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کشورها به مصرف رسیده متأسفانه تمام این اقدامات 
ناکام مانده شایسته ای یادآوری است، استقالل قضا به  
پیروی از احکام دین مبین اسالم سالها قبل از ارائه این 
تئوری ها محقق گشته است، نمونه هایی از این سنت 
مبارک در عصر خالفت حضرت امام علی )ع( صفحات 
به  موال  فرمان  مانند  است.  بخشیده  زینت  را  تاریخ 
البالغه که می فرماید: در  مالک اشتر در کتاب نهج 
حکومت خود چنان مقام شامخ به قاضی ببخش تا از 
گزند معاندان و اطرافیان مصون گردد یا روش عملی 
آن حضرت در ماجرای زره خود در دست یهودی که 
دادرس منصوب  قاضی شرع،  داوری در محضر  برای 
خود حاضر می شود و به داوری وی گردن می نهد. 
الحق روش معصومی است که عدالت و مساوات را به 
هرگاه  کند.  می  تسخیر  را  ها  قلب  کشد  می  تصویر 
چنین واقعه ای در حکومت های استبدادی رخ دهد، 
قاضی حتی یارای استماع تظلم دادخواهی را ندارد؟ 
این سنت موال سالیان دراز در جامعه مسلمین رواج 
بعد دیده میشود.  ادوار  از آن در  داشته و کورسویی 
چنانکه ابویوسف قاضی القضات بغداد، شهادت فضل 
بن ربیع وزیر هارون الرشید را نپذیرفت. خلیفه علت 
رد شهادت وی را از قاضی سوال کرد. ابویوسف گفت 
من از فضل شنیده ام که خود را بنده ی خلیفه می 
داند. این ادعا از دو صورت خارج نیست یا درست است 
یا دروغ، در صورت نخست برده است و شهادت برده 
است،  فاسق  و  دروغگو  دوم  در شق  نیست،  پذیرفته 
شهادت فاسق مسموع نمی باشد. اعطای استقالل به 
از دخالت در  اطرافیانش  و  و خودداری حاکم  قاضی 
امر دادرسی، سنت امام علی )ع( میباشد که در عصر 

خالفت کوتاه آن حضرت عملی شده است.
تهذیب  با  دادرسـان  جهـان  گسـتره  در  است  امیـد 
نـفس به حـد کمال عزت و تـقـوا ارتـقـاء یابند تـا 

شـایستـه مسنـد قضاوت گردند.

از گذشته های دور تفکیک قوای سه گانه و تأثیر 
آن در تعمیم عدالت مورد توجه اندیشمندان بوده 
و  بزرگ  فالسفه  طرف  از  ارزشمندی  های  نظریه 
حقوقدانان ارائه شده که غرض اصلی از آن تأمین 
توازن  را  عدالت  ترازوی  تا  است  قضایی  استقالل 
بخشد. هرگاه قضات با تقوا در تصمیمات قضائی و 
آراء خود مستقل نباشند و سایرعوامل در دادرسی 
حقوق  استیفاء  و  عدالت  تعمیم  باشد،  تاثیرگذار 
به  عدل  ترازوی  کفه  و  غیرممکن  حق  صاحبان 
بود. افالطون  نفع صاحبان نفوذ در نوسان خواهد 
از پیشروان فلسفه، اصل تفکیک قوای سه گانه و 
این  میتوان  پیشنهاد کرده که  را  قضایی  استقالل 
قوا  تفکیک  نظریه  مبتکر  را  مقام  عالی  فیلسوف 
نوآوری عصر حاضر  قوا یک  دانست. اصل تفکیک 
نمیباشد. سودای اجرای این پدیده در افکار و آثار 
گذشتگان به عنوان آرمان عدالت گستر نمود داشته 
است. اصل تفکیک قوا در قرون وسطی به عنوان 
و  سیاسی  محافل  در  مرکب«  حکومت  »سیستم 
حکومت  تسلط  ولی  بوده  پذیرش  مورد  حقوقی 
های مطلقه ی استبدادی این اصل ارزشمند را در 
محاق سیطره خود قرارداده اند. جان الک در قرن 
هجدهم تفکیک قوا را به شیوه ای نوین ارائه کرد 
و به استقالل قضایی برای برقراری عدالت نظر داد 
اما حدود قلمرو آن را ارائه نکرد. مونتسکیو در اثر 
پر ارج خود کتاب روح القوانین به شرح و بسط این 
آرمان ناب پرداخته که در محافل علمی و حقوقی 
عصری  هیچ  در  ولی  گرفته  قرار  استقبال  مورد 
حکومت  طرف  از  قاضی  و  قضا  دستگاه  استقالل 
دستگاه  خودکامه  فروانروایان   ، نشده  پذیرفته  ها 
قضا را به عنوان اهرمی مطمئن برای بسط قدرت 
شدیداً  نیز  را  دیگر  قوای  اند.  گرفته  کار  به  خود 
هم  از  قوه  سه  که  هنگامی  زیرا  اند.  کرده  کنترل 
مجزا نباشد یا هر سه در اختیار یک شخص باشد 
عدالت  و امنیت اجتماعی دستخوش هوا و هوس 
می گردد و اموال و حقوق عمومی در معرض حیف 
تأمین حقوق  برای  قرار می گیرد. قرن ها  و میل 
ملت ها و اعطاء استقالل به قوه قضاییه تئوریهای 
تشکیل  متنوعی  های  کنگره  شده  ابراز  مختلفی 
یافته، سمینارهای رنگارنگی در عرصه بین المللی 
برپا گشته هزاران اعالمیه و بیانیه صادرشده هزینه 
از شهروندان  مالیات مأخوذه  از محل  های گزافی 

سرمقاله

استقالل وتقوا در امر قضا

امام على عليه السالم :
ال یعاُب الَمرُء بَِتاخیِر َحقِه ِانَما یعاُب َمن اََخَذ ما لَیَس لَُه؛

افتد،  تاخیر  حقش  که  نیست  عیب  انسان  برای 
عیب آن است که چیزی را که حقش نیست بگیرد.
نهج البالغه)صبحی صالح( ص 500
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 همایـش مدیـران صندوقهاي 
اسـتانهاي  الحسـنه  قـرض 

خراسـان
همایـش مدیـران صندوقهاي قرض 
بـا  خراسـان  اسـتانهاي  الحسـنه 
حضـور مدیر عامل سـازمان اقتصاد 
اسـالمي ایران و تعـدادي از مدیران 
صندوقهاي قرض الحسـنه اسـتانها 
و برخي از مدیران سـازمان تشکیل 
گردیـد. در آغاز آیاتـي از قرآن کریم 
جمهـوري  ملـي  سـرود  و  تـالوت 
اسـالمي ایران نواخته شـد. سـپس 
آقـاي فرجـي مدیرعامـل سـازمان 
اقتصـاد اسـالمي ایـران ضمن خیر 
مقـدم بـه مدعویـن سـخناني بـه 

شـرح زیـر ایـراد کرد: 
 بـا درود بـر روان پـاک بنیانگـذار 
جمهوري اسـالمي ایران و شـهداي 
گرانقـدر انقالب و با سـالم و ادب به 
محضر مقام معظـم رهبري)مدظله 
را شـاکرم  بـزرگ  العالـي( خـداي 
کـه بـه مـن ایـن توفیـق را عنایـت 
فرمـود کـه در خدمـت صندوقهاي 
قـرض الحسـنه و توسـعه و ترویـج 
قـرض الحسـنه باشـم. بـراي همـه 
عزیـزان حاضر در جلسـه و خانواده 
هـاي محترمشـان آرزوي سـالمتي 
دارم و بسـیار خوشـحالم کـه ایـن 
توفیـق نصیـب بنده شـد کـه امروز 
در خدمـت شـما باشـم. همانطوري 

برگزاري همايش

 مديران صندوقهاي قرض الحسنه دربرخي از استانها

کـه قبـاًل قـول داده بـودم خدمـت 
رسـیدم تـا مشـکالت صندوقهـاي 
همکار با حضور شـما مورد بررسـي 
نظـرات  همچنیـن  و  گیـرد  قـرار 
آقایـان طـرح گـردد و این مسـئله 
انگیـزه اي اسـت تـا بتوانیم بیشـتر 
در خدمت محرومان و مسـتضعفان 
جامعـه و نیازمندانـي که امـروزه به 
صندوقهـا مراجعه میکنند باشـیم.

 بـه هـر حـال از زمانـي کـه قانـون 
تنظیـم بـازار غیـر متشـکل پولـي 
تصویـب شـد بیـش از یـازده سـال 
مي گذرد و از تصویب دسـتورالعمل 
اجرائـي آن شـش سـال منقضـي 
شـده اسـت و همینطـور از انعقـاد 
تفاهـم نامـه بیـن بانـک مرکـزي 
ایـن  و  ایـران  اسـالمي  جمهـوري 

سـازمان شـش سـال مـي گـذرد. 
همة مـا تـالش کردیـم در صورتي 
کـه اشـکاالتي در کار وجـود دارد 
مرتفـع سـازیم. الحمـدهلل در ایـن 
راه همـکاران موفـق بـوده انـد ولي 
بـا  صندوقهـا  مدیـران  از  بعضـي 
پرداخـت وامهـاي جدولـي و سـایر 
قـرض  فرهنـگ  بـا  مغایـر  امـور 
الحسـنه ایجـاد اخالل در کار سـایر 

صندوقهـا مـي نماینـد.
 بـه هـر صورت همانطـور که عرض 
شـد مجلس شوراي اسـالمي قانون 
مذکـور را تصویـب کـرده و مـورد 
تأیید شـوراي نگهبان قـرار گرفته و 
بموجـب ایـن قانون اختیـار نظارت 
بـر صندوقهـا را بـه بانـک مرکـزي 
تفیـض کـرده انـد. لـذا در مـوارد 

مسـئولین سـازمان اقتصـاد اسـالمي ایـران بـه روال جـاري گردهمایهائـي با شـرکت مدیران 
صندوقهـاي قرض الحسـنه همکار در مناطـق مختلف برگزار مي کنـد هدف از ایـن گردهمایي دیدار 
با مسـئولین صندوقهـا بمنظور بررسـي فعالیت و نحـوه اجراي قـرارداد في مابین مسـتند به تفاهم 
نامـه منعقـده بـا بانك مرکزي جمهـوري اسـالمي ایران و سـازمان مي باشـد در راسـتاي این هدف، 
همایـش هایي در شـهرهاي مشـهد، اصفهان، سـاري، رشـت، سـمنان و همـدان با شـرکت مدیران 
صندوقهـاي قـرض الحسـنه همـکار برگـزار گردیده کـه بعضـي از مباحث مطـروح در جلسـات به 

اسـتحضار خوانندگان محترم میرسـد:
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بـروز مشـکالت در صندوقهـا بانک 
مرکزي در فشـار قـرار میگیرد. پس 
سزاوار اسـت روش همکاران مطابق 
بـا قانـون و مقـررات بانـک مرکزي 

باشد.
مجامـع  صورتجلسـات  صندوقهـا 
تأییـد  بـراي  را  خـود  عمومـي 
بانـک مرکـزي بـه سـازمان ارسـال 
مـي کننـد و پـس از تأییـد و مهـر 
سـازمان و امضـاء اینجانب بـه اداره 
فرسـتاده  مرکـزي  بانـک  نظـارت 
مـي شـود الزم بـه یـادآوري اسـت 
سـازمان  بازرسـان  کـه  هنگامـي 
مشـاهده  صنـدوق  در  را  تخلفـي 
مـي کردنـد گـزارش مـي دادنـد و 
سـازمان پـس از تذکـر و عـدم رفع 
ایـراد بـا صنـدوق قطع ارتبـاط مي 
کـرد و مراتـب را بـه بانـک مرکزي 
بانـک  اکنـون  نمـود  مـي  اعـالم 
مرکـزي قطـع ارتبـاط بـا صنـدوق 
را منـوط به ارسـال گـزارش تخلف 
بازرسـان کـرده اسـت در صـورت 
منعکـس کـردن تخلـف مراتـب را 
بـراي رسـیدگي به دادسـراي محل 
منعکـس مـي نمایـد کـه ممکـن 
اسـت به تعطیلي صندوق بیانجامد. 
شـرکت کنندگان در جلسه رودررو 
مشکالت خود را در میان گذاشتند 
کـه راه حل هاي مناسـب ارائه شـد 
کـه بـه وحـدت رویـه صنـدوق ها 

کمـک خواهـد کـرد.
گردهمایـي صندوقهـاي قرض 

الحسـنه اسـتان مازندران
قـرض  صندوقهـاي  گردهمایـي 
سـال  مازنـدران  اسـتان  الحسـنه 
باتفـاق  قریـب  بـا حضـور  جـاري 
صندوق هاي قرض الحسـنه همکار 
اقتصـاد  سـازمان  عامـل  مدیـر  و 
اسـالمي و مدیـر امـور صندوقهـا و 

رئیـس شـعبه مازنـدران در شـهر 
سـاري تشـکیل شـد ابتـدا آیاتي از 

کالم اهلل مجیـد تـالوت شـد و بـا 
نواختـن سـرود جمهوري اسـالمي 

ایـران جلسـه آغـاز بـه کارکـرد.
آقـاي فرجـي مدیـر عامل سـازمان 
ضمـن  ایـران  اسـالمي  اقتصـاد 
خیرمقـدم بـه شـرکت کننـدگان 
درهمایـش و تشـکر از حضـور آنها 
گفـت: خداونـد  بـزرگ را سـپاس 
میگوییـم که این توفیـق را به همه 
مـا عنایـت فرمـود تـا در خدمـت 
نیازمنـدان باشـیم ، برگـزاري ایـن 
تبـادل  منظـور  بـه  گردهمایـي  
نظـر و اسـتفاده از نظرات دوسـتان 

راسـتاي  در  محتـرم  همـکاران  و 
بهینـه کـردن روش پرداخت قرض 

الحسـنه مـي باشـد .
مدیرعامل سـازمان خاطرنشان شد: 
دسـتور العمـل اجرایـي تاسـیس و 
فعالیـت و نظـارت بر صنـدوق هاي 
قـرض الحسـنه کـه بـراي اجـراي 
قانـون تنظیـم بـازار  غیر متشـکل 
پولـي بـه تصویـب شـوراي پـول و 
اعتبار رسـید تضیقات و مشـکالتي 
بـراي صندوقهـا فراهـم کـرد کـه 
اطـالع  آن   از  محتـرم  همـکاران 

دارنـد بـا تـالش  پیگیر مسـئولین 
بـراي برداشـتن فشـار و  سـازمان 
محدودیـت ها بیـن بانـک مرکزي 
ایـران و سـازمان تفاهم نامه  منعقد 
گردید که بـراي صندوقهاي همکار 
سـازمان تسـهیالت بوجود آورد لذا 
تاکیـد میشـود مسـئولین محتـرم 
صندوقهـاي همـکار متـن قـرارداد 
تنظیـم شـده بـراي اجـراي  تفاهم 
نامـه را نصـب العیـن قـرار دهنـد 
وام  پرداخـت  از  سـازند  عملـي  و 
جدولـي و مشـروط بـه هـر صورت 
و شـکلي اجتنـاب نماینـد،  سـقف 

 سازمان اقتصاد اسالمی ایران به 
عنوان یك نهاد غیر انتفاعی در 

پایه گذاری صندوق قرض الحسنه 
در اقصی نقاط کشور فعالیت داشته 

و آنها را با کمك مالی بدون اخذ 
کارمزد و راهنمائی و ساماندهی 
امورشان برای یاری رساندن به 
محرومان مجهز کرده است.  
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وامهـاي پرداختـي را رعایـت کنند 
در چـار چـوب قانـون و مقـررات 
از  دهنـد،  انجـام  خـودرا  وظایـف 
هرگونـه سـرمایه گذاري مسـتقیم 
و غیـر مسـتقیم خـودداري نمایند 
قـر ض الحسـنه یک سـنت الهي و 
داراي پاداش دنیوي و اخروي اسـت 
کـه همـکاران عزیز از ایـن موهبت 
برخوردارند سـازمان نهایت کوشش 
خـودرا بـه کار میگیرد تـا همکاري 
خودرا توسـعه دهد و درسـایه اتحاد 
بـا همـکاران ایـن هدف مقـدس را 

بـه ثمر برسـاند.
افزایـش  ثبـت  بـا  ارتبـاط  در  وی 
سـرمایه و سـایر تغییـرات صندوق 
هـا   شـرکت  ثبـت  اداره  در  هـا 
گفـت: بعـد از اجرائي شـدن قانون 
تنظیـم بـازار غیـر متشـکل  پولي، 
کلیـه تغییـرات صنـدوق هـا بایـد 
بـه تاییـد بانـک مرکـزي برسـد ، 
بنابرایـن صنـدوق هـاي همـکار از 
طریـق سـازمان تغییـرات را بـراي 
موافقـت  بانـک مرکزي ارسـال مي 
دارند، لذا ارسـال مسـتقیم بـه اداره 
ثبت شـرکت هـا بي نتیجـه و بهتر 
اسـت در این موارد قبال از سـازمان 
سـئوال کننـد ، خوشـبختانه بانک 
مرکـزي همکاري خوبي با سـازمان 
دارد. سـپس بحث سـازنده اي بین 
شـرکت کننـدگان در نحـوة تادیـه 
دفاتـر  تنظیـم  و  الحسـنه  قـرض 
قانوني و سـرفصل ها بـه عمل آمد.

گردهمایـي صندوقهـاي قرض 
الحسـنه اسـتان گیالن

قـرض  صندوقهـاي  گردهمایـي 
الحسـنه اسـتان گیـالن بـا حضـور 
آقایـان ضامنـي معـاون مدیرعامل 
ایـران  اسـالمي  اقتصـاد  سـازمان 

امـور  مدیـر  قاسـمیان  آقـاي  و 
صندوقهـا و آقـاي منعـم مسـئول 
گیـالن  اسـتان  هماهنگـي  واحـد 
در شهرسـتان رشـت در مردادمـاه 
سـال جـاري بـا تـالوت آیاتـي از 
قـرآن کریـم با حضـور مدیـران 23 
گردیـد.  برگـزار  منطقـه  صنـدوق 
هـدف از ایـن گردهمایـي تبـادل 

نظـر و انتقـال تجربیـات بـود.
رعایـت  پیرامـون  آقـاي ضامنـي   
قانـون تنظیـم بـازار غیـر متشـکل 
بانـک  بیـن  تفاهمنامـه  و  پولـي 
مرکـزي جمهـري اسـالمي ایـران 
مطالبـي بیـان کـرد و بـه تشـکیل 
جلسـات مرتب هیأت امنـا و هیأت 
مدیـره تاکید نمـود همچنین افزود 
در صورتي که بر اثر فوت یا اسـتعفا 
یـا سـلب شـرایط از یـک یـا چنـد 
نفـر از اعضـاء هیـأت امنـا و هیـأت 
مدیره از حداقل قانوني کمتر شـود 
صنـدوق از لحـاظ دارنـدگان حـق 
اختیـار و امضـاء با مشـکالت روبرو 
مـي شـود بنابرایـن ضـرورت دارد 
طبـق اساسـنامه جایگزیـن هیـأت 
و  تعییـن  اعضـاء  طـرف  از  امنـاء 
معرفـي شـود بـا اشـاره بـه کارمزد 
تعیین شـده از طرف دسـتورالعمل 

بـه  را  صندوقهـا  قانـون  اجرائـي 
رعایـت دقیـق آن مکلف دانسـت و 
گردهمایـي بـا پاسـخ به سـئواالت 

حاضریـن پایـان یافـت.

گردهمایـي صندوقهـاي قرض 
الحسـنه اسـتان سمنان

قـرض  صندوقهـاي  گردهمایـي 
الحسـنه اسـتان سـمنان در سـال 
 31 مدیـران  حضـور  بـا  جـاري 
صنـدوق قـرض الحسـنه همـکار و 
مدیر عامل سـازمان اقتصاد اسالمي 
ایـران و مدیـر امـور صندوقهـا در 
باغشهر سمنان تشـکیل شد ، ابتدا 
آیاتـي از کالم اهلل مجیـد تـالوت و 
با نواختن سـرود جمهوري اسالمي 

ایـران جلسـه آغـاز گردید.
عـرض  بـا  گردهمایـي  ایـن  در 
خیـر مقـدم توسـط آقـاي فرجـي 
مدیرعامل سـازمان اقتصاد اسالمي 
ایـران بـه مدعویـن سـخناني ایراد 
کـرد: از مرحوم حـاج آقا هندي که 
در این اسـتان ارتبـاط تنگاتنگي با 
صندوقها داشـتند یادشان را گرامي 

داشت.
 ایشـان در خصـوص وام، سـرمایه 
ثبتي، نـرم افزار یکنواخـت، مالیات 
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بـر ارزش افـزوده عمـده سـئواالتي 
بـود کـه پاسـخ الزم را ارائـه دادنـد 
. مدیـران صندوقهـا را بـه رعایـت 
قانـون پولشـوئي موظف دانسـت و 
به انجام سـایر مقـررات تاکید کرد.

سـپس آقـاي قاسـمیان مدیـر امور 
الحسـنه  قـرض  صندوقهـا گفـت: 
ریشـه قرآنـي دارد و عزیـزان بـراي 
رواج کالم وحـي فعالیـت دارنـد. 

کـه رعایت قانـون تنظیم بـازار غیر 
العمـل  پولـي و دسـتور  متشـکل 
قـرض  صندوقهـاي  آن  اجرائـي 

دادنـد. توضیحاتـي  الحسـنه 

عامـل  مدیـران  همایـش 
الحسـنه  قـرض  صندوقهـای 

همـدان اسـتان 
همایش مدیـران صندوقهای قرض 
الحسـنه اسـتان همـدان در سـال 
جـاری بـا تـالوت آیاتـی از قـرآن 
مجیـد و نواختـن سـرود ملـی آغاز 

. شد
درابتـدا آقـای عالیـی عضـو هیات 
مدیـره سـازمان ضمن خیـر مقدم 
در  کننـده  شـرکت  مدعویـن  بـه 
بیـان  ایـن همایـش در سـخنانی 
قانـون  ازتصویـب  بعـد  داشـت: 
تنظیـم بـازار غیـر متشـکل پولی و 
تایید شـورای نگهبان شـرایط برای 
صندوقهـا تغییر کرد شـوراي پول و 
اعتبار دسـتور العمـل اجرایی قانون 

مذکـور را تصویـب و ابـالغ کرد که 
بـه  الحسـنه  قـرض  صندوقهـای 
رعایـت آن ملـزم شـدند و پیرو این 
اقدام با مسـاعی مسـئولین سازمان 
تفاهـم نامه با بانـک مرکزی منعقد 
شـد که مسـئولین صندوقهـا که با 
سـازمان همکاری دارنـد موظف به 

اجـرای مفـاد آن هسـتند. 
گفـت:  مدیـره  هیـات  عضـو 
در  الحسـنه  قـرض  صندوقهـای 
قـرض  هـای  سـپرده  دریافـت 
الحسـنه و تادیـه قـرض الحسـنه 
موظـف هسـتند رعایت مقـررات را 
بنماینـد و از تادیه وامهای مشـروط 
و پلکانـی کـه مخالف شـرع اسـت 
صندوقهایـی   . کننـد  خـودداری 
کـه بـه ایـن مـوارد تخلـف کـرده 
انـد دچـار بحـران مالـی شـده انـد 
وضعشـان متزلـزل گردیده اسـت .

آقــای ضامنـي  ادامـه جلسـه  در 
معاون مدیرعامل سـازمان در پاسخ 
بـه سـواالت حاضریـن گفـت: یکی 
از دالیلـي کـه این جلسـات به این 
صورت تشکیل شد صحبتهایی بود 
که در واحـد هماهنگی صندوقهای 
قـرض الحسـنه عنـوان شـده بـود 
مبنـی براینکه بعضی از مسـئولین 
که در صندوقها فعال هستند مانند 
بازرسـها یـا بعضی از مدیـران عامل 
بـه وظایـف خود یـا کامال آشـنایی 
ندارند  یا اطالعاتشـان کامل نیست 
مدیـر عامـل بـه عنـوان باالتریـن 
مقام اجرایی صندوق توسـط هیات 
مدیره انتخاب می شـود مدیرعامل 
بایـد دارای خصوصیتهـای باشـد و 
بـه برخـی از آنهـا اشـاره مـی کنم  
و اکثـر مدیـران عامـل صندوقهـا 
شـخصیت فعالـی دارنـد . آشـنا به 
حسـابداری هسـتند و آنها بایستی 
قانـون تجـارت را مطالعـه و بـه آن 

عمـل کننـد - مـردم دار و توانمند 
مدیریـت  و  نظـارت  در  باشـند 
کننـد  گـذاری  وقـت  صنـدوق- 
اشـراف کامل به هدف صنـدوق در 
اسـاس نامه داشته باشند با فناوری 
هـای جدیـد هـم آشـنایي داشـته 
باشـند. یکی از کارهایی که مدیران 
صندوق باید انجام دهند این اسـت 
کـه مسـائل را مطالعـه و بررسـی 
کننـد و سـپس در جلسـات هیات 
مدیـره مطـرح کنند.اگـر صنـدوق 
دچـار بحـران شـود یـا مشـکلی به 
بـازار  نوسـان  و  نقدینگـی  سـبب 
بایـد  مدیرصنـدوق  بیایـد  بوجـود 
مشـکلها را حـل کنـد مدیرعامـل 
مدیـره  هیـات  مصوبـات  مجـری 
اسـت اما مجری مصوباتـی که برابر 
اساسـنامه و قانون باشـد. اگر هیات 
مدیـره مـواردي را بر خـالف قانون 
تصویـب کند مدیرعامـل موظف به 

اجـراي آن نخواهـد بـود . 
داشـت:  اظهـار  ضامنـی  آقـاي 
مرکـزی  بانـک  کـه  مسـائلی  از 
ایـن  پافشـاری مـی کنـد  خیلـی 
اسـت کـه صندوقهـا از داشـتن و 
تاسـیس شـعبه خـودداری کننـد، 
گرچـه در مکاتباتـی کـه بـا بانـک 
مرکزی داشـتیم عنـوان کردیم که 
صندوقهای همکار سـازمان شـعبه 
مسـتقل ندارنـد بعضـا تعـدادی از 
صندوقهـا هسـتند کـه دارای باجه 
هسـتند امـا دفاتـر ثبتی مسـتقلی 

ندارنـد .   
ایشـان افـزود :یکـی از معضالتـی 
کـه چنـد سـاله ی اخیـر گریبـان 
گیـر صندوقهـا شـده پرداخـت وام 
هـای جدولی و شـرطی اسـت جدا 
از مغایرتـی کـه بـا قانـون دارد برابر 
فتـوای مراجـع هـم حـرام اسـت و 

قر ض الحسنه یك سنت الهي و 

داراي پاداش دنیوي و اخروي است 

که همکاران عزیز از این موهبت 

برخوردارند
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یـک شـیوه جدیـدی درصندوقهـا 
بوجـود آمـده وآن یـک قـرارداد نـا 
نوشـته اسـت فـی مابین مشـتری 
و صنـدوق ، بـه ایـن صـورت کـه 
مشـتري  بـا  دادی  قـرار  صنـدوق 
تنظیـم نمي کنـد کـه وام در قبال 
موجـودي حسـاب پرداخـت مـي 
شـود امـا در عمـل هـم مشـتری 
مـی دانـد کـه اگـر مقـداری پـول 
بـه مـدت 2-3ماه سـپرده گـذاری 
کنـد صنـدوق خـودش را موظـف 
مـی داند کـه بـه ازای این حسـاب 
بـه او وام بدهـد از دیـد مـا این یک 
نـوع قـرارداد نانوشـته خالف اسـت 
.درمناطـق مختلـف  االن چنـد تـا 
صنـدوق دچـار معضـل شـده اند و 
با  کاهش نقدینگی مواجه هسـتند 
و صندوقهاي دیگر را دچار مشـکل 

سـازد. مي 

شروع به کار شعبه اصفهان
اسـالمی  اقتصـاد  سـازمان  شـعبه 
در  تاریـخ  1394/6/31  در  ایـران 
شـهر اصفهـان شـروع بـه کارکـرد. 
فعالیـت  مرکـز  اصفهـان  اسـتان 
قـرض  هـای  صنـدوق  از  انبوهـی 
الحسـنه مـی باشـد. اهالـی متدین 
اصفهـان عمومـاً عالقمند بـه احیاء 
سـنت قـرض الحسـنه هسـتند تـا 
بـه پیـروی از نـص صریـح قـرآن 

بـه کمـک محرومـان بشـتابند. لذا 
صنـدوق هـای متعـددی تأسـیس 
شـده و اکثـر آنهـا بـا تأدیـه وام بـا 
انـدک کارمـزد برای رفع مشـکالت 

نیازمنـدان اقـدام مـی کننـد. 
سـازمان اقتصـاد اسـالمی ایـران به 
عنـوان یـک نهاد غیـر انتفاعـی در 
پایه گذاری صندوق قرض الحسـنه 
فعالیـت  کشـور  نقـاط  اقصـی  در 
داشـته و آنهـا را بـا کمـک مالـی 
بـدون اخـذ کارمـزد و راهنمائـی و 
سـاماندهی امورشـان بـرای یـاری 
رسـاندن به محرومان مجهـز کرده 

ست.   ا
بانـک مرکـزی جمهـوری اسـالمی 
ایـران بـا تصویـب شـورای پـول و 
اعتبار تفاهم نامه ای با این سـازمان 
منعقد کـرده تا بـه صندوقهایی که 
عالقـه بـه فعالیـت جـزو صنـدوق 
را  دارنـد  سـازمان  همـکار  هـای 
سـاماندهی کند و تسـهیالتی برای 
این همکارهـا در تفاهم نامه منظور 

است.  شـده 
چون در این اسـتان همـکاران قابل 
توجهـی در سـلک صنـدوق قـرض 
الحسـنه بـه تأدیـه وام ضـروری به 
نیازمنـدان اشـتغال دارنـد و وظیفه 

بـا  نزدیـک  از  کـرد  مـی  ایجـاب 
مقـام  در  و  معاضـدت شـود  آنهـا 
اجـرای تفاهـم نامه مصوبه شـورای 
پـول واعتبـار سـاماندهی و تنظیم 
لـذا  گـردد،  همـکاری  امورشـان 
شـعبه سـازمان در اصفهان شـروع 
بـه کار کـرد تـا در ارائـه راهنمایـی 
و سـاماندهی امورشـان همکاری به 

آید. عمـل 
 ضمنـاً بـرای شـناخت ماهیّیـت و 
هـدف سـازمان مطالبـی ذکـر می 
اسـالمی  اقتصـاد  سـازمان  شـود، 
ایـران نهاد غیر انتفاعی اسـت که با 
تحقق انقـالب اسـالمی موجودیت 
یافتـه و بـه پیـروی از قـرآن کریـم 
را  الحسـنه  قـرض  سـنت  احیـاء 
بـرای رهایـی نیازمنـدان از چنگال 
فقـرو گسسـتن زنجیـر رباخـواران 
از دسـت و پـای گرفتاران سـرلوحه 
در  اسـت،  قـرارداده  خـود  برنامـه 
ایـن راه صنـدوق قـرض الحسـنه 
را بـه اکثـر نقـاط کشـور بـه ویـژه 
مناطـق محروم توسـعه داده اسـت. 
هـدف سـهامداران قصـد قربت می 
باشـد و هیچگونه سـود مادی مورد 
نظرشـان نمی باشـد، این اسـت که 
مـاده 64 اساسـنامه بـه ایـن نکتـه 

تاکیـد دارد.

