  گرفت  قرار 
داللت  پولی  متشکل  غیر  بازار  تنظیم  قانون  اوال،  زیرا 
بر ممنوعیت تأسیس شعبه ندارد بنابراین جلوگیری از 
دایرکردن شعبه و تعطیل آن که بر اساس مجوز دایر 
شده نیاز به صراحت قانون دارد که در مانحن فیه این 
معنی به طور صریح و ضمنی ذکر نشده و تصمیم خالف 

قانون موجب اخالل در امور صندوق خواهد بود. 
عبارت:  این  به  موصوف  قانون  یک  تبصره  ثانیاً، 
»بانک ها و صندوق هائی که قبال بموجب قوانین خاص 
فعالیت  ادامه  قوانین  همان  اساس  بر  تأسیس شده اند 
در  را که  فعالیت شعبه صندوق  داد.« صریحاً  خواهند 

گذشته دایر شده مجاز دانسته است. 
ثالثاً، صندوق قرض الحسنه به نهادی اطالق می شود که 
فعالیت آن منحصر به تأدیه قرض الحسنه با مزد کار باشد 
و از هرگونه داد و ستد و عملکرد مخالف این سنت حسنه 
الهی اجتناب کند لذا تعطیل شعبه ی چنین صندوقی که 
سالیان دراز در محل فعالیت داشته و مراجعین با سپردن 
وجوه اضافی خود به صندوق افراد را برای دریافت وام 
معرفی کرده اند دچار اختالل می سازد چه بسا بر اثر 
بروز شایعات، بحران شدیدی به وجود آید و موجب هجوم 
سپرده گزاران به صندوق و عدم وصول مطالبات، پیش 
آمدهای غیر قابل پیش بینی شده و ناگواری را به بار 
آورد. با ذکر شمه ای از اشکاالت به شرح باال از مسئولین 
می شود  تقاضا  مرکزی  بانک  محترم 
بذل توجه  و  کارشناسان  نظر  جلب  با 
مطابقت  احراز  و  قانون  متن  به  دقیق 
عملکرد صندوق با موازین شرع، تصمیم 
و  کنند  اتخاذ  این خصوص  در  مقتضی 
نگرانی دست اندرکاران قرض الحسنه، این 

مشتاقان خدمت را رفع نمایند.
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گزارش جلسات 
واحد هماهنگی 

صندوق هـای 
قرض الحسنه

از  آیاتی  تالوت  با    92/10/25 مورخ   979 جلسه 
قرآن کریم و نقل روایت آغاز شد.

را  هفته وحدت  ناظم جلسه  المحدثین  ابتدا عالء 
به کلیه مسلمانان جهان به ویژه ملت شریف ایران 
در  اهلل  انشاء  کرد  اضافه  و  تهنیت گفت  و  تبریک 
لوای چنین نام گذاری هایی مسلمانان جهان اتحاد 
کامل پیدا کنند و جهان را در پرتو مقررات شرع 

انور پر خیر و برکت سازد.
گردهمائی  از  گزارشی  ضامنی  آقای  سپس 
صندوق های قرض الحسنه و مباحث مورد بحث در 

آن را به استحضار حاضرین در جلسه رسانند. 
آن  در  عالء المحدثیـــن  آقــای  کردند:  اضافه 
صندوق های  وظایف  به  اشاره  با  گردهمایی 
قرض الحسنه تاکید کردند صندوق ها مکلف اند مفاد 

قرارداد تنظیمی تفاهم نامه را به دقت اجرا کنند. 
اعضا واحد هماهنگی در این مورد نظرات خود را 
ادامه  در  گرفت  قرار  بررسی  مورد  و  کردند.  ابراز 
پیش نویس اساس نامه ای متحدالشکل صندوق های 
واحد  منتخب  هیئت  طرف  از  که  قرض الحسنه 
از  ماده   19 و  طرح  بود  شده  تنظیم  هماهنگی 
از  پس  که  گرفت  قرار  بحث  مورد  و  قرائت  آن 
نسبت  شد  مقرر  اعضا  پیشنهادات  و  نظرات  ابراز 
را  خود  دیدگاه های  و  اقدام  آن  دقیق  مطالعه  به 
ارائه نمایند در این جلسه آقایان فرجی مدیر عامل 
توضیحات  و  نظرات  حقوقی  مشاور  خدادادیان  و 
ضروری را برای گنجاندن در پیش نویس اساس نامه 

ابراز داشتند. 
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هماهنگی  واحد   92/11/9 مورخ   980 جلسه 
از  آیاتی  از  تالوتی  با  قرض الحسنه  صندوق های 

قرآن کریم و نقل حدیث آغاز شد.
یوم اهلل  ایام  جلسه  ناظم  المحدثین  عالء  سپس 
22 بهمن را که منشأ رهایی ملت ایران از زنجیره 
حاضرین  مخصوصاً  ایران  ملت  به  است  استبداد 
انشاء  که  کرد  امیدواری  اظهار  و  گفت  تبریک 
اهلل این دهه فجر متصل به ظهور منجی انسان ها 

حضرت ولی عصر)عج( گردد .
در ادامه جلسات قبل پیرامون بررسی پیش نویس 
ادامه  قرض الحسنه  صندوق های  جدید  اساس نامه 
یافت که 15 ماده باقیمانده آن قرائت شد و اعضا 
واحد هماهنگی نظرات و پیشنهادات خود را برای 
از جمله اصالحات  بیان کردند  اصالح پیش نویس 

مالی برایشان فراهم است بهتر آن است که کارمزد 
یا مزد کار دریافت نکنند. 

آیاتی  تالوت  از  مورخ 92/11/23بعد  جلسه 981 
از قرآن کریم و نقل روایت آغاز شد 

آقای عالء المحدثین ناظم جلسه والدت باسعادت 
حضرت  به  را  )عج(  عسگری  حسن  امام  حضرت 
بقیه االعظم ارواحنافدا و شیعیان جهان بخصوص 
ملت شریف ایران تبریک گفت و افزود آن حضرت 
بود که  امامت مورد عداوت خلفای وقت  در مقام 
به  ایشان  برای  زیادی  گرفتاری های  و  دشواری ها 
حقایق  بیان  علت  به  حضرت  آن  و  آوردند  وجود 
آزاروشکنجه  مورد  عباسی  خلفای  طرف  از  اسالم 
قرارمیگرفت که انشاء اهلل ما به پیروی از آن امام 

همام به وظیفه دینی و شرعی خود عمل کنیم.
 در ادامه جلسه آقای ضامنی مدیر امور صندوق ها  
گزارشی از گردهمائی صندوق های منطقه کاشان 
ابتکار صندوق  با  گردهمایی   : داشت  بیان  و  ارائه 
جاوید کاشان تشکیل شده بود و در آن مسئولین 
26صندوق شرکت داشتند که جلسه با خیر مقدم 
داشتند  بیان  ایشان  و  آغاز  المحدثین  عالء  آقای 
در راستای سنت قرض الحسنه و در ارتباط با لزوم 
وحدت و همبستگی بین سازمان و صندوق ها باید 
توجه شود وی تاکید داشت این گونه گردهمائی ها 

صندوق های  ارکان  به  ناظر  تعیین  پیشنهادشده 
تمایل  صورت  در  صندوق  تا  است  قرض الحسنه 
عنوان  به  را  ایران  اسالمی  اقتصاد  سازمان  بتواند 
نظرات  و  راهنمایی ها  از  و  کند  انتخاب  ناظر 

کارشناسان در امور صندوق بهره گیرد. 
درباره  مطالبی  فرجی  آقای  جلسه  خاتمه  در 
مصوبه  همچنین  و  آن  وظایف  و  بازرس  انتخاب 
بیان  کارمزد  حداکثر  تعیین  درباره  مرکزی  بانک 
داشتند و اضافه کردند که حداکثر کارمزد از طرف 
آن  از  بیش  اخذ  و  گردیده  تعیین  مرکزی  بانک 
خالف مقررات است . ولی صندوق هایی که امکان 
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روابط  در  عطفی  نقطه  و  است  ارزشمند  خیلی 
سازمان و صندوق ها می تواند باشد. ضامنی اظهار 
داشت: ضمناً آقای عالء المحدثین خاطرنشان کرد: 
تاکنون توانسته ایم با 400 صندوق دیدار رو در رو 
داشته باشیم که مسئولین صندوق ها پاسخ سؤاالت 
خود را مستقیماً بشنوند ایشان اضافه کرد چنانچه 
نمایندگان در جریان مسائل صندوق ها قرار بگیرند 
بازده خوبی  پیدا خواهد کرد امید است این تجمع 
ما را به اهداف و سنت الهی قرض الحسنه نزدیک 

کند.
به  جلسه  این  در  استحقاقی  محسن  حاج  آقای 
اشاره  منطقه  قرض الحسنه  صندوق های  مشکالت 
داشت و گفت:که عمده مشکالتشان تغییرات ثبت 
صندوق ها در اداره ثبت شرکت ها است که انتظار 
این  حل  به  سازمان  محترم  هیئت مدیره  داشتند 
از  نیازمندان  خدای ناکرده  تا  کنند  توجه  مشکل 
تأدیه  به  دراز  سالیان  که  صندوق ها  این  مواهب 
قرض الحسنه وکارگشایی پرداخته اند محروم نشوند.
خاصی  صمیمیت  با  گردهمائی  شرکت کنندگان 
برگزار  بود  کاری  جلسه  یک  به  شبیه  بیشتر  که 
صورت  به  آنها  پاسخ  و  سئواالت  اینکه  از  و  شد 
تمامی  چهره  در  رضایت  داشت  قرار  رودررو 
سؤاالت  عمده  و  می شد  مشاهده  شرکت کنندگان 
پیرامون وظایف مدیران و بازرسین و کارکنان، نوع 
مسائل   ، کارمزد  اخذ  میزان  صندوق ها،  وام دهی 
و  مرکزی  بانک  و  صندوق ها  و  سازمان  فی مابین 
در  داشتند  انتظار  و  بود  مطرح  انتظامی  نیروی 

آینده چنین جلساتی تداوم داشته باشد.
پیش نویس  بررسی  و  بحث  که  ذکراست  به  الزم 
اساس نامه تهیه شده به جلسه آتی موکول گردید تا با 
اظهارنظر مکتوب اعضا بررسی و تصمیم گیری شود.  

از تالوت آیاتی  بعد  جلسه 982 مورخ92/12/14 
از کالم وحی و نقل روایت آغاز شد.

آقای عالء المحدثین ناظم جلسه اظهار داشت : جا 
دارد در این جلسه از کسانی یاد کنیم  که زحمات 
و  کشیده اند  صندوق ها  و  سازمان  برای  بسیاری 
اکنون به دلیل کهولت سن دیگر توان فعالیت ندارند 
امیدوارم در ایام نوروز همکاران بتوانند بازدیدی از 
این دوستان داشته باشند و این عزیزان بدانند که 

ما در همه حال قدردان زحمتشان هستیم . 
پیش نویس  طرح  به  دایر  را  جلسه  دستور  سپس 
اساسنامه صندوق ها که در جلسات گذشته بررسي و 
تغییرات الزم صورت گرفته است ، مطرح کردند که 
مقرر شد متن پیش نویس اساسنامه پس از استحضار 
هیئت مدیره سازمان اقتصاد اسالمي ایران و تصویب 

مقامات مربوطه به مرحله اجرا درآید.
در ادامه جلسه آقاي فرجي طي سخناني از زحماتي 
براي رضاي خدا متحمل  و همکاران  که دوستان 
با  صندوق ها  نمود؛  اضافه  و  کرد  تشکر  می شوند 
این اقداماتی که برای ترویج قرض الحسنه و کمک 
به محرومان انجام می دهند، جا دارد نقاط قوت و 
ضعف صندوق را ارزیابي و نواقص را برطرف و در 
در  کنند.  وظایفشان عمل  به  با دقت  سال جدید 
پایان از تمامي اعضاي واحد هماهنگي که طي یک 
سال با شرکت در این جلسات وقت گذاشتند و جز 

رضاي خدا مقصدي ندارند سپاسگزاري کرد.
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زمره ی  در  قرض الحسنه  صندوق  درگذشته 
نامه  آئین  وطبق  تاسیس  تجارتی  غیر  مؤسسات 
اصالحي  ثبت تشکیالت و مؤسسات غیر تجارتي 
تجارت  قانون  و585   584 مواد  به  توجه  با  و 
منافع  جلب  آن  تشکیل  از  مقصود  شد  مي  ثبت 
و تقسیم بین اعضا نبود بلکه با هدف احیا سنت 
قرض الحسنه فعالیت می کرد در نتیجه تعیین ارکان 
صندوق  براي  تجارت   قانون  در  پیش بینی شده 
سازمان  همکاري  با  صندوق ها  اغلب  نبود.  الزامي 
اقتصاد اسالمي ایران تاسیس و ثبت میگردید . با 
توجه به مساعي سازمان در تاسیس و تنظیم امور 
آنها و سامان بخشي به حسابها درعین حال وجود 
هدف مشترک، راهنمایي سازمان را پذیرا بودند که 
سالیان دراز این همکاري ادامه داشت و نمایندگان 
اعزامي سازمان در زمینه هاي مختلف صندوق ها 

را مجهز و تقویت می کرد.
پس از تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولي 
تعریف نویني از صندوق قرض الحسنه عنوان شد و 
صندوق در شمار مؤسسات بانکي قرار گرفت و با 
نظارت بانک مرکزي ایران موظف به تطبیق وضع 

خود با آن قانون گردید .
عملکرد  سابقه  به  عنایت  با  اعتبار  و  پول  شوراي 
تصویب  صندوق ها  دادن  سامان  در  سازمان  موثر 
و  ایران  اسالمی  مرکزي جمهوری  بانک  بین  کرد 
سازمان تفاهم نامه اي منعقد گردد وبه موجب آن 
صندوق های  وسایر  همکار  صندوق های  بر  نظارت 
که تمایل دارند نظارت سازمان را بپذیرند سپرده 

شد ،تاکنون سازمان با اعزام کارشناسان متخصص 
داده  انجام  احسن  نحو  به  را  خود  نظارتي  وظایف 
بانک مرکزي  اقدامات خود  از  و در مواقع مقتضي 

ایران را مطلع ساخته است .
نظر به شمول قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولي به 
صندوق های قرض الحسنه باید ارکان پیش بینی شده 
در قانون تجارت را در اساسنامه خود بگنجاند که 
از  بازرس می باشد که شمه ای  از آن جمله تعیین 
مقررات مربوط به انتخاب بازرس و تکالیف آنها ذکر 

می شود.
اعم  را  بازرسان  باید  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 
از اصلی و علی البدل انتخاب نماید بازرسان در هر 
جانشین  تعیین  و  عمومی  مجمع  تصمیم  با  زمان 

قابل عزل می باشند . 
الف- شرایط گزینش بازرس:

بازرس  سمت  به  نمی توانند  الذکر  ذیل  اشخاص 
انتخاب شوند.

1(محجورین و کسانی که به حکم قطعی ورشکستگی 
آنها صادر شده است . 