این تفاهم نامه ای که مابین 
صندوقها و سازمان منعقد شده 

میزان وام حداکثر 5 میلیون تومان 
تعیین شده است این سقف وام 

برای تمام صندوقها مشترک است 
و صندوقها نباید از این مبلغ تجاوز 

کنند . 
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زمـان  گـذر  در  روزهائـی 
برجسـتگی ویـژه مـی یابنـد. در 
صفحـه ای تاریـخ مانـدگار مـی 
و  حـوادث  منشـاء  زیـرا  شـوند 
هسـتند.  مهمـی  رخدادهـای 
شـمار  در   57 بهمـن   22 روز 
آن هـا اسـت. در آن ایـام وضـع 
بـی  و  نابسـامان  اجتماعـی 
عدالتـی همـه را به سـتوه آورده 
اسـتفاده  دروغ  و  فریـب  بـود. 
عمومـی  امـوال  از  نامشـروع 
نهادینـه شـده بـود. مـردم پـس 
بینـش  بـه  تجربـه  هـا  سـال  از 
بودنـد  یافتـه  دسـت  آگاهـی  و 
از وضـع فالکـت  نجاتشـان  کـه 
تصمیـم  لـذا  اسـت  تغییـر  بـار 
یگانگـی  و  اتحـاد  بـا  گرفتنـد 
براندازنـد  را  ناکارآمـد  سیسـتم 
بـه امـور جاری سـامان بخشـند 
میـان  از  را  تبعیـض  و  اجحـاف 

سالروز يوم اهلل 22 بهمن

کـوخ  و  نشـین  کاخ  بردارنـد. 
نشـین را بـی تفـاوت از مواهـب 
کشـور بهـره مند سـازند، ملت را 
در صیانـت قانـون قـرار دهند به 
ثمـر رسـاندن ایـن خواسـته ها، 
جلـودار مبارز و آگاه مـی طلبید 
کـه مـردی از تبار حـق خواهان 
کاروان سـاالر ایـن حـق طلبـان 
را  سـتیزی  ظلـم  پرچـم  و  شـد 
جـد  چـون  گرفـت.  دسـت  بـه 
بزرگـوارش بـه اهـل جـور تاخت 
سـخنانش بشـارت پیـروزی بـود 
و بسـط عدالـت، نـوار گفتـارش 
را دسـت بـه دسـت مـی بردنـد.

 آشـکار و نهـان با جـان و دل گوش 
هـا             دل  در  کردنـد، کالمـش  مـی 
می نشسـت  و  امیدوار میساخت، از 
شـنیدن آن سـخنان همای پیروزی 
را بـاالی سـر خـود در پـرواز مـی 

دیدند.

 مـردم از خـواب نوشـین غفلـت 
بیـدار شـده بودنـد، راه پیمایـان با 
شـعار زمسـتانش بهار اسـت، بهار 
آزادی و آرزوهـای خـود را در چند 
قدمی مشـاهده می کردند. با قیام 
ملـت ایـران پایه کاخ شاهنشـاهی 
مدائـن  ماننـد کنگـره هـای کاخ 
فـرو ریخـت، نظام حکومـت از هم 
پاشـید، صدرنشـینان اسـتبداد هر 

یـک از گوشـه ای فـرار کردند. 
اوضاع کشور در آستانه هرج و مرج 
قـرار گرفـت. بعلت اعتصـاب های 
همـه گیـر مایحتاج مردم کاسـتی 
یافـت لیکن فرهنگ اصیـل ایرانی 
و انصـاف و مـروت حاکم بر جامعه 
بـه کسـی  از حـد  تجـاوز  اجـازه 
نمـی داد. رفتـار همـگان اسـتوار 
بـر تعـاون بـود. نـه گران فروشـی 
بـود و نه کم فروشـی. کسـی را در 
ایـن برهه سـودای احتکار در سـر 
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نبـود، مردم مهربـان بودند و یار  و 
یـاور یکدیگـر. در این غوغـا مراکز 
امنیتـی و دادسـرا ها دسـت از کار 
کشـیده بودند مع ذالـک جرائم در 
حداقـل اتفاق می افتاد. دادسـراها 
و کالنتـری هـا مراجعیـن کمتـر 
داشـتند، همـه و همـه انتظـار می 
کشـیدند و در آن ایـام نـه ظلمـی 
بـود و نـه زنجیـری. ایـن روزهـای 
کوتاه آزمایشـی سـپری شـد برای 
آمـوز  عبـرت  بصیـرت  صاحبـان 
اسـت. رهبـر ایـن انقالب پر شـور 
هجـرت  بـه  مـاه  بهمـن   12 روز 
خویـش پایـان بخشـید، بـا تجمل 
و عـزت قـدم به خـاک میهن نهاد. 
اسـتقبالی کـه در آن روز از رهبـر 
کبیـر انقالب اسـالمی بـه نمایش 
درآمـد در تاریـخ کشـور و حتـی 
جهان بـی نظیر بـود. جهانیان لب 

بـه تحسـین گشـودند. خبرگزاری 
اسـتقبال  عـده  جهـان  هـای 
کننـدگان را بیـن 5 تـا 7 میلیون 
نفـر در تهـران اعـالم کردنـد ولی 
ایـران  ملـت  تمـام  حقیقـت  در 
یکپارچـه اسـتقبال کننـده رهبـر 
خـود بودنـد. بر سـر راه ایـن پیر و 
مقتـدا تا چشـم کار می کـرد، گل 
بـود و گلـزار. مردم انتظار کشـیده 
پـای پیـاده از فـرودگاه مهرآبـاد تا 

بهشـت زهـرا را پیمودنـد تـا پیام 
را  امـام  تاریخـی  و  امیدبخـش 

 . ند بشنو
سـخنرانی متین معظم له سراسـر 
بشـارت از آینـده عـاري از سـتم 
و زندگـي بهتـر بارقـه اي امیـدي 
نشسـت.  مـی  دلهـا  بـر  بودکـه 
خورشـید درخشـان صبـح دم 22 
بهمـن 57 در سـپهر ایـران طلـوع 
کـرد که پیـروزی انقالب اسـالمی 
مـردم با ایمـان کشـور را نوید می 
داد. این اسـت که در کشـور از 12 
تـا 22 بهمـن را همـه سـاله طـی 
مراسـم بـا شـکوهی گرامـی مـی 
دارنـد. کلیه مسـئولین و کارکنان 
ایـران  اسـالمی  اقتصـاد  سـازمان 
کـه جوشـیده از متـن انقـالب اند. 
ایـن روز خجسـته را بـه هموطنان 

تهنیـت مـی گویند. 

تمام ملت ایران یکپارچه 
استقبال کننده رهبر خود 
بودند. بر سر راه این پیر و 
مقتدا تا چشم کار می کرد، 

گل بود و گلزار.
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در  الحسنه  قرض  مزایاي 
قابل  نیازمندان  از  کارگشایي 
موهبت  زیرا  نیست؛  وصف 
الهي است که این سنت را براي 
قرار  فرصتي  مکنت،  صاحبان 
اموال  از  به وسیله آن  تا  داده 
خود براي کسب پاداش اخروي 
متعال  خداوند  گیرند.  بهره 
پاداش قرض الحسنه را هجده 
است؛  داده  قرار  صدقه  برابر 
با  خدمت  مشتاقان  رو  این  از 
علم به این معنا صندوق قرض 
اند.  کرده  تأسیس  را  الحسنه 
یکي از بپادارندگان این سنت 
حسنه، صندوق قرض الحسنه 
است  الرسول)ص(  مسجد 
مدیرعامل  با  ما  خبرنگار  که 
محترم این صندوق، آقاي حاج 
و رئیس هیئت  آقا جاني  علي 
مدیره آقاي حاج احمد اسحاق 
خدمات  با  رابطه  در  بیگي 
گفتگو  به  آن  فعالیتهاي  و 
آن  ادامه  در  که  است  نشسته 

را از نظر مي گذرانید:
در ابتدا تاریخچه اي از صندوق 
اظهار  که  همانطور  و همچنین 
کردید مجموعه ي اعضا هیأت 
آن  کارکنان  و  مدیره  و  امنا 

به  صندوق  هدف  راستاي  در 
مستمندان  به  کمك  منظور 
فعالیت دارند، ممکن است در 
جلسات  تشکیل  نحوه  مورد 
توضیحاتي  تصمیمات  اخذ  و 
اعالم  را  پرسنل  تعداد  و  ارائه 

فرمائید؟
قرض  ترویج  براي  صندوق  این 
با  نیازمندان  به  کمک  و  الحسنه 
به  معتقد  و  متدین  افراد  مساعي 
این سنت تأسیس شده که عنایت 
تعالي  اهلل  )عجل  زمان  امام  آقا 
فرجه( شامل حال آنان شده است 
عام  خدمات  انجام  منظور  به  و 
المنفعه و کمک به تأمین نیازها و 
و  نیازمندان جامعه  زندگي  بهبود 
اعطاي وام هاي بدون بهره)قرض 
پول  دریافت  طریق  از  الحسنه( 
هاي ذخیره شده توسط مردم که 
به صورت قرض الحسنه در اختیار 
حفظ  با  و  اند  داده  قرار  صندوق 
و رعایت موازین شرعي و مقررات 
انجام  به  ایران  اسالمي  جمهوري 
پردازند؛  مي  شرعي  وظیفه  این 
هیأت امنا و هیأت مدیره صندوق 
اند  داشته  فراوان  سعي  همواره 
که از ورود به هر گونه عملیات و 
ساز  مسأله  و  اي  اقدامات حاشیه 

صندوق  براي  که  موضوعي  هر  و 
کند  پرهیز  باشد،  آفرین  مشکل 
را  خود  اهتمام  و  همواره سعي  و 
براي کسب رضایت خداوند متعال 
نیازمند  افراد  به  از طریق خدمت 
و  اند  داشته  معطوف  مستحق  و 
همواره  تاکنون  دلیل  همین  به 
مشمول فضل و عنایت الهي قرار 
افراد  به  بتواند  تا  است  داشته 

نیازمند و گرفتار مساعدت کند.
این  امناي  هیأت  اعضا  تعداد 
مدیره  هیأت  نفر،   21 صندوق 
نفر   2 البدل  علي  و  نفر   5 اصلي 
و همچنین 3 نفر پرسنل که زیر 
نظر مدیر عامل مشغول به خدمت 

گزاري هستند.
وام  از  ها  صندوق  از  شماري 
هیچگونه  پرداختي  هاي 
کنند  نمي  دریافت  کارمزدي 
مي  اندکي   کار  مزد  ها  بعضي 
وام  از  صندوق  این  اگر  گیرند 
مي  کارمزد  پرداختي  هاي 
است؟  چقدر  آن  میزان  گیرد 
نظرتان در این ارتباط چیست؟

پرداخت وام صندوق قرض الحسنه 
مسجد الرسول )ص( بدون کارمزد 
صندوق  هاي  هزینه  کلیه  و  بوده 
بیگي  اسحق  احمد  حاج  توسط 
تأمین مي  تولیت محترم مسجد، 
قرض  گیرندگان  بنابراین  شود؛ 
اضافي  وجه  هیچگونه  الحسنه 

نمي پردازند.
پرداخت وام جدولي و مشروط 
از  و  قانون  و  شرع  مخالف 
است  بار  زیان  نیز  علمي  نظر 
موسساتي که به این روش رو 
آورده اند پس از گذشت مدتي 
و  ناتوان  تعهدشان  انجام  از 
دچار بحران  شده اند از این رو 
سپرده هاي اشخاص در معرض 
خطر قرار گرفته است سازمان 

گزارشي از صندوق قرض الحسنه الزهرا )س( اهواز
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بازرس اصلی و حقیقی 
خداوند تبارک و تعالی 
میباشد ولی بازرسیهای 
سازمان بنحو اشاره شده 
و در چهارچوب قانون و 

رعایت اصول شرعی مفید 
مي باشد.

با این قبیل موسسات همکاري 
ندارد و با آن مخالف است در 

این مورد نظرتان چیست؟
جدول  اساس  بر  وام  پرداخت   
شرط  هرگونه  یا  و  زمانبندي 
مقررات  از  وام  پرداخت  براي 
هیچ  و  بوده  دور  به  صندوق  این 
جدولي  اصطالح  به  هاي  وام  گاه 
پرداخت نکرده است و از این پس 
هم پرداخت نخواهد کرد زیرا این 

عمل، عملي نامشروع است.
سازمان  با  صندوقها  همکاري 
و  معنوي  روابط  بر  مبتني 
تفاهم  طبق  که  است  شرعي 
مرکزي  بانك  با  منعقده  نامه 
مدیران  که  شود  مي  انجام 
صندوق آن را پذیرفته و طبق 
مفاد آن عمل مي کنند در این 
توضیح  دارید  نظري  هر  مورد 

دهید؟
با  مرکزی  بانک  و  سازمان  اگر 
همیشگی  و  نزدیک  ارتباط  هم 
می  بزرگی  کارهای  باشند  داشته 
عملیات  تمام   ، داد  انجام  توان 
به  منظم  ها  صندوق  ارتباط  و 
پیش  اصول  اساس  بر  و   ترتیب 
می رود که به نفع وام گیرندگان 
و نیازمندان و طبقه ضعیف است. 
ما نظارت سازمان اقتصاد اسالمی 
میدانیم  الزم  ها  برصندوق  را 
به  کمک  راه  در  که  قدمی  هر  و 
ما  شود  می  برداشته  نیازمندان 
حمایت کرده و تالش و همکاری 
مطمئن  سازمان  آن  کنیم.  می 
ترین و شناخته شده ترین مرجع 
جهت نظارت و هماهنگی صندوق 
هاست که تجربه و شناخت کافی 
از صندوق ها و مدیران آنها دارد. 
با عنایت به اینکه این صندوق از 
اقتصاد  سازمان  با  تأسیس  زمان 
و  بوده  ارتباط  در  ایران  اسالمي 
همکاري الزم را داشته و با توجه 
به قانونمندتر شدن، ارتباطات بین 

محوریت  با  سازمان  و  صندوقها 
را  الزم  همکاري  مرکزي  بانک 
جانبه  دو  فعالیت  پیشبرد  براي 

خواهیم داشت. 
انعکاس  براي  الحسنه  قر  نشریه 
اخبار و نظرات همکاران صندوقي 
مي باشد که به خدمت نیازمندان 
تحریریه  هیأت  هستند  مشغول 
از  موثر  همکاري  انتظار  نشریه 
دارد  صندوقها  اندرکاران  دست 
صندوقي  همکاران  از  برخي  ولي 
هاي  رویداد  و  نظرات  ارسال  در 
منطقه عالقه نشان نمیدهند نظر 
خود را در مورد همکاري صندوقها 

با نشریه بفرمایید.
و  ترین  ملموس  گفت  باید 
با  ارتباط سازمان  مشخص ترین  
است  نشریه  از طریق  ها  صندوق 
دل،  درد  که  منظم  نشریه  یک   ،
ها  عملکرد صندوق  و  ها  صحبت 
مسائل  و  کند  بیان  روشنی  به  را 
گردهمایی  صندوقها،  به  مربوط 
همه  اطالع  به  را  ها  همایش  و 
نقش  برساند  همکار  صندوقهای 
آگاهی  و  رسانی  اطالع  در  مهمی 
صندوقها  مداوم  ارتباط  و  بخشی 
که  روندی  این  دارد.  سازمان  با 
است  عالی  شده  گرفته  پیش  در 
گفتگو با صندوق ها در هر شماره 
و معرفی بانیان آنها یکی از بهترین 
بخش نشریه قرض الحسنه است و 
به همین ترتیب الزم است ارتباط 
بین سازمان و صندوق ها پر رنگ 

ها  صندوق  تا  شود  تر  فعال  و 
پیشنهادات، نظرات و انتقاداتشون 
برسانند. چند  به گوش مسئولین 
قرض  صندوق  به  نشریه  مدتي 
)ص(  الرسول  مسجد  الحسنه 
نمیرسید، البته نشریه زمستان 93 
بعد مدتها براي این صندوق ارسال 
شد امیدواریم این روند ادامه پیدا 
با  که  داریم  تمایل  هم  ما  و  کند 
اما  و  نشریه همکاري کنیم.   این 
از بزرگان سازمان اقتصاد اسالمي 
گوش  به  آنها  صداي  که  ایران 
میخواهیم  میرسد  ما  دولتمردان 
که حرف و درد دل صندوقها را به 

آنها برسانند. 
بردن  باال  براي  پیشنهادي  هر 
سطح آگاهي صندوقهاي قرض 
خدمات  ارائه  روش  و  الحسنه 

بهتر دارید ارائه فرمایید؟
دولت  که  میشود  پیشنهاد 
براي  اي  بودجه  یک  باید  محترم 
صورت  به  وام  که  صندوقهایي 
پرداخت  واقعي  الحسنه  قرض 
مانند  بگیرد  نظر  در  میکنند 
کمیته امداد و سایر مؤسساتي که 
در خدمت قشر مستضعف جامعه 

هستند.
متعال  خداوند  از  پایان  در  و 
به  خدمتگزاران  کلیه  میخواهم 
با عزت  را عمر  و مسلمین  اسالم 
عنایت  کامل  سالمتي  با  همراه 
مملکت  و  ملت  این  و  بفرماید 
و  داخلي  دشمنان  مقابل  در  را 
و  مشکالت  برابر  در  و  خارجي 
نابسامانیهاي موجود یاري و پیروز 
فرماید و پرچم پر فروغ جمهوري 
به  این مملکت  در  را که  اسالمي 
اهتزاز درآمده روز به روز پرفروغتر 
خداوندا  بگرداند،  سربلندتر  و 
دشمنان این مملکت و این مردم 
لباسي  هر  در  و  هرکجا  در  را 

هستند نابود بگردان.
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در جلسات واحد هماهنگي صندوقهاي قرض الحسنه چه 
گذشت

جلسه  دهمین  هزارو  یك 
صندوقهاي  هماهنگي  واحد 
 8 ساعت  در  الحسنه  قرض 
مورخ  چهارشنبه  روز  صبح 
تالوت  از  بعد   1394/07/08
نقل  و  کریم  قرآن  از  آیاتي 
کیوانراد  آقاي  توسط  روایت 

شروع شد.
ریاست  صادقي  میرمحمد  آقاي 
سازمان  مدیره  هیأت  محترم 
داشتند  حضور  جلسه  در  که 
شاکر  را  خدا  کرد:  خاطرنشان 
شد  حاصل  توفیق  که  هستم 
اعضاي  دوستان  با  دیداري  تا 
و  باشم  داشته  هماهنگي  واحد 
را  منا  بار  غم  فاجعه  ضمن  در 
تسلیت عرض مي کنم و وضعیتي 
اتفاق  عزیزمان  حجاج  براي  که 
بدي  بسیار  عواقب  است،  افتاده 
اندوه  باعث  و  داشت  خواهد 

و  است  شده  جامعه  در  زیادي 
خانواده  به  خداوند  امیدوارم 

فرماید. عنایت  هایشان صبر 
افزود:  صادقي  میرمحمد  آقاي 
اعضاي زحمتکش صندوقهاي  به 
میگویم  قوت  خدا  الحسنه  قرض 
خود  توان  حد  در  سازمان  و 
و  کرد  خواهد  کمک  آنان  به 
صندوقهاي  است  این  بر  سعي 
کنیم،  تقویت  را  الحسنه  قرض 
وجود  که  مشکلي  متأسفانه 
دارد، تعداد اندکي از صندوقهاي 
از  استفاده  با سوء  الحسنه  قرض 
حیثیت  اند  شده  باعث  نامشان، 
را  العمل  صحیح  صندوقهاي 
که  اي  جلسه  ببرند.  سوال  زیر 
محترم  نمایندگان  با  اینجانب 
که  شد  مقرر  داشتم  مجلس 
العمل  صحیح  صندوقهاي 
سازمان  بنابراین  گردند.  تقویت 

الحسنه  قرض  صندوقهاي  و 
تا از جایگاه  بایستي تالش کنند 

نمایند. خود دفاع 
خلیل  آقایان  است  ذکر  به  الزم 
زاده، کریمي، زمهریري، زریباف، 
خادم  منفرد،  شفیعي  انصاریان، 
الحسیني و مرادخاني مطالبي را 

داشتند. بیان 

جلسه  یازدهمین  و  هزار  یك 
صندوقهاي  هماهنگي  واحد 
 8 ساعت  در  الحسنه  قرض 
مورخ  چهارشنبه  روز  صبح 
تالوت  از  بعد   1394/07/15
نقل  و  کریم  قرآن  از  آیاتي 

روایت آغاز شد.
المحدثین  عالء  آقاي  ابتدا 
اطالعات  داشتن  داشت:  بیان 
قرض  تاسیس صندوق  از  قانوني 
الحسنه ضروري به نظر مي رسد 
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عدم توجه به زمان 
مالیات جریمه  پرداخت 

سنگیني را در بر خواهد 
باید  بنابراین مدیران  داشت 

دقت و توجه بیشتري در 
ثبت دفاتر و زمان پرداخت 

مالیات در موعد مقرر 
باشند. داشته 

به گذشته  و مسئولیت ما نسبت 
افزایش یافته است وظیفه داریم 
قرض الحسنه که از قوانین الهي 
از  بیش  گرفته  نشئت  قرآن  از  و 

پیش در احیاء آن کوشا باشیم.
در این ارتباط سؤال شد بر اساس 
تابع  صندوقها،  جدید  قوانین 
متشکل  غیر  بازار  تنظیم  قانون 
تجارت،  قانون  یا  هستند  پولي 
را  قبلي  قانون  جدید  قانون  آیا 
نسخ و یا در راستاي هم خواهند 
خدادادیان  آقاي  پاسخ  در  بود، 
تجارت  قانون  همان  مبنا  گفت: 
و  میشود   1311 سال  مصوب 
مواد 584 و 585 آن قانون الزم 
بازار  تنظیم  قانون   ، االجراست 
را  قانون  آن  پولي  متشکل  غیر 
خودش  قوت  به  و  نکرده  نسخ 

باقیست.
بحث  گفت:  انصاریان  آقاي 
نیاز  شده  شروع  خوبي  بسیار 
هماهنگي  واحد  و  سازمان  است 
گروه مشاوره اي را تشکیل دهد 
و  پولي  کارشناسان  آن  در  که 
امور  مالیاتي،  حقوقي،  مالي، 
مقوله  خود  که  شرکتها  ثبت 
شده  حقوقي  پیچیده  و  جدا 
که  کارشناساني  همچنین  و 
انتفاعي  غیر  مؤسسات  امور  در 
دارند  تخصص  تجاري  غیر  و 

کنند. شرکت 
فرجي  آقاي  جلسه  ادامه  در 
و  صندوقها  کرد:  نشان  خاطر 
که  هرجایي  ها  خیریه  کلیه 
مشمول  باشد  داشته  درآمد 

مالیات هستند عدم قبولي بعضي 
ممیزین  توسط  ها  هزینه  از 
صندوقها  آگاهي  عدم  را  دارائي 
و  کردند.  ذکر  دفاتر  ثبت  از 
درآمدهایي  است  الزم  افزودند 
نیستند  مالیات  مشمول  که 
مشارکت،  اوراق  سود  قبیل  از 
درآمدها  سایر  از  اندکي  سود 
مالیاتي  اظهارنامه  تنظیم  در 
چنانچه  شود  نوشته  تفکیک  به 
نداشتند  توجهي  ممیزین 
خواهد  گیري  پي  و  دفاع  قابل 
از  حاصل  سودهاي  ضمناً  بود 
غیرمجاز  مؤسسات  نزد  سپرده 
مي  مالیات  مشمول  اعتباري 
توجه  عدم  کرد  اضافه  وي  باشد 
مالیات جریمه  پرداخت  زمان  به 
داشت  خواهد  بر  در  را  سنگیني 
و  دقت  باید  مدیران  بنابراین 
و  دفاتر  ثبت  در  بیشتري  توجه 
زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتي و 
مقرر  موعد  در  مالیات  پرداخت 

باشند. داشته 
خلیل  الحسیني،  خادم  آقایان 
قائم  کریمي،  عالئي،  زاده، 
را  مطالبي  خاني  مراد  و  مقامي 
که  داشتند  بیان  رابطه  این  در 
مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

یك هزارو دوازدهمین جلسه 
صندوقهاي  هماهنگي  واحد 
 8 ساعت  در  الحسنه  قرض 
مورخ  چهارشنبه  روز  صبح 
تالوت  از  بعد   1394/07/29
و  کریم  قرآن  از  آیاتي 

مدیحه سرائي ذاکر اهل بیت 
آقا  حاج  طهارت)  و  عصمت 
حلول  بمناسبت  شاهنگیان( 

ماه محرم جلسه آغاز شد.
آقاي خلیل زاده با مقدمه اي از 
اردبیل  صندوقهاي  گردهمائي 
اولیه  هاي  برنامه  داشت:  بیان 
بخوبي  صندوقها  از  دعوت  و 
مالقاتي  وقت  بود  گرفته  صورت 
اردبیل  محترم  جمعه  امام  از 
حضورشان  که  شد  گرفته 
تشکیل  از  اي  خالصه  رسیدیم، 
سازمان  فعالیت  و  گردهمائي 
به  العمل  صحیح  صندوقهاي  و 
ایشان  ایشان رسانده شد.  اطالع 
صندوق  و  سازمان  عملکرد  از 
و  دفاع  الحسنه  قرض  هاي 
آقاي  سپس  نمودند.  پشتیباني 
را  خود  سفر  گزارش  همدانچي 
الحسنه  قرض  صندوقهاي  به 

بیان کردند. اردبیل 

یك هزارو سیزدهمین جلسه 
صندوقهاي  هماهنگي  واحد 
 8 ساعت  در  الحسنه  قرض 
مورخ  چهارشنبه  روز  صبح 
تالوت  از  بعد   1394/08/13
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نقل  و  کریم  قرآن  از  آیاتي 
عرض  با  جلسه  روایت  
فوت  بمناسبت  تسلیت 
محمد  علي  حاج  مرحوم 
مدیره  هیأت  رئیس  موحدي 
از  و  نیکان  اندوخته  صندوق 
اسبق  مدیره  هیأت  اعضاي 

سازمان شروع شد.
گزارش  مرادخاني  آقاي  ابتدا 
خود را که به اتفاق آقاي کمالي 
سفر  لرستان  استان  به  دهقان 
اعالم  شرح  این  به  بودند  کرده 
حضور  عدم  از  صندوقها  داشت: 
کردند  گالیه  سازمان  نمایندگان 
آنها  به  بیشتر  داشتند  انتظار  و 
مشکالت  عمده  کنند،  رسیدگي 
تشکیل  در  تأخیر  صندوقها 
عدم  و  مدیره  هیأت  جلسات 
امناء  هیأت  در  جانشین  تعیین 
تشکیل  خواهان  اکثراً  باشد.  مي 
این  در  گردهمائي  و  سمینار 

بودند. استان 
کرد  پیشنهاد  مرادخاني  آقاي 
صندوقهاي استان نیاز به ارتباط 
با  فکري  هاي  کمک  و  بیشتر 
و  تخصصي  جلسات  تشکیل 

دارند. توجیهي 
با  فرجي  آقاي  خاتمه  در 
گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم 
از  مواردي  پاسخ  و  موحدي 
تشریح  و  توضیح  با  سئواالت 
بانک  اساسنامه  از  بندهایي 
اساسنامه  نمودند  اعالم  مرکزي 
قوت  به  همکار  قبلي صندوقهاي 
اساسنامه  است  باقي  خودش 

صندوقهاي  شامل  تنها  جدید، 
شد.  خواهد  جدیدالتاسیس 
رفع  مورد  در  دیگر  مطلب 
ممانعت از کارت خوانها پیگیري 
هایي انجام گرفته تا با بخشنامه 
که  گردد  ممانعت  رفع  اي 
مستثني  همکار  صندوقهاي 
به  آن  نتیجه  انشااله  و  شوند 

اطالع خواهد رسید.

یك هزارو چهاردهمین جلسه 
صندوقهاي  هماهنگي  واحد 
 8 ساعت  در  الحسنه  قرض 
مورخ  چهارشنبه  روز  صبح 
تالوت  از  بعد   1394/08/27
تشکیل  کریم  قرآن  از  آیاتي 

شد.
سفر  گزارش  نیازمند  آقاي  ابتدا 
صندوقهاي  مورد  در  را  خود 
ارائه  همدان  الحسنه  قرض 
جلسات  سفر  این  در  که  کردند 
صندوقهاي  مدیران  با  متعددي 
تعدادي  در  شد.  برگزار  استان 
خوبي  مدیریت  صندوقها  از 
مدیره  هیأت  و  بود  حاکم 
پیشرفتهاي  و  داشتند  منسجمي 
آنها  فعالیت  در  چشمگیري 
هم  تعدادي  و  بود  مشهود 
رونق  عدم  و  خشکسالي  بعلت 
فعالیتشان  منطقه  در  کشاورزي 
کشاورزان  زیرا  نبود.  مناسب 
در  مالي  بحران  بعلت  منطقه 
آنها  از  و صندوقها  بودند  مضیقه 

بودند. متاثر و غیرفعال 
طریق  از  کرد  اضافه  ایشان 

صندوقهاي  مدیران  از  یکي 
مقام  دفتر  با  ارتباط  که  همدان 
خواسته  دارند  رهبري  معظم 
وقت  باشد  مقدور  چنانچه  شد 
رهبري  معظم  مقام  با  مالقات 
گرفته شود که منتظر نتیجه آن 

هستیم.
پیرو  خدادادیان  آقاي  ضمناً 
نسبت  مطالبي  قبل  جلسات 
قرض  صندوقهاي  مقررات  به 
بحث  که  داشت  بیان  الحسنه 
درج  جداگانه  بطور  آن  مفصل 

خواهد شد.
اظهار  فرجي  آقاي  ادامه  در 
نیروي  از  قباًل صندوقها   : داشت 
 ، گرفتند  مي  مجوز  انتظامي 
بازار  تنظیم  قانون  تصویب  با 
آئین  که  پولي  متشکل  غیر 
و  پول  شوراي  توسط  آن  نامه 
رسید  دولت  تصویب  به  اعتبار 
في  تفاهمنامه  تعدیالتي،  با  و 
مرکزي  بانک  و  سازمان  مابین 
اجرائي شد.  و  ابالغ  به صندوقها 
تأمین  محل  به  نسبت  ایشان 
صحیح  ثبت  و  سرمایه  افزایش 
آن در دفاتر مطالبي بیان کردند 
به  سرمایه  افزایش  شد  مقرر  که 
اعضاء  طریق  از  مساوي  صورت 

امناء تامین گردد. هیأت 

جلسه  پانزدهمین  هزارو  یك 
صندوقهاي  هماهنگي  واحد 
 8 ساعت  در  الحسنه  قرض 
مورخ  چهارشنبه  روز  صبح 
تالوت  از  بعد   1394/09/25
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نقل  و  کریم  قرآن  از  آیاتي 
آغاز  در  شد.  شروع  روایت 
الحسیني  خادم  آقایان 
استان  دو  از  زمهریري  و 
غربي  و  شرقي  آذربایجان 
گزارش سفر  خود را از دیدار 
الحسنه  قرض  صندوقهاي  با 
روزه   6 سفر  داشتند؛  بیان 
که  منطقه  صندوق   19 از  اي 

انفرادي و  با جلسات  تعدادي 
گروهي  بصورت  هم  تعدادي 
مورد  مشکالت  و  مسائل  بود 
بررسي و توصیه هاي الزم به 

عمل آمد. 
منطقه  صندوقهاي  گفت:  وي 
بودند،  بخش  سه  شامل 
و  دستورالعملها  که  صندوقهایي 
اجراء تفاهم نامه را کاماًل رعایت 
خوبي  خدمات  و  کردند  مي 
دوم  دسته  دادند  مي  ارائه  را 
درآمدشان  ولي  خوب  مدیریت 

نسبت به هزینه هایشان منفي و 
داشتند  ضعیفي  نقدینگي  جذب 
که  صندوقهایي  سوم  دسته 
صندوق  و  ضعیف  مدیره  هیأت 
کارکنان  یا  و  مدیرعامل  توسط 
واحد  حضور  که  میشد  اداره 
سازمان  حسابرسان  و  هماهنگي 
اي  منطقه  همایشهاي  تشکیل  و 
شوند  آشنا  وظایفشان  به  که 

میباشد. ضروري 
آقاي  توسط  دوم  سفر  گزارش 
چهارمحال  استان  از  کاتبي 
از  حکایت  که  بود،  بختیاري 
 26 و مسئولین  با مدیران  دیدار 
بمدت  الحسنه  قرض  صندوق 
شعبه  مسئول  اتفاق  به  روز   5
بود،   گردیده  انجام  شهرکرد 
و  بازرسین  که  مواردي  کلیه 
بررسي  در  سازمان  حسابرسان 
پي  بودند  نموده  گزارش  ها 
راهکارهاي  و  تذکرات  و  گیري 

بعمل  ایرادات  رفع  در  الزم 
از  شد  خواسته  همچنین  و  آمد 
بیشتر  فعال  و  جوان  نیروهاي 
کرد  اضافه  وي  شود  استفاده 
کشاورز،  و  ضعیف  قشر  بدلیل 
خوبي  مالي  بنیه  از  صندوقها 
دارد  جا   ، نیستند  برخوردار 
در  بیشتري  تقویتي  تسهیالت 

این منطقه در نظر گرفته شود.

توسط  سفر  گزارش  سومین 
اصفهان  استان  از  ضامني  آقاي 
که به اتفاق مسئول جدید شعبه 
مطرح  بود   شده  انجام  اصفهان 

شد.
پیش  مورد  در  انصاریان  آقاي 
ششم  ساله   5 برنامه  نویس 
دولت  هیأت  در  که  توسعه 
گفت:  است  تصویب  حال  در 
به  اختصاص  آن   42 تبصره 
مسائل بانکي و پولي کشور دارد 
صندوقهاي  نام  به  آن  در  که 
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شده  اشاره  هم  الحسنه  قرض 
دارد  جا  است  مهمي  مسئله  و 
تدابیري  سازمان  مدیره  هیأت 
موضوع  که  بگیرند  نظر  در  را 
 5 برنامه  در  صندوقها  کار  روند 
گردد. اعمال  توسعه  ششم  ساله 

انتشار  مورد  در  وي  خاتمه  در 
در  که  آن  کادر  تامین  و  نشریه 
آقا میر  با حضور حاج  جلسه اي 
بود  شده  مطرح  صادقي  محمد 

دادند. توضیحاتي 

یك هزارو شانزدهمین جلسه 
صندوقهاي  هماهنگي  واحد 
 8 ساعت  در  الحسنه  قرض 
مورخ  چهارشنبه  روز  صبح 
تالوت  از  بعد   1394/10/09
نقل  و  کریم  قرآن  از  آیاتي 
هفته  بمناسبت  اي  خاطره 
خادم  آقاي  توسط  وحدت 

آغاز شد. الحسیني 
المحدثین  عالء  آقاي  ابتدا 
حاج  مغفور  مرحوم  درگذشت 

پایه  از  که  مهدیان  عبداله 
و  لرزاده  صندوق  اولیه  گزاران 
حر  صندوق  مدیره  هیأت  رئیس 
و  گفتند.  تسلیت  بود  آباد  باقر 
مسعود  حاج  آقاي  ادامه  در 
شخصیت  مورد  در  مقامي  قائم 
مرحوم  اخالقي  خصوصیات  و 
مهدیان بیان داشت. وي آدمي با 
مدیر  توقع،  بي  متواضع،  اخالق، 
و مدبر و بسیار متشرع که مسائل 
و کسب خیلي  کار  در  را  شرعي 
لحاظ میکرد. گذشت و فداکاري 
در فعالیتهاي اجتماعي و شغلي، 
کمتر  که  مبارز  و  متدین  بسیار 
امتیاز  صاحب  میکرد  استراحت 
از  قبل  که  قائم  لعاب  شرکت 
اهداف  با  کرد  تأسیس  انقالب 
سیاسي و اقتصادي و سود حاصل 
از آن کمک به خانواده زندانیان 
 ، شد  مي  نیازمندان  و  سیاسي 
بعد از آن هم کارخانه انرژي که 
کارگاهي،  صنعتي،  بخاري هاي 

تولید  و کولرهاي سلوزي  سالني 
حسینیه  را  آنها  اکثر  کرد  مي 
قرار  استفاده  مورد  مساجد  و  ها 

میدادند.
مرحوم  گفت:  مقامي  قائم  آقاي 
مدیره  هیأت  رئیس  مهدیان 
صندوق حر باقرآباد شهر ري بود 
برخي اوقات جلسات صندوق در 

کارخانه وي تشکیل میشد. 
علمیه  حوزه  کرد  اضافه  وي 
متر   10/000 متراژ  به  خوانسار 
مربع با 16 واحد مسکوني جهت 
احداث  ایشان  توسط  ها  طلبه 
اله  آیت  حوزه  مسئول  و  گردید 
کمکهاي  از  همیشه  الرضا  ابن 
مرحوم مهدیان تشکر و قدرداني 
مشهد  در  سرائي  زائر  میکرد. 
طلبه  تشویق  براي  که  داشت 
پرداخت  و  سفر  هاي  هزینه  ها 
تقبل  را  آنها  تغذیه  هاي  هزینه 
مي کرد که جایشان خالي است 
روحش شاد و یادش گرامي باد.

بیان  با  الحسیني  خادم  آقاي 
مهدیان  مرحوم  از  اي  خاطره 
 51 از  یکي  مرحوم  کرد  اضافه 
اقتصاد  سازمان  مؤسسین  نفر 

بودند. اسالمي 
ضامني  آقاي  جلسه  ادامه  در 
ارسال  و  توضیح  و  تشریح  به 
همچنین  و   1125 بخشنامه 
آمار  که  دیگري  بخشنامه 
انساني  نیروي  فردي  مشخصات 
با  مرتبط  صندوقهاي  کارکنان 

سازمان اشاره کردند.
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امام كاظم عليه السالم :
فا َفَكذلَِك الِحكَمُة َتعُمُر  هِل َوالَینُبُت ِفى الصَّ رَع َینُبُت ِفى السَّ ِإنَّ الزَّ
فى َقلِب الُمَتواِضِع َوال َتعُمُر فى َقلِب الُمَتَكبِِّر الَجّباِر، أِلنَّ الّل  َجَعَل 

التَّواُضَع آلََة الَعقِل َوَجَعَل التََّكبَُّر ِمن آلَِة الَجهِل؛

زراعت در زمین هموار می روید، نه بر سنگ سخت و چنین است 
در دل های  نه  متواضع جای می گیرد  در دل های  که حکمت، 
متکبر. خداوند متعال، تواضع را وسیله عقل و تکبر را وسیله جهل 

قرار داده است.
)تحف العقول، ص 396(

جلسه  هفدهمین  هزارو  یك 
صندوقهاي  هماهنگي  واحد 
 8 ساعت  در  الحسنه  قرض 
مورخ  چهارشنبه  روز  صبح 
تالوت  از  بعد   1394/10/23
آیاتي از قرآن کریم و ترجمه 
سوره   83 آیه  تفسیر  و 
آقا  حاج  توسط  بقره  مبارکه 

کیوانراد آغاز شد. 
در ابتدا آقاي فرجي اعالم داشت: 
آخرین  تا  ساله  همه  سازمان 
روزهاي پایان سال به درخواست 
وام صندوقها رسیدگي کرده است 
چندین  صندوقها  از  بعضي  حتي 
سازمان  به  موجودیشان  برابر 
صندوقي  اگر  باشند  مي  بدهکار 
پرداخت  وام  اسفند  آخر  تا  هم 
صندوق  آن  به  سازمان  نماید 
سازمان  کرد.  خواهد  کمک 
به  سال  طول  در  توان  حد  در 
برابر  چند  ضعیف  صندوقهاي 
پرداخت  وام  صندوق  پشتوانه 
مطبوعات  حال  عین  در  کرده 
پرداخت  هم  بالعوض  کمک  و 
فعالیتشان  به  بتوانند  تا  میشود 
ادامه دهند وي اضافه کرد: پایان 
صندوقها  50درصد  گذشته  سال 

به سازمان بدهکار بودند.
مورد  در  ضامني  آقاي  ادامه  در 
و  صندوقها  وام  درخواست 
تصویب  براي  که  پارامترهایي 
و  مطرح  وام  کمیسیون  در  آن 
مطالبي  شود  مي  گرفته  نظر  در 

بیان داشت.
شده  مطرح  موارد  پیرامون 

اخوان،  زاده،  خلیل  آقایان 
مرادخاني،  کیوانراد،  عالئي، 
نیازمند  منفرد،   شفیعي  زریباف، 
و زمهریري مطالب و پیشنهاداتي 
پیشنهاد  سپس  دادند.  ارائه  را 
راي  به  خیریه  موسسه  تأسیس 
آراء  اکثریت  با  و  شد  گذاشته 
اعضاء موافقت خود را اعالم و با 

ذکر صلوات تصویب گردید.

جلسه  هجدهمین  هزارو  یك 
صندوقهاي  هماهنگي  واحد 
 8 ساعت  در  الحسنه  قرض 
مورخ  چهارشنبه  روز  صبح 
تالوت  از  بعد   1394/11/17
نقل  و  کریم  قرآن  از  آیاتي 
روایت شروع شد. آقاي عالء 
موضوع  بیان  با  المحدثین 
موسسه خیریه  تاسیس  بحث 
که در جلسه قبل مطرح شده 
اشخاصي  داشت:  اظهار   ، بود 
مي  فعالیت  مورد  این  در  که 
را  ما  خود  تجربه  از  نمایند 
مورد  انشااهلل  تا  سازند  مطلع 

استفاده قرار گیرد.
نحوه  مورد  در  لواساني  آقاي 
حضرت  خیریه  موسسه  فعالیت 
 24 حدود  در  گفت:  زهرا)س( 
سال است این خیریه با پرداخت 
براي  ماهه   24 اقساط  به  وام 
اقدام  عروسان  نو  جهیزیه  تامین 
مي نماید. موسسه طبق مقررات 
با  تاکنون  و  رسیده  ثبت  به 

اشکالي مواجه نبوده است.
اتفاق،  به  هماهنگي  واحد  اعضاء 
را  خود  پیشنهادات  و  نظرات 
نهایي  بندي  جمع  در  و  اعالم 
اعضاء  از  نفر  پنج  شد  مقرر 
نیک  آقایان  هماهنگي  واحد 
و  زریباف  برزي،  لواساني،  نژاد، 
اساسنامه  آینده  جلسه  تا  اخوان 
موسسات  هاي  نامه  آئین  و 
را  دارند  شناخت  که  اي  خیریه 
نظران  از صاحب  و  بررسي  مورد 
نتیجه  و  آورده  بعمل  تحقیقاتي 
هماهنگي  واحد  جلسه  به  آنرا 
بندي  جمع  یک  به  تا  منعکس 

نهایي رسیده شود.
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از  که  الحسنه  قرض  صندوق 
اجتماع عده ای نیکوکار با تخصیص 
سرمایه اولیه پایه گذاری می شود، 
به مدلول ماده 584 قانون تجارت 
عداد  در   1311 سال  مصوب 
مقاصد  برای  که  است  مؤسساتی 
و  شوند  می  تأسیس  تجارتی  غیر 
از تاریخ ثبت در اداره ثبت شرکتها 
کنند.  می  پیدا  حقوقی  شخصیت 

شرایط ثبت آن طبق ماده 
مطابق  قانون  آن   585
عدلیه  وزارت  نامه  آئین 
»دادگستری امروز« معین 
نامه  آئین  شد.  خواهد 
اصالحی ثبت تشکیالت و 
در  تجارتی  غیر  مؤسسات 
 12 در   1337/9/5 تاریخ 
ماده تصویب شده که مواد 
1 و 2 آن به لحاظ ارتباط 
الحسنه  قرض  صندوق  با 

ذکر می شود.
و  تشکیالت  از  مقصود  ماده1- 
مذکور  تجارتی  غیر  مؤسسات 
کلیه  تجارت  قانون  ماده 584  در 
که  است  مؤسساتی  و  تشکیالت 
قبیل  از  غیرتجارتی  مقاصد  برای 
امور خیریه  یا  ادبی  یا  امور علمی 
و امثال آن تشکیل میشود، اعم از 
اینکه مؤسسین و تشکیل دهندگان 
قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.

مؤسسات  و  تشکیالت  ماده2- 
مقررات  با  انطباق  لحاظ  از  مزبور 
این آئین نامه به دو قسمت میشود:

از  مقصود  که  مؤسساتی  الف( 
تقسیم  و  منافع  تشکیل آن جلب 

گذری بر مقررات تأسیس صندوق قرض الحسنه
آن بین اعضاء نباشد.

آن  از  مقصود  که  مؤسساتی  ب( 
و  مادی  منافع  است جلب  ممکن 
تقسیم منافع مزبور بین اعضا خود 
یا غیر میباشد مانند  کانون های 

فنی و حقوقی و غیره. 
توجه  با  الحسنه  قرض  صندوق 
از  مقصود  که  ماده 2  الف  بند  به 
تقسیم  و  منافع  تشکیل آن جلب 

آن بین اعضاء نمی باشد، تأسیس 
شده و مؤسسه غیر تجارتی است. با 
ثبت صندوق در اداره ثبت شرکتها 
شخصیت حقوقی پیدا می کند که 

دارای حقوق و تکالیفی است.
تجارت  قانون   588 ماده  طبق 
دارای  تواند  می  حقوقی  شخص 
که  شود  تکالیفی  و  حقوق  کلیه 
قانون برای افراد و )شخص حقیقی( 
قائل است مگر حقوق و وظایفی که 
باالطبیعه فقط انسان ممکن است 
و  حقوق  مانند  باشد  آن  دارای 
وظایف ابوت و بنوت و امثال ذالک.

شخصیت حقوقی مانند شرکتها اغلب 
باشد،  می  تجارت  قانون  مشمول 

صندوق  جمله  از  حقوقی  شخص 
قرض الحسنه موظف به رعایت کلیه 
وظایف و تکالیف مندرجه در قانون 
تجارت از جمله داشتن دفاتر قانونی 
است و در محاکمات مانند شخص 
حقیقی مسئولیت دارد و به عنوان 
مدعی و مدعی علیه در دعاوی قرار 
می گیرد. در تمام این موارد شخصیت 
او به کلی از شخصیت سرمایه گذاران 
در  زیر  موارد  متمایزاست. 
حقوقی  شخصیت  تأسیس 

الزم است.
1-شخص حقوقی دارای اسم 

مخصوص خواهد بود.
صاحب  حقوقی  2-شخص 
دارائی اعم از مثبت و منفی 

می باشد.
شخص  طلب  و  3-بدهی 
دارائی  از  متمایز  حقوقی 
مؤسسین است. طلبکاران آن 
حق ندارند در قبال بدهی مؤسسه از 
اموال شخص حقیقی استیفاء یا تهاتر 
کنند. همچنین طلبکارهای وی حق 

مراجعه به سرمایه گذاران را ندارند.
4-ورشکستگی مؤسسه به سرمایه 
گذاران سرایت نمیکند و ورشکستگی  
سرمایه گذاران هم تأثیری در وضع 

شخص حقوقی نخواهد داشت.
تابعیت و  5-شخص حقوقی دارای 

اقامتگاه مخصوص خود خواهد بود.
تأسیس  شرایط  مقدمه  این  با 
می  ذکر  الحسنه  قرض  صندوق 
با  الحسنه  قرض  صندوق  شود: 
اشخاص  ای  تشریک مساعی عده 
و تأمین سرمایه تأسیس می شود 
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نامیده  مؤسسین  عده  این  که 
ابتدا  باید  مؤسسین  شوند.  می 
طرح اساسنامه صندوق را تهیه و 
قرارداد  اساسنامه  کنند.  تصویب 
بین مؤسسین می باشد و بموجب 
و  است  االتباع  تجارت الزم  قانون 
همچنین در مقابل اشخاص ثالث 
تابع  قرارداد  این  باشد.  می  معتبر 
مقررات کلی قانون مدنی و برگرفته 
از فقه امامیه مي باشد و بمنزله عقد 
الزم است که اختصاراً به آن اشاره 
می شود. همانطور که ذکر شد در 
دارند.  اقسامی  عقود  جعفری  فقه 
است  جائز  و  الزم  آنها  مهمترین 
که در پی می آید. عقد الزم آنست 
که هیچیک از طرفین قرارداد نمی 
توانند بطور یک طرفه بدون رضای 
آنها  زند  برهم  را  آن  دیگر  طرف 
می  متعهد  قرارداد  مفاد  انجام  به 
باشند. مگر به حکم قانون از جمله 
احکام خیارات که در صورت تحقق 
حق خیار هر یک حق فسخ قرارداد 
یک  توافق  با  چنین  هم  دارد.  را 
دیگر می توانند عقد را فسخ نمایند 
که آن را اقاله گویند. مانند عقد بیع 

، اجاره و امثال آنها.
عقد جائز- طبق ماده 186 قانون 
مدنی عقد جائز آنست که هر یک 
از طرفین هر وقتیکه بخواهد می 
طبیعت  کند،  فسخ  را  آن  تواند 
عقد جائز طوری است که هر یک 
زمان  هر  دارند  اجازه  طرفین،  از 
دلیلی  هیچ  اقامه  بدون  بخواهد 
کردن  فسخ  برای  زند.  برهم  آنرا 
کفایت انحالل  اراده  جائز   عقد 

 می کند. همچنین کلیه عقود جائز 
با فوت و حجر یک طرف باطل می 
وقت  هر  وکالت  عقد  مانند  شود 

را  وکیل  میتواند  بخواهد  موکل 
دارد  اختیار  وکیل  و  نماید  عزل 
استعفا کند. عقد جائز را می توان 
در ضمن عقد الزم عدم فسخ آن را 
شرط نمود در اینصورت مادام که 
جائز  عقد  است  معتبر  اصلی  عقد 
هم اعتبارش را حفظ می کند ولی 
شود.  می  باطل  جنون  و  فوت  به 
قرارداد ممکن است نسبت به یکی 
به طرف  از طرفین جائز و نسبت 
دیگر الزم باشد. مانند عقد رهن که 
نسبت به مدیون راهن جائز است 
آنرا  تواند  می  ثمن  پرداخت  با  و 
فسخ و نسبت به دائن مرتهن الزم 
می باشد که در صورت فسخ سند 
رهنی، دین او بدون وثیقه خواهد 
ماند، الزم به توضیح است تأسیس 
آن  ثبت  و  الحسنه  صندوق قرض 
در اداره ثبت طبق آئین نامه قانون 
عملی   585 و   584 مواد  تجارت 
سال  در  آن  نامه  آئین  که  شده 
1337 تحت عنوان آئین نامه ثبت 
تشکیالت و مؤسسات غیر تجاری 

تدوین یافت. 
این   2 ماده  الف  بند  مفاد  طبق 
آن  تشکیل  از  مقصود  نامه  آئین 
تقسیم  و  منافع  جلب  مؤسسات 

آن بین اعضاء نمی باشد که مفهوم 
آن به منع انجام معامالت سودآور 
نباید منافع آن  ندارد فقط  داللت 
بین اعضاء تقسیم گردد. این ابهام 
موجب شد این مؤسسات به انجام 
قانون  اینکه  تا  بپردازند  معامالت 
بازار غیر متشکل پولی در  تنظیم 
دیماه 1383  دوم  و  بیست  تاریخ 
در مجلس شورای اسالمی تصویب 
و در سی ام دیماه 1383 به تائید 
شورای نگهبان رسید و در ماده 1 
این قانون تصریح شده اشتغال به 
واسطه  امر  به  که  بانکی  عملیات 
و  کنندگان  عرضه  بین  گری 
اطالق  اعتبار  و  وجوه  متقاضیان 
شده موظف به اخذ مجوز از بانک 
به  مسئولین  که  اند  شده  مرکزی 
اقتصاد  سازمان  مدیرعامل  ویژه 
اسالمی ایران به استدالل اینکه امر 
واسطه گری بین عرضه کنندگان 
برای تحصیل سود  اعتبار  و  وجوه 
انجام می شود ولی صندوق قرض 
قبول  به  اهلل  الی  قربه  الحسنه 
با  وام  تأدیه  و  اشخاص  سپرده 
کمترین کارمزد می پردازد. مجالی 
به مقایسه این دو نهاد نمی باشد. 
دبیر  و  مملکت  عالی  مقامات  به 
شورای نگهبان مراجعه و خواسته 
صندوق ها مطرح گردید. متاسفانه 
 1388 مردادماه  بیستم  تاریخ  در 
تأسیس،  اجرائی  العمل  دستور 
بر صندوق های  نظارت  و  فعالیت 
رسید  تصویب  به  الحسنه  قرض 
فعالیت  العمل  دستور  این  در  که 
از  الحسنه  قرض  صندوقهای 
مصادیق اشتغال به عملیات بانکی 

شناخته شده است.