2(کسانی که به علت ارتکاب جنایت و جرائم مانند 
، اختالس ،  سرقت ، خیانت درامانت ، کاله برداری 

تصرف غیرقانونی در اموال عمومی 
یا  خود  که  هرکس  و  مدیرعامل  و  3(مدیران 
همسرش از اشخاص مذکور به طور موظف حقوق 

دریافت می کنند .
4(اقربای سببی و نسبی  مدیران تا درجه سوم از 

طبقه اول و دوم 
 

وظایف و اختیارات بازرس
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ب- وظایف بازرس:
درستی  و  صحت  مکلف اند  بازرسان  یا  بازرس 
و  عملکرد  دوره  حساب  صورت  و  دارائی  صورت 
از  شده  تهیه  ای  ترازنامه  و  زیان  و  سود  حساب 
را  عمومی  مجمع  به  تسلیم  برای  مدیران  طرف  
صحت  درباره  بازرس   همچنین  و  نمایند   تایید 
مجامع  اختیار  در  مدیران  که  اطالعاتی  و  مطالب 
عمومی گذاشته اند اظهار نظر کند . بازرسان باید 
آورده  صاحبان  حقوق  که  نمایند  حاصل  اطمینان 
کرده  تعیین  نامه  اساس  و  قانون  که  حدودی  در 
صورتی  در  و  باشد  شده  رعایت  بطوریکسان  است 
مدیران اطالعاتی برخالف حقیقت در اختیار مجمع 
بازرسان مکلف اند که مجمع عمومی را  قرار دهند 
از آن آگاه سازند ، بازرسان می توانند در هر موقع 
هرگونه بازرسی الزم را انجام داده ، اسناد و مدارک 
و اطالعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی 

قرار دهند .
 2- بازرسان می توانند در انجام وظایف خود از نظر 

کارشناسان رسمي  استفاده کنند . 
3- پیشنهاد هیئت مدیره راجع به افزایش یا کاهش 
سرمایه باید متضمن توجیه بازرسان و مورد تأیید 

آنها باشد . 

در  را  تقصیری  یا  تخلف  هرگونه  باید  بازرس   -4
امور موسسه از ناحیه مدیران عامل مشاهده کند 
اولین مجمع عمومی اطالع دهد و در صورتی  به 
که ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع 

شود باید به مراجع قضایی اعالم کند .  
5- بازرسان مقابل موسسه و اشخاص ثالث نسبت 
مرتکب  خود  وظایف  انجام  در  که  تخلفاتی  به 
می شوند مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود 
بازرس نمی تواند در معامالتی که با موسسه یا به  
حساب موسسه انجام می گیرد به طور مستقیم یا 

غیرمستقیم ذینفع شود. 
ج- مقررات جزایی:

1(هر کس باوجود منع قانونی عالمٌا سمت بازرسی 
را بپذیرد و به آن عمل کند به حبس تادیبی از دو 
ماه تا شش ماه یا جزای نقدی یا به هر دو مجازات 

محکوم می شود. 
به  راجع  عالما  بازرسی  سمت  در  2(هرکس 
گزارش های  و  عمومی  مجمع  به  موسسه  اوضاع 
این گونه  یا  و  بدهد  اطالعات خالف حقیقت  خود 
اطالعات تصدیق کند به حبس تعدیلی تا سه ماه 

یا دو سال محکوم خواهد شد . 

قال رسول اهلل )صلی اهلل علیه وآله(  :  الُُقضاة ثالثٌة : قاضیان ِ في الّناِر و قاٍض في الجنٍة: َرجٌل َقَضي بِِِغیِر الَحقِّ َفَعلَِم 
ذاک َفذاَک في الّنار و قاٍض ال َيعلَُم فأهلَك ُحُقوَق الّناِس َفهو في النَّار . و قاِض َقَضي بِالحٍقِّ فذلك في الجّنِة.

قضاوت کنندگان سه دسته اند، که دو دسته از آنها جهنمي و يك گروه بهشتي هستند؛ 
1- کسي که به باطل قضاوت مي کند و به بطالن قضاوتش علم دارد چنین شخصي جايگاهش در آتش است

2- کسي که بدون آگاهي به قضاوت پرداخته از روي جهل و ناداني حقوق مردم را تلف مي کند چنین شخصي 
جايگاهش در آتش جهنم است

3-کسي که قضاوت به حق مي کند که جايگاه چنین کسي در بهشت است
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فعالیت کردند که شادی روح آن مرحوم را از درگاه 
خداوند مسئلت داریم و یکی دیگر از عزیزان آقای 
دربنیانگذاری  طوالنـی   سابقه  که  است  شهابی 

صندوق های این استان دارند. 
بازار  قانون  تصویب  از  بعد  گفت:  عالیی  آقای 
شرایط  نگهبان  شورای  تأیید  و  پولی  غیر متشکل 
دستور  مرکزی  بانک  کرد  تغییر  صندوق ها  برای 
ابالغ  و  تصویب  را  مذکور  قانون  اجرایی  العمل 

هیئت مدیره  عضو  المحدثین  عالء  آقای  ابتدا  در 
سازمان  اقتصاد اسالمی ایران ضمن خیرمقدم به 
مدعوین شرکت کننده در این همایش در سخنانی 
مانند  کسانی  از  یادی  بایستی  ابتدا  داشت:  بیان 
مرحوم هندی که سال ها پیش، از گرمسار شروع 
کرد تا مرزهای افغانستان شهرهای همچون کاشمر 
برای  دراز  سالیان  و  نمودند  فعالیت  خلیل آباد  و 
اشاعه صندوق قرض الحسنه به طور خستگی ناپذیر 

همایش مدیران صندوق های 
قرض الحسنه در استان سمنان برگزار شـد

همایش مدیران صندوق های قرض الحسنه استان سمنان در روز پنجشنبه 19 دی ماه 
سال جاری با تالوت آیاتی از قرآن مجید و سرود ملی آغاز شد . 
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قرض الحسنه  صندوق های  که  کرد 
این  پیرو  و  شدند  ملزم  آن  رعایت  به 
سازمان  مسئولین  مساعی  با  اقدام 
منعقد شد  مرکزی  بانک  با  تفاهم نامه 
که مسئولین صندوق ها که با سازمان 
اجرای مفاد  به  دارند موظف  همکاری 
اقدام  طبق  مرکزی  بانک  هستند.  آن 
صندوق های  سازمان  هیئت مدیره 
همکار را اجازه دادند از تغییر نام ائمه 

معاف باشند. 
صندوق های  گفت:  پایان  در  هیئت مدیره  عضو 
قرض الحسنه  سپرده های  دریافت  در  قرض الحسنه 
بنمایند  را  مقررات  رعایت  موظف هستند  تأدیه  و 
مخالف  که  پلکانی  و  مشروط  وام های  تأدیه  از  و 
شرع است خودداری کنند . صندوق هایی که از این 
و                                                 شده اند  مالی  بحران  دچار  کرده اند  تخلف  موارد 

وضعشان متزلزل گردیده است.
امور  مسئول  ضامنی  آقای  جلسه  ادامه  در 
صندوق های سازمان در پاسخ به سؤاالت حاضرین 
جلسات  این گونه  تشکیل  دالیل  از  یکی  گفت: 
تهران  واحد هماهنگی  بود که در جلسه  مباحثی 
مطرح گردید مبنی بر اینکه الزم است در خصوص 
صندوق ها  در  تعیین کننده  سمت های  از  برخی 

شود  داده  بیشتری  توضیحات 
در  قباًل جلسات مشترکی  ما   .
خصوص این موضوع در تهران، 
و  داشته ایم  مقدس  مشهد 
بازده بسیار مناسبی داشت لذا 
برگزار  سمنان  در  جلسه  این 

می گردد .

اجرائی  مقام  باالترین  صندوق ها  عامل  مدیران 
موفق  مدیرعامل  یک  و  می باشند  صندوق ها 
به  که  باشد  داشته  خاصی  ویژگی های  می بایست 
برخی از آنها اشاره می نمایم ؛ آشنا به حسابداری 
 - اجرائی  مقررات  و  ضوابط   - تجارت  قانون   -
دارای شخصیت فعال و مردم دار، معتقد به اهداف 
در  توانمند  اساسنامه،  به  کامل  اشراف  صندوق،  
مدیریت و دارای صبر و روحیه کار جمعی و آشنا 

با فناوری های جدید. 
انجام  باید  عامل  مدیران  که  کارهایی  از  یکی 
با  دهند آن است که مسائل را پی گیری نموده و 
پیشنهادات منطقی و قابل اجرا جلسات هیئت مدیره 

را هدفمند نمایند.
در خصوص بازرسین صندوق ها نیز مطالب بسیار 
امنا  هیئت  ناظر  عنوان  به  بازرس   . است  زیادی 
فعالیت  در  مهمی  بسیار  نقش 
صندوق ها ایفا می کند.او در تمامی 
کارهای صندوق می بایست نظارت 
نماید و از تمامی موارد مالی سؤال 
. بازرس بایستی از عملکرد  نماید 
و  نموده  نمونه برداری  صندوق 
نتایج بازرسی خود را به هیئت امنا 
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منعکس نماید .
صندوق های  مستحضرند  برادران  که  همان گونه 
تنظیم  قانون  از تصویب  قرض الحسنه همکار پس 
بازار غیر متشکل پولی و بر اساس قراردادی که با 
سازمان امضاء نمودند متعهد به اجرای آن هستند. 
اجرای این تفاهم نامه الزامی است و بانک مرکزی 

به طور مستمر اجرای آن را پی گیری می کند .
بانک  با  متعددی  مکاتبات  روزانه  ما  تهران  در 
و  تبادل نظر  خصوص  این  در  و  داریم  مرکزی 

اطالعات می نمایم .
لذا از برادران و خواهران عزیز درخواست می کنم 
مفاد تفاهم نامه به طور کامل اجرا گردد . سئواالت 
اختصاصی  مسائل  پیرامون  بیشتر  مطرح شده 

صندوق ها است . 
ولی عمده موارد عمومی در رابطه با صورت جلسات 
انتخابات صندوق هاست که به طور مداوم در دست 

پی گیری است . 
از سئواالت دیگر افزایش سقف فردی وام ها است 

که این برابر ضوابط  قابل بررسی است . 
منابع  جذب  چگونگی  خصوص  در  بعدی  سئوال 
است که این امر با تعامل مناسب با مردم ، خیرین 
و کسبه محلی و تبلیغات غیر رسانه ای محلی در 

مساجد و مراکز خیرین امکان دارد . 

در خصوص پشتیبانی سازمان نیز بارها مطرح شده 
است چنانچه صندوق ها ضوابط را رعایت کنند و 
به دلیل نوسانات مالی دچار مشکل گردند سازمان 
نظر  این  از  و  است  صندوق ها  خدمت  در  کاماًل 

نگرانی نداشته باشند . 
در ارتباط با مزد کار خوشبختانه ما مشکل اساسی 
صندوق ها  اکثر  و  نداریم  همکار  صندوق های  با 

بیش از 4درصد مزد کار دریافت نمی نمایند . 
که  داریم  را  صندوق ها  از  تعدادی  ما  آنکه  ضمن 
هیئت  توسط  هزینه  و  نمی کنند  دریافت  کارمزد 

امنا تأمین می شود . 
و  تراز  می گردد  درخواست  صندوق ها  از  ضمناً 
به سازمان  مقرر  موعد  در  را  آمارهای درخواستی 

ارسال نمایند .
از همه برادران و خواهران که در این جلسه شرکت 
احیای  منان  خداوند  از  و  نموده  تشکر  نموده اند 

کامل سنت قرض الحسنه را خواستارم .

يِه ثمَّ 
َ
سَبَغها َعل

أ
عمًة فا نَعم هللُا عليِه نِ

أ
له(:  ما ِمن عبٍد �

آ
قال رسول هللا )صلى هللا عليه و�

و�ل. عمة للزَّ َض تلَك �لّنِ َم َفقد عرَّ يِه َفتبرَّ
َ
َجعَل حو�ئج �لّناِسِ إل

هر بنده اي از بندگان خدا که خداوند نعمت را بر او تمام و کمال کند و سپس 
مستمندان را براي رفع حاجت، به سوي او بفرستد اما او بداخالقي و بي حوصلگي 

نشان دهد، خداوند آن نعمت ها را در معرض زوال و نابودي قرار مي دهد
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حکم  در  را  آن  بی نیاز  خداوند  که  است  الهی  برکت  پر  سنت  قرض الحسنه 
این  نماد  قرض الحسنه  صندوق های  است  داده  قرار  ربوبی  ساحت  به  قرض 
سنت قدسی و عامل اجرای کالم وحی می باشند لذا سزاوار است مسئولین 
صندوق های قرض الحسنه با رعایت کامل موازین شرعی و قانونی در حفظ و 

گسترش این سنت الهی اقدام نمایند .
تاکید می نماید  سازمان اقتصاد اسالمی ایران پیرو اطالعیه های قبلی مجدداً 
صندوق های قرض الحسنه همکار باید موارد زیر را مورد  توجه قرار دهند و از 
اقدام خالف ضوابط خودداری نمایند. بدیهی است در صورت عدم اجرای دقیق 
مفاد تفاهم نامه فی مابین مسئولیت عواقب آن بعهده مدیران صندوق است و 

سازمان ناچار از قطع همکاری  با صندوق خواهد بود . 
1-خودداری از تأسیس شعبه و نمایندگی 

2-اجتناب از هرگونه فعالیت سیاسی بنام صندوق 
قرارداد  هرگونه  یا  و  موجودی  میانگین  به شرط  وام  اعطای  از  3-خودداری 

)کتبی یا شفاهی (
4-تکمیل پشتوانه مقرر در تفاهم نامه

5-رعایت سقف تعیین شده برای پرداخت وام 
6-خودداری از هرگونه فعالیت اقتصادی و تجاری

7-اخذ مزد کار حداکثر 4درصد
8-ارسال تراز عملکرد صندوق در وقت مقرر

9-همکاری با نمایندگان اعزامی سازمان در ارائه اطالعات و تنظیم دفاتر و آمار
10-خودداری از انجام تبلیغات رسانه ای و اهدای جوایز.

  اطالعیه سازمان اقتصاد اسالمی ایران
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حسنه  سنت  تبلیغ  و  ترویج  راه های  از  یکی 
با  مردم  بیشتر  تعامل  و  ارتباط  قرض الحسنه 
صندوق های  قرض الحسنه و  معرفی کردن بانیان 
خیر و نیکوکار، رهروان این راه مقدس، به جامعه 
دنبال  به  نیکوکاران گمنامی که  برای  ؛ هم  است 
راهی برای باز کردن گره از مشکل مردم هستند 
گره  روزگار  دست  که  آبرومندانی  برای  هم  و 
به کارشان انداخته است. صندوق های قرض الحسنه 
برای حل مشکل نیازمندان و جهت ترویج وام بدون 

گزارشی از صندوق قرض الحسنه خیبر 
شهرستان رباط کریم

ربا به فعالیت پرداخته اند . صداقت، سالمت، حسن 
عمل و خدمت خالصانه یک صندوق، سبب اعتماد 
راستا  همین  در  می شود.  مردم  خاطر  اطمینان  و 
به سراغ صندوق قرض الحسنه خیبر در شهرستان 
رباط کریم رفتیم تا گفتگویی با مدیرعامل صندوق 
باشیم  داشته  هیئت مدیره  و  خیبر  قرض الحسنه 
این  زحمات  از  کوچکی  گوشه  بتوان  شاید  که 
البابی  فتح  هم   که  کرد  منعکس  را  بزرگواران 
تشویقی  هم  و  قرض الحسنه  ترویج   برای  گردد 
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عمل  این  در  مشارکت  آمادگی  که  خّیرینی  برای 
قرض الحسنه  فرهنگ  به  توجه  دارند.  خداپسندانه 
مادی  امور  از  مردم  فرهنگ  و  نگرش  تغییر  سبب 
قریب  که  زمهریری  آقای  معنوی می شود.  امور  به 
30سال در این راه نورانی خدمت می کند در نهایت 
تواضع و صبوری همزمان که به کار مراجعه کنندگان 
با گشاده رویی  نیز  ما  به سؤاالت  رسیدگی می کرد 
پاسخ می دادند و انگیزه خود را عشق به قرض الحسنه 
و حل مشکل نیازمندان آبرومند می دانند. متن زیر 
ماحصل گفت وگوی خبرنگار نشریه قرض الحسنه با 
آقای محّرم زمهریری است که در ادامه می خوانیم. 
لطفًا شّمه اي از تأسیس صندوق قرض الحسنه 
خیبر انگیزه حضورتان را در این صندوق بیان 

بفرمایید؟
صندوق قرض الحسنه خیبر در شهرستان رباط کریم 
به همت افراد خیر و متعهد در سال 1363 تأسیس و 
فعالیت گسترده خود را آغاز کرد. شهریور امسال روز 
میالد باسعادت ثامن االئمه علی ابن موسی الرضا)ع(، 

نیازمندان  به  با خدمت  را  سالگرد خود  امین  سی 
این  از  باالتر  این صندوق کمی  جشن گرفت. قباًل 
و  به حول  بود،  و جای کوچکی  داشت  قرار  مکان 
امنا  اعضای هیئت  و  نیکوکاران  و کمک  الهی  قوه 
توانستیم به این محل نقل مکان کنیم. بنده قریب 
سی سال است در این صندوق در خدمت نیازمندان 
می باشم، همچنین حدود هفت سال است که عضو 
هستم.  قرض الحسنه  صندوق های  هماهنگي  واحد 
انگیزه حضور در صندوق قرض الحسنه عمل به آیات 
قرآن کریم و سفارش ائمه اطهار)ع( در تاکید ویژه 
بر سنت حسنه قرض الحسنه است. صندوقی به اسم 
خیبر که برای خانواده های رباط کریم یادآور خون 
شهدای عملیات خیبر بود، تأسیس شد که ادامه راه 
آنان باشد؛ تالش می شود که بتوان به خانواده های 
بی بضاعت و قشر آسیب پذیر و محروم تا حد توان 

کمک کنیم و آن را وظیفه خود می دانیم.
صندوق  اداره  و  مدیریت  نحوه  مورد  در 

توضیحاتی بفرمایید؟
تعداد اعضای هیئت امناء یازده نفر است که عالوه بر 
اعضای هیئت مدیره یک بازرس اصلی و یک بازرس 
علی البدل حضور دارند. جلسات هر دو هفته یک بار 
تشکیل شده و پس از بررسی و مطالعه در پیشبرد 
اهداف قرض الحسنه مصوبات آنها را مدیرعامل اجرا 
می کند و در جلسه بعدی موارد قبلی بررسی شده 
هیئت مدیره  در  مجدداً  باشد  داشته  ایرادی  اگر  و 
مطرح و اصالح می شود. بنده دبیر بازنشسته ام که 
صندوق  مدیرعامل  به عنوان  سال  چهارده  حدود 
هیئت مدیره  عضو  آن  قبل  و  خیبر  قرض الحسنه 
از  هیئت مدیره  اعضای  بودم.  علی البدل  بازرس  و 
معتمدین و افراد خوش نام و سرشناس هستند که 
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بازرس  را دارند.  در شهرستان جایگاه خاص خود 
سابقه  داراي  و  کاردان  و  متعهد  افراد  از  اصلی 
کمک  با  که  می باشند  بانکي  سیستم  در  خدمت 
و ارائه راه کارهای مناسب ایشان ما توانسته ایم به 
به  لطف خدا، در خدمت رسانی سریع و ضروری 

مردم نیازمند گام بزرگی برداریم.
پرداخت  نحوه  و  وام، شرایط  میزان  در مورد 

آن توضیحاتی بفرمایید؟
 تا آنجا که حضور ذهن دارم وام از پنج هزار تومان 
شروع شد و به تدریج اضافه شد در حال حاضر تا 
سقف 5 میلیون تومان وام داده می شود. در مورد 
وام های مسدودی بعضی از سازمان ها و تشکیالت 
و  یادداشت  با  که  می گذارند  سپرده  را  مبلغی 
می شود.  اعطا  وام  معرفی شدگان  به  آنها  معرفی 
اول،  دارد.  بستگی  عامل  سه  به  دادن  وام  طریقه 
به توانایی صندوق توجه می کنیم که در ماه چقدر 
توانایی داریم، وام و توانایی خود را بین متقاضیان 
تقسیم می کنیم. دوم اینکه آیا گیرنده وام قبلی را 

به موقع بازپرداخت کرده است 
دارد  معوقه  اقساط  یا  نه؟  یا 
لحاظ  ضمانت هایشان  در  تا 
وام  مصرف  محل  سوم  کنیم. 
بررسي می شود  آن  و ضرورت 
هیئت مدیره  جلسه  در  سپس 
قرار  تصویب  و  بررسی  مورد 
مدیرعامل  امضای  با  می گیرد، 
اعضای  دیگر  نفر  دو  و 
های  فرم  مجدداً  هیئت مدیره 
شعبه  رئیس  به  درخواستی 
ایشان  تا  می شوند  بازگردانده 

به  را  هیئت مدیره  مصوبه  های  وام  ماه  طول  در 
مشتریان پرداخت نمایند.

چگونه  باشند  نداشته  معرف  که  افرادی 
می توانند وام دریافت نمایند؟

دارند  وام   درخواست  اول  بار  برای  که  کسانی 
حتماً باید ضامن شناخته شده معرفي کنند و یک 
درصورتی که  می کند.  کفایت  ضامن  چک  فقره 
نباشد  رباط کریم  شهرستان  در  درخواست کننده 
افرادی  البته  است.  حقوق  از  کسر  نامه  به  نیاز 
تائید  با  نهادها  و  ارگان ها  معرفین  سوی  از  که 
جهت  می شوند  معرفی  صندوق  به  هیئت مدیره 
معنی  بدان  این  هستند.  اولویت  در  وام  گرفتن 
تعلق  وام  دیگر  مراجعه کنندگان  به  که  نیست 
نمی گیرد، بلکه َدِر صندوق قرض الحسنه خیبر به 
تا در حد  اینجاییم  ما فقط  و  باز است  روی همه 
توان صندوق کسی دست خالی از اینجا بیرون نرود 
و کسی را ناامید نکنیم و در آخر الزم به ذکر است 
که اگر درخواست کننده نیاز ضروری مانند مشکل 
بیماری یا بیمارستانی داشته باشد 
به حالت ویژه سعی  نوبت و  بدون 
تا  شود  کمک  وی  به  می کنیم 

مشکل برطرف شود.
معموالً وام در چه مواردی اعطا 

می شود؟
تهیه  ازدواج،  براي  قرض الحسنه 
هزینه  بدهی،  پرداخت  جهیزیه، 
مسکن،  کرایه خانه،  ودیعه  درمان، 
کشاورزی،  وام  دانشجویی،  وام 
البته   . و...  ساختمان  تعمیرات 
بیشترین موارد در زمینه پرداخت 

ـو
ــ

ــ
تگ

گف



23

بدهی است و به طور کلی پرداخت وام برای رفع 
هرگونه گرفتاری به نیازمندان تعلق می گیرد.

لطفًا آماری از تعداد وام هایی که در سال های 
اخیر اعطا کرده اید بیان کنید؟

اعطاشده،  وام  فقره   4702 تعداد   1391 سال  در 
دو  میانگین  با  ریال  میلیارد   122 مبلغ  به  حدوداً 
تا   1392 ابتدای  از  و  تومان  هزار   600 و  میلیون 
کنون 4303 فقره وام حدوداً به مبلغ 132 میلیارد 
پرداخت شده  تومان  میلیون  سه  میانگین  با  ریال 

است.
در مورد گسترش سنت قرض الحسنه و نقش 
سازمان اقتصاد اسالمی ایران چه نظری دارید؟
و گسترش صندوق های  نظارت  برای  بنده  نظر  به 
سازمان  از  بهتر  مجموعه ای  هیچ  قرض الحسنه 
صنف  قدیمی ترین  و  نیست  ایران  اسالمی  اقتصاد 
در  که  بازرسی هایی  است.  قرض الحسنه  به  مربوط 
رابطه  در  سزایی  به  نقش  داده اند  انجام  گذشته 
است.  داشته  صندوق ها  کردن  عمل  صحیح  با 

ضمن  سازمان  بازرسان  اینکه 
و رهنمود  ارائه طریق  بازرسی، 
پیشبرد  در  و مشاوره می دهند 
دوچندان  تأثیر  صندوق ها  کار 
هماهنگي  واحد  است.  داشته 
قــرض الحسنه  صندوق هـــاي 
یک  کردن  آمـــاده  حال  در 
اساسنامه است که اگر تصویب 
ابالغ شود و بر  و به صندوق ها 
اساس آن فعالیت کنند در واقع 
حرکت صندوق ها منسجم تر و 
سازمان  شد.  خواهد  تر  اصولی 

به همین منوال که  اگر  نیز  ایران  اقتصاد اسالمی 
در پیش گرفته، فعالیت نظارتی گسترده و صحیح 
بر صندوق ها را بیشتر کنند بهتر است. باز هم باید 
تجربه و شناخت خوبی نسبت  این سازمان  گفت 
به صندوق ها دارد و بهترین و دقیق ترین نظارت را 
می تواند داشته باشد. از ابتدای تأسیس صندوق با  
تنگاتنگی  همکاری  ایران  اسالمی  اقتصاد  سازمان 
داشته ایم و از نظارت و راهنمایی آنان تشکر ویژه 
داریم. بهترین راه ترویج سنت قرض الحسنه و تشویق 
به سپرده گذاری در صندوق هایی که  عملی مردم 
معتمد مردم هستند، صداقت، سالمت، حسن عمل 

و خدمت خالصانه یک صندوق است.
بین  که  تفاهم نامه ای  مورد  در  صحبتی  اگر 
بانک مرکزی و سازمان اقتصاد اسالمی ایران 

بسته شد، دارید بفرمایید؟
تفاهم نامه ای که بسته شد نقاط قوت زیادی دارد؛ 
اهداف  پیشبرد  برای  راهکار  بهترین  آن  اجرای 
قرض الحسنه و نظارت سازمان بر صندوق ها است. 
اگر بانک مرکزی و سازمان به این 
توافق برسند که کلیه صندوق های 
قرض الحسنه تحت پوشش سازمان 
قرار گیرد مطمئناً بعضی مشکالت 
به وجود آمده در صندوق استان ها 

با نظارت سازمان رفع می شود.
در پایان اگر ناگفته یا خاطره ای 
در مورد قرض الحسنه در ذهن 

دارید بفرمایید؟
35میلیون  مبلغ  پیش  سال  چند 
در  تاکسی  یـک  در  تومــان 
مانده  جا  رباط کریم  شهرستان 
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نتوانست  تاکسی  راننده  بود 
کند  پیدا  را  مال  آن  صاحب 
گردن  ناحیه  در  بااینکه  و 
درمان  برای  و  داشت  مشکل 
جا  پول  داشت،  نیاز  پول  به 
مانده را به سازمان تاکسیرانی 
شهرستان تحویل داد پس از 
در  خبر  این  مطرح شدن 
مجامع، ما به شهردار نامه ای 
نوشته و اعالم آمادگی کردیم 
که جهت عمل جراحی گردن 
بدون  وام  محترم  راننده  این 

سال  چند  بعد  کنیم  پرداخت  درازمدت  و  سود 
یک روز که از سازمان به سمت صندوق در حال 
برگشت بودم در ایستگاه شاهد شهر سوار تاکسی 
برایشان  من  چهره  که  داشت  ابراز  راننده  شدم 
آشناست پس از چند جمله ای وقتی متوجه شد که 
من در صندوق قرض الحسنه خیبر هستم ماشین 
را کنار زده و شروع به روبوسی کرد و اینکه با وام 
این صندوق مشکلشان برطرف شده بود بسیار ابراز 
خرسندی کرد. بهترین خاطره، رضایت و خوشحالی 
نیازمندانی است که دست خالی از صندوق بیرون 

نمی روند.
 یکی از بهترین برنامه های دین مبین اسالم تغییر 
فرهنگ مردم از امور مادی به امور معنوی است، 
یکی از این موارد رواج فرهنگ قرض الحسنه است، 
فرهنگ زیبایی که تقویت آن موجب از بین رفتن 
می شود،  اجتماعی  زشت  پدیده  این  رباخواری 
فرهنگ خداپسندانه ای که خدای بزرگ آن را  در 

ردیف قرض دادن به خویش قرار داده است.

راستی چه تعبیر زیبایی؛ قرض دادن به خدا...! ما 
کجا و قرض دادن به خدا کجا؟ خدای مهربان که 

رزق و روزی همه مخلوقاتش در دست اوست.
سابق  عضو  شاکري  قاسم  آقاي  نظر 
توضیح  چنین  که  خواستیم  را  هیئت مدیره 

دادند:
 بنده از بدو تأسیس این صندوق مشغول به خدمت 
بوده ام، تالش ما در طول این سال ها این بوده است 
که  باشیم، مشتری هایی  که سنگ صبور مشتری 
و  نیازها  می کنند  مراجعه  وام  گرفتن  جهت  اکثراً 
با  ما  و  می گذارند  میان  در  ما  با  را  گفته هایشان 
نیاز  بر  و  مشورت  هیئت مدیره  سایر  و  مدیرعامل 
شود  پیگیری  مشکلشان  تا  می کنیم  تأکید  آنها 
رضایت مراجعه کنندگانی که مشکلشان حل شده 
انگیزه ما جهت خدمت رسانی  انرژی و اشتیاق و 
به  مشتریان  از  یکی  به تازگی  کند.  می  بیشتر  را 
من گفت ما سپرده خود را اول برای رضای خدا و 
بعد به خاطر شناخت و اعتمادی که به شما داریم 
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به این صندوق می سپاریم و همیشه مردم از شما 
راضی هستند.