صندوق قرض الحسنه با 
توجه به بند الف ماده 2 که 
مقصود از تشکیل آن جلب 

منافع و تقسیم آن بین اعضاء 
نمی باشد، تأسیس شده و 
مؤسسه غیر تجارتی است. 

با ثبت صندوق در اداره ثبت 
شرکتها شخصیت حقوقی 

پیدا می کند که دارای حقوق 
و تکالیفی است.
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هـای  نعمـت  جملـه  از  درخـت 
و  انسـان  بـه  کـه  اسـت  الهـی 
دیگـر موجـودات کـره زمین اعطا 
شـده اسـت و یکـی از زیباتریـن 
هاسـت.  نعمـت  مفیدتریـن  و 
درختان بخـش مهمی از نیازهای 
انسـان و سـایر موجـودات زنـده 
تـا حـدی  تأمیـن مـی کننـد  را 
بـر  زیـادی  معنـوی  ارزش  کـه 
آن قائـل شـده انـد. ایـن نعمـت 
خـدادادی تأمیـن کننـده صدهـا 
نوع محصـول دارای ارزش غذایی 
و داروئـی هسـتند ، طـب مرهون 
و  اسـت  گرانبهـا  موهبـت  ایـن 
تسـکین  در  شـفابخش  گیاهـان 
دردها و معالجات نقش ارزنده ای 
دارنـد. درختـان مانند ریـه زمین 

به مناسبت روز درختکاری

هسـتند که دانشـمندان این مورد 
را مهمتر از سـایر خـواص درخت 
هـای  فعالیـت  زیـرا  داننـد،  مـی 
شـیمیایی  و  صنعتـی  گوناگـون 
آالینـده هـا آثـار مخـرب در جـو 
زمیـن دارند که سـالمت انسـان و 
سـایر موجودات را بـا خطر جدی 
روبرو سـاخته اند ولـی درختان با 
تولید اکسـیژن این آثـار را خنثی 
میسـازند. بـرای رویارویـی بـا این 
خطـر بزرگ، مبـارزه همـه جانبه 
ضـرورت دارد. بـه ایـن مناسـبت 
روز پانزدهم اسـفندماه در کشـور 
ایـران روز درختکاری نـام گذاری 
شـده و مـردم نهال های نورسـته 
را بـه سـینه زمین می سـپارند تا 
در دامـان ایـن دایـه مهربـان بـه 

تبدیـل شـوند  تنومنـد  درختـان 
انگیزشـان  دل  هـای  شـاخه  و 
بگسـترانند.  خاکیـان  سـر  بـر  را 
ایـن کـردار نیک از سـوی سـرور 
عالمیـان  رحمـت  و  کائنـات 
روایـات  در  رسـوالن  خاتـم  و 
سـفارش شـده اسـت. درختکاری 
با داشـتن پشـتوانه ملی و سـنتی 
ایرانیـان  مذهبـی  اعتقـادات  بـا 
درخـت  کاشـت  دارد.  پیونـد 
پـاداش اخـروی در پـی دارد و از 
حرمت و قداسـت ویـژه برخوردار 
اسـت. کاشـت نهـال بـه موجـب 
و  پیامبـر)ص(  از  معتبـر  روایـات 
السـالم  ائمـه معصومیـن علیهـم 
عبـادت تلقی شـده و ائمـه اطهار 
بـه کشـاورزی و باغـداری همـت 



62
ره 

ما
 ش

ه  
سن

لح
ض ا

قر
یه 

شر
ن

21

گماشـته انـد. حضـرت امـام علی 
علیـه السـالم اوقـات پـر ارج خود 
را بـه غـرس اشـجار مـی گذراند. 
چنـان کـه نخلسـتانهای انبوهـی 
آوردنـد.  وجـود  بـه  کوفـه  در 
حضـرت امـام محمـد باقـر علیـه 
و  درختـان  غـرس  بـه  السـالم 
کشـت و زراعـت در گرمای طاقت 
فرسـای تابسـتان اقدام مـی کرد. 
پیامبـر عظیـم الشـأن اسـالم در 
حفـظ و حراسـت درختـان حتـی 
در جنـگ هـا به سـربازان اسـالم 

تأکیـد داشـتند.

شـیخ اجـل سـعدی در ایـن بیت 
نقـض بـه زیبایی بـه اعجـاز برگ 
کـه  دارد  اشـاره  سـبز  درختـان 
صنـع دسـت غیـب اسـت و هـر 
برگـش حجـت مبـدأ اعلی اسـت 
و قطـع و هـدم آن کفـران نعمت 
شـمرده مـی شـود و گنـاه، ایـن 
نعمـت بیکـران الهـی در تلطیـف 
و پاالیـش هـوا در حفـظ محیـط 
زیسـت و ایجـاد فضایـی سرسـبز 
نقـش حیاتـی دارد. درختـان در 
افزایـش آب رودخانه ها و چشـمه 
سـارها، حفظ خاک و جلوگیری از 
فرسـایش آن اثـر گذارندو موجب 
اراضـی  حاصلخیـزی  افزایـش 
کشـاورزی و باغـات مـی شـوند. 
کاشـت درخـت در اطـراف مزارع 
کشـت و زرع، دسـترنج کشاورزان 
را از طوفـان و تخریـب محفـوظ 
مـی دارد. بـا این گفتـار اندکی از 
فوایـد بسـیار درخـت بیـان شـد. 
امـا ضـرورت حفـظ جنگلهـا کـه 
صنعتـی شـدن جامعه از یک سـو 

و تخریـب جنـگل هـا بـه دسـت 
سـود پرسـتان و تغییـر کاربـری 
آن صدمـه ی غیـر قابـل جبـران 
کـرده  وارد  زیسـت  محیـط  بـه 
انـد. محدودیـت اراضـی جنگلی و 
فضای سـبز کشـور مراقبت جدی 
از جنـگل های موجـود می طلبد 
و همچنیـن اجـرای برنامـه هـای 
جنـگل  احیـاء  و  کاری  جنـگل 
هـای در حـال ویرانـی از اهمیـت 
متاسـفانه  اسـت.  برخـوردار  بـاال 
کشـور  هـای  جنـگل  تخریـب 
زیـادی  اخیـر رشـد  در سـالهای 
یافتـه به طـوری که کارشناسـان 
تخمیـن زده اند، مسـاحت جنگل 
هـا نسـبت به سـال های گذشـته 
کاهـش چشـمگیری پیـدا کـرده 
اسـت. بـرای جبـران ایـن کاهش 
سـاالنه میلیـون هـا اصلـه نهـال 
بایـد کاشـته شـود تـا با گذشـت 
درختـان  تعـداد  بـه  هـا  سـال 
فرهنـگ  ترویـج  شـود.  افـزوده 
سـنت درختـکاری و جلوگیری از 
انهـدام جنـگل ها تـالش و همت 
دولـت و مـردم را مـی طلبـد کـه 
بـا پیـروی از سـنت بـزرگان دین 
در  دسـت  پیشـینیان  روش  و 
دسـت هم برای سرسـبزی کشور 

عزیزمـان تـالش کننـد.

متاسفانه تخریب جنگل 
های کشور در سالهای 
اخیر رشد زیادی یافته 

به طوری که کارشناسان 
تخمین زده اند، مساحت 
جنگل ها نسبت به سال 

های گذشته کاهش 
چشمگیری پیدا کرده 
است. برای جبران این 

کاهش ساالنه میلیون ها 
اصله نهال باید کاشته 

شود

برگ درختان سبز در نظر هوشیار      هر ورقش دفتری است معرفت کردگار
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شـیخ شـهاب الدیـن سـهروردی 
قمـری  هجـری   548 سـال  در 
توابـع  از  سـهرورد  روسـتای  در 
زنجـان پـا بـه عرصـه جهـان نـا 
پایدار نهاد و در سـن 38 سـالگی 
حقیقـت  راه  شـهداء  کاروان  بـه 
پیوسـت. در عمر کوتـاه و پربارش 
یـادگار  بـه  را  ارزشـمندی  آثـار 
گذاشـت. ایـن دانشـمند متألـه از 
جملـه فیلسـوفان اسـالمی اسـت 
که در حلقه دانشـمندان موقعیت 
تأمـل  سـهروردی  دارد.  ممتـاز 
مقـدم  را  کریـم  قـرآن  آیـات  در 
بـر بررسـی آراء و آثـار حکمـا و 
تکیـه بـر وقایع تاریخی مـی داند. 
معتقـد اسـت هـر گونـه انشـاء و 
ایجـاد با مشـیت خداوند سـبحان 
صـورت مـی گیرد و بـا رهنمود او 
هدایـت محقـق مـی شـود. آنانکه 
نمـی  تمسـک  الهـی  فرمـان  بـه 
کننـد و بـا رشـته محکـم قـرآن 
مبیـن به حـق نمـی پیوندنـد، به 
چـاه گمراهـی سـقوط مـی کنند. 
ایـن فیلسـوف تمسـک بـه کتاب 
اهلل و سـنت رسـول صلی اله علیه 
را بـرای سـالک راه ضـروری مـی 
شناسـد و وصـول بـه حقیقـت و 
حکمـت را در پرتـو نـور محمدی 
ممکـن مـی شـمارد. از اواخر قرن 
چهـارم فلسـفه زیـر انتقاد شـدید 

زندگینامه
 شیخ شهاب الدین سهروردی

وضـع  در  فقیهـان  و  متکلمـان 
دشـوار قرار داشـت و موقعیت آن 
در حـوزه هـای علمیـه به شـدت 
متزلـزل بـود. از جمله شـخصیت 
هایـی که برضد فلسـفه برخاسـته 
بودنـد ابـو حامـد محمـد غزالـی 
عنـوان  دارابـودن  بـا  کـه  اسـت 
حجت االسـالم نفوذ گسـترده ای 

در جهان اسـالم داشـت. فتاوی او 
در گسـتره جوامـع اسـالمی الزم 
االتبـاع و مجرا بود. هم او در مقام 
مسـند  بـر  پـرآوازه  دانشـمندی 
اسـتادی نظامیه بغـداد بزرگترین 
مرکـز علمـی عصر تکیـه زده بود، 
مبـارزه با فالسـفه را در مقام دفاع 
از شـریعت الزم مـی دید و اعتقاد 
داشـت تعلیم فلسـفه برای احکام 
شـریعت و پیـروان آن مایـه خطر 
و فسـاد اسـت. اسـتناد بـه علـت 

و معلـول معجـزات را زیـر سـوال 
امانـی  لـذا پیـکار بـی  بـرد  مـی 
را بـر ضـد فلسـفه آغـاز کـرد. بـا 
الفالسـفه  تهافـت  کتـاب  تألیـف 
بـه بطالن آراء فالسـفه در بیشـتر 
مسـائل نظـر داد. قیـام غزالـی بر 
ضـد فالسـفه ضربـه ای شـکننده 
بـر پیکر فلسـفه وارد آورد بطوری 
جـدی  خطـر  بـا  را  فلسـفه  کـه 
فتـور  ایـن  ولـی  سـاخت  روبـرو 
دیـری نپاییـد زیرا اندیشـه نوینی 
شـرف  در  فلسـفه  نجـات  بـرای 
طلـوع از شـرق بـود کـه حکمـت 
اشـراقی نام گرفـت. پایه گذار این 
اندیشـه بدیـع سـهروردی اسـت. 
افـق دیـد ایـن متفکـر متألـه در 
سـپهر اندیشه گسـترده و تابناک 
اسـت. حکمـت اشـراقی حقیقـت 
وجـود را از راه مکاشـفه و عرفـان 
چنانکـه هسـت می نمایانـد. برای 
حکمـت عتیـق اهمیت ویـژه می 
را  باسـتان  دهـد. حکمـای عهـد 
صاحـب نظـر عمیـق در گشـودن 
رمـوز مسـائل دانسـته و در کتاب 
المشـارع و المطارهـات از آن بـه 
مـی  نـام  ازلـی  خمیـره  عنـوان 
بـرد اعتقـاد دارد خمیـره ازلی در 
تینـت پـاک آدمـی نهفتـه اسـت 
مشـرق  از  خورشـید  ماننـد  کـه 
جـان طلوع مـی کنـد. در نظرش 

هنگامی قرآن تالوت 
کنید که دارای وجد و 
سرور هستید و از فکر 

لطیف برخورداریدو 
قرآن را با احساس 

اینکه در شأن شما نازل 
شده تالوت کنید.
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پيامبر اكرم صلى اهلل عليه و آله وسلم :
َوَجلَّ َو ِهَى ِمنهاُج النبياِء َو لِلُمَصّلى ُحبُّ  بِّ َعزَّ الُة ِمن َشرائِِع الّديِن َو فيها َمرضاُة الرَّ اَلصَّ

زِق؛ الَمالئَِكِة َو ُهدًى و ايماٌن َو نوُر الَمعرفَِة َو بََرَكٌة فِى الرِّ
نماز، از آیین های دین است و رضای پروردگار، در آن است. و آن راه پیامبران است. 

برای نمازگزار، محبت فرشتگان، هدایت، ایمان، نور معرفت و برکت در روزی است.
خصال، ج2،ص 522

حکمت اشـراقی بارقـه آیات الهی 
اسـت کـه بی طلـب و کوشـش و 
بـدون پیـر راهنما دسـت نیافتنی 
گویـد  مـی  سـهروردی  اسـت. 
در پرتونـور محمـدی بـه کشـف 
گذشـته  حکمـت  در  حقایـق 
موفـق شـده از طریـق تأمـل در 
آیـات قـرآن بهره هـا بـرده، پرده 
روشـن  حقایـق  رفتـه  کنـار  هـا 
گشـته اسـت چنانکـه حافـظ می 
فرمایـد: »صبح خیزی و سـالمت 
طلبـی چـون حافـظ *** هرچه 
کـردم همه از دولـت قرآن کردم« 
توصیـه مـی کنـد هنگامـی قرآن 
تـالوت کنیـد کـه دارای وجـد و 
سـرور هسـتید و از فکـر لطیـف 

برخورداریـد. قـرآن را با احسـاس 
اینکـه در شـأن شـما نـازل شـده 
تـالوت کنید. هـم او نیایش را در 
کشـف حقایق موثر و نور را رشـته 
اتصـال بـه مبـدأ اعلـی مـی داند. 
در وصیـت نامـه اش حفـظ اوامـر 
و تـرک نواهـی خداونـد و اعتقـاد 
قلبـی بـه نوراالنـوار را به سـالکان 
و عارفـان توصیـه می کند. شـیخ 
بـه  اشـراق در سـن 38 سـالگی 
بـا  قمـری  هجـری   587 سـال 
بـه  ناجوانمردانـه  ای  دسیسـه 
شـهادت رسـید. قصـه ای پرغصه 
ای ایـن ماجـرا در منابـع تاریخی 
چنیـن آمده اسـت. این فیلسـوف 
متألـه در ادامـه سـیر در انفـس و 
آفـاق در شـهر حلب رحـل اقامت 
و  سـخنراني  ي  آوازه  افکنـد. 
وسـعت علـم و اندیشـه اش همـه 
جـا پیچیـد. عالمـان شـهر حلـب 
از  مرکـب  ای  مباحثـه  مجلـس 
بـزرگان علـم و فقـه آراسـتند. در 
و  فقـه  در  مباحثـه  نشسـت  آن 
اصـول در گرفـت طریـق جـدل و 

ترک نواهی خداوند 
و اعتقاد قلبی به 

نوراالنوار را با سالکان و 
عارفان توصیه می کند.

برهـان بـه کار رفـت.  سـهروردی 
از  را  بحـث  فصاحـت  کلـک  بـه 
صـورت بـه معنـی کشـید. اینـان 
دربرابـر حجـت قـوی وي ناچـار 
سـر تسـلیم فـرود آوردنـد چـون 
را  اسـتداللش  و  توانـا  را  حریـف 
محکـم یافتنـد. الجـرم کینه اش 
مقـام  در  و  گرفتنـد  دل  بـه  را 
ترتیـب  دیگـری  نشسـت  تالفـی 
سفسـطه  تمهیـدات  بـا  دادنـد. 
شـیخ  از  بحـث  ضمـن  انگیـز 
پرسـیدند. آیا خداونـد به آفرینش 
پیامبـر دیگـری غیـر از حضـرت 
محمـد صلی الـه علیه توانا اسـت 
سـهروردی در پاسخ گفت خداوند 
قـادر مطلق اسـت و مطلق در حد 
و حصـر نمـی گنجـد. ایـن جواب 
را دلیـل انکار خاتمیـت پیغمبر از 
جانـب سـهروردی قـرار دادنـد و 
بـه ارتـدادش فتوی صـادر کردند 
سـپس بـه دسـتور صـالح الدیـن 
ایوبـی شـیخ را بـه دار آویختند و 

جسـدش را سـوزاندند.
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گلگشت

 
 
 

 

 «چاره كن اي چاره بيچارگان»

 اـم وده ـابـن و  وده ـب  ازل   به   اي
 مـوايـت  دوشـب  هـانـخ  لقه زن ـح

 بيم  اميد و  همه  اين  پي تست از 
 مـداوري  يـب  هـك  ساز  اـم  ارهـچ

 مانده ايم فرو  گ ـگن فتت ـص در 
 چون خجليم از سخن  خام خويش

 آمديم  و پاي بي سر  گر  تو  پيش
 انگوارـغمخ  سـمون اي   وـش يار 

 رـي نظيــب   تويي  پناهيم  كه  بر
 ساخت  نخواهيم  قبله  تو  در  جز

 دست چنين پيش كه دارد كه ما؟
 جرم كه خواهنده ايم از   گذر در 

 

 ما  رسودهـف  و  دهـزن  دـاب  به  وي 
 گوش توايم به   حلقه  تو  در چون 

 ببخش اي كريم  ببخشاي و  تو هم 
 آوريم؟ روي   كه  به براني   وـت  رـگ
 مـده ايـوانـخ  فرو الله   رفـع ن ـم

 شـخوي ام ـانع  به امرز ـبي  تو   هم
 مـآمدي  دايـخ  تو  دـيـام  به  مـه
 ارگانـچـيـب اره ـچ اي   كن اره ـچ
 رـدستگي  يـويـت  زيمـگري  كه  در

 خواهد نواخت؟ كه   تو ننوازي  گر 
 كه ما؟  دارد  كه  بيش  ازين  زاري

 پناهنده ايم  كه ن ـك ا ـم  ارهــچ
 

 نظامي گنجوي

»چاره کن ای چاره بیچارگان«

 «بپرهيز از هرچه نـاكردني است|»

 يرر سترررر   ز و  ن ر يرررر   ز   سرررر  مگرررر     
 دررپرررررر   رو       زرررررررر گرره    از ررررررررريررم

 ابر شترررررپ  برررر    مغررررز   كرررر  ر    كسرررري
 شترگرررر  ارربسيرررر  بيهرررر     اررفترررررگ   رچرررر
 نيسرررت  كرررار  يرم  مررر   ز  بررر   گيتررري  بررر 
 شرررتنيخ  مكرررن    ررنجررر  افترايررررن    ربررر

 نيسرررت   رايررررم    تررر  ا رجررر  چررر   ز   نررر 
 گشرررت خ سررر د تررر  نگ  شرررد ك  كررر  كررر  

  يرشرررر  نر وترررررف    رچرررر  ختن ركمرررر برررر  
 مرررر         شررررتنيخ  ن رترررر   ز        رچرررر

 كانرررردر ك  سرررر   نيسررررتمگرررر ي ك  سرررر ن 
   گارركرررر   و كرررر      ركرررر كرررر    ك   هرررر 

 زو    كر ررررررردرپر سرتيرررررررد      ور    فررررررر
   ني   سررررترچرررر   ناكرررربرپر هيرررررز   ز  ه 

 

 يرترررراسرك  كور     د رررررخ  م رخشررر   ركررر 
 سرر   برر  كيررد    تتربرر   و   ز  در رررچ   گرر 

 يرراب    يرر    و   دراشرررب ن ر رررس  فرر  و  
 ترگشررر   ر رخررر ي رم  مررر   ر  ي رس  گررر

 نيسررت  پيكررار برر     ر  نرر   را ترررن بررربديرر
 نرترر ج ررنرر  و    درباشرر  جررا   تيمررار كرر  
 نيسررت    ي رپيرر  چرهيرر  شيرامرررخ   ز  برر 
 گشرررت  ب رررد     ر   اررمررررتي  وكز    و     ز
  ير ررررربش   ا ردگررررر ر  ن  اي ر هررررر ررس

   ربرررن   ر شررد  پيرر وز   كرر        چ ررا 
 نيسررت   و  جررز   بهرر    ترشررركت  ز  ركرر

 اررروزگررر د  ربرررر   ز   ت رگرذشررر  برد نررررد 
 دررررر ر و   كرر   بيرررراو    يررررز   ل  كررر

  سرررت  نرررازر ني كرررر    ر   ك   راز ر رررريرمر
 

 "فردوسي"

»بپرهیز از هرچه نـاکردني است«
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 بهار بي شهر
 نيس       ار      ه  ب  از  ري      اث  ا      م  ار روزگ     در 
 اس      ه ت    اغ رف ده و ب    ك    ا ز ده ف    ر ص گ    دي
 ر     ه د ب   ه روي ش اش   پ  ر ن ي    ا عب     ب گر ص     دي

 انده اس     م    ا ن ن ه    م    ي ب   ه   راوت    گر ط دي   
 رده اس         ر ك     ا قه ر م    و از ب        رست گر پ دي   

 ا ار م          ر از دي      دگ اس        ه ت     خ ري ل گ لب     ب
 مه خ   اموش گ    ته ان   د وا ه    وش ن    ان خ    رغ    م

 واز ن     يد دل ورش     ره خ ه     ده نيس         ن     رخ
 از ر گ     ان ز زه     ت     خ     كيده اس      ب    ر  درخ

 ا ار م     ت     و   دل    ازار  و  ار ه     بي  ب      ر ه     ش  در
 اي وه    وي م    ا ره     ورده و پ دود خ    ر  ه     در ش

 ا ك و زش      م     اري     ه و ت ت     در ش    هر غ      گرف
 ده      ان ش ه      رآب  زل     اي  ن ي      س   روان  در  

 دي گ     ر زع       ش پ     ام ن  ان     ي ن     مانده اس     
 رخس     ار زن دگ     ي ش     ده ت     ار از غ ب     ار و دود
 اش    ار اي   ن زم   ان هم   ه ب   ي م ن   ي اس     و گن    
 م    ن ن وب ه    ار و ع    يد ندي   دي ب   ه ع    مر خ   وي 

 

 ه زار نيس      ل و لال     اغ و گ     ان زب     ديگ    ر ن      
 نيس       ار         آب  هه ق     ه ق داي  ر ص     گ     دي

 عط   ر ب   ار نيس    ديگ   ر نس   ي  پ   ام و خ   وش و 
 نيس       زار رغ     م  رخ ه ب      ي ت     طاف ل  ر گ     دي
 ر ن     ان ز لول    ه و كب    ك و س    ار نيس      گ     دي

 نيس     ار  س    اخ ش ر  ب     ه اخت    زف  ر اث     ديگ   ر
  زار نيس    ان  ه    ري و ب    م    واي ق ر ن    گ    دي

 ار نيس      ب     ز غ ن ج     ان و زمي     م     زي    را در آس
 ه س   ار نيس      م    ن   ه ت    ر ب    ي روان دگ    آب   
 دار نيس     اي      پ زان و غ    ز خ    ه ج    ر ب    گ    دي

 ار نيس     ز روز ت    ه ج    ان    ارخ   ك ان    ز ب ج   
 ار نيس     ه    ا و ب ب    ص  اد ز ب    ان       ن  ر گ    دي

 ار نيس      ب    رگ ن م ج    ز ل وي ج     در حل   ش ج   
 ي ق   رار نيس     سي ب    راي ك    ي ب    ر كس    گ    دي

 زار نيس           رۀ زرد و ن ه       ر  ي     ش غ ل     در خ
 ر خ   وش و آب   دار نيس          ز ش ان      گر ن دي   
 ار نيس     ن روزگ    د در اي    ي    ار و ع ه    را ب زي   

 

 دكتر خسرو فرشيد ورد
 استاد دانشگاه

»شهر بی مهر«

 مهر تو مرا بالا برد

 ن از همـ  بـپ وـروا بـردـان دل و ديــوبــهر خـم
 تو مپندار كـ  مننـون  ـر خـود مننـون   ـ 

 ردم راهـد نـ  خـود بــ م  خورشيــمن ب   رچـ
 ل افتـادمـ  بـ   يــايم كــپ  ر و وــمن خس ب

   بـودـگر د ـ  كــكنـا بـود مـ زا ـبـهـام صـج
 و بـودـوي تــو كـ  مينـ ودـو بــروي تــم ابــخ

ــ ـــخ ـــودت آم ــر و ـوختيم مه ــوختيمـخ  ودت  
 پـــول  مـوديــو بـر راه تــــ   ـاران بــم  يــه

ــهـــ  را ان كــ  تمــ ـاخت  بــوديم و هـــم  دل ب
 

 بـرد ا ـبــزي  رخ   ـچــآن رد ـبـن رنج ـطـش رخ  
 لپ بـردـيــش ك ـش لـايــ   هـا بـك تـاز  م
 بـرد  الاـــب  راـمـ  وـت ر ـهـودم و مــب پ ـذره ي
 ا بـردـ  دل دريــم بــرا هـــم  مپ رف    ـاو ك
 دا بـرد ـيــد و دل شـگرديــزم بــن بــير  دـك
 وه زمـن نـام و ن ـان ي نـا بـردـجلـ  ب  يك ـك

   قـــرار از مــا بـردـفـروختـ  رويــپ كـابـر بـا 
 ا بـردـغمــي ن ـزمـ  و  دـرا ديـــم  روتـم ابـخ
 ا بـردـهــنـرا تـ  مــداخـنار ـ  را و    ـمـه

 

 آيت اله علامه طباطبائي

»مهر تو مرا باال برد«
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اي  تاریخچــه  ابتــدا  در 
همچنیــن  و  صنــدوق  از 
همانطــور کــه اظهــار کردیــد 
ــأت  ــا هی ــه ي اعض مجموع
امنــا و مدیــره و کارکنــان آن 
در راســتاي هــدف صنــدوق 
بــه  کمــك  منظــور  بــه 
مســتمندان فعالیــت دارنــد، 
مــورد  در  اســت  ممکــن 
ــات و  ــکیل جلس ــوه تش نح
اخــذ تصمیمــات توضیحاتــي 
ــنل را  ــداد پرس ــه و تع ارائ