هیئت مدیره  عضو  میریان  عباس  سّید  آقاي 
افزود:

شد  حاصل  توفیق  صندوق  تأسیس  ابتدای  از 
قباًل  باشم  به عنوان هیئت مدیره، در خدمت مردم 
در وزارت بازرگانی خدمت می کردم در مورد نحوه 
پرداخت وام باید گفت فرم های درخواست وام در 
ابتدای ماه توسط متقاضیان تکمیل می شود و در 
جلسه بررسی شده با صالحدید هیئت مدیره بعد از 
به  می کنیم  تالش   ، می گردد  اعطاء  وام  روز   20
ماه  اواسط  در  و  ضروری  صورت  به  که  فرم هایی 
به دستمان می رسند نیز رسیدگی کنیم. صندوق 
همچنین با فرمانداری، امام جمعه، کمیته امداد و 
بنیاد شهید و بهزیستی ارتباطات خوبی در زمینه 
سپرده گذاری  صندوق  در  هم  دارد  قرض الحسنه 

می کنند و هم افراد نیازمند را معرفی می کنند.
صندوق  مشتریان  از  یکي  کمالی  ناصر  آقای 

که حضور داشت چنین توضیح داد:
من از زمان تأسیس، سال 1363، با اینجا ارتباط 
خیبر  عملیات  در  رباط کریم  شهرستان  دارم. 
شهیدان زیادی داده است، از جمله آنها برادر خود 
و  یاد  به  صندوق،  خاطر  همین  به  می باشد.  من 
خدا  است.  شده  نامیده  خیبر  عزیزان  این  خاطره 
همین  بیامرزد  را  صندوق  این  بانیان  مادر  و  پدر 
از  بی درنگ  واقف شوند  مردم  نیاز ضروری  به  که 
را  تمام تالششان  باشد  امکان داشته  هرجایی که 
مردم  شود.  حل  مردم  مشکل  تا  می گیرند  بکار 
اینجا مشکالت و درد دل های خود را با مدیران و 

معتمدان این صندوق در میان می گذارند. عالوه بر 
وام دهی به حرف دل مردم گوش می کنند و سنگ 
صبور ما هستند؛ تا حاال ندیده ام کسی ناراضی از 

این شعبه بیرون برود.
آقای سرخیل دیگر مشتري که حضور داشت 

می گوید:
کرده،  عمل  مردمی  تأسیس  بدو  از  صندوق  این 
و  افراد صاحب نام  از  بانیان  و  اعضای هیئت مدیره 
دل  نیاز  مواقع  در  هستند.  شهرستان  معتمدین 
خیلی از خانواده ها را شاد کردند و مشکالتشان را 
برطرف ساختند. بارها و بارها اتفاق افتاده کسانی 
بودند نیاز به تهیه جهیزیه و مشکالت عدیده مالی 
کمک  آنها  به  ضوابط  از  خارج  حتی  که  داشتند 

می کردند.
مراجعین  از  یکي  زاده  تقی  عباسعلی  آقای 

گفت:
همه  خوبان  »هرچه  صندوق  این  من  نظر  به 
تأسیس،  زمان  از  دارد«  تنها  صندوق  این  دارند، 
مرحوم ابراهیم یعقوبی از من تقاضا کرد در جهت 
داشته  سهمی  صندوق  گسترش  و  سپرده گذاری 
افتتاح  توانستم در  به حمداهلل در آن زمان  باشم. 
42 دفترچه حساب سهیم باشم. بعد از آن سال ها، 
نیاز  و  داشتیم  مشکالتی  دیگران  و  من  زمان  هر 
وام  ما  به  باز  آغوش  با  انصافاً  کردیم  پیدا  وام  به 
نیز  دارم جاهای دیگر  می دادند. در آخر خواهش 
مستضعف  خانواده های  به  صندوق  همین  مثل 
و  خم  نورچشمی ها  برای  فقط  نه  کنند.  کمک 
قبیل  این  از  صندوق هایی  امیدوارم  شوند.  راست 

گسترش یابند.
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پر شكوه ترين  کهن  روزگاران  از  ايرانیان  نوروز، جشن 
جشن بهاری در جهان بوده است. نوروز روز نو، روز تازه 
جديد  سال  نو  روز  فروردين،  اول  است  جديدی  روز  و 
آغاز می گردد طبیعت پیر جوان می شود، با نوروز به روز 
نو و سال جديد که طراوت طبیعت آن را تروتازه ساخته 

تبديل می گردد. 
ذهن  به سرعت  می رسد  گوش  به  بهار  نام  که  وقتی   

نوروز روز نو
اله

ــ
ــ

مق

متوجه کلمه عید و نوروز می شود. در پايان هر سال و 
قبل از شروع سال جديد و آغاز بهار، مردم خود را آماده 
می کنند و به نظافت منزل و محل کار خود می پردازند، 
برای  پوشاک  و  لباس  شیرينی،  آجیل،  خريد  دنبال  به 
خود و خانواده خود هستند ، اما غافل از اين هستند که 
يك سال از عمر آن ها کاسته شده و نمی دانند امسال 

چقدر توشه برای آخرت خود فراهم کرده اند.
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در کتاب شريف بحاراالنوار مرحوم مجلسی )ره( پیرامون 
عید نوروز روايات متعددی نقل شده به طوری که در جلد 
59 بیش از 45 صفحه به اين موضوع اختصاص يافته 
اشاره  مباحث  آن  از  بخشی  به  مختصر،  اين  در  است. 

می شود:
»معلی بن خنیس نقل کرده است که روز نوروز بر امام 
به  خطاب  امام)علیه السالم(  شدم،  وارد  صادق)علیه السالم(  جعفر 
من فرمود: آيا اين روز را می شناسی؟ گفتم : خیر ، لیكن 
تبريك  همديگر  به   ، می دارند  بزرگ  را  امروز  ايرانیان 
امام فرمودند: ای معلی! همانا نوروز روزی   . می گويند 
است که پروردگار جهان از بندگانش پیمان  گرفت که 
او را پرستش کنند و به او شرک نورزند و به پیامبران و 

امامان علیهم السالم ايمان بیاورند.
نوروز اولین روزی است که خورشید در آن طلوع کرد و 
بادهای ناگهانی وزيدن گرفت و سیاره زمین در چنین 
روزی ايجاد شد ... نوروز روزی است که علی)علیه السالم( در 
نهروان خوارج را هالک کرد؛ گل های زمین در آن روز 
نوح  بود که کشتی حضرت  خلق شد؛ در چنین روزی 
است  روزی  همان  نشست؛  کوه جودی  بر  علیه السالم 
که جبرئیل بر پیامبر صلی اهلل علیه و آله نازل شد؛ همان 
روزی است که ابراهیم علیه السالم بت ها را شكست؛ در 
همین روز حضرت محمد )صلی اهلل علیه و آله(، علی )علیه السالم( 
را بر دوش خود حمل کرد تا بت های قريش را سرنگون 

کند.
در چنین روزی حضرت مهدی)علیه السالم( ظهور می فرمايد و 

ما انتظار فرج آن حضرت را در چنین روزی  داريم؛ برای 
اين که نوروز از ما و شیعیان ماست. نوروز برای مسافرت 
خوب و برای زراعت و طلب حوايج بسیار نیكوست، عقد 

نكاح و ازدواج در چنین روزی بسیار شايسته است.«
دید و بازدید

يكی از ارزش های عید نوروز ديد و بازديد از بستگان، 
و  است  روستا  و  شهر  بزرگان  و  همسايگان  دوستان، 
مصیبت  و  شهدا  معظم  خانواده  از  دسته جمعی  ديدار 

ديدگان است.
در اين ديدوبازديدها از غم ها و مشكالت يكديگر آشنا 
با   ايام  اين  در  که  کدورت هايی  بسیار  چه  می شوند. 
نگاهی دوباره فرو می ريزد و به عشق و محبت مبدل 

می گردد.
هدیه و عیدی

هديه و عیدی دادن از رسوم عیدهاست و در میان مردم 
که شخصی  است  آمده  روايتی  در  است.  بوده  معمول 
هديه ای برای امام علی)علیه السالم( آورد و عرض کرد: اين 
هديه به مناسبت نوروز است. حضرت فرمود: »نیروزناکل 

يوم«؛ هر روز برای ما نوروز و روز نوی است.
زیارت اهل قبور

رفتن به زيارت اهل قبور در آغازين روزهای سال نو و 
نیز برگزاری مراسم تحويل سال در کنار قبور شهدا از 

ديگر آداب دينی نوروز است.
تشرف و حضور در اماکن مقدسه و برگزاری مراسم تحويل 

سال نو در آن مكان ها نیز از جمله آداب نوروز می باشد.
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دکه زهد ببندید در این فصـــل طــرب
مژده ای مــرغ چمن فصـل بهار باز آمـد            موسم می زدن و بوس و کنار باز آمد
وقت پژمـــردگــی و غمزدگی آخر شـد            روز آویختــــن از دامــن یار آمد باز
مردگــــی هــا و فـروریختگی هـا بشــدند            زندگی ها بدو صد نقش و نگار آمد باز
زردی از روی چمن بار فرا بسـت و برفت           گلبن از پرتو خـــورشید ببار آمــد باز
ساقی و می کده و مطرب و دست افشانی           بهـــوای خم گیســـوی نگار آمــد باز
گر گذشتی بدر مدرســــه با شیــــخ بگـو           پی تعلیم تو آن اللــــه عذار آمــد باز
دکه زهد ببندید در این فصـل طــــــرب           که بگوش دل ما نغمــــه تار آمـــــــد باز
                                                                                                                              امام خمینی)ره(
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آب بریز آتش بیداد را
شده توانا  تو  از  ضعیــف  خــاک  اي همــه هستي ز تو پیدا شـده   
ذات به  قائم  تو  چو  قائـم  تو  به  ما  زیــر نشیـــن علـمـت کاینــات   
نـي مانند  تو  به  به کس و کس  تو  هستـي تو صــورت پیونــد نــي   
تویي نمیرد  و  است  نمرده  که  وآن  آن چــه تغییـر نپذیــرد تــویي   
توراست تقــدس  و  تعــالي  ملک  ما همـــه فاني و بقا بس توراست   
بي ستــون کنــي  تو  خضــرا  قبه  خاک به فــرمان تو دارد ســکون   
داد که  جان  نمک  را  جسـد  دیگ  جز تو فلک را خم چوگان که داد    
به فرامــوش  تو  یاد  نه  چــه  هــر  هر که نه گویـــاي تو خاموش به   
توست نام  دستخوش  سحــر  مرغ  ساقي شب دستکـش جام توست   
درنورد هم  به  پــرده  آن  گرمنــم  پرده برانــداز و بــرون آي فــرد   
واگشـاي جهـان  ز  را  جـهان  عقد  عجز فلــک را به فلـــک وانماي   
را اجــرام  صورت  ایـن  کن  مسخ  نسـخ کــن این آیــــت ایــام را   
آب بــریــز آتــــش بیـــداد را             زیرتـر از خــــــاک نشــان بـاد را
بدوز پرستــان  خـورشیــد  دیده  دفتـــر افــالک شناســان بسوز   
دهند گـوایي  خــویـش  عـدم  بر  تا به تـــو اقرار خــدایــي دهند   
توایم                                            بگـوش  حــلقه  تو  در  چون  حلقـه زن خـانه بـــدوش توایـم   
نظامی
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اقتصاد  المحدثین عضو هیئت مدیره سازمان  عالء 
اسالمي ایران، ضمن خیرمقدم به شرکت کنندگان 
در جلسه و اشاره به این که جلسه به دعوت سازمان 
اقتصاد اسالمی ایران تشکیل گردیده است. غرض 
از این جلسه تبادل نظر و آموزش هاي است که در 
صندوق ها  امور  و  قرض الحسنه  تادیه  روش های 
که  تنظیم شده  نحوی  به  برنامه ریزی  است.  موثر 
و  اطالعات  کلیه  و  باشیم  نداشته  متکلم وحده 

برگزاری گردهمایی صندوق های قرض الحسنه  منطقه کاشان

تجربه های شرکت کننده مطرح و مورد بررسي قرار 
گیرد.

که  است  بی نیاز  لطف خداوند   : داشت  اظهار  وی 
ما را موفق کرده در خدمت مردم براي کارگشایي 
باشیم و نیازهاي مستمندان را برآورده سازیم.این 

نعمت پروردگار موجب سپاسگزاري است. 
ابراهیم استحقاقی را  : یاد مرحوم حاج  افزود  وی 
اینجا گرامي می داریم و از خدا می خواهیم درجه 

گردهمایي مدیران عامل صندوق های قرض الحسنه در دهم بهمن ماه سال جاري در شهرستان 
کاشان با تالوت آیاتی از کالم وحی و مرثیه سرایی توسط مداح اهل بیت آغاز شد. 
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بنیان گذار  مرحوم   آن  گرداند  متعالي  را  وي 
صندوق قرض الحسنه در کاشان و اطراف آن بود، 
امروز کمتر کسی مثل آن شادروان پیدا می شوند 
تا کارهایشان رارهاکرده و وقتشان را صرف خدمت 

به محرومین نمایند. 
در  مؤسسات  برخی  گفت:  عالءالمحدثین  آقای 
کشورهاي دیگر با درآمدی باال و سرمایه های گزاف 
توانستید  امکانات  اندک  با  اما شما  زمین خوردند 
پیش  سال  چند  بایستید  مشکالت  تمامی  جلوی 
ما  از  و  بود  آمده  اسالمی  کشور  یک  از  شخصي 
بتوانند  تا  دهیم  ارائه  ایشان  به  الگوی  خواست 
موسسه مالی بدون ربا تأسیس کنند و ما برنامه ای 
تهیه کردیم و ارائه دادیم و راهنمایی های که شد 
این  برنامه ریزی خوبی در  موجب گردید آنها یک 
از ما  این موارد هر کسی  انجام دهند ، در  زمینه 
راهنمایی خواسته حمایت کردیم و تقاضاي کسی 

را تاکنون رد نکرده ایم. 
در  حاضرین  سئواالت  به  ضامنی  آقای  ادامه  در 

اشاره  و  دادند  پاسخ  جلسه 
داشتند :با تشکر از حاج  محسن 
آقاي  همچنین  و  استحقاقي 
زاهدي که در تشکیل این جلسه 

ما را  یاري کردند.
بررسي  به منظور  جلسه  این 
وظایف مدیران عامل و بازرسین 
صندوق ها تشکیل گردیده است 
مدیرعامل باالترین مقام اجرایي 
بسیار  نقش  که  است  صندوق 
مهمي در امور صندوق بعهده دارد 
مدیرعامل؛  وظایف  مهم ترین  از 

و  ضوابط  رعایت  هیئت مدیره-  مصوبات  اجراي 
قوانین- تشکیل جلسات مرتب هیئت مدیره- اداره 
توسعه  جهت  پیشنهادات  ارائه  صندوق-  پرسنل 
کمي و کیفي صندوق - برخورد مناسب با مراجعان 
-حفظ اصول و اهداف بانیان صندوق - آینده نگری 
و ایجاد تناسب  منطقي در تمامي امور صندوق- 
تعامل  سازنده با هیئت مدیره- همکاري مناسب با 

بازرس را می توان ذکر کرد.
مدیرعامل مجري مصوبات هیئت مدیره است ولي 
این موضوع در قالب  ضوابط و قوانین قابل اعمال 
فاقد  عامل  مدیران  از صندوق ها  برخي  در  است  
هرگونه استقالل در حیطه وظایف خود هستند و 

صرفاً امور را در چارچوب مصوبات انجام می دهند
در تعدادي از صندوق ها عملکرد  مدیرعامل آن قدر 
گسترش یافته است که نقش هیئت مدیره کمرنگ 
شده است و امور صرفاً بر اساس سلیقه و نظر ایشان 
صورت می پذیرد هر دو روش مورد تأیید نمي باشد. 
یک  مدیرعامل موفق مدیرعاملي است که ضمن 
هیئت مدیره  جایگاه  رعایت 
و  ضوابط  اساس  بر  را  مصوبات 
باروحیه  و  نماید  اجرا  مقررات 
مثبت با تصمیم گیرندگان صندوق 

تعامل نماید
را   موضوعي  هیئت مدیره  چنانچه 
تصویب نماید که مغایر با  قانون و 
ضوابط باشد مدیرعامل موظف به 
اجراي آن نمی باشد و چنانچه این 
وارد  لطمه اي  صندوق  به  موضوع 
خواهد  مسئول  مدیرعامل  نماید 

بود.
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از سمت های مهم دیگري که در صندوق ها وجود 
دارد بازرس است  متأسفانه در خیلي از صندوق ها 
اکثر بازرس ها داراي یک  نقش تشریفاتي شده اند 
و معموالً کم وقت ترین افراد به این سمت گمارده 
می شوند. در صورتی که بازرس به عنوان چشم ناظر 
هیئت امنا در تمامي فعالیتهاي صندوق نقش بسیار 
به عنوان  بازرس می بایست  بعهده دارد.  را   مهمي 
صندوق  مسایل  تمامي  در  امنا  هیئت  نماینده 
دارایی ها  صحت  خصوص  در  و  نموده  نظارت 
توسط هیئت مدیره  ارائه شده   آمارهاي  و  عملکرد 

اظهارنظر صریح نماید.
از  مهم ترین مسائلي که بازرس در صندوق ها مورد 
تناسب  بررسي  به؛  می توان  می دهد  قرار  بررسي 
و  هزینه  تناسب  بدهي،  و  دارایي  مابین  منطقي 
صندوق  عملکرد  صحت  مالي،   تعادل  و  درامد  
برخورد با مراجعین، رعایت شئون  اسالمي و اهداف 
بانیان صندوق، تشکیل جلسات مرتب هیئت مدیره 

اشاره نمود. بازرس می تواند  بدون داشتن حق رأی 
در جلسات هیئت مدیره  شرکت نماید.

به هر صورت نقش بازرس یک نقش کلیدي است و 
گزارش ارائه شده به  هیئت امناي صندوق می تواند 
در استمرار فعالیت صندوق نقش اساسي را ایفا کند  
و  ضوابط  و  حسابداري  اصول  به  بازرس  آشنایي  
قوانین مطرح در خصوص فعالیت صندوق در انجام 
بازرس  . چنانچه  بازرس کارگشا است  مسئولیت  
اشراف به کار حسابداري نداشته باشد می تواند در 
این  موضوع از حسابرسان و کارشناسان استفاده 
نماید دایره حسابرسي سازمان نیز در این خصوص 

آماده ارائه خدمات است.
یکی از موارد بسیار مهم، شیوه وام دهی برخی از 
این  شیوه مسئولین صندوق  صندوق ها ست، در 
هیچ گونه تعهد کتبي به دارندگان حساب نمي دهند 
ولي نحوه عملکرد آنان به صورتی است که صاحبان 
حساب  می دانند چنانچه موجودي خود را در یک 
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مدت معین نزد صندوق ذخیره نمایند صندوق مبلغي 
را به آنها  وام می دهد این موضوع یک نوع قرارداد 
نانوشته مابین صاحبان حساب و صندوق به وجود 

مي آورد و صندوق متعهد به پرداخت وام است .
و  نمي باشد  تأیید  مورد  به هیچ وجه  شیوه  این 
تعدادي از صندوق ها را دچار مشکل کرده است ، 
این نوع وام نیز تعریف دیگري از وام های قراردادي 
است و به دلیل ایجاد  تعهد صندوق را دچار مشکل 

مي سازد .
شده  ذکر  نامه  تفاهم  در  که  همان گونه 
همــواره  مــــی بایست  همکار  است؛صندوق های 

حــــداقل 5 درصـد  
نزد  سپرده هـــــای 
صنــــــدوق را )بجز 
ی  ب هـــــا حســـا
حسابي  مسدودي(در 
به عنوان پشتوانه  نزد 

سازمان افتتاح نمایند که  متأسفانه این موضوع در 
برخي از صندوق ها به طور کامل اجرا نگردیده است.

ریال  میلیون  پنجاه  تا  وام ها  فردي  سقف  رعایت 
موارد  جمله  از  درصد   80 تا  وام ها  کلي  سقف  و 
مهمي است که می بایست در دستور کاري هر روزه 
صندوق قرارگرفته شود خودداري از هرگونه فعالیت 
اقتصادي و عدم تأسیس شعبه و نمایندگي از سایر 
صندوق های  در  که  است  تفاهم نامه  این  موارد 

کاشان کمتر دیده شده است
تقاضاي  جلسات مرتب هر 6  ماه یک بار شده است 
در  نیز  شهر  هر  نمایندگان  گردیده  درخواست  و 
این جلسات شرکت کنند که فکر می کنم پیشنهاد 

و  می شود  مطرح  تهران  در  موضوع  نیست  بدي 
انشاء اهلل  در صورت صالحدید عمل خواهد شد.

و  انتخابات  جلسات  صورت  در خصوص  همچنین 
تأخیر در  ارسال آنها پیگیری های مداومي صورت 
داده شده  آنها  ارسال  مساعد جهت  قول  و  گرفته 

است.
دارایي  و  مالیات  با موضوع  ارتباط  سئوالی که در 
شد بایستی گفت؛ موضوع را باید در شیوه  نگارش 
امور  به  وارد  مشاوران  از  استفاده  و  قانوني  دفاتر 
پیگیري نمود و چنانچه این موضوع به طور صحیح 

صورت پذیرد مسئله قابل مدیریت است
نیروي  خصوص  در 
شده  سئوال  انتظامي 
تعامل  سازمان  است؛ 
نیروي  با  بسیار خوبي 
انتظامي دارد و چنانچه 
دراین ارتباط  مشکلي 
سریعاً   فرمایید   منعکس   دارد  وجود  مناطق  در 

پیگیري خواهد شد. 
تعدادي از صندوق ها درخواست مالقات با   مقام 
موضوع  این  که  نموده اند  مطرح  را  رهبري  معظم 
شرایط  با  متناسب  و  است  شده  مطرح  نیز  قباًل 
صندوق های  هماهنگي  واحد  پیگیري  دست  در 

قرض الحسنه است. 
و  می نمایم  تشکر  برادران  همه  از  خاتمه  در 
درخواست  آمارهاي  و  ترازها  می کنم  درخواست 
تعیین شده  امور صندوق ها در موعد  شده  توسط 

و به طور مرتب  به سازمان ارسال گردد. 
خداوند به همه توفیق خدمت بیشتر عنایت فرماید.
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فـدک  قرض الحسنـه  صندوق 
خانه امید  به  است  سال  چندین 
گرفتاران محله تبدیل شده است 
وام  تومان  میلیاردها  ساالنه  و 
با  صندوق ها  این  می کند،  اعطا 
اداره  نیکوکار  مردم  سپرده های 
در  این صندوق  فعالیت  می شود. 
بانک  بین  توافق نامه  چارچوب 
ایران  اسالمي  جمهوري  مرکزی 
ایران  اسالمی  اقتصاد  سازمان  و 
است و شرط نوبت دهی ها طوالنی 
را ندارد و اعطای وام بدون سود 
مردم  اعتماد  دالیل  از  بهره  و 
زیر  متن  است  صندوق  این  به 
ماحصل گفت وگو خبرنگار نشریه 
قرض الحسنه با محمدعلی صادقی 
قرض الحسنه  مدیرعامل صندوق 
فدک و حسن عباس زاده خزانه دار 

صندوق است . 
محمدعلی صادقی خواسته  از   *
شد تا در مورد تاریخچه صندوق 
آن  ارکان  و  فدک  قرض الحسنه 

توضیحاتی را بیان کنند ؟ 

در گفتگو با مسئولین صندوق قرض الحسنه فدک مطرح شد:

صندوق های قرض الحسنه فقط کار 
قرض الحسنه انجام دهند

ـو
ــ
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تگ

گف
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ضمن تشکر از مسئولین سازمان اقتصاد اسالمی ایران 
که پی شکوفایی صندوق های قرض الحسنه هستند 
صندوق   . دارند  بسزایی  نقش  آنها  شکوفایی  در  و 
قرض الحسنه فدک در سال 1372 در مسجد الرسول 
با جمعی از هیئت امنا به همراه امام جماعت مسجد 
حاج آقا نجفی و با عضویت 20 نفر شروع به فعالیت 
نمود و ابتدا با مبلغ ناچیزی حدود 200 هزار تومان 
و  گردید  افتتاح  رسماً  صندوق  اعیاد  از  یکی  در  و 
پس از ثبت صندوق با سازمان اقتصاد اسالمی ایران 
پیوند خوردیم و پس از آن زمان با کمک سازمان در 
سال 1378 ساختمان جدید صندوق ساخته شد و 
با راهنمایی های سازمان یکی از صندوق های منظم 
بدون هیچ پیش شرطی  و  با کارمزد یک درصد  و 
است  حالی  در  این  و  است  محروم  منطقه  این  در 
که کارمزد دریافت شده صرف اموری مانند حقوق 
شود  می  صندوق  کاغذ  و  برق  هزینه  و  کارکنان 
بسیاری از صندوق های عضو سازمان از این دو درصد 
کارمزد صرف نظر می کنند . لذا پرداخت دو  میلیارد  
شده  پرداخت  سال  در  که  توماني  میلیون  ویکصد 
است ،  فقط بدلیل هماهنگی که بین اعضای هیئت 
امنای صندوق است و همین موضوع باعث پیشرفت 
در کارها شده است. بنده در این سی سال که در 

خدمت صندوق های قرض الحسنه می باشم .با توجه 
به فعالیتم در انجمن اولیاء و مربیان مدارس ، تمامی 
معلمان را بسیج کردیم که در صندوق قرض الحسنه 

حسابی افتتاح کنند. 
صندوق  در  مؤسسین  فعالیت  اصلی  *انگیزه 
چه  بگویید  لطفاً  کنید  بیان  را  قرض الحسنه 

چیزی این انگیزه را بیشتر می کند ؟
فعالیت  به دنبال یک چنین  اینکه مؤسسین  دلیل 
آمده اند جز اهداف خیرخواهانه نبوده است و هیئت 
امنا تمکن مالی بسیار خوبی دارند و حاضر شده اند 
نمونه اش همین  بیاورند یک  روی  کار خیر  این  به 
زاده  عباس  حاج آقا  توسط  که  است  زمین صندوق 
این  هیئت مدیره  اعضای  و  واگذارشده  صندوق  به 

صندوق از معتمدین این محل هستند .
*نوع خدماتی که به متقاضیان می دهند به چه 

صورت است و در چه مواردی است ؟
از ابتدا برای جلوگیری از توسل مردم به دروغ های 
احتمالی و ارائه گواهی هاي غیر واقعی پزشک و سند 
جعلی ازدواج ، اطالعیه ای را در صندوق با این عنوان 
نصب کرده ایم »بدون هیچ سندی وام می دهیم« از 
هیچ کدام متقاضیان درباره علت تقاضای وام سؤال 
ارائه  ما  به  درخواستی  آنها  است  کافی  نمی کنیم 
دهند تا درهمان روز افتتاح حساب به آنها وام دهیم. 
وام های  سقف  که  است  ذکر  به  الزم  دراین ارتباط 
تومان  میلیون  به متقاضیان یک  پرداختی صندوق 
است و مهلت پرداخت آن یک ساله است . و به دلیل 
اینکه زیاد است ما مجبور شده ایم از سازمان اقتصاد 
اسالمی ایران پول قرض بگیریم و سازمان هم لطف 
نموده و پول را در اختیار ما قرار دادند و ما هم به 

متقاضیان پرداخت کردیم. 
*متقاضیان وام هاي پرداختی را در چه مواردی  

مصرف می کنند؟
 اکثر کسانی که اینجا می آیند با توجه به صحبت های 
ازدواج ، هزینه ودیعه مسکن  بابت  خودشان وام را 
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و دانشجویان برای تحصیالتشان به صندوق مراجعه 
می کنند که بایستی در اینجا به این نکته توجه داشت 
قدم های  جوانان  مشکالت  برای  رابطه  این  در  که 

بسیار مثبتی برداشته شده است . 
*آیا بدون معرف هم شما وام پرداخت می کنید؟ 
اگر کسی معرف نداشته باشد می بایستی ضامن داشته 
باشد که قابل اعتماد باشد ، البته اگر ضامن هم نداشت 
با توکل به خدا وامشان را پرداخت می کنیم . با توجه 
به صحبت مطرح شده مورد جالبی که در این صندوق 
وجود دارد و در جاهای دیگر کمترمیتوان دید ، این 
است صندوق فدک تا این لحظه هیچ گونه مطالبات 

معوقی ندارد . و این موضوع خیلی کم نظیر است . 
برای  *به نظر شما 
گسترش  و  ترویج 
سنت قرض الحسنه 
باید  در جامعه چه 

کرد؟
 این کار خیلی سخت 

و مشکل که بتوانیم مردم را ترغیب کنیم که به راحتی 
بیایند در این سنت حسنه فعالیت کنند چرا که تا 
این  در  نمی آیند  هیچ گاه  نچشند  را  خیر  کار  لذت 
زمینه فعالیت کنند مثاًل در20 سال پیش بنده به 
یک نفر وامی پرداخت کردم و وی پس از 10 سال 
آمد و گفت، شما چندین سال پیش وقتی که به من 
مبلغ 30 هزار تومان وام پرداخت کردید، باعث شد 
زندگی ام متحول شود حاال آمده ام مبلغی در صندوق 
واریز کنم تا من هم در گشایش گره از کار نیازمندان  
سهیم باشم. بنابراین کسی که با تمام وجودش کار 
خواهد  عالقمند  خیلی  باشد  کرده  لمس  را  خیر 
این صندوق  در  کند.  خیر شرکت  کار  این  در  بود 
کسی هست که مبلغ  100میلیون تومان گذاشته 
جهت پرداخت وام به نیازمندان و بارها هم گفته اگر 
صندوق دیگری نیاز به پول دارد به او معرفی کنیم. 