ــد؟ ــالم فرمائی اع
ایــن صنــدوق بــراي ترویــج قرض 
الحســنه و کمــک بــه نیازمنــدان 
و  متدیــن  افــراد  مســاعي  بــا 
معتقــد بــه ایــن ســنت تأســیس 
شــده کــه عنایــت آقــا امــام 
زمــان )عجــل اهلل تعالــي فرجــه( 
ــان شــده اســت  شــامل حــال آن
و بــه منظــور انجــام خدمــات 
بــه  کمــک  و  المنفعــه  عــام 
ــي  ــود زندگ ــا و بهب ــن نیازه تأمی
اعطــاي  و  جامعــه  نیازمنــدان 
بهره)قــرض  بــدون  هــاي  وام 

گزارشي از فعالیت صندوق قرض الحسنه مسجد الرسول )ص( تهران

دریافــت  طریــق  از  الحســنه( 
پــول هــاي ذخیــره شــده توســط 
ــرض  ــورت ق ــه ص ــه ب ــردم ک م
صنــدوق  اختیــار  در  الحســنه 
حفــظ  بــا  و  انــد  داده  قــرار 
و  شــرعي  موازیــن  رعایــت  و 
اســالمي  جمهــوري  مقــررات 
ــه  ــن وظیف ــام ای ــه انج ــران ب ای
شــرعي مــي پردازنــد؛ هیــأت 
ــدوق  ــره صن ــأت مدی ــا و هی امن
ــته  ــراوان داش ــعي ف ــواره س هم
ــه  ــر گون ــه ه ــه از ورود ب ــد ک ان
عملیــات و اقدامــات حاشــیه اي و 

مســأله ســاز و هــر موضوعــي کــه 
ــن  ــکل آفری ــدوق مش ــراي صن ب
ــواره  ــد و هم ــز کن ــد، پرهی باش
ــراي  ــود را ب ــام خ ــعي و اهتم س
ــد متعــال  کســب رضایــت خداون
افــراد  بــه  از طریــق خدمــت 
نیازمنــد و مســتحق معطــوف 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد و ب داشــته ان
تاکنــون همــواره مشــمول فضــل 
و عنایــت الهــي قــرار داشــته 
افــراد  بــه  بتوانــد  تــا  اســت 
مســاعدت  گرفتــار  و  نیازمنــد 

ــد. کن

ــت  ــرا موهب ــت؛ زی ــف نیس ــل وص ــدان قاب ــایي از نیازمن ــنه در کارگش ــرض الحس ــاي ق مزای
الهــي اســت کــه ایــن ســنت را بــراي صاحبــان مکنــت، فرصتــي قــرار داده تــا بــه وســیله 
آن از امــوال خــود بــراي کســب پــاداش اخــروي بهــره گیرنــد. خداونــد متعــال پــاداش قــرض 
الحســنه را هجــده برابــر صدقــه قــرار داده اســت؛ از ایــن رو مشــتاقان خدمــت بــا علــم بــه 
ایــن معنــا صنــدوق قــرض الحســنه را تأســیس کــرده انــد. یکــي از بپادارنــدگان ایــن ســنت 
حســنه، صنــدوق قــرض الحســنه مســجد الرســول)ص( تهــران اســت کــه خبرنــگار مــا بــا 
ــره  ــي و رئیــس هیئــت مدی ــا جان مدیرعامــل محتــرم ایــن صنــدوق، آقــاي حــاج علــي آق
آقــاي حــاج احمــد اســحاق بیگــي در رابطــه بــا خدمــات و فعالیتهــاي آن بــه گفتگو نشســته 

اســت کــه در ادامــه آن را از نظــر مــي گذرانیــد:
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تعــداد اعضــا هیــأت امنــاي ایــن 
صنــدوق 21 نفــر، هیــأت مدیــره 
ــدل 2  ــي الب ــر و عل ــي 5 نف اصل
نفــر و همچنیــن 3 نفــر پرســنل 
کــه زیــر نظــر مدیــر عامــل 
مشــغول بــه خدمــت گــزاري 

ــتند. هس
شــماري از صنــدوق هــا از وام 
ــه  ــي هیچگون ــاي پرداخت ه
کارمــزدي دریافــت نمــي 
ــزد کار  ــا م ــي ه ــد بعض کنن
ــر  ــد اگ ــي گیرن ــي  م اندک
ایــن صنــدوق از وام هــاي 
پرداختــي کارمــزد مــي گیرد 
میــزان آن چقــدر اســت؟ 
ارتبــاط  ایــن  در  نظرتــان 

ــت؟ چیس
قــرض  وام صنــدوق  پرداخــت 
ــول )ص(  ــجد الرس ــنه مس الحس
بــدون کارمــزد بــوده و کلیــه 
ــط  ــدوق توس ــاي صن ــه ه هزین
بیگــي  اســحق  احمــد  حــاج 
تولیــت محتــرم مســجد، تأمیــن 
ــدگان  ــن گیرن ــي شــود؛ بنابرای م
ــه وجــه  ــرض الحســنه هیچگون ق

ــد. ــي پردازن ــي نم اضاف
و  جدولــي  وام  پرداخــت 
ــرع و  ــف ش ــروط مخال مش
قانــون و از نظــر علمــي نیــز 
زیــان بــار اســت موسســاتي 
ــن روش رو آورده  ــه ای ــه ب ک
انــد پــس از گذشــت مدتــي 
ــوان  ــان نات ــام تعهدش از انج
ــد  ــران  شــده ان و دچــار بح
از ایــن رو ســپرده هــاي 
ــر  ــرض خط ــخاص در مع اش
قــرار گرفتــه اســت ســازمان 

ــات  ــل موسس ــن قبی ــا ای ب
همــکاري نــدارد و بــا آن 
مخالــف اســت در ایــن مورد 

ــت؟ ــان چیس نظرت
 پرداخــت وام بــر اســاس جــدول 
ــرط  ــه ش ــا هرگون ــدي و ی زمانبن
ــررات  ــت وام از مق ــراي پرداخ ب
ایــن صنــدوق بــه دور بــوده و 
هیــچ گاه وام هــاي بــه اصطــالح 
ــي پرداخــت نکــرده اســت  جدول
و از ایــن پــس هــم پرداخــت 
ــن عمــل،  ــرا ای ــرد زی نخواهــد ک

ــت. ــروع اس ــي نامش عمل

بــا  صندوقهــا  همــکاري 
ــر روابــط  ســازمان مبتنــي ب
معنــوي و شــرعي اســت کــه 
طبــق تفاهــم نامــه منعقــده 
ــام  ــزي انج ــك مرک ــا بان ب
مــي شــود کــه مدیــران 
پذیرفتــه  را  آن  صنــدوق 
آن عمــل  مفــاد  و طبــق 
ــورد  ــن م ــد در ای ــي کنن م
ــح  ــد توضی ــري داری ــر نظ ه

ــد؟ دهی
اگــر ســازمان و بانــک مرکــزی بــا 
هــم ارتبــاط نزدیــک و همیشــگی 
ــی  ــای بزرگ ــند کاره ــته باش داش

مــی تــوان انجــام داد ، تمــام 
ــا  ــدوق ه ــاط صن ــات و ارتب عملی
ــر اســاس  ــه ترتیــب و  ب منظــم ب
ــه  ــه ب ــی رود ک ــش م ــول پی اص
ــدان  ــدگان و نیازمن نفــع وام گیرن
مــا  اســت.  ضعیــف  طبقــه  و 
نظــارت ســازمان اقتصــاد اســالمی 
ــم و  ــا الزم میدانی ــدوق ه را برصن
هــر قدمــی کــه در راه کمــک بــه 
ــود  ــی ش ــته م ــدان برداش نیازمن
مــا حمایــت کــرده و تــالش و 
همــکاری می کنیــم. آن ســازمان 
مطمئــن تریــن و شــناخته شــده 
تریــن مرجــع جهــت نظــارت 
و هماهنگــی صنــدوق هاســت 
کــه تجربــه و شــناخت کافــی 
ــا  ــران آنه ــا و مدی ــدوق ه از صن
ــن  ــه ای ــه اینک ــت ب ــا عنای دارد. ب
صنــدوق از زمــان تأســیس بــا 
ــران  ســازمان اقتصــاد اســالمي ای
در ارتبــاط بــوده و همکاري الزم را 
داشــته و بــا توجــه بــه قانونمندتر 
شــدن، ارتباطــات بیــن صندوقهــا 
ــک  ــت بان ــا محوری ــازمان ب و س
ــراي  ــکاري الزم را ب ــزي هم مرک
جانبــه  دو  فعالیــت  پیشــبرد 

ــت.  ــم داش خواهی
الحســنه  قــرض  نشــریه 
و  اخبــار  انعــکاس  بــراي 
نظــرات همــکاران صندوقــي 
مــي باشــد کــه بــه خدمــت 
مشــغول  نیازمنــدان 
ــه  ــأت تحریری ــتند هی هس
نشــریه انتظــار همــکاري 
ــدرکاران  ــت ان ــر از دس موث
ــي برخــي  صندوقهــا دارد ول
از همــکاران صندوقــي در 

ما نظارت سازمان اقتصاد 
اسالمی را برصندوق ها 

الزم میدانیم و هر قدمی که 
در راه کمك به نیازمندان 

برداشته می شود ما حمایت 
کرده و تالش و همکاری می 

کنیم.
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ــداد  ــرات و روی ــال نظ ارس
هــاي منطقــه عالقــه نشــان 
ــود را در  ــر خ ــد نظ نمیدهن
ــا  ــکاري صندوقه ــورد هم م

ــد. ــریه بفرمایی ــا نش ب
بایــد گفــت ملمــوس تریــن و 
مشــخص تریــن  ارتبــاط ســازمان 
بــا صنــدوق هــا از طریــق نشــریه 
اســت ، یــک نشــریه منظــم کــه 
درد دل، صحبــت هــا و عملکــرد 
روشــنی  بــه  را  هــا  صنــدوق 
بیــان کنــد و مســائل مربــوط بــه 
صندوقهــا، گردهمایــی و همایــش 
هــا را به اطــالع همــه صندوقهای 
همــکار برســاند نقــش مهمــی در 
اطــالع رســانی و آگاهــی بخشــی 
ــا  ــا ب ــداوم صندوقه ــاط م و ارتب
ــه  ــدی ک ــن رون ســازمان دارد. ای
در پیــش گرفتــه شــده عالــی 
ــا  ــدوق ه ــا صن ــو ب ــت گفتگ اس
در هــر شــماره و معرفــی بانیــان 
آنهــا یکــی از بهتریــن بخــش 
ــت و  ــنه اس ــرض الحس ــریه ق نش
ــت  ــب الزم اس ــن ترتی ــه همی ب
ارتبــاط بیــن ســازمان و صنــدوق 

ــر شــود  ــگ و فعــال ت ــر رن هــا پ
تــا صنــدوق هــا پیشــنهادات، 
نظــرات و انتقاداتشــون بــه گــوش 
مســئولین برســانند. چنــد مدتــي 
قــرض  صنــدوق  بــه  نشــریه 
ــول )ص(  ــجد الرس ــنه مس الحس
نمیرســید، البته نشــریه زمســتان 
ایــن  بــراي  مدتهــا  بعــد   93
صنــدوق ارســال شــد امیدواریــم 
ــد و  ــدا کن ــه پی ــد ادام ــن رون ای
ــا  ــه ب ــم ک ــل داری ــم تمای ــا ه م
ایــن نشــریه همــکاري کنیــم.  و 
ــزرگان ســازمان اقتصــاد  ــا از ب ام
صــداي  کــه  ایــران  اســالمي 
ــا  ــه گــوش دولتمــردان م ــا ب آنه
ــرف  ــه ح ــم ک ــد میخواهی میرس
ــا  ــه آنه ــا را ب و درد دل صندوقه

ــانند.  برس
بــراي  پیشــنهادي  هــر 
ــي  ــطح آگاه ــردن س ــاال ب ب
صندوقهــاي قــرض الحســنه 
و روش ارائــه خدمــات بهتــر 

ــد؟ ــه فرمایی ــد ارائ داری
پیشــنهاد میشــود کــه دولــت 
ــه اي  ــک بودج ــد ی ــرم بای محت

ــه  ــه وام ب ــي ک ــراي صندوقهای ب
ــي  ــنه واقع ــرض الحس ــورت ق ص
پرداخــت میکننــد در نظــر بگیرد 
ماننــد کمیتــه امــداد و ســایر 
مؤسســاتي کــه در خدمــت قشــر 

ــتند. ــه هس ــتضعف جامع مس
و در پایــان از خداونــد متعــال 
میخواهــم کلیــه خدمتگــزاران 
ــر  ــلمین را عم ــالم و مس ــه اس ب
ــالمتي  ــا س ــراه ب ــزت هم ــا ع ب
ــن  ــد و ای ــت بفرمای ــل عنای کام
ملــت و مملکــت را در مقابــل 
دشــمنان داخلــي و خارجــي و در 
ــامانیهاي  ــکالت و نابس ــر مش براب
ــد  ــروز فرمای ــاري و پی ــود ی موج
و پرچــم پــر فــروغ جمهــوري 
اســالمي را کــه در ایــن مملکــت 
ــه روز  ــده روز ب ــزاز درآم ــه اهت ب
ــد،  ــربلندتر بگردان ــر و س پرفروغت
خداونــدا دشــمنان ایــن مملکــت 
و ایــن مــردم را در هرکجــا و 
ــود  ــتند ناب ــي هس ــر لباس در ه

ــردان. بگ
 

 ملموس ترین و مشخص 
ترین  ارتباط سازمان با 

صندوق ها از طریق نشریه 
است ، یك نشریه منظم 
که درد دل، صحبت ها 
و عملکرد صندوق ها را 
به روشنی بیان کند و 

مسائل مربوط به صندوقها، 
گردهمایی و همایش ها را 
به اطالع همه صندوقهای 
همکار برساند نقش مهمی 
در اطالع رسانی و آگاهی 

بخشی و ارتباط مداوم 
صندوقها با سازمان دارد.
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محمدرضا  از  تجلیل  آیین 
پیشکسوت  مبارز  اعتمادیان 
سینا  ابن  فرهنگسراي  در  انقالب 

برگزار شد.
این  در  ما  خبرنگار  گزارش  طبق 
فرهنگي،  هاي  شخصیت  مراسم 
پیشکسوتان  از  جمعي  و  علمي 
حضور  نیز  اسالمي  انقالب  عرصه 
گزارش  این  براساس  کردند.  پیدا 
چهره  این  از  تجلیل  مراسم  در 
انقالبي شماري از شخصیت هاي 
و  مدیران  مؤتلفه،  جمعیت  عضو 
اعضاي هیأت علمي دانشگاه امام 
صادق)ع( و نیز برخي از مورخین 
اسالمي  انقالب  حوزه  محققان  و 

شرکت داشتند.
در این مراسم بخشهایي از خاطرات 
اعتمادیان  مبارزات  به  مربوط 

بازگو شد. توصیف فضاي سیاسي 
پهلوي بخصوص  رژیم  فرهنگي  و 
دو دهه پایاني حیات آن همچنین 
وضعیت فرهنگي و دیني شهر یزد، 
عکس العمل مردم متدین و علما 
علیه سیاستهاي ضد دیني رژیم، 
تهران،  بازاریان  سیاسي  فعالیت 
مبارزات هیأت هاي مؤتلفه، تالش 
مستمر آیت اهلل صدوقي در مبارزه 
با رژیم شاه، قیام فروردین 1357 
شهر یزد، تشکیل کمیته استقبال 
از امام و فعالیتهاي آن و جریانات 
پس از پیروزي انقالب، بخشي از 

این خاطرات را تشکیل مي داد.
گذشته  سالهاي  در  اعتمادیان 
مسئولیت هایي نظیر عضو هیأت 
صادق)ع(،  امام  دانشگاه  مدیره 
قدس  آستان  امناي  هیأت  عضو 

رضوي، عضو هیأت مدیره سازمان 
اقتصاد اسالمي ایران، عضو هیأت 
هیأت  عضو  تهران،  مهدیه  امناي 
مدیره انجمن حامیان توسعه حوزه 
هاي علمیه کشور، مؤسس و عضو 
انجمن  امنا و هیأت مدیره  هیأت 
جذامیان کشور، عضو هیأت امناي 
مجمع خیرین مسجد ساز، مشاور 
اصناف  امور  در  جمهوري  رئیس 
دوره   3 در  سال   13 بازرگاني  و 
شوراي  عضو  جمهوري،  ریاست 
اسالمي،  مؤتلفه  حزب  مرکزي 
سرپرست  و  وزیر  نخست  معاون 
سازمان اوقاف و امور خیریه و قائم 
مقام تولیت عظماي آستان قدس 

رضوي را برعهده داشته است.

تجلیل از آقاي محمدرضا  اعتماديان
 مبارز پیشكسوت در فرهنگسراي ابن سینا
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پنجـاه و پنجمیـن مجمـع عمومی 
بانـک  محـل  در  مرکـزی  بانـک 

برگـزار شـد. مرکـزی 
ولـی الـه سـیف-رئیس کل بانـک 
مرکـزی - در جریـان ایـن مجمـع 
بـا اشـاره بـه اینکـه رویکـرد کلـی 
سیاسـت های بانک مرکزی در سـال  
1393 بـر ارتقـای انضبـاط پولـی، 
کنتـرل و سالم سـازی ترکیب رشـد 
نقدینگـی و حفظ ثبات بـازار ارز قرار 
گرفتـه بـود، گفـت:  بانـک مرکـزی 
همچنیـن در تنظیـم سیاسـتهای 
سـالم  مالـی  تامیـن  بـه  اعتبـاری 
اقتصـاد و هدایـت منابـع به سـمت 
فعالیـت هـای تولیـدی نیـز توجـه 
ویـژه ای داشـت، ضمن آنکه عملکرد 
متغیرهای اقتصادی کشـور در سال 
1393 در مجمـوع گویـای حصـول 
به سـطح مناسـبی از آرامش و ثبات 
اقتصـادی پس از یـک دوره پرتالطم 

و تحـوالت منفـی اسـت.
مهمتریـن  برشـمردن  بـا  وی 
جهت گیری هـای بانک مرکـزی در 
حوزه سیاسـت های پولی، اعتباری 
نقـش  و   1393 سـال  در  ارزی  و 
بـه تحـوالت  آنهـا در جهت دهـی 
کـرد:  تاکیـد  کشـور  اقتصـادی 
تعییـن نـرخ حداکثـر 22 درصـد 
برای سـپرده های یک سـاله، تعیین 
سـقف نـرخ سـود تسـهیالت عقود 
غیرمشارکتی در سـطح 22 درصد، 
ممنوعیـت پذیـرش سـپرده های با 
یک سـال  از  طوالنی تـر  سررسـید 
بـه عنـوان اقدامی مهم در راسـتای 
کاهش چسـبندگی نرخ های سـود 
سـپرده و سـازگار بـا ماهیـت بـازار 

ولی اله سیف رئیس کل بانك مرکزی اعالم کرد؛

گـسترش چـترنـظارتی بـانك مـرکزی

یکسان سـازی  و  کاهـش  و  پـول 
نسـبت سـپرده قانونـی بانـک های 
تصمیمـات  مهمتریـن  از  تجـاری 
شـورای پول و اعتبـار در این زمینه 
بـود. سـیف، در خصـوص  مدیریـت 
نقدینگـی و سالم سـازی ترکیب آن 
تصریـح کـرد: در چارچـوب اهداف 
اعالمـی بـرای رشـد نقدینگـی بـه 
عنوان هـدف میانی سیاسـتگذاری 
سـال  در  نقدینگـی  رشـد  پولـی، 
1393 بـه 22.3 درصـد رسـید کـه 
نسـبت بـه رشـد نقدینگـی سـال 
1392 بـه میـزان 3.7 واحـد درصد 
کاهش داشـت. نقطـه قوت عملکرد 
بانـک مرکـزی در زمینـه مدیریـت 
نقدینگی اقتصاد، حرکت به سـمت 
سالم سـازی ترکیب رشـد نقدینگی 
و افزایـش سـهم ضریـب فزاینـده 
نقدینگـی از رشـد متغیـر یادشـده 
 22.3 رشـد  طوری کـه  بـه  بـود؛ 
درصـدی نقدینگی در سـال 1393 

از رشـد 10.7 درصـدی پایـه پولـی 
و 10.5 درصـدی ضریـب فزاینـده 

نقدینگـی حاصل شـد.
وی با اشـاره به اینکه ثبات مناسـب 
بـازار ارز و مهـار انتظـارات تورمـی 
از دیگـر جهـت گیـری هـای بانک 
مرکزی در سـال گذشـته بود افزود: 
علیرغـم نااطمینانی هـای ناشـی از 
طوالنـی شـدن مذاکرات هسـته ای 
نفـت،  قیمـت  شـدید  کاهـش  و 
متوسـط نـرخ دالر در بـازار آزاد در 
سـال 1393 نسـبت به رقم مشـابه 
سـال قبل تنها به میزان 3.0 درصد 
ایـن،  بـر  عـالوه  داشـت.  افزایـش 
انحـراف معیـار نـرخ دالر در سـال 
1393 نسـبت بـه رقـم سـال قبـل 
نیـز بـه میـزان 42.4 درصد کاهش 
داشـت کـه حاکـی از افزایـش قابل 
توجـه ثبات بازار ارز در سـال 1393 
و تقویـت مقاومت و تاب آوری آن در 

مواجهـه بـا شـوک های وارده بـود.
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رئیـس کل بانک مرکـزی از کاهش 
قابـل مالحظـه نرخ تـورم در سـال 
93 خبـر داد و گفـت: در نتیجـه 
انجـام  هـای  اقـدام  و  سیاسـت ها 
شـده، نـرخ تـورم بـا کاهـش 19.1 
واحـد درصـدی از 34.7 درصـد در 
در  بـه 15.6 درصـد  سـال 1392 
سـال 1393 رسـید. عـالوه بـر این، 
نـرخ تـورم نقطـه بـه نقطـه نیـز از 
اوج خـود یعنـی بـه 45.1 درصـد 
بـه   1392 سـال  خردادمـاه  در 
16.2 درصـد در اسـفند  مـاه سـال 

یافـت. 1393کاهـش 

مناسـب  هدایـت  مـورد  در  وی 
منابـع بانکی به سـمت فعال سـازی 
موجـود  خالـی  هـای  ظرفیـت 
کـرد:  خاطرنشـان  اقتصـاد  در 
بانـک  اعتبـاری  سیاسـت های 
مرکـزی در سـال 1393 بـر تقویت 
تـوان تسـهیالت دهی شـبکه بانکی 
و تامیـن مالـی سـرمایه در گـردش 
واحدهـای تولیـدی متمرکـز بـود. 
حجـم تسـهیالت پرداختی شـبکه 
بانکـی در سـال 1393 بالـغ بر341 
هـزار میلیـارد تومـان بـود کـه در 
مقایسـه بـا رقـم مشـابه سـال قبل 

معـادل 44.5 درصـد رشـد داشـت 
و سـهم سـرمایه در گـردش از آن 
معـادل 60.07 درصـد بـود کـه در 
مقایسـه بـا رقـم سـال قبـل حاکی 
در  بانک هـا  عملکـرد  بهبـود  از 
هدایت منابع به سـمت فعال سـازی 
ظرفیت های خالـی اقتصاد و تحقق 
کامـل هـدف 60 درصـدی تعییـن 

شـده در ایـن زمینـه اسـت.
اقتصـادی  رشـد  بازگشـت  سـیف 
و رشـد سـرمایه گذاری بـه مسـیر 
مثبـت را در سـال گذشـته نتیجـه 
بانـک مرکـزی  اقدامـات منضبـط 

خوانـد و اضافـه کـرد: در سـال های 
1391 و 1392 رشد سرمایه گذاری 
بـه ترتیـب معـادل 23.8- و 6.9- 
درصـد بـود کـه خـود بـه تهدیدی 
جـدی برای مسـیر رشـد اقتصادی 
کشـور در سـال های آینـده تبدیل 
شـده بود. بـه دنبـال جهت گیری ها 
صحیـح  سیاسـت های  اتخـاذ  و 
تنش زدایـی  رویکـرد  و  اقتصـادی 
دولـت یازدهـم، فضـای اقتصـادی 
کشـور آرام شد و نااطمینانی فعالین 
اقتصـادی تـا حـد زیـادی کاهـش 
رشـد  آن  نتیجـه  در  کـه  یافـت 

از هشـت  پـس  اقتصـادی کشـور 
فصـل رشـد منفـی، در فصـول اول 
تـا سـوم سـال 1393 بـه ترتیب به 
3.8، 3.8 و 3.7 درصد رسـید. لیکن 
تـداوم روند کاهشـی قیمت نفت در 
فصل چهـارم سـال 1393 بـر روند 
سـرمایه گذاری و رشـد اقتصادی در 
ایـن فصـل تاثیر منفـی داشـت؛ به 
طـوری که رشـد اقتصـادی بـه0.6 

درصـد کاهـش یافـت.
وی اضافـه کـرد: با این وجود، رشـد 
اقتصـادی  رشـد  و  سـرمایه گذاری 
کشـور در سـال 1393 بـه ترتیـب 
بالـغ شـد.  بـه 3.5 و 3.0 درصـد 
نکتـه حائـز اهمیـت در ایـن زمینه 
آن اسـت کـه برخالف سـال 1392 
کـه تنهـا بخش کشـاورزی از رشـد 
سـال  در  بـود،  برخـوردار  مثبـت 
1393 تمامـی بخش های اقتصادی 
اعـم از کشـاورزی، نفـت، صنعـت و 
معـدن و خدمـات از رشـد مثبـت 

برخـوردار بودنـد.
رئیـس کل بانـک مرکـزی از دیگـر 
در  مرکـزی  بانـک  دسـتاوردهای 
سـال گذشته، گسترش چترنظارتی 
بانـک مرکـزی و افزایـش پوشـش 
آمـاری دانسـت و تصریـح کـرد: از 
جملـه اقدامـات بانـک مرکـزی در 
این راسـتا می توان بـه اضافه کردن 

سیاست های اعتباری بانك 
مرکزی در سال 1393 بر 

تقویت توان تسهیالت دهی 
شبکه بانکی و تامین مالی 

سرمایه در گردش واحدهای 
تولیدی متمرکز بود. 
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آمـار شـش بانـک و چهار موسسـه 
اعتبـاری در دو  و  پولـی  آمـار  بـه 
و 1393  مقطـع سـال های 1392 
و تدویـن برنامـه جامع سـاماندهی 
بـازار غیرمتشـکل پولـی در چهـار 
نهادهـای  شناسـایی  شـامل  گام 
پولـی غیرمجـاز، تعییـن وضعیـت 
نهادهای متقاضی مجوز، جلوگیری 
و  غیرمجـاز  نهادهـای  فعالیـت  از 
انحـالل و پیگیری حقوقی نهادهای 
غیرمجاز و همچنین کسـب مصوبه 
شـورای عالـی امنیـت ملـی در این 

زمینـه اشـاره کرد.
بـه گفتـه سـیف، در سـال 1393 
بانـک مرکـزی اقدام هـای مهمی را 
در جهـت افزایش پوشـش آمارهای 
پولـی و بانکـی انجـام داد. به طوری 
کـه در نمونـه ای معـادل 81 هـزار 
میلیارد تومـان معـادل10.3 درصد 
از حجـم نقدینگـی کشـور در پایان 
افزایـش  بـه  سـال 1393  اسـفند 
پوشـش آمارهـای پولـی و اعتباری 