بانک  و  ایران  اسالمی  اقتصاد  سازمان  *بین 
مرکزی تفاهم نامه ای امضاء شده است به نظر 
شما چه تأثیری در روند فعالیت صندوق های 

قرض الحسنه دارد ؟ 
تفاهم نامه ای که بین بانک مرکزی و سازمان اقتصاد 
از  را  فشار مضاعفی  نوشته شد یک  ایران  اسالمي 
صندوق ها برداشت ، و آرامش خاصی در روند فعالیت 
صندوق ها ایجاد کرد و سازمان اقتصاد اسالمی ایران 
با توکل به خدا توانست قدم بسیار مهم و خوبی را 
از مسئولین سازمان صمیمانه  دارد  واقعاًجا  بردارد 
تشکر کنم که توانست فشاری که به صندوق ها آمده 

بود از میان بردارد . 
*نحوه همکاری شما 
چگونه  سازمان  با 
است و چه تعامالتی 

باهم دارید؟ 
 15 حدود  از  صندوق 
تاکنون  پیش  سال 
اسالمی  اقتصاد  سازمان  با  تنگاتنگی  بسیار  رابطه 
ایران دارد تراز مالی به طور منظم ارسال می شود و 
انتخابات هیئت مدیره به طور مشروح و کامل اطالع 
داخلی  نامه های  آیین  همچنین  و  شود  می  داده 
سازمان اقتصاد اسالمی ایران به طور دقیق اجرا شده 
فکری  و  مالي  نظر  از  و خوشبختانه سازمان  است 

کمک  شایانی به ما کرده است . 
*اگر خاطره ای از سال های خدمت رسانی در 

صندوق دارید بفرمایید ؟ 
اسالمی  اقتصاد  سازمان  طرف  از  پیش  سال  چند 
ایران قرار شد مبلغی را به یکی از شهرستان ها ببرم 
تا به صندوق روستاهای اطراف کمک شود و آنان 
به نیازمندان  وام پرداخت کنند . پس از اینکه پول 
به چه  است  قرار   ، گفتم  دهم  تحویل  را خواستم 
کسانی وام پرداخت شود ، مسئولین صندوق گفتند 
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ما لیستی از مردم داریم که در انتظار وام هستند بنده 
گفتم آن لیست را بیاورید وقتی لیست را مالحظه 
5هزار  تا  2هزارتومان  بین  وام  مبالغ  دیدم  کردم 
تومان می باشد که در آن لحظه عرق سردی بدنم را 
فراگرفت و اشک در چشمانم حلقه زد، از مسئولین 
خواستم مرا نزد برخی از متقاضیان وام ببرند وقتی 
از آنان سؤال می کردم می دیدم که چقدر به این پول 
نیازمند هستند در آن لحظه واقعاً حس عجیبی به 
من دست داد و با خود گفتم واقعی سازمان اقتصاد 
اسالمی ایران  چقدر خوب توانسته نیازمندان واقعي 
را شناسایي کند و قلبا برایشان دعا کردم و از آن به 
بعد تصمیم گرفتم پشتکارم در جهت کارهاي خیر 

بیشتر کنم. 
*در پایان اگر صحبتی دارید بفرمایید؟

خداوند  که  طور  همان  خیر  کار  و  قرض الحسنه   
آن  و  است  برابر  آن 18  پاداش  متعال می فرمایند 
چیزی که از خدا می گیریم ارزشش باالتر از مادیات 
دنیوی است و امیدوارم قرض الحسنه واقعی پرداخت 

شود و برکت آن به همه مسئولین مربوطه برسد.
پس از مصاحبه با محمدعلی صادقی به سراغ حسن 
عباس زاده، خزانه دار صندوق قرض الحسنه فدک 

رفتیم و ماحصل گفت وگو را در زیر می خوانید. 
*آقای عباس زاده تاریخچه ای از فعالیت خود 
و چه  بگویید  در صندوق قرض الحسنه فدک 
با مبلغ  را  باعث شد که زمین خود  انگیزه ای 

ناچیزی به صندوق واگذار کنید؟ 
تولد فاطمه  با روز  بود  در سال 1373 که مصادف 
زهرا سالم اهلل علیها  با جمعی از دوستان و همفکران 
تأسیس  قرض الحسنه ای  صندوق  گرفتیم  تصمیم 
کنیم ،البته باید خدمت شما بگویم که این زمین ارثیه 
مادری بنده بود به خاطر رضای خدا و کار خیر آن را 
به قیمت نازلي به صندوق فدک اهدا کردم تا ثواب آن 

در این دنیا و آخرت نصیب ما گردد. 

*برای رشد و گسترش سنت قرض الحسنه در 
جامعه چه راهکاری را پیشنهاد می فرمایید؟

سنت  گسترش  راه های  از  یکی  بنده  نظر  به 
قرض الحسنه تبلیغ از طریق روحانیون است چرا که 
روحانیون در جامعه ما جایگاه خاصی دارند و مردم 
قائل هستند  به سزایی  اهمیت  آنان  براي صحبت 
و دومین راهی که من پیشنهاد می کنم تبلیغ در 
رسانه های گروهی است چرا که رسانه های گروهی 
خیلی در افکار عمومی تأثیر گذار هستند و از همه 
هر  خداپسندانه  کار  دراین  می خواهم  مردم  آحاد 

قدمی که  می توانند بردارند. 
در  خدمتتان  زمان  از  خاطره ای  چه  *شما 

صندوق قرض الحسنه دارید؟
مکان  این  در  نیازمندي  افراد  شد  دیده  بارها 
آمده اند و تقاضای 50 هزار تومان وام داده اند وقتی 
و  می آید  درد  به  دلمان  می بینیم  را  این صحنه ها 
همکاران در این مواقع حتی از هزینه شخصی شان 
مشکل آن فرد نیازمند را برطرف می کنند، واقعیت 
مکان  چنین  یک  در  است  سال  سالیان  ما  اینکه 
مشکالت  به  نمی توانیم  می کنیم،  فعالیت  مقدسی 
برداشته ایم   که  قدمي  زیرا  باشیم،  بی تفاوت  مردم 
فقط برای رضای خدا می باشد ما نیامده ایم بانکداری 
کنیم، فقط آمده ایم سنت حسنه قرض الحسنه را در 

جامعه ترویج دهیم.
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روز پنجم جمادی االولی در هر سال، روز مبارکی 
است؛ میالد باسعادت اسوه صبر و پایداری، حضرت 
گرفته  نام  پرستار«  »روز  که  علیهماالسالم  زینب 
است. در این روز، بانویی پا به عرصه وجود نهاد که 
آموزگار ایثار و فداکاری بود. او بزرگ پرستاری است 
که در سال های گوناگون حیات خود، از پنج امام 
بزرگوار، پرستاری کرده است؛ حضرت علی)علیه السالم(  
در  مجتبی  حسن  امام  خوردن،  ضربت  هنگام  به 
هنگام مسمومیت، امام حسین)علیه السالم(  در لحظات 
تنهایی و غربت، امام سجاد)علیه السالم(  در رویارویی با 
)علیه السالم(  محمدباقر  امام  از  و  جان سوز،  تب  سوز 
این  زینب،  نام  کربال.  صحرای  کودکان  همراه  به 

به مناسبت 

سالروز والدت 

سفیر کربال؛

پرستـاران 
فرشتـگان 

رحمت

تارک  بر  همیشه  تاریخ،  همیشه  جاودان  پرستار 
زمان می درخشد و همگان را به یاد صبر، مقاومت 

و ایثار می اندازد.
او را ام کلثوم کبری، و صدیقه صغری می نامیدند. 
القاب آن حضرت، محدثه، عالمه و فهیمه بود.  از 
بود.  او زنی عابده، زاهده، عارفه، خطیبه و عفیفه 
او  از  نسب نبوی، تربیت علوی، و لطف خداوندی 
فردی با خصوصیات و صفات برجسته ساخته بود، 
با  بنی هاشم « می گفتند.  را »عقیله  او  طوری که 
و  ازدواج کرد  بن جعفر«  پسرعموی خود»عبداهلل 
از آن ها  ازدواج فرزندانی بود که دو تن  این  ثمره 
عبداهلل  ابا  رکاب  در  کربال،  در  عون(  و  )محمد 
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الحسین)علیه السالم(  شربت  شهادت نوشیدند. 
انتخاب می کنند،  را  نام فرزند  پدر و مادر  معموالً 
ولی در جریان والدت حضرت زینب علیهماالسالم 
والدین او این کار را به پیامبر اسالم جد بزرگوار آن 

بانو، واگذار نمودند.
از  بعد  بود،  سفر  در  که  وآله  علیه  پیامبر صلی اهلل 
به  تولد،  خبر  شنیدن  به محض  سفر،  از  بازگشت 
خانه علی علیه السالم رفت، نوزاد را در بغل گرفت و 
بوسید، آن گاه نام زینب )زین + اب( را که به معنای 

»زینت پدر« است  برای این دختر انتخاب نمود.
که  کلمه ای  است.  آشنایی  واژه  عجب  پرستار، 
از  آرامش پس  یاد  به  را  ناخودآگاه هر شنونده ای 
لحظات  یاد شخصی می اندازد که در  به  و  توفان، 
سختی، ناراحتی و ساعتی که به کمک نیاز داریم، 
یاری رسان ما می باشد. انسان های بی ادعایی که 
به معنای واقعی کلمه، خالصانه کار می کنند و تمام 
تالش خود را معطوف می سازند تا بیماران، دوران 

نقاهت خود را به آرامی سپری کنند.
هم  دیگری  مفاهیم  یاد  به  را  آدمی  واژه،  این 
زنان  و  مردان  یاد  و  بیداری  شب  یاد  می اندازد. 
سپیدپوشی که لحظه ای لبخند از سیمایشان دور 

نمی شود.
پرستاری، از آغازین لحظات طلوع اسالم، به صورت 
اسالم  تاریخ  است.  بوده  مطرح  مقّدس  وظیفه 
در  ام َسنان،  َربیع،  ام َسلَمه،  چون  پرستارانی  از 
زینب  حضرت  و  فاطمه  حضرت  آنها،  همه  رأس 

علیهماالسالم نام می بََرد.
اینان باکمال اخالص و حفظ حریم عفاف و نجابت، 
می پرداختند.  مجروحان  معالجه  و  بیمارداری  به 
معدن  وارث  آن  علیهماالسالم،  زینب  حضرت 
عاطفه و شجاعت فاطمی، مقام پرستار را در دشت 

نینوا چنان اعتبار بخشید که امروز، روز پرستار، به 
زادروز آن بانوی بزرگ، شکوه و عظمت یافته است.
امیر مؤمنان، حضرت علی)علیه السالم(  در فرمایشی زیبا 
می فرماید: »خوشا به حال آن که به بندگان خدا 
نیکی کند و برای آخرت خود زاد و توشه برگیرد«. 
حال با توجه به این حدیث گران مایه، می توان پی 
برد پرستاران که شبانه روز در پی برطرف ساختن 
گرفتاری های بیماران و درمان آنها هستند، به چه 
پاداشی می رسند و نزد خداوند متعالی، چه جایگاه 

و مقامی دارند.
و  جان فشانی  شاهد  نیز  اسالمی  انقالب  تاریخ 
که  است  رشیدی  پرستاران  های  ازخودگذشتگی 
به  را  امداد رزمندگان غیور میهن اسالمی  وظیفه 
عهده داشتند. بعضی از این بزرگواران نیز، شربت 
شیرین شهادت نوشیدند و برگ زّرینی در صفحه 
خدمات پرافتخار این قشر زحمتکش به جا نهادند.

پرستاری  اهمیت  درباره  رهبری،  معظم  مقام 
می فرماید: »برای حفظ سالمت در جامعه، اهمیت 
پرستاری در طراز اول قرار دارد؛ یعنی اگر بهترین 
به  بیمار  با  را  خودشان  کار  جراحان،  و  پزشکان 
بهترین وجه انجام دهند، اما از آن بیمار پرستاری 
نشود، به طور غالب، کار آن پزشک یا جراِح عالی 

قدر، بی فایده خواهد بود«.
ایشان در جایی دیگر، نقش پرستار را معادل کار 
پزشکی ماهر می داند و می فرماید: »نقش پرستاری 
و بیمارداری در حفظ سالمت و بازگشت سالمت 
بیمار، نقش درجه اول است؛ معادل است با نقش 
یک پزشک ماهر. بسیاری از این نکته غفلت دارند. 
لذا آن وزن و ارزشی که باید برای پرستار در نظر 
گرفته شود، از ذهن آنها مغفول می ماند و به آن 

توجه نمی کنند«.
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جنگ  فعلی  شرایط  در  جنگ  نوع  قوی ترین 
در  عبارت ساده تر  به  است  نرم افزاری  و  اقتصادی 
حال حاضر چین و  آمریکا در جنگ ارزی با یکدیگر 
قرار دارند که بر این اساس چین با ذخیره کردن 
دالر آمریکا و یا پایین آوردن قیمت آن نقش مهمی 
را در کاهش ارزش دالر آمریکا در بازار بین المللی 

ایفا می کند.
اگر بخواهیم آمریکا را به عنوان یک استکبار جهانی 
بدانیم نباید جنگ اقتصادی را در عرصه بین المللی 
با تحمیل  نادیده بگیریم، در حوزه نظامی آمریکا 
8 سال جنگ به ایران توانست آسیب های جدی را 
به کشور وارد کند در سال های بعد نیز در حوزه 

اجتماعی و با ابزارهای خاص خود اثرات متعددی را 
بر کشور ها وارد کرده است که بر همین اساس باید 
بگوییم در شرایط فعلی استکبار با ابزارهای خاصی 
را  کشور ها  ضعف  نقاط  اقتصادی  مسائل  همانند 
شناسایی و اقدام به آسیب رساندن به آن ها جهت 

رسیدن به تحقق اهداف خود می نماید.
اقتصادی  ابزارهای  از  استفاده  با  ابرقدرت ها 
کشور ها  به  را  اقتصادی  نرم  جنگ  می خواهند 
کشور ها  منابع  طریق  آن  از  تا  کنند  تحمیل 
کاهش پیداکرده و سطح وابستگی آن ها هر روز به 

کشورهای دیگر افزایش پیدا کند.
دشمن در شرایط کنونی به جای استفاده از موشک 

تفاوت اقتصاد مقاومتی با اقتصاد ریاضتی
یحیی ال اسحاق
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ایران مانع صادرات و  برای تحقق اهداف خود در 
واردات کاالهای مورد نیاز کشور از طریق ممنوعیت 
این  از  تا  می شود  بندرها  به  کشتی ها  رفت وآمد 
از  مختلف  صنایع  اولیه  مواد  تأمین  بتواند  طریق 
جمله پتروشیمی کشور را با مشکالتی همراه سازد.
اینکه اصوالً  بر  اقتصاددانان مبنی  از  اعتقاد برخی 
وجود  فعلی  شرایط  در  اقتصادی  جنگ  مفهوم 
حاکم  کشور  در  ریاضتی  اقتصادی  بلکه  نداشته 
است، قابل نقد است؛ باید مفهوم اقتصاد ریاضتی 
فعلی  تعریف شود. در شرایط  افراد  این گونه  برای 
یونان در حال رکود است و سیاست های ریاضتی 
را برای رفع آسیب های وارده به خود انجام می دهد 
با  عنوان  هیچ  به  ایران  فعلی  شرایط  درحالی که 
ریاضتی  اقتصاد  در  ندارد.  هماهنگی  یونان  کشور 
باید در مقابل آسیب ها صبر و سیاست هایی را برای 
رفع آن ها به کار گرفت، اما در اقتصاد مقاومتی ما با 
دو مفهوم سلبی و اثباتی روبرو هستیم. در بخش 
سلبی چگونگی مقابله با تهدید ها مورد بررسی قرار 
می گیرد. به عنوان نمونه کشورهای غربی این روز ها 
تهدیدی  ابزار  یک  به عنوان  بانکی  راهکارهای  از 
در  باید  ما  استفاده می کنند که  اقتصاد کشور  در 
چنین  با  مقابله  برای  را  سیاست هایی  حوزه  این 

تهدیدهایی به کار بگیریم.
در نگاه اثباتی اهداف متعددی در کشور تعریف شده 

دیدگاه  در  مناسب  بسترسازی های  به  توجه  با  و 
ایجاد خواهد شد، گفت: به عنوان نمونه در  سلبی 
شده  پیش بینی  درصدی   8 ساالنه  رشد  اقتصاد 
باید ضمن  این هدف  به  رسیدن  برای  است حال 
شناسایی تهدید ها شرایط را برای تحقق این هدف 

به وجود آوریم.
مقابل  در  راهکار ها  نخست  مقاومتی  اقتصاد  در 
تهدید ها شناسایی و کشور ایمن خواهد شد و در 
  نهایت به اهداف از پیش تعیین شده خواهد رسید، 
با تحقق دو هدف در دیدگاه های سلبی و اثباتی در 
اقتصاد مقاومتی شرایط برای تحقق هدف اصلی که   
همان الگو بودن در فضای جهانی برای کشورهای 

مختلف در جنگ اقتصادی نیز مهیا می گردد.
اگر بتوانیم باتدبیر و برنامه ریزی در رابطه با اقتصاد 
چالش های  که  کنیم  عمل  گونه ای  به  مقاومتی 
و  شناسایی  تهدید ها  مقابل  در  را  اقتصادی  کالن 
راهکارهای مقابله با آن را به کار بگیریم در   نهایت 
به عنوان یک الگو برای کشورهای منطقه و جهانی 
قرار خواهیم گرفت، البته در چگونگی رسیدن به 
باید  جهانی  و  منطقه  کشورهای  برای  الگو  یک 
با  مقابله  برای  تدابیری که کشور  و  به سیاست ها 
وضعیت  به  نیز  می گیرد  بکار  خارجی  تهدیدهای 
ویژه ای  توجه  نیز  ایران  و سوق الجیشی  منطقه ای 
را نموده و متناسب با آن سیاست هایی را در حوزه 

اقتصادی به کار بگیریم.