مربـوط بوده اسـت.
رئیـس کل بانـک مرکـزی در بخش 
دیگـری از سـخنان خـود بـا تاکیـد 
بـر توجـه بـه آثـار منفـی مطالبـات 
غیرجـاری بر روند واسـطه گری مالی 
بانک هـا و موسسـات اعتبـاری گفت 
: در سـال 1393 عـالوه بـر اسـتفاده 
»کمیتـه  درونـی،  ظرفیت هـای  از 
فرادسـتگاهی رسـیدگی به مطالبات 
معـوق بانک هـا« در بانـک مرکـزی 
تشـکیل و با دعوت از بدهکاران عمده 
شـبکه بانکی و بـا اسـتمرار برگزاری 
جلسـات به صورت منظم، اقداماتی را 
برای کاهش مطالبات غیرجاری بانک 
هـا انجام شـد و در نتیجه تالش های 
بانک مرکزی و شـبکه بانکی، نسبت 
و  هـا  بانـک  غیرجـاری  مطالبـات 

موسسـات اعتباری از 14.1 درصد در 
پایان سـال 1392 بـه 12.1 درصد در 
پایان سـال 1393 کاهـش یافت. وی 
افـزود: پیرو ابالغ سـند سیاسـت های 
کلی اقتصاد مقاومتـی، بانک مرکزی 
عـالوه بر انطباق سیاسـت هـا و اقدام 
هـای خـود بـا سیاسـت های مذکور، 
نسبت به تبیین مبانی نظری موضوع 
و تهیه نقشـه راه سـال  های آتی اقدام 
و پـس از تصویـب شـورای اقتصـاد، 
گـزارش های پیشـرفت کار را به طور 
منظـم در اختیار سـازمان مدیریت و 

برنامه ریزی کشـور قـرار داد.
اعتبـار  و  پـول  شـورای  رئیـس 
یـادآور شـد:  در مجمـوع تحـوالت 
اقتصـادی کشـور در سـال 1393 را 
می تـوان در ثبات مناسـب بـازار ارز 
و مهـار انتظـارات تورمـی، کاهـش 
19.1 واحـد درصـدی نـرخ تـورم 
از 34.7 بـه 15.6 درصـد، هدایـت 
مناسـب منابـع بانکـی بـه سـمت 
فعال سـازی ظرفیـت هـای خالـی 
موجـود در اقتصاد، بازگشـت رشـد 
سـرمایه گذاری بـه مسـیر مثبـت، 
حصول به رشـد اقتصـادی مثبت 3 

درصدی پس از هشـت فصل رشـد 
از وضعیـت رکـود  منفـی، خـروج 
تورمـی و تقویـت مقاومـت اقتصـاد 
ایـران بـه ویـژه بـازار ارز در مقابـل 

کـرد. وارده خالصـه  شـوک های 
رئیـس کل بانـک مرکـزی در بخش 
دیگـری از اظهـارات خـود بـه اقـدام 
هـای بانک مرکـزی در سـال 1394 
پرداخـت و گفـت:  بـا توجه بـه افت 
رشـد اقتصـادی در فصـل چهـارم 
سـال 1393 و بـروز برخـی شـواهد 
مبنـی بـر تـداوم ایـن وضعیـت در 
سـال جـاری و نیز تشـدید مشـکل 
تنگنـای اعتبـاری شـبکه بانکی که 
نرخ هـای  بـه صـورت چسـبندگی 
سـود بانکـی نمایـان شـده اسـت، 
جهت گیری بانک مرکـزی در زمینه 
بـر  پولـی  هـای  سیاسـت  اصـالح 
کاهش غیردسـتوری و تدریجی نرخ 
سـود بانکی که از پایداری بیشـتری 

برخـوردار اسـت متمرکز شـد.
سیاسـتی  مجموعـه  افـزود:  وی 
جدیـد بانـک مرکـزی بـا تمرکـز بر 
کاهـش تدریجی نـرخ سـود بانکی، 
در اردیبهشـت مـاه سـال 1394 بـه 
تصویب شـورای پول و اعتبار رسـید. 
کاهش سـقف نرخ سـود سپرده های 
بانکـی از 22 درصـد بـه 20 درصـد،  
کاهـش نرخ سـود تسـهیالت عقود 
غیرمشـارکتی از 22 درصـد بـه 21 
درصـد، تعییـن سـقف نـرخ سـود 
مـورد انتظار بـرای تسـهیالت عقود 
درصـد،  سـطح 24  در  مشـارکتی 
کاهش نسـبت سـپرده قانونی بانک 
بـه  از 13.5 درصـد  هـای تجـاری 
13.0درصـد، سـپرده گذاری در بازار 
بین بانکـی و سـاماندهی بدهی بانک 
هـا بـه بانـک مرکـزی، از مهمترین 
تصمیم های شـورای پول و اعتبار در 

پیرو ابالغ سند سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی، بانك 

مرکزی عالوه بر انطباق 
سیاست ها و اقدام های 

خود با سیاست های مذکور، 
نسبت به تبیین مبانی نظری 

موضوع و تهیه نقشه راه 
سال  های آتی اقدام و پس 
از تصویب شورای اقتصاد، 

گزارش های پیشرفت 
کار را به طور منظم در 

اختیار سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور قرار داد.
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 علی رغم کاهش قابل توجه 
قیمت نفت و درآمدهای 
ارزی کشور، متوسط نرخ 

دالر در بازار آزاد در 10 ماهه 
سال 1394 نسبت به دوره 
مشابه سال قبل تنها در 

حدود 5.7 درصد افزایش 
داشته و شکاف نسبی نرخ 
دالر بازار آزاد و بازار رسمی 
نیز به میزان 7.1 واحد درصد 

کاهش داشته و به 16.6 
درصد رسیده است ا

ایـن زمینـه بود.
وی بـا بیـان اینکه با هـدف کاهش 
بدهـی بانـک ها بـه بانـک مرکزی، 
جلسـات  برگـزاری  بـه  نسـبت 
مشـترک و مسـتمر با مدیران عامل 
بانک های بدهکار، راه اندازی سـامانه 
چـکاوک و رفـع زمینه هـای اضافـه 
برداشـت بانـک هـا از کانـال اتـاق 
پایاپـای بانکـی در سـال 94 اقـدام 
شـد ، تصریـح کـرد: هم زمان بـا این 
اقـدام هـا و بـا هدف رفع مشـکالت 
نقدینگـی بانک ها، اقـدام های نظیر 
تبدیـل اضافـه برداشـت بانک ها به 
خطوط اعتباری و قـرارداد اعتبار در 
حسـاب جـاری و تمدیـد و افزایش 
سـپرده گذاری در بـازار بیـن بانکـی 

در دسـتور کار قـرار گرفـت.
سـیف در خصوص کاهش نرخ سود 
بـازار بیـن بانکـی گفت : بـا توجه به 
ریشـه های چسـبندگی نرخ سود و 
لـزوم اتخـاذ رویکرد غیردسـتوری و 
پایدار جهـت کاهش آن، بهره گیری 
از بـازار بیـن بانکـی در دسـتور کار 
بانـک مرکـزی قـرار گرفـت. در این 
راسـتا بـا ورود فعاالنه و سـاماندهی 
شـرایط بـازار و تزریـق منابـع الزم، 
عمـق بازار بین بانکـی افزایش یافته 
و نرخ هـای سـود در مسـیر کاهـش 
قـرار گرفتـه اسـت. عالوه بـر این، با 
تبدیـل اضافه برداشـت بانـک ها به 
خـط اعتبـاری، زمینه بهتـری برای 
رجـوع بانک هـا به بـازار بین بانکی 
آنهـا  کوتاه مـدت  مالـی  تامیـن  و 
فراهـم شـد. در نتیجـه نـرخ سـود 
بـازار بین بانکی از حـدود 29 درصد 
 19 بـه  جـاری  سـال  ابتـدای  در 
درصـد و کمتـر از آن در هفته هـای 

اخیر کاهـش یافته اسـت.
رئیـس کل بانـک مرکـزی بـا بیان 

اینکـه علی رغم کاهـش قابل توجه 
ارزی  درآمدهـای  و  نفـت  قیمـت 
کشـور، متوسـط نـرخ دالر در بـازار 
آزاد در 10 ماهه سـال 1394 نسبت 
بـه دوره مشـابه سـال قبـل تنها در 
حـدود 5.7 درصد افزایش داشـته و 
شـکاف نسـبی نرخ دالر بـازار آزاد و 
بازار رسـمی نیز به میزان 7.1 واحد 
درصـد کاهـش داشـته و بـه 16.6 
درصـد رسـیده اسـت افـزود:  ذکـر 
ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه طی 
10  ماهـه سـال جاری، در بازارهـای 
جهانـی متوسـط نـرخ برابـری دالر 
آمریـکا در برابـر یـورو نسـبت بـه 
مـدت مشـابه سـال قبـل در حدود 
18.5 درصـد افزایـش داشـته و لذا 
بخـش عمده ای از افزایـش نرخ دالر 
در بـازار داخلـی بـه این امـر مربوط 
بوده اسـت. متوسـط نـرخ یـورو در 
10 ماهـه سـال 1394 نیـز نسـبت 
بـه مـدت مشـابه سـال قبـل 10.8 

درصـد کاهش داشـته اسـت.
رشـد  افزایـش  اعـالم  بـا   سـیف 
جـاری  سـال  در  نقدینگـی 
خاطرنشان کرد: حجم نقدینگی در 
پایـان دی مـاه سـال 1394 به رقم 
950 هـزار میلیـارد تومـان رسـیده 
که نسـبت بـه اسـفند 1393 و ماه 

مشـابه سـال قبل به ترتیـب معادل 
21.3 و 27.2 درصـد رشـد نشـان 
می دهـد. همچنیـن، پایـه پولـی با 
رشـدی معادل 11.9 درصد نسـبت 
بـه اسـفند 1393 بـه 148 هـزار 
میلیـارد تومـان در پایـان دی مـاه 
سـال 1394 رسـیده اسـت. ضریب 
فزاینـده نقدینگی نیـز در پایان دی 
مـاه سـال 1394 بـه 6.468 بالـغ 
شـده کـه نسـبت بـه پایـان سـال 
1393 معـادل 8.4 درصـد افزایـش 

داشـته اسـت.

پيامبراسالم صلى اهلل عليه و آله وسلم فرموده اند:
َعَليها َحتّى   الِقياِم  نََصَب َشَجَرًة و َصبََر َعلى  ِحفِظها و  َمن 
تُثِمَر كاَن لَُه في ُكلِّ َشى ٍء يُصاُب ِمن ثََمِرها َصَدقٌَة ِعنَد اهللِ؛

هر کس درختی بکارد و در نگهداری آن بکوشد تا میوه 
دهد، در برابر هرچه از آن میوه به دست آید، پاداشی نزد 

خدا خواهد داشت.
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یك روش یکپارچه و 
استاندارد بین المللی برای 

تبادل مالی و حذف روش های 
ارتباطی غیر استاندارد کاغذی 

و یا از طریق تلکس بود. در 
حال حاضر بیش از هفت هزار 
مؤسسه در 197 کشور جهان 
عضو آن انجمن هستند. در 

سال 2001 میالدی بیش از 1.5 
بیلیون پیام از طریق سیستم 

سوئیفت در سطح جهان 
مبادله شده است.

های  تحریم  تشدید  به  توجه  با 
سال  چند  در  ایران  اقتصادی 
گذشته بانک ها نیز در راس این 
تحریم ها قرار گرفتند و مبادالت 
قابل  حد  تا  المللی  بین  مالی 
توجهی دچار نقصان شد به گونه 
محدودیت  در  بانک  چند  که  ای 
بین المللی قرار گرفتند؛ هر چند 
در مواردی برخی از آنها از تحریم 
تعداد  همچنان  اما  شدند  خارج 
در  کشور  های  بانک  از  زیادی 

تحریم قرار دارند.
قطع سوئیفت یکی از تحریم های 
پی  در  که  بود  بانکی کشور  نظام 
را  ها  بانک  کارگزاری  روابط  آن 
امر  همین  و  داد  قرار  تاثیر  تحت 
از  کشور  های  بانک  تا  شد  سبب 
دستیابی به نظام های بین المللی 
المللی  بین  استانداردهای  و 

محروم شوند.
البته با وجود تحریم اتحادیه اروپا 
بانکهای  برای  سوئیفت  قطع  و 
ایرانی، این سوئیچ مالی برای 10 
ارزی  امور  و  بود  باز  بانک   12 تا 
می  انجام  طریق  این  از  ها  بانک 

شد.

** سوئیفت چیست؟
همان  که   )SWIFT  ( سوئیفت 
جامعه جهانی ارتباطات مالی بین 

رهايی بانک ها از تحريم با برقراری سوئیفت

توافق  و  تفاهم  با  که  است  بانکی 
اروپایی  کشور   15 از  بانک   239
و آمریکای شمالی در ماه مه سال 

1973 میالدی راه اندازی شد.
نخستین هدف سوئیفت جایگزینی 
استاندارد  و  یکپارچه  روش  یک 
و  مالی  تبادل  برای  المللی  بین 
غیر  ارتباطی  های  روش  حذف 
طریق  از  یا  و  کاغذی  استاندارد 
تلکس بود. در حال حاضر بیش از 
هفت هزار مؤسسه در 197 کشور 
هستند.  انجمن  آن  عضو  جهان 
از  بیش  میالدی   2001 سال  در 
1.5 بیلیون پیام از طریق سیستم 
مبادله  جهان  سطح  در  سوئیفت 

شده است.
سوئیفت  شبکه  اصلی  مرکز 
طبق  و  بوده  بلژیک  کشور  در 
قوانین آن کشور عمل می کند و 
انگلیس  هلند،  آمریکا،  کشورهای 
مراکز  عنوان  به  کنگ  هنگ  و 
دارند.  فعالیت  اعضا  پشتیبان 
سوئیفت در هر کشوری داری یک 
به  دسترسی  نقطه  یعنی   SAP
سوئیفت است که توسط مؤسسه 
 SAP سوئیفت کنترل می شود. 
واقع  مرکزی  بانک  در  ایران  در 

شده است.
و  ارسال  برای  سوئیفت  سیستم 
دریافت هرگونه پیام ارزی در بین 

داخل  های  بانک  ارزی  واحدهای 
کشور و بانک های خارج از کشور 
مورد استفاده قرار می گیرد. بانک 
های داخلی ایران از طریق خطوط 
مرکز به  ماهواره  یا  و   Leased

متصل  مرکزی  بانک  در   SAP
ماهواره  سیستم  طریق  از  و  بوده 
های  بانک  برای  را  ها  پیام  ای 

خارج از کشور ارسال می کنند.
این سیستم برای سرعت بخشیدن 
جلب  و  ارزی  معامالت  انجام  به 
همچنین  و  مشتریان  رضایت 
در  ارزی  عملیات  تمام  هماهنگی 
سطح جهانی با استفاده از یک نرم 

افزار استاندارد مورد توجه است.
و  جهانی  تجارت  سوئیفت  بدون 
پرهزینه  کندتر،  گذاری  سرمایه 
شود.  می  اعتمادتر  وغیرقابل  تر 
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اما پرفایده بودن این شبکه آن را 
به ابزاری برای اعمال تحریم های 

بین المللی تبدیل ساخته است.

** چه زمانی ایران به عضویت 
سوئیفت درآمد؟

بانک  1364کارشناسان  سال  در 
را  اولیه  های  بررسی  مرکزی 
ایرانی  های  بانک  عضویت  برای 
با  ولی  دادند  انجام  سوئیفت  در 
و  تحمیلی  جنگ  وقوع  به  توجه 
تعویق  به  تر  اساسی  اولویت های 
افتاد. پنج سال بعد و پس از اتمام 
سال1369  در  تحمیلی  جنگ 
مأمور  را  هیأتی  مرکزی  بانک 
هماهنگی با بانک های تجاری به 

منظور عضویت در سوئیفت کرد.
پس از طی دوره بررسی عضویت، 
از  پس   1370 سال  اواخر  در 
هماهنگی های الزم با بانک های 
سیستم  عضویت  تقاضای  تجاری 
مرکزی  بانک  توسط  ایران  بانکی 
سال  در  شد.  ارائه  سوئیفت  به 
1371 پس از ارائه سه پیش شرط 
عضویت به سوئیفت، عضویت بانک 
مرکزی به همراه پنج بانک تجاری 
و  ملت  تجارت،  ملی،  صادرات، 

سپه در آذرماه پذیرفته شد.

در  ایران  سوئیفت  تحریم   **
سال 1390

با باال گرفتن اختالف نظرهای بین 
المللی در خصوص مسائل هسته 

ای کشور، شنبه 27 اسفند 1390 
رسمی  اداری  ساعت  پایان  در 
بانک  سوئیفت  سیستم  کشور 
مرکزی ایران همسو با تحریم های 
اروپایی قطع شد. هر چند تحریم 
بانک  المللی  بین  مراودات  ها 
های ایرانی را متوقف نکرد، اما با 
بر  زیادی  های  هزینه  وجود  این 
عملیات ارزی و بانکی کل سیستم 

بانکی کشور تحمیل شد.
اگرچه برخی از بانک های محروم 
با  توانستند  سوئیفت  خدمات  از 
از  فکس  و  تلفن  خطوط  اجاره 
و  ترکیه  دوبی،  در  خود  همتایان 
یا  بپردازند  پول  انتقال  به  چین 
ترکیه  دادستانی  گزارش  طبق 
را  ایرانی  نشده  تحریم  بانک های 
این  اما  قرار دهند،  انتقال  واسطه 
کار با کندی و هزینه فراوان انجام 

می شد.

این، صدور حکم تحریم  بر  عالوه 
علیه بانک های ایرانی، بانک های 
انجام  از  که  کرد  وادار  را  غربی 
بانک های  با  بانکی  سایر کارهای 

تحریم شده نیز خودداری کنند.
حال با اجرای برجام، کارشناسان 
رفع  تنها  نه  معتقدند:  اقتصادی 
در  توجهی  قابل  تاثیر  ها  تحریم 
ها  بانک  سودآوری  و  فعالیت 
سرمایه  بازار  بلکه  داشت  خواهد 
به  را  خوش  خبر  این  اثر  نیز 
مشاهده  محسوس  کامال  صورت 

خواهد کرد.
اجرای  رسمی  اعالم  با  اکنون 
برجام و کلید زدن رفع تحریم ها، 
امیدواری در میان فعاالن این بازار 
طوری  به  است  شده  دوچندان 
بازار  به  اعتماد  از  سهامداران  که 

سرمایه سخن می گویند.

پيامبر اعظم صلى ا هلل  عليه  و  آله وسلم:
بى اُنِذرتُم َو بَِعلىِّ بِن أبى طالِِب اْهتََديتُم... َو بِالَْحَسِن اُْعطيتُُم 
اإْلحساُن َو بِالُْحَسيِن تَسَعدوَن َو بِِه تَشقوَن أال َو إنَّ الُْحَسيَن باٌب 

َم اهللّ ُ َعَليِه ريَح الَْجنَِّة؛ ِمن أبواِب الَْجنَِّة َمن عاداهُ َحرَّ
به وسیله من هشدار داده شدید و به وسیله علی علیه  السالم 
هدایت می  یابید و به وسیله حسن احسان می  شوید و به 
وسیله حسین خوشبخت می  گردید و بدون او بدبخت. بدانید 
که حسین دری از درهای بهشت است، هر کس با او دشمنی 

کند، خداوند بوی بهشت را بر او حرام می  کند.
البرهان فی تفسیر القرآن ، ج3  
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خسارات وارده آلودگی هوا بصورت 
بر  مستقیم  غیر  و  مستقیم  های 
اقتصاد فردی و محلی و ملی تأثیر 
این  دقیق  گیری  اندازه  می گذارد. 
تأثیرات همیشه مشکل بوده است. 
اقتصادی  های  خسارت  بخش  در 
مستقیم می توان به مرگ تدریجی 
اثر  در  ها  جنگل  و  سبز  فضاهای 
مواجهه با آالینده ها ویا آسیب به آثار 
تاریخی، اشیاء و نمای ساختمان ها 
در اثر ساییدگی توسط ذرات معلق و 
یا ترکیبات شیمیایی آالینده بر روی 

آنها نام برد.
تعطیل شدن مناطق شهری آلوده 
چرخه  تعطیلی  درنتیجه  و  شده 
مالی  های  سیستم  کل  اقتصادی 
های  نمونه  دیگر  از  شهری  و 
خسارات اقتصادی از نوع مستقیم 

زیان های اقتصادی آلودگی هوا

آلوده حاوی منواکسید کربن منجر 
هموگلوبین  کربوکسی  افزایش  به 
خون شده که در شخص مواجهه 
حوصلگی  بی  و  سردرد  از  شده 
آغاز و در سطوح باالی آن تا مرگ 
پیش می رود. از دست دادن قوای 
از  مثل  عوارض  دیگر  و  تشخیص 
این  در  نیز  شادابی  دادن  دست 
ارزش  حال  دارد.  وجود  میان 
گذاری اقتصادی رسمی بر حیات 
)به هنگام مرگ( و یا عوارض دیگر 
که معموالً دیده نمی شوند، کاری 
معموالً  که  است  دشوار  بسیار 
و  احساسی  فلسفی،  مسائل  با 

مفهومی گره می خورد.
بر  ارزیابی  شیوه  و  تئوری  طبق 
از  عمر  انسانی،  سرمایه  اساس 
نیز در  مولد  فرد  رفته یک  دست 

آن می باشند.
تنفسی،  های  بیماری  به  ابتال 
این  تشدید  یا  و  ریوی  و  قلبی 
های  پدیده  بروز  اثر  در  و  امراض 
بستری  و  هوا  آلودگی  گوناگون 
قرار  تاثیر  تحت  شهروندان  شدن 
و  بیمارستان  یا  خانه  در  گرفته 
ورود به چرخه بهداشت و درمان 
و  مستقیم  هایی  هزینه  نیز  خود 
غیر مستقیمی را در بر می گیرد. 
خارجی  و  داخلی  های  سازمان 
در  مالي  خسارات  از  برآوردهای 
از آلودگی هوا  ، ناشی  طول سال 
بر شهر تهران ارائه داده اند. عمده 
و  ضرر  از  صحبت  آوردها  بر  این 
زیان های ناشی از هزینه بیماران 
و یا مرگ و میر ناشی از آلودگی 
هوای  استنشاق  است.  داشته  هوا 
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 سیاست های کلی محیط 
زیست ابالغی از سوی 
مقام معظم رهبری نیز 
افق روشنی را در پیش 

روی عبور از چالش 
آلودگی هوا پدید آورده 

است.

است  دیگری  ضررهای  برگیرنده 
از  دیده  آسیب  فرد  چنانچه  که 
به  شد  نمی  خارج  اقتصاد  چرخه 
باز  اقتصادی فردی و ملی  چرخه 

می گشت.
اگرچه غالبا اخبار و تحلیل ها به 
نقش توسعه اقتصادی در گسترش 
آلودگی های زیست محیطی می 
معادله  دیگر  طرف  از  اما  پردازند 
تواند  می  خود  نیز  هوا  آلودگی 
بر  را  مخربی  و  منفی  تاثیرات 
حرکت رو به رشد جوامع در حال 

توسعه بگذارد.
به طور کلی آنچه که تحت عنوان 
اثرات اقتصادی آلودگی هوا مورد 
گیرد  می  قرار  بررسی  و  طرح 
هزینه هایی است که تاثیر آلودگی 
هوا بر افزایش هزینه های سالمت 
گذارد.  می  درمان  و  بهداشت  و 
مرگ  میزان  معمولی  روزهای  در 
و میر در کالن شهر تهران روزانه 
150 نفر است اما در روزهای که 

آلودگی هوا باال است  این رقم به 
180 نفر افزایش می یابد و این به 
معنای از دست رفتن منابع انسانی 
های  بیماری  افزایش  همچنین  و 
مزمن است که هزینه سنگینی را 
به دوش بخش بهداشت و درمان 

کشور وارد می کند.
در سطح جهانی آمارهای متعددی 
هوا  آلودگی  اقتصادی  تاثیرات  از 
شده  ارائه  مختلف  کشورهای  بر 
است. برای مثال سازمان همکاری 
انتشار  با  توسعه  و  اقتصاد  های 
هوا  آلودگی  کرد  عنوان  گزارشی 
به کشورهای عضو این سازمان در 
سال 2010 رقم 1.7 هزار میلیارد 
و  است  کرده  تحمیل  هزینه  دالر 
در سال 2013 نیز این هزینه به 
2.3 هزار میلیاد دالر افزایش یافته 

است.
دالیل  به  ما  کشور  در  گرچه 
مختلف آمارهای رسمی از تاثیرات 
نمی  منتشر  هوا  آلودگی  مخرب 
شواهد  و  قرائن  تمامی  اما  شود 
بزرگ  وقوع یک چالش  از  حاکی 
دهد  می  شهرها  کالن  سطح  در 
که شاید نتایج تلخ و تاسف بار آن 
طی دهه های آتی رخ نشان دهد.

دهد  می  نشان  علمی  تحقیقات 
نقش عمده در آلودگی هوای کالن 
شهرها به وسایل نقلیه موتوری و 
آالینده  های  کارخانه  همچنین 
راهکارهایی  با  که  گردد  بازمی 
سبز،  فیلترهای  تعبیه  همچون 

توسعه حمل و نقل عمومی، خروج 
شهری،  محیط  از  آالینده  صنایع 
فرهنگ سازی برای عدم استفاده 
شخصی،  خودرو  از  غیرضروری 
گسترش فضای سبز شهری وغیره 
سیاست  است.  فصل  و  حل  قابل 
های کلی محیط زیست ابالغی از 
سوی مقام معظم رهبری نیز افق 
از  عبور  روی  پیش  در  را  روشنی 
آورده  پدید  هوا  آلودگی  چالش 
ها  سیاست  این  چهار  بند  است. 
با عنوان »پیشگیری و ممانعت از 
انتشار انواع آلودگی های غیرمجاز و 
جرم انگاری تخریب محیط زیست 
بازدارنده ی  و  مؤثر  مجازات  و 
تخریب کنندگان  و  آلوده کنندگان 
به  آنان  الزام  و  زیست  محیط 
همچنین  و   » خسارت.  جبران 
تحت  هشت  بند  ذیل  تبصره  سه 
می  سبز  اقتصاد  گسترش  عنوان 
از  عبور  منشور  عنوان  به  تواند 
تمامی  برای  هوا  آلودگی  چالش 

دستگاه ها قلمداد شود.