قــاَل النَِّبــُى صلــي اهلل عليــه و آلــه: َمــِن اْحتــاَج اِلَْيــِه اَُخــوُه الُْمْســِلُم ِفــى َقــْرٍض َوُهــَو 
َم اهللُّ َعَلْيــِه ِريـْـَح الَْجنَّــِة. يَْقــِدُر َعَلْيــِه َفَلــْم يَْفَعــْل، َحــرَّ

ــلمان و  ــرادر مس ــه ب ــى ك ــود: كس ــه فرم ــه و آل ــى اهلل علي ــى صل ــر گرام پيامب
نيازمنــدش از او تقاضــای قــرض الحســنه بكنــد و او بــا اينكــه توانائى دارد، خواســته 

او را تأميــن ننمايــد خداونــد او را از بــوی بهشــت محــروم خواهــد ســاخت. 
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اجتماعی  معضلی  گدایی  و  تکدی گری   : ایسنا 
در  روزبه روز  که  است  توسعه  حال  در  جوامع  در 
معضلی  است.  افزایش  حال  در  بزرگ  شهر های 
که با ظهور و بروز آن به تدریج به روابط انسانی و 

اجتماعی آسیب وارد می شود.
آمار غیررسمی »تهران« و »مشهد« شهرهایی  در 
هستند که بیش تر از بقیه کالن شهرها با این پدیده 
ثابت  تجربه  گاهی  اما  می کنند  نرم   دست وپنجه 
العالج  بیماری  تکدی گری  و  گدایی  که  می کند 
»تبریز«  میان  این  در  چرا  نیست،  شهرها  کالن 
با  پدیده  است که  این  موفق ترین شهر مهارکننده 

لقب »شهر بی گدا« این قاعده را نقض می کند.
شرایط نامساعد اشتغال در یک جامعه، ازکارافتادگی، 
و  خانوادگی  مسائل  بیماری،  و  معلولیت  اعتیاد، 
دیگر  شهرهای  به  برنامه ریزی  بدون  مهاجرت های 
، فرهنگ عمومی مردم و ... همگی از عواملی است 
این  همه  می شود.  اقتصادی  نابسامانی  باعث  که 

حتی  و  درگیر  افراد  تکدی گری  می تواند  شرایط 
اعضای خانواده آن ها را به دنبال داشته باشد.

شرایط اقتصادی می تواند در به وجود آمدن فقر و 
نیاز گروهی تأثیر داشته باشد، اما گسترش پدیده 
تکدی گری تنها به دلیل نیاز نیست چرا که برخی 
به  اقدام  باندهایی  ساماندهی  با  سودجو  افراد  از 
این  در  احساسات جامعه می کنند.  از  سوءاستفاده 
دیدن  با  لحظه ای  دلسوزی  از  جامعه  اگر  صورت 
و  گدایان  معلولیت  و  زخم  از  رقت آور  صحنه های 
معصومیت چهره کودکان که همگی ابزار متکدیان 
است، خودداری کنند می توانند کم کم چهره شهر 

را از این پدیده نازیبا پاک کنند.
شدن  ریشه کن  تبریز  شهروندان  از  بسیاری 
»حمایت  موسسه  فعالیت  مرهون  را  تکدی گری 
موسسه  این  که  چرا  می دانند،  مستمندان«  از 
تابلوهایی را در زمان ورود مسافرین در شهر نصب 
می کند که در آن از مردم برای شناسایی و معرفی 

راز شهر »بی گدا« چیست؟
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متکدیان کمک خواسته است و مردم هم همکاری 
می کنند. اما نکته مهم این است که راز این همکاری 
در چیست و چرا در شهرهای دیگر از این نمونه ها 

اجرایی نمی شود !؟
استان  شهر  شورای  اعضای  از  جویا،  یکی  قادر 
آذربایجان شرقی با تاکید بر نقش فرهنگ مذهبی 
مردم تبریز، گفت: نباید همه عوامل را به فرهنگ 
فعالیت  و  امنیتی  مسئولین  اقدامات  یا  و  مردم 
عوامل  که  چرا  کنیم  معطوف  خیریه  مؤسسات 
تربیت،   و  تعلیم  اشتغال،   دیگری همچون وضعیت 
انسجام خانواده و نظارت و کنترل اجتماعی می تواند 
شرایطی را فراهم کند که باعث کاهش پدیده های 

اجتماعی همچون تکدی گری شود.
وی در ادامه بروز پدیده تکدی گری را به موضوعات 
اجتماعی،  تنوع  انسجام  عدم  همچون  دیگری 
گفت:  و  داد  نسبت  مهاجرت  افزایش  و  قومیت ها 
تبریز به دلیل کم رنگ بودن بسیاری از این عوامل، 
می تواند شرایط موجود را حفظ کند و برای تقویت 

این ویژگی برنامه ریزی داشته باشد.
نمایندگان  از  یکی  کارآموز  فرامرز  همچنین 
نیز  استان ها  عالی  شورای  در  شرقی  آذربایجان 
کاهش  در  عامل  مهم ترین  را  فرهنگی  مسائل 
تبریز مردم  افزود: در جامعه  تکدی گری دانست و 
به  از کمک مستقیم  این فرهنگ رسیده اند که  به 
گدایان سطح شهر خودداری کنند و بر احساسات 
خود تسلط داشته باشند، این موضوع باعث می شود 
جامعه  گداپروری  به  امیدی  نیز  سودجو  متکدیان 

نداشته باشند.
با  امداد  کمیته  و  خیریه  نهادهای  داد:  ادامه  وی 
تبلیغاتی که داشتند اعتماد مردم را جلب کرده اند. 
البته در ریشه کن شدن این معضل عالوه بر مسائل 
و  سمن ها  فعالیت های  و  جامعه  مردم  فرهنگی 
نهادهای خیریه، برنامه ریزی های مسئولین شهر نیز 

بی تأثیر نبوده است.

فرهنگی  معاون   - حمیدی  احمد  حجت االسالم 
در  فرهنگی  نهادهای  نقش  به  تبریز  شهرداری 
و  اشاره  همنوع  به  کمک  برای  فرهنگ سازی 
فرهنگی  و  اجتماعی  معاونت  کرد:  خاطرنشان 
شهرداری برای حفظ این فرهنگ شهروندان تالش 

می کند اما به حمایت مالی نیز نیاز دارد.
کاهش  در  مردم  عمومی  فرهنگ  به  تاکید  با  وی 
مردم  که  اهتمامی  با  افزود:  اجتماعی،  پدیده  این 
و  دارند  همنوعان  به  کمک  به  نسبت  آذربایجان 
فعالیت های نهادهای مردمی، به نیازمندان واقعی با 
حفظ کرامت و عزت نفس یاری می رسد. شهروندان 
شهر  سطح  گدایان  به  پول  پرداخت  از  هم  تبریز 
شهر  در  گداپروری  بار  زیر  و  می کنند  خودداری 

نمی روند.
بهزیستی  مدیرکل   - صادقی  محمدرضا  همچنین 
برای  آمادگی  اعالم  ضمن  نیز  شرقی  آذربایجان 
ارائه خدمات و همکاری برای جمع آوری متکدیان، 
ایجاد شرایط  برای  پوشش های حمایتی الزم  ارائه 
و زمینه مناسب برای بازگشت این افراد به زندگی 
در  و  می کند  بیان  سازمان  این  وظیفه  را  عادی 
ادامه یادآور می شود: این سازمان موظف است افراد 
بی سرپرست، ناتوان و معلول و سالمندان و کودکان 
کار را تحویل گرفته و در اماکن مناسب نگهداری 

کند.
 تبریز عالوه بر »شهر بی گدا«، به »شهر اولین ها« 
نیز شهرت دارد. این شهر در مبارزه با تکدی گری 
جوامع  همه  برای  که  ابزاری  از  استفاده  با  نیز 
قابل دسترس است، توانسته این پدیده را ریشه کن 
کند و در این عرصه پیشرو باشد. تقریباً همه عناصر 
بر  گدایان  مهار  برای  تبریز  موفقیت  در  یادشده 
پایه فرهنگ مردمی است که با غلبه بر احساسات 
اجازه سوءاستفاده نمی دهند و با اعتماد به نهادهای 
نیازمندان  برای  را  زندگی  شرایط  بهبود  خیریه، 

واقعی جامعه خود فراهم می کنند.
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صندوق  در  که  سالی   20 طی  بنده   
نتیجه  این  به  هستم   فعال  قرض الحسنه 
داده  وام گیرنده  به  پول هایی که   ، رسیده ام 
فرق  خیلی  دیگر  پول های  تمام  با  می شود 
باالیی  برکت  ذاتی  نظر  از  پول  این  و  دارد 

دارد . 
مسئولین  اطالع  به  را  این  خواستم   
برسانم که نام ائمه معصومین بر صندوق ها 
ائمه  اسم  امیدوارم  و  است  برکت  موجب 
همیشه بر سر در این صندوق ها باقی بماند . 
بنده در سال های جوانیم  به صندوق   
قرض الحسنه مراجعه کردم  و مبلغی را که 
در آن زمان واقعاً به این پول نیاز داشتم وام 
دریافت کردم و آن چنان باعث رفع حاجت 
اگر  آینده  در  گرفتم  تصمیم  که  شد  بنده 
کمک  دیگران  به  شد  خوب  ام  مالی  وضع 
کنم و بحمداهلل االن به خیلی از مستمندان 

کمک می کنم . 
صندوق های  مسئولین  به  لطفاً   
تورم  به  توجه  با  که  بفرمایید  قرض الحسنه 
را  وام ها  مبلغ  دارد  امکان  اگر  اقتصادی 

افزایش دهند . 
صندوق  به  پیش  وقت  چند  این جانب   
قرض الحسنه ای مراجعه کردم و آن صندوق 
صندوق  در  را  مبلغی  ابتدا  خواست  من  از 
پولی  هیچ  دهد چون  وام  بعد  و  کنم  واریز 
کردم  مراجعه  دیگری  صندوق  به  نداشتم 
صندوق  مدیر  با  وقتی  خوشبختانه  و 
گرفتاریم را در میان گذاشتم  ، ایشان هم 
پرداخت  را  نیازم   مورد  وام  کردند  لطف 
خواهم  ایشان  دعاگوی  همیشه  و  کردند 
قرض الحسنه  های  صندوق  مدیران  از  بود 
کنند  رفتار  طوری  مردم  با  که  می خواهم  

که همیشه دعاگویشان باشند.

پیام  خوانندگان

آقاي حسن نوري نامه متین شما و اصل گردید، ضمن تشکر از جنابعالی 
براي استحضار خوانندگان به شرح زیر  می آید:

» آبان ماه 1383 در هیئت مدیره صندوق تصمیم گرفته شد مبلغ وام پرداختی 
صندوق قرض الحسنه که مبلغ هفتاد هزار تومان بود به یکصدهزارتومان افزایش 
یابد، در همان روزها خانم سالخورده ای با قد خمیده وارد صندوق شد و گفت 
ای پیرشده این چه کاری بود که انجام دادی؟ بنده نگران شدم که چه کار 
اشتباهی انجام داده ام! پرسیدم چه شده است؟ گفت من با کلی گرفتاری با 
این وضعیت اقتصادی بعد کلی تالش توانستم مبلغ هفتاد هزار تومان فراهم 
کنم و به حساب خود بگذارم تا بتوانم حداقل مشکل یک بنده خدا را حل کنم 
و دلم آرام گیرد با داشتن یک سهم کوچک در این کار خیر، اما از وقتی شما 
مبلغ وام صندوق را افزایش داده اید من با خود فکر کردم که چکار کنم ؟!! و با 

خود باز فکر کردم و گفتم خدا بزرگ است.
من امروز اینجا آمده ام تا به تمام کسانی که اینجا و در این راه زحمت می کشند 
هستید  نیازمندان  گرفتاری  فکر  به  که  باشد  شما  پناه  و  پشت  خدا  بگویم 
دستتون درد نکند من هم می روم تا با فراهم کردن بقیه مبلغ بتوانم حاجت 

یک نیازمند را رفع کنم« 
بعد از خواندن این نامه آنچه جلب توجه کرد دغدغه خانم سالخورده ایست که 
با وضع مالی نه چندان خوب خود به دنبال فراهم کردن مبلغی بود تا با کمک 
بزرگ  دل  و  پاک  نیت  به  عنایت  با  گیرد  آرام  دلش  نیازمند  یک  به حداقل 
این نیکوکار واالمقام، امیدواریم دست اندرکاران صندوق های قرض الحسنه و 
کسانی که در این سنت و راه پا گذاشته اند، متوجه جایگاه و شأن کاری که 
انجام می دهند باشند و قدر فرصتی که خداوند در اختیار آنها قرار داده بدانند 

و خداوند متعال را شاکر باشند.

نامه ها و نظرات

آقای صدر اهلل اسکندری نامه تان واصل شد مطالعه نشریه و دقت نظر شما در 
مطالب آن موجب سپاس می باشد، الزم به تصریح است که کالم وحی باالتر 
به مقام  اولیا که  و  انبیا  تمام مخلوقات حتی  اندیشه بشری است  از  واالتر  و 
دریافت وحی رسیده اند ، طوق بندگی او را به گردن دارند و گفته هایشان فروتر 
از کالم ربوبی است به گفته شیخ اجل سعدی؛ برتر از خیال و قیاس و گمان 
و وهم است و کائنات قائم به ذات اقدس اویند . ضمناً پیشنهادت سازنده شما 

به نظر مسئولین مربوطه می رسد.
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ایرنا: آیت اهلل محمدعلی تسخیری خواستار تشکیل 
شورای فقاهتی در بانکداری اسالمی شد و گفت: در 
پیش  اقتصادی  بحران های  و  بانکداری  نوین  نظام 
رو در جهان، نیاز است شورای فقاهتی بر بانکداری 

اسالمی نظارت داشته باشند.
اسالم  جهان  امور  در  رهبری  معظم  مقام  مشاور 
بانکداری  های  چالش  مشکل  رفع  برای  گفت: 
ضرورت  یک  مناسب  راهکارهای  ارائه  اسالمی، 
اسالمی  مذاهب  فقهای  آنکه  ضمن  است؛  اساسی 
باید توجه ویژه ای بر بانکداری اسالمی داشته باشند.