در روزهای معمولی میزان 
مرگ و میر در کالن شهر 

تهران روزانه 150 نفر است 
اما در روزهای که آلودگی 
هوا باال است  این رقم به 
180 نفر افزایش می یابد 
و این به معنای از دست 

رفتن منابع انسانی و 
همچنین افزایش بیماری 

های مزمن است
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گوناگون
شیـخ ما گفت: وحـي آمد به موسي »علیه السالم« 
میانه  از  کسي  بهترین  که  بگو  را  اسرائیل  بني  که 
خویش اختیارکني. هزار کس اختیار کردند وحي آمد 
که ازین هـزار بهترین اختیار کنید. صد بدر کردند. 
وحي آمد که ازین صد بهترین اختیار کنید. ده اختیار 
کردند. وحي آمد که ازین ده بـهترین اختیـار کنید. 
سه اختیـار کردند. وحـي آمد که ازین سه بهترین 
این  آمد که  اختیار کردند. وحي  یکي  اختیار کنید. 
یگانه را بگویید تا بترین بني اسرائیل را بیارد. چهار 
روز چهارم  بر مي گشت.  وگرد  مهلت خواست.  روز 
و  فساد  به  که  دید  را  مردي  مي شد.  فرو  کویي  به 
او  انواع فسق و فجور در  و  بود.  ناشایستگي معروف 

موجود، چنانکه در آن کـار انگشت نماي گشته بود. 
خواست که وي را ببرد. اندیشه یي به دلش درآمد 
که به ظاهر حکم نشـاید کرد روا بود کـه او را قدري 
و پایگاهي بود. به قـول مردمـان خطي به وي فرو 
نتوان کشید. و به این که خلق مـرا اختیار کردند، 
که تو بـهتري، غره نتوان گشت. چون هرچه کنم به 
گمـان خواهد بود؛ این گمان در حق خویش برم، 
بهتر. دستار در گردن خویش نهاد و آمد تا به نزد 
موسي. گفت: هرچند نگاه کردم هیچ کس را بتر از 
خویشتن نمي بینم. وحي آمد به موسي که این مرد 
بهترین ایشان است، نه بدانکه طاعت او بیش است، 

لیکن بدانکه خویشتن را بترین دانست.
اسرار التوحید  

بهترين َكس

پیامبر )صلي اهلل علیه و آله وسلّم( بین ابودرداء صحابه 
آن حضرت و سلمان فارسي عقد اخوت و برادري قرار 
عثمان  عهد  در  بقولي  و  دوم  خلیفه  زمان  در   . داد 
بقضاوت در »اورشلیم« )بیت المقدس( منصوب شده 
بود در زمان قضاوت نامه اي بسلمان نوشت و او را به 
بیت المقدس دعوت نمود. اینک متن نامه و پاسخ آن:

برادرم ! خدارا شکر فعال در بیت المقدس منزل دارم. 
سرزمیني است پر برکت و داراي آب و هوائي نیکو از 
همه باالتر سرزمین مقدس است. سرزمین پیامبران، 
سرزمیني که روزگاري انبیائي بزرگ همچون حضرات 
ابراهیم و موسي و عیسي و سلیمان و یعقوب و یوسف 
نیز  اینک  را در خود جاي داده و هم  السالم  علیهم 
بدن گرامي این عزیزان خدا را در بر گرفته است، چه 
مي شد اگر قدم رنجه میفرمودید و چند صباحي را 
در این شهر بیاد روزهائي که در مدینه طیبه در جوار 

رسول گرامي پروردگار بودیم بسر بریم.  
)برادر تو: ابودرداء(

برادر دیني ! نامه تو رسید مرا بسرزمین مقدس دعوت 
کرده بودي، نمیدانم هیچ مي داني که زمین کسي را 
افتخار  شایسته تقدیس نمي کند!؟ هیچ میداني که 

نامه ابودردا به سلمان فارسي و پاسخ آن

هیچ  ؟  باشد  او  مأواي  و  بمسکن  نمیتواند  انسان 
بزرگ  را  او  که  است  انسان  تنها عمل  که  میداني 

نموده سزاوار تقدیس مي کند؟
آري قدس انسان وابسته بعمل اوست نه بسرزمیني 
مدینه  در  یا  بودن؛  مّکي  ؛  دارد  منزل  آن  در  که 
داشتن  مأوا  المقدس  بیت  در  یا  و  گزیدن  منزل 

نمیتواند شرفي براي انسان باشد. 
طبابت  همانند  اي  پیشه  که  ام  شنیده  برادرم! 
بعهده تو گذاشته شده )قاضي شده اي( اگر طبیب 
خوشا  بخشي  مي  شفا  را  مریضان  و  مسیحادمي 
بحالت. ولي اگر طبیب نیستي و این منصب را بیجا 
اشغال کرده اي بترس از اینکه جان انساني را بخطر 

اندازي و خود را مستحق آتش گرداني.
را  کسي  هر  بزرگ.  است  منصبي  قضاوت  منصب 
تو  اگر  کند،  اشغال  را  پست  این  نیست  شایسته 
بحق  قضاوت  عهده  از  و  بیني  مي  لیاقت  خود  در 
به  را  این پست  بحالت، ولي هرگاه  برمیائي خوشا 
ناحق اشغال کرده اي واي بر تو ! از این مي ترسم 

که خود را وارد آتش سازي! هان که بیدار باش !
)برادرت سلمان(
)فیض الخاطر به نقل از مکتب االسالم(
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نرون  امپراطور 
خونخوار  رم

نماز بنیاد دين

رومیان  ي  همه  میکنم  آرزو 
داراي یك سر بودند و من با یك 
ضربه ي شمشیر آن را بر زمین         

مي انداختم.

قدیم  رم  دیوانه  امپراطور  نرون 
رواني  بیمار  به سال 52 میالدي 
هاي  هوس  ارضاي  براي  که  بود 
کشید  آتش  به  را  رم  شهر  خود 
هزاران نفر را قتل عام کرد حتي 
سر  کشت  را  همسرش  و  مادر 
انجام خودکشي کرد. تاریخ ظهور 

مسلماني  ستون  نماز  که  بدان 
است، و بنیاد دین است، و پیشرو و 
سید همه عبادتها است. هرکه این 
به  پنج فریضه به شرط خویش و 
آرد، عهدي  به جاي  وقت خویش 
تعالي-  حق-  با  را  وي  آید  بسته 
که در امان و حمایت وي باشد و 
چون کبائر دست بداشت، هر گناه 
دیگر که بر وي رود این پنج نماز 
کفارت آن همه باشد.و رسول )ص( 
گفت: ))مثل این پنج نماز همچون 
در  بر  که  روشن  است  آب  جوي 
سراي کسي مي رود و هر روز پنج 
بشوید؛  آب  بدان  را  خویشتن  بار 
ممکن شود که بر وي هیچ شوخي 
اهلل((  رسول  ))نه  گفتند:  بماند؟(( 
گفت: )) این پنج نماز گناه را آن 

چنان ببرد که آب شوخ را((.
))نماز  گفت:  )ص(  رسول  و 
دست  که  هر  است:  دین  ستون 
کرد((. ویران  خود  دین  بداشت، 

کارها  ))از  که  را  او  پرسیدند 
به  نماز   (( گفت:  فاضلتر؟((  چه 
و  داشتن((  پاي  به  خویش  وقت 

نماز است((  بهشت  ))کلید  گفت: 
بر  تعالي-  ))خداي-  گفت:  و 
فریضه  چیز  هیچ  بندگان خویش 
از توحید- دوستر  نگردانید- پس 
اگر چیزي  و  نماز،  از  نزدیک وي 
فریشتگان  داشتي،  این  از  دوستر 
داشتي،  مشغول  بدان  را  خود 
باشند-  نماز  اندر  همه  ایشان  که 
گروهي  و  رکوع،  اندر  گروهي 
و  پاي  بر  گروهي  و  سجود،  اندر 
که  و گفت: هر  نشسته((  گروهي 
بداشت،  دست  عمد  به  نماز  یک 
کافر گشت((- یعني نزدیک گشت 
بخلل  وي  ایمان  اصل  که  بدان 
شود، چنانکه گویند: هر که را اندر 
شد.  هالک  شد،  ضایع  آب  بادیه 
و  هالکت  به  رسید  نزدیک  یعني 
اول   (( گفت:  و  افتاد.  خطر  اندر 
قیامت،  نگاه کنند روز  چیزي که 
نماز بود: اگر تمام باشد و به شرط 
به  عملها  دیگر  و  بپذیرند،  بود، 
تبعیت وي چنانکه باشد بپذیرند، 
باز  وي  روي  بر  بود،  ناقص  اگر  و 

زنند، با همه اعمال دیگرش((.

   و رسول )ص( گفت: )) هر که 
طهارت نیکو کند و نمازي به وقت 
سجود  و  رکوع  و  بگزارد  خویش 
وي نیکو بجا آرد، و به دل خاضع 
همي  وي  نماز  باشد  متواضع  و 
شود تا به عرش- سپید و روشن- 
تعالي-  که خداي-  گوید  همي  و 
نگاه  تو مرا  نگاه دارد، چنانکه  ترا 
بوقت  نه  نماز  که  هر  و  داشتي 
کند و طهارت نیکو نکند، و رکوع 
و  خضوع  و  نکند،  نیکو  سجود  و 
خشوع تمام در آن بجاي نیارد آن 
نماز همي شود تا به آسمان- سیاه 
و تاریک- و همي گوید: )) خداي- 
ترا ضایع گرداناد، چنانکه  تعالي- 
تو مرا ضایع گذاشتي!، تا آنگاه که 
حق- تعالي- خواهد که نماز وي 
چون جامه خلق اندر هم بپیچند 
نیز  و  زنند.((  باز  وي  روي  بر  و 
))بترین دزدان  رسول)ص( گفت: 
آن است که از نماز بدزدد((.      

کیمیاي سعادت  

دیوانه هائي را در سینه دارد که 
و  جهان  به  تسلط  جنون  دچار 
اند  داشته  را  خود  قدرت  بسط 
خون انسانها را ریخته اند که نام 
ننگین آنها صفحات تاریخ را سیاه 

کرده است. 
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صــورت  بــه  ارز  نــرخ  تعییــن 
دســتوری توســط دولــت از جملــه 
اســت  قدیمــی  سیاســت های 
کــه چنــد دهــه اســت در جامعــه 
ــش  ــود، چنانچــه پی ــال می ش دنب
ــه  از ایــن نیــز بارهــا دولــت بنــا ب
مصلحــت اقــدام بــه افزایــش نــرخ 
ــال  ــوان مث ــه عن ــود، ب ارز کــرده ب
زمانــی کــه دولــت در تامیــن منابع 
خــود دچــار مشــکل می شــد و بــا 
ــد  ــه می ش ــد مواج ــش درآم کاه
بــه افزایــش قیمــت دالر مبــادرت 
می کــرد تــا از ایــن طریــق بتوانــد 

ــد. ــران کن کســری خــود را جب
سیاســت های  دســت  همیــن 
برخــی  انضمــام  بــه  دولــت 
رفتار هــای غلــط اقتصــادی دیگــر 
نظیــر چــاپ اســکناس، ســبب 
شــد تــا طــی ســال ها قــدرت 
ــش  ــه روز کاه ــران روز ب ــال ای ری
ــی و  ــر س ــروز ه ــد و ام ــدا کن پی
چنــد هــزار واحــد از پــول رســمی 
کشــور، برابــر بــا یــک دالر باشــد.

ــد  ــر می رس ــال به نظ ــن ح ــا ای ب
بــه تازگــی مســووالن و دولــت 
مــردان متوجــه شــده اند ایــن 
قبیــل سیاســت ها صحیــح نیســت 
ــورت  ــه ص ــه ب ــرخ ارز ن ــر ن و اگ
دســتوری بلکــه بــر اســاس کاهش 
و تقاضــا تعییــن شــود نتیجــه 
ــی دارد، کمــا اینکــه  بهتــری در پ
قائم مقــام بانــک مرکــزی نیــز 
تعییــن نــرخ دســتوری ارز را یــک 
ــد. ــورده خوان ــت خ ــرح شکس ط

نياز به اصالحات ساختاری در نظام پولى
ــه  ــا توج ــاس ب ــن اس ــر ای ب
بــه اینکــه پیــش از ایــن 
نیــز بانــک مرکــزی همــواره 
دســتوری بودن قیمــت ارز را 
انــکار می کــرد و تنهــا ادعای 
کنتــرل بــر بــازار را داشــت، 
اینکــه اکنــون می گوینــد 
ارز  نیســت  قــرار  دیگــر 
دســتوری  صــورت  بــه 
ــی  ــود کم ــرخ ش ــن ن تعیی

ــد. ــه نظــر می رس ــز ب متناقض آمی
افــزون بــر ایــن، اگرچه دولــت روی 
تقاضــا در بــازار تاثیــری نــدارد امــا 
می توانــد از طریــق کاهــش یــا 
افزایــش عرضه ارز نــرخ ارز را دچار 
تحــول کنــد و در نتیجــه اگرچــه 
ایــن تغییــر قیمــت دســتوری 
ــر  ــه ه ــا ب محســوب نمی شــود ام
حــال نمی تــوان گفــت کــه دولــت 
توانایــی دخالــت در بــازار را نــدارد.

بــا  مرکــزی  بانــک  قائم مقــام 
ــد از انقــالب  ــه اینکــه بع اشــاره ب
ــای ســود  ــواره نرخ ه اســالمی هم
ــتوری و  ــورت دس ــه ص ــی ب بانک
اداری تعییــن  شــده اســت، گفــت: 
امــروز سیاســت نــرخ دســتوری بــا 
شکســت مواجــه شــده و امیدواریم 
بــا اصــالح سیاســت ها، نرخ هــا 
ــرار گرفتــه و  در مســیر صحیــح ق
ــورم کاهــش  ــرخ ت ــا ن متناســب ب

یابنــد.
اکبــر کمیجانــی، قائم مقــام بانــک 
پولــی  ، سیاســت های  مرکــزی 
ارزی را مکمــل سیاســت های  و 

اقتصــادی  بخش هــای  ســایر 
دانســت و افــزود: بخــش حقیقــی 
ــد حرکــت  ــی می توان اقتصــاد زمان
کنــد کــه در کنــار آن یــک بخــش 
مالــی فعــال قــرار گیــرد. بــه بیــان 
ــی  ــش حقیق ــرک بخ ــر، تح دیگ
اقتصــاد نیازمنــد بخــش مالــی 
مشــکالت  از  عــاری  و  کارآمــد 
اســت. در حــال حاضــر بــازار پــول 
کشــور بــه عنــوان اصلی تریــن 
همچــون  مالــی  بــازار  بازیگــر 
بــا  اقتصــاد  حقیقــی  بخــش 
مشــکالت ســاختاری مواجــه بــوده 
و بنابرایــن بــرای تحریــک بخــش 
حقیقــی اقتصــاد نیازمنــد اصــالح 

ــت. ــاختار اس س
انضبــاط  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ســوی  از  آن  رعایــت  و  مالــی 
بــرای  الزم  پیش شــرط  دولــت 
سیاســت های  در  انضباط گرایــی 
کــرد:  تصریــح  اســت،  پولــی 
کار  بــه  شــروع  خوشــبختانه 
دولــت یازدهــم، بــا انضبــاط مالــی، 
حاکمیــت عقالنیــت و منطــق 
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ــرای  ــتر الزم ب ــود و بس ــراه ب هم
برقــراری انضبــاط پولــی و مالی در 
ــت. در نتیجــه  کشــور شــکل گرف
سیاســت های  بــودن  مکمــل 
ــاهد  ــی، ش ــی و پول ــاط مال انضب
کاهــش قابــل مالحظــه نــرخ تورم 
نوســانات  مناســب  مدیریــت  و 
ــی  ــم. کمیجان ــاد بودی ارز در اقتص
نقــش کاهــش قیمــت نفــت را 
در متغیر هــای اقتصــادی مهــم 
دانســت و اظهــار داشــت: در ســال 
1393، رشــد اقتصــادی خوبــی 
ــت  ــاه، قیم ــا در آذرم ــتیم ام داش
ــد کاهشــی را در پیــش  نفــت رون
گرفــت. کاهــش قیمــت هربشــکه 
نفــت از آذرمــاه ســال 1393 و 
 25 حــدود  دالر   75 حــدود  از 
ــداوم داشــته  ــروز ت ــه ام ــا ب دالر ت
ــن در فصــل چهــارم  اســت بنابرای
ــی  ــیب های ناش ــال 1393، آس س
از کاهــش قیمــت نفــت در اقتصاد 
ایــران خــود را نشــان داد و بــر 
اســاس بررســی تحــوالت بازار های 
جهانــی، خصوصــا بــا کاهش رشــد 
ــن و  اقتصــادی در کشــورهای چی
هنــد،  ادامــه رونــد کاهــش قیمــت 

نفــت پیش بینــی شــد.
ــور  ــزی مح ــک مرک ــام بان قائم مق
بانــک  پولــی  سیاســت های 
مرکــزی را مهــار ســه متغیــر 
شــامل  کالن  اقتصــاد  کلیــدی 
کنتــرل نــرخ تــورم، ثبــات نســبی 
ــود  ــرخ س ــالح ن ــازار ارز و اص در ب
بانکــی اعــالم و عنــوان کــرد: 
ــی ضمــن توجــه  سیاســتگذار پول
ــرای  ــادی در اج ــد اقتص ــه رش ب
ــی و  ــاری، پول ــت های اعتب سیاس

ارزی، مهــار تــورم را اولویــت اصلی 
ــاط  ــه ارتب ــه ب ــا توج ــرار داد. ب ق
ســه گانه میان ســه متغیــر کلیدی 
نــرخ ارز، نــرخ تــورم و نــرخ ســود 
بانکــی در اقتصــاد و آثــار متقابــل 
ــه  ــا ک ــور، از آنج ــای مذک متغیره
ــورم  ــرخ ت ــی نظــری ن ــق مبان طب
ــز  ــته و نی ــر گذاش ــرخ ارز اث ــر ن ب
ــورم  ــرخ ت ــی از ن ــود بانک ــرخ س ن
ــرخ  ــذا کنتــرل ن ــرد، ل ــر می پذی اث
تــورم و مدیریــت انتظــارات تورمی 
از طریــق ایجــاد ثبــات در بــازار ارز 
ــرار  ــی ق اولویــت اصلــی مقــام پول
ــدت  ــد در میان م ــا بتوان ــت ت گرف
تناســب مطلــوب را میــان این ســه 
متغیــر کلیــدی در اقتصــاد کشــور 
برقــرار کنــد. بــا مهــار شــدن 
بی ثباتــی و تــورم، فعالیت هــای 
اقتصــادی افزایــش یافتــه و محیط 
امــن بــرای ســرمایه گذاری فراهــم 

می شــود.
ــاد  ــه انتق ــخ ب ــی در پاس کمیجان
عــده ای کــه بانــک مرکــزی را 
ــت های  ــرای سیاس ــه اج ــم ب مته
انقباضــی و توجــه صــرف بــه 
در  گفــت:  می کننــد،  تــورم 
شــاخص های علمــی، شــاخصی 

مــورد  ایــن خصــوص  در  کــه 
توجــه اســت، رشــد نقدینگــی 
اســت. نقدینگــی در ســال 1392، 
25/9 درصــد، در ســال 1393 بــه 
میــزان 22/3 درصــد، در 12 ماهــه 
ــه آذرمــاه ســال 1394،  منتهــی ب
ــه منتهــی  24/6 درصــد و در هفت
بــه 17 دی ماه امســال در مقایســه 
بــا هفته مشــابه ســال قبــل، 27/2 
درصــد رشــد کــرده اســت بنابراین 
ــان  ــی نش ــد نقدینگ ــاخص رش ش
می دهــد کــه سیاســت های پولــی 
ــک  ــزی ی ــک مرک ــاری بان و اعتب
طرفــه برای مهــار تورم نبــوده و در 
کنــار آن، توجــه منطقــی به رشــد 
اقتصــادی نیز داشــته اســت. ضمن 
آنکــه برمبنــای مبانــی نظــری باید 
ارتبــاط منطقــی میــان نــرخ رشــد 
نقدینگــی و نــرخ رشــد اقتصــادی 
برقــرار باشــد، در غیــر ایــن صورت 
رشــد بــاالی نقدینگــی منجــر بــه 

ــود. ــاال می ش ــورم ب ــرخ ت ن
ــه  ــد واری از اینک ــراز امی ــا اب وی ب
ــه  ــال 1395 ب ــورم در س ــرخ ت ن
ســطح تــک رقمــی برســد، افــزود: 
تــالش می کنیــم نــرخ ســود را 
ــه ســطح منطقــی کاهــش  ــز ب نی

ــم. دهی
مهــم  بــا  بانکــی  مقــام  ایــن 
دانســتن عملکــرد بانــک مرکــزی 
در بــازار بیــن بانکــی عنــوان کــرد: 
براســاس مصوبــه مجمــع عمومــی 
در 1393/9/24  مرکــزی  بانــک 
رفــع تنگنــای اعتبــاری بانک هــا و 
اصــالح نــرخ ســود بانکــی از طریق 
ــرای  ــزام ب ــه الت ــرخ وج کاهــش ن
اضافــه برداشــت بانک هــای دولتی 

سیاستگذار پولی ضمن 
توجه به رشد اقتصادی 
در اجرای سیاست های 
اعتباری، پولی و ارزی، 
مهار تورم را اولویت 

اصلی قرار داد.
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متناســب بــا نرخ ســود تســهیالت 
قــرار  تاکیــد  مــورد  تکلیفــی 
گرفــت. از ســوی دیگــر بــا مصوبــه 
مــورخ 1394/2/8 شــورای پــول و 
اعتبــار مبنــی بــر رفــع تنگناهــای 
نقدینگــی بانک هــا، ســاماندهی 
اضافــه برداشــت بانک هــا، کاهــش 
ــا و  ــپرده قانونی بانک ه ــبت س نس
ــازار بیــن بانکــی ریالــی  تعمیــق ب
در دســتور کار بانــک مرکــزی قرار 
گرفــت. در نتیجــه ایــن اقدامــات، 
ــی از  ــن بانک ــازار بی ــود ب ــرخ س ن
ــل  ــد در اوای ــدود 30-29 درص ح
ســال جاری بــه حــدود 20 درصــد 
و کمتــر از آن طــی روزهــای اخیــر 
کاهــش پیــدا کــرده و حجــم 
ــازار  ــادالت ب ــی از مب ــل توجه قاب
ــرخ انجــام  ــن ن ــا ای بیــن بانکــی ب
ــه  ــی ب ــن بانک ــازار بی ــود. ب می ش
ــد  ــکان را می ده ــن ام ــا ای بانک ه
ــه برداشــت و  ــه جــای اضاف کــه ب
ایجــاد رقابــت ناســالم بــرای جذب 
ســپرده، از منابــع شــفاف و بــا 
ــدت  ــاه م ــای کوت ــارت، نیاز ه نظ
ــن  ــد. ضم ــرف کنن ــود را برط خ
آنکــه بانــک مرکــزی معتقد اســت 
بــا تعدیــل اصولــی نرخ هــای ســود 
ــرایط الزم  ــی، ش ــن بانک ــازار بی ب
ــرخ ســود بانکــی  ــرای کاهــش ن ب
و  می شــود  فراهــم  کشــور  در 
ضرورتــی بــرای مداخلــه مســتقیم 
در تعییــن نرخ هــای ســود بانکــی 

نیســت.
بــه  اشــاره  بــا  کمیجانــی 
رکــود  از  خــروج  سیاســت های 
اقتصــاد بیــان کــرد: بانــک مرکــزی 

ــادی  ــم اقتص ــا تی ــی ب در همراه
دولــت در جهــت تســریع خــروج از 
رکــود اقتصــادی اقداماتــی همچون 
ــی  ــپرده قانون ــبت س ــش نس کاه
بانک هــای تجــاری و موسســات 
اعتبــاری، اجــازه خریــد اســناد 
تجــاری )خریــد دیــن( ارائــه شــده 
ناشــی از فــروش مدت دار خــودروی 
ماشــین آالت  و  داخــل  تولیــد 
تســهیالت  اعطــای  کشــاورزی، 
ــق  ــدی از طری ــای تولی ــه بنگاه ه ب
اعطــای تســهیالت خریــد دیــن از 
ــای  ــرح اعط ــا و ط ــوی بانک ه س
ــب کارت  ــرد در قال ــهیالت خ تس
ــای  ــد کااله ــرای خری ــاری ب اعتب
ــل را  ــد داخ ــادوام تولی ــی ب مصرف
ــات مشــابهی را  انجــام داده و اقدام

ــی دارد. ــت بررس ــز در دس نی
مرکــزی  بانــک  قائم مقــام 
همچنیــن ضمــن اشــاره بــه نیــاز 
اصالحــات ســاختاری در نظــام 
اظهــار  مالــی کشــور  و  پولــی 
ــار  داشــت: حــدود 90 درصــد از ب
ــر دوش  ــاد ب ــی اقتص ــن مال تامی
ــا  ــی کشــور اســت ام ــبکه بانک ش
مشــکالتی  بــا  بانکــی  شــبکه 
نظیــر مطالبــات حــدود 110 هــزار 
میلیــارد تومانــی از بخــش دولتــی، 
 95 حــدود  معــوق  مطالبــات 
ــش  ــی از بخ ــارد تومان ــزار میلی ه
غیردولتــی و انجمــاد دارایی هــا در 
بخــش امــالک و مســتغالت مواجه 
ــا  ــوده کــه باعــث شــده اســت ت ب
ــع  ــی از مناب ــل توجه ــش قاب بخ
آنهــا منجمــد شــود. بنابرایــن نظام 
بانکــی کشــور نیازمنــد اصالحــات 

ســاختاری اســت تــا ضمــن رفــع 
مشــکالت تنگناهــای اعتبــاری 
و انجمــاد دارایی هــا، بخشــی از 
بــار تامیــن مالــی اقتصــاد توســط 
ــه  ــازار ســرمایه تامیــن شــده و ب ب
ایــن طریــق بســتر بــرای کاهــش 
بیشــتر نــرخ ســود بانکــی فراهــم 
شــود. وی در پایــان بــا اشــاره بــه 
ــم  ــا تحری ــرایط پس ــه در ش اینک
قــرار داریــم، تاکیــد کردنــد: انتظار 
اقتصــادی  فضــای  در  مــی رود 
جدیــد حاکــم بــر کشــور بــا 
دسترســی بــه منابــع مســدود 
شــده در خــارج کشــور، دسترســی 
خارجــی،  مالــی  منابــع  بــه 
ــوه  ــاالت وج ــهیل در نقل و انتق تس
بانکــی و کاال و کاهــش هزینــه 
نقل وانتقــاالت مالــی و کاالیــی، 
شــرایط و بســتر بــرای رونــق 
بخشــی بــه اقتصــاد فراهــم شــود. 
ــش ســرمایه  ــن حــال، افزای در عی
ــای  ــاماندهی بدهی ه ــا، س بانک ه
دولــت بــه بانک هــا، اســتقرار و 
ــی و  ــتاندارد های نظارت ــت اس رعای
احتیاطی در جهــت تقویت نظارت 
بانکــی، ســاماندهی بدهی هــای 
تــداوم  بانک هــا،  غیرمعــوق 
ــاری  ــات اعتب ــاماندهی موسس س
غیرمجــاز، اصــالح قوانیــن پولــی و 
بانکــی و یکسان ســازی نــرخ ارز از 
جملــه اصالحــات ســاختاری نظام 
بانکــی کشــور اســت ضمــن آنکــه 
انتظــار مــی رود در کنــار اقدامــات 
ــات  اصالحــی نظــام بانکــی، اقدام
بخــش  ســاختاری  اصالحــی 
حقیقــی نیــز مــورد توجــه جــدی 

ــرد. ــرار گی ق
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در شــرایط کنونــی بــا توجــه بــه 
ــک  ــت ت ــن سیاس در پیش گرفت
ــرخ ارز در ســال  نرخــی شــدن ن
ــازار ارز  ــت، ب ــط دول ــده توس آین
مناســبی  فضــای  نمی توانــد 
ــی  ــع مال ــن مناب ــرای جــذب ای ب
ــا توجــه  باشــد. از طــرف دیگــر ب
ــازار  ــازده ب ــه جذابیــت پائیــن ب ب
ــاخص کل  ــش ش ــرمایه و کاه س
ــته،  ــال گذش ــی دو س ــورس ط ب
ســود  نــرخ  کــه  صورتــی  در 
ســپرده های بانکــی بــه انــدازه ای 
ــی  ــرخ واقع ــه ن ــد ک ــش یاب کاه
ســود ســپرده ها منفــی شــود، 
پس اندازهــا  جهت گیــری 
بــه ســمت بــازار دارایی هــای 
مســکن  ماننــد  غیرمنقــول 

ــود. ــد ب خواه
ــزار سیاســت پولــی،  مهم تریــن اب
تغییــر نرخ بهره اســت. هنگـــامی 