آیت اهلل تسخیری افزود: برای تبیین معامالت بانکی 
شرعی  احکام  به  نیاز  قرض الحسنه  و  وام  همچون 
بانکداری  برای  فقاهتی  شورای  باید  بنابراین  است 

اسالمی تشکیل شود.
وی از بانکداری اسالمی به عنوان یکی از مهم ترین 
گفت:  و  یادکرد  اسالم  جهان  در  کنونی  مسایل 
اسالمی  نوین  بانکداری  دنبال  به  سنتی  بانکداری 

است.
دانست  نوظهور  را موضوعی  اسالمی  بانکداری  وی 
و افزود: چالش های مالی موجود در جهان اهمیت 

این مهم را بیش از بیش آشکار کرده است.
که  چالش های  داد:  ادامه  تسخیری  آیت اهلل 

آیت اهلل تسخیری 
خواستار تشکیل 

شورای فقاهتی در 
بانکداری کشورهای 

اسالمی شد

بانک های جهان اسالم با آن روبرو هستند در اساس 
چالش های فقهی، اجتماعی، نظارتی و قانونی است. 
در واقع در تمام این موضوعات، مسایل مهم فقهی 

نهفته است.
قرار  جده  در  )که  اسالمی  فقه  مجمع  افزود:  وی 
دارد( می تواند درباره این موضوع پیگیری بیشتری 
انجام دهد، چون بانکداری اسالمی ثابت کرده که 
مالی  بحران های  از  بسیاری  حل  به  قادر  اسالم 

موجود در جهان است.
و  مالی  موسسه های  از  بسیاری  اینکه  بیان  با  وی 
بانکی غیر اسالمی نیز به دنبال استفاده از سیستم 
در  کرد:  خاطرنشان  هستند،  اسالمی  بانکداری 
»بانک  جهان،  در  آمده  وجود  به  اقتصادی  بحران 
از  تأثیرپذیری  کوچک ترین  بدون  اسالمی«  رشد 

این آسیب ها توانست از این بحران ها عبور کند.
وی با اشاره به سخنرانی خود در کشور تونس در 
خصوص اصالح ساختار نظام اقتصادی گفت: نظام 
همانندسازی  نیازمند  اقتصاد  و  اسالمی  بانکداری 
که  شد  یادآور  باید  البته  هستند.  شرعی  نظام  با 
پدید  اقتصادی  بحران های  در  اسالمی  بانکداری 
آمده در جهان توانست کارآمدی خود را ثابت کند 

و کمترین آسیب را در این خصوص متحمل شود.
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سیف مطرح کرد؛
در  آرامش  و  ثبات  ایجاد  ما،  دستاورد  بزرگ ترین 

اقتصاد بود
حضور  با  که  جلسه ای  در  مرکزی  بانک  کل  رئیس  مهر: 
مدیران عامل بانک های کشور برگزار شد، با تاکید بر وصول 
مطالبات معوق به عنوان راهبرد جدی بانک مرکزی و بانک ها 
در اقتصاد مقاومتی گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از 

وصول مطالبات بانک ها حمایت می کند.
بررسی  و  مقاومتی  اقتصاد  موضوعات  همفکری  جلسه 
مشکالت بانک های خصوصی و دولتی با حضور رئیس کل 

بانک مرکزی برگزار شد.
های  سیاست  مجموعه  اهمیت  بر  تاکید  با  سیف،  ولی اهلل 
اقتصاد مقاومتی که در شرایط حساس کنونی توسط مقام 
معظم رهبری ابالغ شده است، گفت: این اصول به بهترین 
شکل تدوین شده و همکاران ما تالش می کنند در کوتاه ترین 
عملیاتی  و  بررسی  را  نظر  مورد  اهداف  تحقق  نحوه  زمان 
کنند. تشکیل کارگروه مسئول در نظام بانکی تحقق اهداف 

مورد نظر را سرعت می بخشد.
آرامش  به ضرورت حفظ  اشاره  با  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
در بازار، اظهار داشت: بزرگ ترین دستاورد ما در این دوره، 
ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد بوده و خوشبختانه انتقادات 
نسبت به گذشته منطقی  تر شده و ما نیز سعی می کنیم 
این انتقادات را با انجام کارشناسی های الزم مورد توجه و 

استفاده قرار دهیم.
رابطه  انتقادات مطرح شده در  سیف همچنین در خصوص 
با نرخ سود سپرده های بانکی عنوان داشت: توصیه من به 
بانک ها این است که اهتمام خود را بر ارتقای خدمت رسانی 

به مشتریان متمرکز کنند.
بانک ها توسط پژوهشکده پولی و  انتشار رتبه بندی  از  وی 
بانکی در آینده ای نزدیک خبر داد و بیان داشت: البته در 

ابتدا اساس رتبه بندی، موضوعاتی از قبیل میزان سرمایه و 
سود آوری بانک ها خواهد بود.

منابع  وضعیت  خصوص  در  اعتبار  و  پول  شورای  رئیس 
اهمیت  به  توجه  با  گفت:  قرض الحسنه  صندوق های 
بانک ها  مدیران  ازدواج،  جمله  از  قرض الحسنه،  تسهیالت 

باید راهکارهایی را در جهت افزایش این منابع بیندیشند.

صادرات 45 میلیارد دالری محقق نشد
ایسنا : رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: 
قرار  درحالی که 
صــــادرات  بود 
نفتی و غیر نفتی 
در سال جاری از 
میلیارد   45 مرز 
کند  عبور  دالر 
این رقم تا پایان امسال به مرز 40 میلیارد دالر خواهد رسید.
اســــداللـــه عسگراوالدی درباره آمار صادرات نفتی و غیر 
سال  ماهه   11 در  کرد:  اظهار  جاری  سال  در  ایران  نفتی 
جاری در مجموع 37 میلیارد دالر رقم صادرات کشور بوده 
است که با احتساب روزهای باقیمانده در اسفندماه سه تا 
چهار میلیارد دالر به این رقم افزوده می شود و از مرز 40 

میلیارد دالر عبور می کند.
او با بیان این که رقم صادرات غیر نفتی در11 ماهه امسال 
16 میلیارد دالر بوده است تصریح کرد: این امکان وجود دارد 

که تا پایان امسال این رقم را به 19 میلیارد دالر برسانیم.
بر  تاکید  با  ایران  بازرگانی  اتاق  رییس کمیسیون صادرات 
این که قرار بود صادرات در سال جاری از مرز 45 میلیارد 
دالر عبور کند، گفت:  ولی متأسفانه به دلیل سیاست های 
اتخاذشده در شش ماهه اول سال جاری و تحریم ها دستیابی 

ـار
ــ

ــ
خبـ

ا



47

حسنی اعالم کرد:
قرض الحسنه  وام  ریال  میلیارد   33 پرداخت 

کارگشایي به مددجویان زنجانی 
از  زنجان  استان  امداد  کمیته  سالمت  و  حمایت  معاون 
پرداخت 33 میلیارد و 519 میلیون ریال وام قرض الحسنه 

کارگشایي به مددجویان زنجانی خبر داد.
و  الهي  ادیان  در  قرض الحسنه  سنت  افزود:  حسنی  کمال 
به ویژه دین اسالم جایگاه بسیار واالیي دارد به گونه ای که 
خداوند متعال براي تشویق و ترغیب به این مهم با تعابیر 
قرض  دریافت کننده  بی واسطه  را  خودش  زیبایي  بسیار 
مطرح کرده و براي پاداش و محفوظ بودن آن عمل نیک 

بیان تضمیني ارائه کرده است.
معاون حمایت و سالمت کمیته امداد استان زنجان گفت: در 
جامعه ای که روحیه ایثار و فداکاري و احسان و نوع دوستی 
تقویت پیدا کند، زمینه اشتغال فراهم شده و ده ها کار مفید 
براي جوانان نیازمند و خانواده های کم درآمد و تهی دست 

فراهم می شود.
حسنی ، در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده توسط این 
نهاد در بحث احیا و توسعه سنت حسنه قرض الحسنه بیان 
کرد: این نهاد تا پایان آذرماه امسال بیش از 33 میلیارد و 
519 میلیون ریال وام قرض الحسنه کارگشایي به مددجویان 

پرداخت کرده است.
وي با بیان اینکه این مبلغ وام به 3 هزار و 571 مددجو و 
نیازمند پرداخت شده است افزود: قریب به 2 میلیارد و 769 
هاي  از محل کمک  وام  این  از  ریال  هزار  و 267  میلیون 

خیرین و نیکوکاران به جامعه هدف پرداخت شده است.
معاون حمایت و سالمت کمیته امداد استان زنجان ، با بیان 
اینکه پرداخت وام قرض الحسنه به مددجویان در مقایسه با 

دوره مشابه سال قبل 17،6 درصد افزایش یافته

به این هدف امکان پذیر نیست.
 21 حاضر  حال  در  نفتی  صادرات  این که  به  اشاره  با  وی 
نفتی  صادرات  بدون شک  کرد:  اظهار  است،  دالر  میلیارد 
نیز تا پایان امسال به مرز 21 میلیارد دالر نزدیک می شود.

ویسکرمی خبر داد:

لرستان  در  خانگی  مشاغل  طرح  هزار   17
قرض الحسنه دریافت کردند

و  کار  تعاون،  کل  مدیر 
استان  اجتماعی  رفاه 
پرداخت  از  لرستان 
تسهیالت قرض الحسنه به 
مشاغل  طرح  هزار   17

خانگی این استان خبر داد.
هزار   17 از  بیش  کنون  تا  داشت:  اظهار  ویسکرمی  حامد 
تسهیالت  لرستان  استان  خانگی  مشاغل  طرح   700 و 

قرض الحسنه را دریافت کرده اند.
وی با اشاره به تعداد فرصت شغلی که در این حوزه ایجاد 
طرح ها  این  تعداد  به  مجموع  در  کرد:  عنوان  است  شده 

فرصت شغلی نیز در استان ایجاد شده است.
مدیر کل تعاون، کارور فاه اجتماعی استان لرستان با اشاره 
به میزان تسهیالت پرداخت شده به این تعداد طرح مشاغل 
خانگی تصریح کرد: در مجموع بیش از 67 میلیارد تومان به 

این طرح ها تسهیالت پرداخت شده است.
ویسکرمی با اشاره به رتبه استان لرستان در زمینه پرداخت 
اساس  بر  بیان داشت:  تسهیالت مشاغل خانگی در کشور 
در  زمینه  این  در  لرستان  استان  گرفته  صورت  رتبه بندی 

جایگاه چهارم کشور قرار دارد.
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 درگذشت مبارز نستوه و یار باوفای نظام و رهبری مرحوم حاج 
ابوالفضل حاج حیدری که از پیشگامان انقالب اسالمی و مبارز علیه 
رژیم ستم شاهی نقش موثری در شکل گیری انقالب داشت تسلیت 
برای  و  درجات  علو  مرحوم  آن  برای  خداوند  از  نمائیم  می  عرض 

بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.

 جناب آقای حاج احمد نقی زاده 
و  عالی  به حضرت  را  مغفور حاج شریف صدری  مرحوم  درگذشت 
خانوده جلیل ایشان تسلیت عرض نموده  و از خداوند بزرگ برای 
آن مرحوم علو درجات و رحمت واسعه و برای بازماندگان طول عمر 

با عزت و صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

 درگذشت شادروان حاج سید حسین خاتمی که خدمات ایشان 
در سیستم بانکی و سازمان اقتصاد اسالمی ایران ستودنی است به 
همکاران  و  دوستان  تاثر  موجب  ضایعه  این  پیوست  خدا  رحمت 
گردید ضمن عرض تسلیت به خانواده محترمشان برای آن مرحوم 
غفران الهی و رحمت واسعه از درگاه حضرت احدیت مسئلت داریم 
شکیبایی  و  صبر  و  مرحوم سالمتی  آن  بازماندگان  برای  همچنین 

خواستاریم.

 جناب آقای حاج سید جواد حبوباتی
سیدرضا  حاج  شادروان  مغفوره  مرحوم  برادربزرگوارتان  درگذشت 
عرض  تسلیت  ایشان  محترم  خانواده  و  به حضرتعالی  را   حبوباتی 
نموده  و از خداوند متعال برای آن مرحوم  طلب مغفرت کرده و برای 

خانواده محترمشان صبر جمیل مسئلت می نماییم.

 جناب آقای جمشید میاندهی
و  درجات  علو  نموده  عرض  تسلیت  را  بزرگوارتان  ابوی  درگذشت 
غفران الهی برای آن فقید سعید ،و صبر و شکیبایی برای جنابعالی و 

خانواده محترمتان از خدای متعال مسئلت می نماییم.

 جناب آقای سید ولی عظیمی
درگذشت پدرهمسر گرامیتان شادروان وجیه اهلل اسحاقی طالقانی 
را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده برای آن مرحوم  
از درگاه خداوند متعال طلب مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان 

صبر جمیل مسئلت می نماییم.

 جناب آقای علی لندرانی
و  برای جنابعالی  نموده  تسلیت عرض  را  ابوی گرامیتان  درگذشت 
مرحوم  آن  برای  و  عزت  با  عمر  طول  و  سالمتی  بازماندگان  دیگر 

عفران الهی مسئلت داریم.

محترم  مدیرعامل  آبادی  دولت  حسین  آقای  جناب   
صندوق فدک الزهرا - سبزوار 

در گذشت مادر گرامیتان را به جنابعالی و خانواده محترم 
آن  برای  سبحان  خداوند  درگاه  از  و  نموده  عرض  تسلیت 
مرحومه غفران و  رحمت الهی و برای حضرت عالی و دیگر 

سوگواران صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

عضو  شوشتری  حسن  سید  مغفور  مرحوم  درگذشت   
مشهد  انصارالمهدی  الحسنه  قرض  صندوق  مدیره  هیات 
مقدس را تسلیت عرض نموده  و از خداوند بزرگ برای آن 
مرحوم علو درجات و رحمت واسعه و برای بازماندگان طول 

عمر با عزت و صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

ریئس  احراری  حسن  حاج  مغفور  مرحوم  درگذشت   
هیئت مدیره صندوق قرض الحسنه توحید خواف را تسلیت 
عرض نموده برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان 

سالمتی و طول عمر با عزت مسئلت داریم.

 حضرت حجت السالم والمسلمین جناب آقای فهیمی
درگذشت والده مکرمه تان و همسر گرامیتان را به حضرتعالی 
برای  و  درجات  علو  کردگان  سفر  آن  برای  گفته  تسلیت 

بازماندگان صبر جمیل مسئلت می نماییم.

 جناب آقای محسن یوسفیان زاده
ضایعه در گذشت مادر گرامی و مکرمه تان را جنابعالی و 
خانواده محترم تسلیت عرض نموده برای آن عزیر سفر کرده 
علو درجات الهی وبرای بازماندگان سالمتی و طول عمر با 

عزت از خداوند متعال خواستاریم.

محترم  عامل  مدیر  بزغانی  غالمحسین  آقای  جناب   
صندوق تعاون صنعتی - نیشابور

عرض  تسلیت  حضرتعالی  به  را  پدرگرامیتان  درگذشت 
نموده ، این ماتم جانگداز را به خانواده محترم تان صمیمانه 
تسلیت عرض نموده و برای آنان صبر و اجر و برای آن عزیز 

سفرکرده علو درجات طلب می نماییم.

پدر  درگذشت  افخمی  ابراهیم  سید  آقای  جناب   
و  نماییم  می  عرض  تسلیت  حضرتعالی  به  را  بزرگوارتان 
برای آن مرحوم رحمت و مغفرت  از درگاه خداوند متعال 
واسعه و برای جنابعالی و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی 

مسئلت می نماییم.

بازگشت همه به سوی اوست
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