بازگشت رونق به بازار مسكن در سال 95

کـــه نـــرخ بهره به واســطه اعمال 
یــک سیاســت پولــی کاهــش 
میــزان پس انــداز در  می یابــد، 
وام گیــری  و  کاهــش  بانک هــا 
می یابــد.  افزایــش  بانک هــا  از 
نقدینگــی  منابــع  مقابــل،  در 
ــای  ــمت بازاره ــه س ــده ب آزاد ش
می شــود.  ســرازیر  دیگــر 
ــولی از  ــت پـ ــابراین، سیاسـ بنـ
طریــق عملکــرد نهادهــای مالــی 
اقتصــاد  اوضــاع  در  تحــول  و 
ــأثر  ــالی را متـ ــتم مـ کالن سیس
سیســتم  نوســانات  می کنــد. 
ــرات  ــه تغیی ــر ب ــز منج ــی نی مال
مختلــف  دارایی هــای  قیمــت 
می شــود. بنابرایــن رونــق قیمــت 
قیمــت  ویــژه  بــه  دارایی هــا 
ــا  ــی ب ــاط تنگاتنگ ــکن ارتب مس

رشــد نقدینگــی دارد.
بخش هــای  از  مســکن  بخــش 

اقتصــادی  هــر  در  پیشــرو 
اســت کــه توجــه بـــه آن عـــالوه 
اجتماعــی  ژرف  تأثیــرات  بــر 
اقتصــادی  به لحــاظ  فرهنگــی، 
اهمیــت  بســیارحائز  نیــز 
اســت. ایــن بخــش از طریــق 
مصرفــی  مخــارج  بــر  تأثیــر 
بخــش  ســرمایه گذاری  و 
ســاختمان و بخش هــای وابســته 
اقتصــادی  رشــد  ایجــاد  بــا 
از  یکــی  اشــتغال  ایجــاد  و 
اقتصــاد  محــرک  بخش هــای 

می شــود. محســوب 
افزایــش حجــم نقدینگــی، اگــر با 
افزایــش تولیــد و عرضــه کاالهــا 
و خدمــات مــورد نیــاز همــراه 
بــود  تــورم زا خواهــد  نباشــد، 
ــی  ــطح عموم ــش س ــه افزای و ب
قیمت هــا خواهــد انجامیــد. در 
شــرایط تورمــی )ناشــی از فزونــی 
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ــه  ــبت ب ــول نس ــم پ ــن حج یافت
تــوان تولیــدی اقتصــاد( گرایــش 
ــل  ــت تبدی ــردم جه ــی م عموم
پــول بــه کاالهــای بادوامــی کــه 
ــش از  ــا بی ــادی آنه ــازده اقتص ب
ــورد انتظــار اســت  ــورم م ــرخ ت ن
افزایــش می یابــد و مســکن از 
جملــه پربازده تریــن کاالهــای 
بــاداوم اســت و در نتیجــه، در 
ــت اقتصــادی  ــورم، اهمی ــان ت زم

عمــده ای پیــدا می کنــد.
نــرخ  کاهــش  صــورت  در 
ســود ســپرده های بانکــی کــه 
کاهــش جذابیــت  بــه  منجــر 
ــت  ــک جه ــپرده گذاری در بان س
ــود و  ــی می ش ــظ ارزش دارای حف
ــاکان  ــه کم ــی ک ــرایط فعل در ش
اقتصــاد ایــران دچــار نــرخ تــورم 
دو رقمــی اســت، افــراد بــرای 
ــی خــود  ــع مال حفــظ ارزش مناب
ظرفیت هــای  از  اســتفاده  و 
ســوددهی در ســایر بازارهــای 
مالــی به دنبــال انتخــاب بــازار 
از  را  خــود  ســرمایه  مناســب، 
بانک هــا خــارج خواهندکــرد و بــا 
مقایســه بــازده دارایی هــا، دســت 
بــه انتخــاب و انتقــال دارایی هــای 
ــای ارز،  ــه یکــی از بازاره خــود ب
ــای  ــایر کااله طــال، مســکن و س

بــادوام خواهنــد زد.
در شــرایط کنونــی بــا توجــه 
سیاســت  پیش گرفتــن  در  بــه 
ــک نرخــی شــدن ارز در ســال  ت
نمی توانــد  ارز  بــازار  آینــده، 
ــذب  ــرای ج ــبی ب ــای مناس فض
از  باشــد.  مالــی  منابــع  ایــن 

بــه  توجــه  بــا  دیگــر  طــرف 
بــازار  بــازده  پائیــن  جذابیــت 
ــاخص کل  ــش ش ــرمایه و کاه س
ــته،  ــال گذش ــی دو س ــورس ط ب
ســود  نــرخ  کــه  صورتــی  در 
ســپرده های بانکــی بــه انــدازه ای 
ــی  ــرخ واقع ــه ن ــد ک ــش یاب کاه
ســود ســپرده ها منفــی شــود، 
پس اندازهــا  جهت گیــری 
بــه ســمت بــازار دارایی هــای 
مســکن  ماننــد  غیرمنقــول 

خواهــد بــود.
بــا  مســکن  بــازار  در  امــا 
توجــه بــه کاهــش چشــم گیر 
پروانه هــای صــادر شــده ســاخت 
ــته و  ــال گذش ــی س ــکن ط مس
شــکل گیری نقطــه عطــف تغییــر 

ــکان  ــکن، ام ــود مس ــیکل رک س
از  جدیــدی  دوره  شــکل گیری 
ــود  ــکن وج ــازار مس ــق در ب رون

دارد.
بــا توجــه بــه تحــوالت آتــی 
و  مســکن  مــوازی  بازارهــای 
رونــد  شــکل گیری  همچنیــن 
جدیــدی در نمــودار قیمتــی ایــن 
ــد دوران  ــر می رس ــه نظ ــازار، ب ب
ــک  ــود نزدی ــان خ ــه پای ــود ب رک

ــت. اس
ــد  ــی رش ــه پیش بین ــه ب ــا توج ب
ــال  ــدی در س ــادی 5 درص اقتص
افزایــش  مبیــن  کــه   1395
خدمــات  و  کاال  تولیــد  ارزش 
ــت  ــن سیاس ــد و همچنی می باش
ــزی  ــک مرک ــی انبســاطی بان پول
از  بخشــی  شــدن  مســترد  و 
نقدینگــی بــه جامعــه در اثــر 
کاهــش  بهــره،  نــرخ  کاهــش 
همچنیــن  و  قانونــی  ذخیــره 
بــازار  در  بهــره  نــرخ  کاهــش 
بیــن بانکــی، ایــن ســؤال مطــرح 
ایــن  افزایــش  کــه  می شــود 
ــازار را  ــدام ب ــی ک ــم نقدینگ حج

هــدف قــرار خواهــد داد؟
اطــالع از تصمیمــات مقامــات 
ــور  ــاز، به منظ ــد و تصمیم س ارش
جهــت  صحیــح  برنامه ریــزی 
ســرمایه گذاری  در ســال آتــی در 
ــی  ــب و کار، ضرورت ــه کس عرص
ــای  ــت. دغدغه ه ــر اس انکارناپذی
فعــاالن اقتصــادی بــه منظــور 
نحــوه بــرون رفــت از چالش هــای 
و  آینــده  ســال  در  موجــود 
مدیریــت  نحــوه  چگونگــی 
ســبدهای ســرمایه گذاران، مــا 
ــور  ــا حض ــا ب ــت ت ــر آن داش را ب
فعــاالن  و  ســرمایه گذاران 
ــم  ــو و تصمی ــادی از یک س اقتص
کالن  حوزه هــای  در  گیــران 
دیگــر  ســویی  در  اقتصــادی 
ــاط  ــرای ارتب ــل ب ــی بی بدی امکان
ــم  ــدی را فراه ــر کلی ــن عناص ای

ــم. آوری

افزایش حجم نقدینگی، اگر 
با افزایش تولید و عرضه 

کاالها و خدمات مورد نیاز 
همراه نباشد، تورم زا خواهد 

بود و به افزایش سطح 
عمومی قیمت ها خواهد 

انجامید.
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تكلیف قانون هدفمندی يارانه ها در برنامه ششم توسعه چیست؟ 

یارانه ها  هدفمندی  قانون  تکلیف 
در برنامه ششم توسعه چیست؟

در  توسعه  ششم  برنامه  متن  در 
»به  است:  آمده  یارانه ها  مورد 
با  می شود  داده  اجازه  دولت 
تصویب شورای اقتصاد قیمت آب، 
کاالها  سایر  و  انرژی  حامل های 
رعایت  با  را  یارانه ای  خدمات  و 
مالحظات اجتماعی و اقتصادی و 
حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای 
صنایع و تولیدات، به تدریج تا سال 
حاصل  منابع  از  و  اصالح   1399
افزایش  برای  هدفمند  به صورت 
تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش 
شدت انرژی و ارتقای شاخص های 
عدالت اجتماعی از قبیل پرداخت 
حمایت های  و  مستقیم  یارانه 
نیازمند،  خانوارهای  از  اجتماعی 
ساالنه  بودجه های  چارچوب  در 

اقدام الزم را به عمل آورد.«
در  توسعه  ششم  برنامه  در  آنچه 
کلی  بسیار  آمده  یارانه ها  مورد 

است اما برآورد کلی آن این است 
که دولت تا سال 99 باید از محل 
انرژی  حامل های  قیمت  اصالح 
تولید،  افزایش  برای  را  منابعی 
اختصاص  بهره وری  و  اشتغال 
این  از  بخشی  همچنین  و  دهد 
یارانه های  پرداخت  صرف  منابع 
اجتماعی  حمایت های  و  مستقیم 

خانوارهای نیازمند شود.
اما دولت در این برنامه نه به میزان 
افزایش قیمت ساالنه یا پنج ساله 
حامل های انرژی اشاره کرده و نه 
نحوه پرداخت و تعیین و شناسایی 
خانوارهای نیازمند یارانه نقدی را 
مشخص کرده است. تنها در جمله 
انتهایی این بخش آمده که یارانه ها 
و میزان آن در قالب بودجه ساالنه 

مشخص می شود.
 95 سال  بودجه  الیحه  در  اما 
برنامه  اجرای  سال  اولین  که  هم 
ششم توسعه خواهد بود، به مساله 
هدفمندی یارانه ها به صورت کلی 

پرداخت شده است. در تبصره 14 
اجازه  دولت  به  بودجه 88  الیحه 
داده شده در سال 95 تا سقف 48 
از  استفاده  با  تومان  میلیارد  هزار 
و  نقدی  پرداخت  روش های  انواع 
و  هدف  خانوارهای  به  غیرنقدی 
برای  همچنین  و  توزیع  نیازمند، 
ارائه  خدمات حمایتی و کمک به 

بخش تولید اقدام کند.
مشخص  بودجه  الیحه  از  آنچه 
در  دولت  که  است  این  می شود 
الیحه بودجه هم به صورت کامال 
کلی به مساله هدفمندی یارانه ها 
این  اعتبارات  سقف  و  پرداخته 
نشان می دهد در سال 95  قانون 
اجرای  نحوه  در  تغییری  هیچ 
رخ  نیست  قرار  یارانه ها  قانون 
قانون  مصوبه  رغم  علی  و  دهد 
بر حذف شش میلیون  94 مبنی 
نادیده  را  قانون  این  دولت  نفری، 
قبل  روال  به  است  قرار  و  گرفته 
ادامه دهد. با این تفاسیر از بررسی 
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الیحه بودجه و قانون ششم توسعه 
اولیه رسید؛  به دو فرض  می توان 
و  هسته ای  گشایش  اینکه  اول 
به  امیدوار  را  دولت  برجام  اجرای 
بهبود فضا و در نهایت درآمدهای 
خود در سال آینده کرده و دولت 
را  نفری  قید حذف شش میلیون 
زده و قرار است با روال گذشته به 
یارانه ها  هدفمندی  قانون  اجرای 
این  فرض  دهد.دومین  ادامه 

انتخابات  است که دولت در سال 
تکلیف  کردن  نهایی  قید  مجلس 
یارانه ها را زده، چون می داند این 
مانند  بودجه  الیحه  در  تبصره 
جنجالی ترین  گذشته  سال های 
بخش است که هم مجلس تالش 
بر  را  آن  مسوولیت  بار  می کند 
عهده نگیرد و هم دولت خواسته 
موضوع  این  به  مستقیم  خیلی 
قانونی  مسوولیت  تا  نکند  اشاره 

در  و  نباشد  گردنش  بر  خاصی 
با  متناسب   95 سال  در  نهایت 
و  بگیرد  اقتصادی تصمیم  شرایط 
مانند امسال به عدم اجرای قانون 
متهم نشود. در این صورت دولت 
به سادگی می تواند در سال آینده 
بگیرد  تصمیم  شرایط  به  توجه  با 
که آیا عده ای را حذف کند و یا نه.

چشم انداز گردشگری ايران در روزهای بدون تحريم

گردشگری یکی از مهم ترین منابع 
درآمدی است که در شرایط فعلی 
قیمت  شدید  افت  به  توجه  با 
کرد.  تکیه  آن  به  می توان  نفت 
ایران  نفت  قیمت  حاضر  حال  در 
که  رسیده  دالر   25 محدوده  به 
از کمترین میزان قیمت نفت در 
تر  پایین  میالدی  گذشته  سال 
سال 2015  در  ایران  نفت  است. 
 64 تا  74 سنت  و  دالر   30 بین 
شده  معامله  سنت   96 و  دالر 
قیمت  گزارش  این  طبق  است. 
هفته  در  ایران  سبک  خام  نفت 
 25 )جمعه  ژانویه   15 به  منتهی 
دی(، 3 دالر و 56 سنت کاهش 
سنت   79 و  دالر   25 به  و  یافته 

رسیده و قیمت نفت خام سنگین 
با سه دالر و 41 سنت  نیز  ایران 
سنت   41 و  دالر   22 به  کاهش 

برای هر بشکه رسیده است.
این صنعت  ارزی  درآمد  پتانسیل 
هم عرض درآمد نفت است و در 
شرایط کنونی و با توجه به کاهش 
به  توجه  دنیا،  در  نفت  قیمت 
پیش  از  بیش  گردشگری  صنعت 

ضرورت دارد
از  بیش  ورود  حال،  همین  در 
نفت  بازار صادرات  به  ایران  پیش 
عامل  نیز  تحریم  پسا  شرایط  در 
دیگری است که به عوامل کاهش 
دهنده قیمت نفت کمک می کند.

این در حالی است که سهم ایران 

در گردشگری بین المللی با وجود 
ظرفیت های  و  فراوان  جاذبه های 
بالقوه باالی این صنعت در کشور، 
بسیار ناچیز و طبق آمارهای اعالم 

شده در حدود 0/5 درصد است.
توسعه  سازمان  عمومی  روابط 
تجارت در پایان دی ماه به نقل از 
سازمان  تجاری  معاون کمک های 
که  نوشت  ایران  تجارت  توسعه 
در  ایران  خدمات  صادرات  سهم 
دالر  میلیارد   8 گردشگری  حوزه 
در سال است که در مقایسه با رقم 
پول  گردش  دالر  میلیارد   1500
سطح  در  گردشگری  صنعت  در 
به  ناچیز«  »سهم  یک  بین المللی 

شمار می رود.
محمدرضا  گزارش،  این  اساس  بر 
مودودی معاون کمک های تجاری 
ایران  تجارت  توسعه  سازمان 
و  معدن  صنعت،  وزیر  مشاور  و 
بعد  شرایط   ، به  اشاره  با  تجارت 
برای  مغتنم  فرصتی  را  تحریم  از 
از  و  خدمات  صادرات  توسعه 
دانست  گردشگری  صنعت  جمله 
و بر ترسیم نقشه راه این صنعت 
برای جذب حداکثری گردشگران 

خارجی تاکید کرد.
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جناب آقای دکتر ولی اله سیف ریاست محترم 
بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران

را به جنابعالی و خاندان  با کمال تأسف مصیبت وارده 
بزرگ سیف تسلیت عرض می نمائیم. از خداوند سبحان 
و  صبر  سعید  فقید  آن  بازماندگان  و  حضرتعالی  برای 
غفران  و  واسعه  رحمت  شادروان  آن  برای  و  شکیبائی 

الهی را مسئلت داریم.

اعضاء هیات مدیر محترم صندوق اندوخته 
نیکان

جبر زمان مردی از تبار نیکوکاران و التیام بخش رنج 
الهی قرض  بپادارندگان سنت  از جمع  را  محرومان 
الحسنه ربود. شخصیت با تقوائی چون شادروان حاج 
علی محمد موحدی به رحمت حق پیوست. آن فقید 
سعید یکی از محبوب ترین چهره های نیکوکاری بود 
که در ترویج سنت قرض الحسنه نقش ماندگاری را 
ایفا کرد. آن مرحوم با فعالیت خالصانه در امور خیر، 
مصداق آیه شریفه »َفاََسَتِبقُوا بالَخیرات« بود. صندوق 
قرض الحسنه اندوخته نیکان باقیات الصالحاتی است 
که آن سفر کرده ریاست هیأت مدیره آن را به عهده 
داشت. ایشان در میان تمام مراجعین و نیازمندان از 
محبوبّیت ویژه برخوردار بود. بدینوسیله این ضایعه 
تسلیت  مرحوم  آن  همکاران  و  جلیل  خاندان  به  را 
می گوئیم و از درگاه خداوند بزرگ برای بازماندگان 
نیکوکار  آن  برای  و  شکیبائی  و  صبر  دوستان  و 

سفرکرده رحمت واسعه مسئلت داریم.

جناب آقای حاج سید مجتبی قائم مقامی
ضایعه درگذشت حاج سید جواد قائم مقامی از سالله 
السادات و نیکوکار مخلص را به حضرتعالی و خانواده 
از  و  گوئیم  می  تسلیت  مقامی  قائم  محترم  و  بزرگ 
خداوند رحمان مسألت می نمائیم آن فقید سعید را 
با اجداد پاکش محشور و به بازماندگان صبر جمیل و 

اجر جزیل عنایت فرماید.  

جناب آقای حاج عباس سعیدی نژاد
عروج ملکوتی مرحوم و مغفور حاج محمدسعیدی نژاد،

 یکی از چهره های شاخص نیکوکاری و فعاالن عرصه ی 
کمک به محرومین را به جنابعالی و سایر بازماندگان 
و خاندان بزرگ آن سفرکرده تسلیت عرض می نمائیم. 
از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای 

بازماندگان محترم صبر جمیل مسئلت داریم.

مدیر محترم صندوق اندوخته نیکان
درگذشت مرحوم استاد پورفرزیب )موالیي( از اساتید 
بنام قاري قرآن کریم که عمري را در تعلیم و تفسیر 
قرآن مبین گذراند و رهبر معظم انقالب اسالمي از آن 
مرحوم به عنوان استاد مسلم و برجسته اي تجوید و 
قرائت و مربي قرآن یاد نمودند، ضایعه اسف انگیز در 
جامعه اسالمي است به اعضاء هیأت مدیره و کارکنان 
صندوق اندوخته نیکان و مجمع قاریان قرآن تسلیت 
عرض نموده و از درگاه خداوند متعال براي آن فقید 

سعید رحمت واسعه الهي را مسئلت داریم.  

جناب آقای حاج محمد علی امانی
والده  بار درگذشت مرحومه مغفوره  ضایعه ی اسف 
که  فداکار  و  پرهیزکار  مادری  جنابعالی،  مکرمه  ی 
در دامان پاک خود فرزندانی متعهد و مبارز در راه 
اسالم تربیت کرده، بدینوسیله به جنابعالی و اخوان 
عرض  تسلیت  مرحومه  آن  جلیل  خاندان  و  محترم 
بازماندگان  برای  احدیت  حضرت  درگاه  از  و  نموده 
صبر و شکیبائی و برای آن درگذشته علو درجات و 

مغفرت را مسئلت داریم.

مهدیان  عبداله  حاج  شادروان  درگذشت  بدینوسیله 
با  مبارزه  ی  پایه  را  تجارت  و  صنعت  که  هروی 
قرارداد؛  نیازمندان  از  محرومیت  رفع  و  بیکاری 
تأمین  را  جوان  صدها  اشتغال  کارخانه،  تأسیس  با 
نمود؛ موجبات ازدواج آنها را فراهم ساخت؛ با تهیه 
از  را  انحرافات  آنها،  تأمین حوائج ضروری  و  مسکن 
میان برداشت و با قبول مسئولیت در صندوق قرض 
الحسنه محرومین را یاری رساند؛ به خانواده محترم 
از  گفته،  تسلیت  مرحوم  آن  همکاران  و  دوستان  و 
برای  و  جمیل  صبر  بازماندگان  برای  توانا  پروردگار 
آن سفرکرده رحمت واسعه الهی مسئلت می نمائیم. 

تسليت
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آقاي محمد حسین  سیاف
مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده 
مرحوم  آن  خاندان  و  شما  براي 
براي آن در  الهي  شکیبایي و غفران 
گذشته از درگاه الهي مسئلت داریم.

آقاي  محمد تقي یوسفي
مصیبت وارده را به جنابعالی تسلیت 
خاندان  و  شما  براي  نموده  عرض 
براي  و  شکیبایي  مرحوم  آن  محترم 
مسئلت  الهي  غفران  درگذشته  آن 

داریم.

آقاي داود  کاتبي
مصیبت وارده را به جنابعالی تسلیت 
خاندان  و  شما  براي  نموده  عرض 
آن  براي  و  شکیبایي  آن  محترم 
درگذشته غفران الهي مسئلت داریم.

آقاي روح اهلل  بابا زاده
مصیبت وارده را به جنابعالی تسلیت 
عرض نموده براي شما و خاندان آن 
مرحوم شکیبایي و غفران الهي براي 
آن در گذشته از درگاه الهي مسئلت 

داریم.

آقاي حسین آزمون
مصیبت وارده را به جنابعالی تسلیت 
عرض نموده براي شما و خاندان آن 
درگذشته  آن  براي  و  صبر  مرحوم 
درگاه  از  را  الهي  واسعه  رحمت 

خداوند بزرگ مسئلت داریم.

آقاي سید جمال حاجي سید محسني
مصیبت وارده را به جنابعالی تسلیت 
خاندان  و  شما  براي  نموده  عرض 
براي  و  شکیبایي  مرحوم  آن  محترم 
درگاه  از  الهي  غفران  درگذشته  آن 

خداوند  مسئلت داریم.

آقاي حسین شادنیا
مصیبت وارده را به جنابعالی تسلیت 
عرض نموده براي شما و خاندان آن 
درگذشته  آن  براي  و  صبر  مرحومه 
درگاه  از  را  الهي  واسعه  رحمت 

خداوند سبحان مسئلت داریم.

آقاي محمد  فروزنده
مصیبت وارده را به جنابعالی تسلیت 
عرض نموده براي شما و خاندان آن 
درگذشته  آن  براي  و  صبر  مرحوم 
درگاه  از  را  الهي  واسعه  رحمت 

خداوند مسئلت داریم.

آقاي غالمحسین  وظیفه دان
مصیبت وارده را به جانبعالی تسلیت 
عرض نموده براي شما و خاندان آن 
درگذشته  آن  براي  و  صبر  مرحومه 
درگاه  از  را   الهي  واسعه  رحمت 

خداوند سبحان مسئلت داریم.

آقاي جواد آزادي
مصیبت وارده را به جنابعالی تسلیت 
خاندان  و  شما  براي  نموده  عرض 
براي  و  شکیبایي  مرحوم  آن  محترم 
درگاه  از  الهي  غفران  درگذشته  آن 

خداوند مسئلت داریم.

آقاي آیدین صارمي
مصیبت وارده را به جنابعالی تسلیت 
عرض نموده براي شما و خاندان آن 
مرحوم شکیبایي و غفران الهي براي 
آن در گذشته از درگاه الهي مسئلت 

داریم.

 هیئت مدیره محترم صندوق 
قرض الحسنه قائم)عج( بروجرد

درگذشت شادروان »حاج محمدحسن 
عرب انواري« از اعضاي هیئت مدیره 
به  کمک  راه  در  عمري  که  صندوق 
حسنه  سنت  ترویج  و  نیازمندان 
به  را  اند  الحسنه سپري کرده  قرض 
خانواده و همکاران آن مرحوم تسلیت 
عرض نموده و از خداوند متعال براي 
براي  و  درجات  علو  سعید  فقید  آن 
بازماندگان محترم طول عمر با عزت 

و شکیبایي مسئلت داریم.
آقاي محمد حسن  خرّمیان

مصیبت وارده را به جنابعالی تسلیت 
عرض نموده براي شما و خاندان آن 
درگذشته  آن  براي  و  صبر  مرحومه 
درگاه  از  را  الهي  واسعه  رحمت 

خداوند متعال مسئلت داریم.

هیئت مدیره محترم صندوق 
قرض الحسنه ولیعصر)عج( آستانه 

اشرفیه  
درگذشت شادروان »حاج سجاد قرباني« 
رئیس هیئت مدیره صندوق که عمري 
در راه کمک به نیازمندان و ترویج سنت 
اند  کرده  سپري  الحسنه  قرض  حسنه 
مرحوم  آن  همکاران  و  خانواده  به  را 
تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال 
براي آن فقید سعید علو درجات و براي 
بازماندگان محترم طول عمر با عزت و 

شکیبایي مسئلت داریم.

صندوق قرض الحسنه 
حضرت علي اکبر)ع( نجف آباد

هـمـدردي  مـراتـب  بــدینوسیـلـه 
بــمنـاسبت  تســلیـت  عـرض  و 
حاج  مغـفــور  مرحومه  درگـذشت 
هیـأت  به  را  حـقیقـي  عبـاسعـلـي 
خـانـدان  بخصوص  و  مـدیره  و  امـنـا 
مـحتـرم  بـازمـانـدگـان  و  جـلیـل 
حـقیقـي را ابالغ مینمائیم و از خداونـد 
و  غـفـران  مرحـوم  آن  بـراي  مـنـان 
بـازمـاندگان  بـراي  و  الهـي  رحـمت 
و  صـبـر  مـحتـرم  همـکـاران  و 
عزت  و  عـمـر  طـول  و  شکیبـائـي 

خواستاریم.

جناب آقاي محمود صدیقي 
مدیرعامل صندوق قرض الحسنه 
امام زمان)عجل اهلل تعالي فرجه(

 با کمال تاسف درگذشت مادر مکرمه 
از  نموده  عرض  تسلیت  را  جنابعالي 
درگاه خداوند بزرگ براي آن مرحومه 
براي  و  الهي  واسعه  رحمت  و  غفران 
و  صبر  بازماندگان  سایر  و  جنابعالي 

شکیبایي مسئلت داریم.

هیئت مدیره محترم صندوق  
قرض الحسنه امام حسن مجتبي)ع( 

چهاردانگه
و  تسـلیـت  عرض  و  همدردي  مراتـب 
مجاهد  درگذشت  مناسبت  به  تعزیـت 
حاج  االسالم  »حجت  مغفور  مرحوم 
هیأت  رئیس  ثمالي«  محمود  شیخ 
مدیره آن صندوق را به همکاران گرامي 
و خانواده معزز آن مرحوم تسلیت گفته 
کرده  سفر  آن  براي  منان  خداوند  از  و 
غفران الهي و براي دیگر بازماندگان صبر 

و شکیبایي مسئلت داریم.

هیئت مدیره محترم صندوق 
قرض الحسنه پس انداز جاوید

درگذشت شادروان »حاج عبدالرحمن 
هیئت  اعضاي  از  خوانساري«  رحماني 
در  عمري  که  را  صندوق  آن  مدیره 
راه کمک به نیازمندان و ترویج سنت 
کرده  سپري  الحسنه  قرض  حسنه 
مرحوم  آن  همکاران  و  خانواده  به  اند 
تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال 
براي آن فقید سعید علو درجات و براي 
بازماندگان محترم طول عمر با عزت و 

شکیبایي مسئلت داریم.


