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مَنْ ذَا الََّذِي يُقْرِضُ اللََّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً (245بقره)

«صندوق قرض الحسنه میقات»
ضرورت و چرایی راه اندازی صندوق
تمام تالش و وظيفه ميقات از روز نخست اين بوده است كه به وظيفه دينی و انقالبی خود عمل كند ،و وظيفه آن
چيزي است كه امام جامعه بدان اهتمام دارد .با نگاهی به بيانات مقام معظم رهبري از مجموع بيانات ايشان برداشت می
شود كه در مسير ايجاد تمدن نوين اسالمی و در مرحله جامعه سازي يکی از نيازهاي اصلی ايجاد روحيه «تعاون» و
«مواسات» در ميان عموم مردم است .مواسات ،اصطالحی ناظر به سبک زندگی اسالمی و از مهمترين وظايف اخالقی و
عاطفی انسان و به معناي مقدم شمردن برادر مؤمن خود بر خود است .ايشان صريحا در اين باره می فرمايند:

...مردم هم به نوبه خود(براي محروميت زدايی) وظيفه سنگينی بر دوش دارند .اجراي برنامههاي اجتماعی فقط در بلندمدَّت
و ميانمدَّت و به تدريج امکانپذير است اما نميشود منتظر ماند تا برنامههاي اجتماعی به ثمر برسد و شاهد محروميت
محرومان و فقر گرسنگان در جامعه بود .اين وظيفه خودِ مردم و همه كسانی است كه ميتوانند در اين راه تالش كنند .همه
بايد خود را موظَّف به مواسات بدانند .مواسات يعنی هيچ خانوادهاي از خانوادههاي مسلمان و همميهن و محروم را با دردها
و محروميتها و مشکالت خود تنها نگذاشتن1.
ايشان در جايی ديگر می فرمايند:

عدَّهاي هستند كه در اين شرايط و در اين اوضاع حقيقتاً زندگیشان بسختی قابل گذران است و نميتوانند زندگی معمولیِ
عاديِ خودشان را اداره كنند؛ مردمی كه دستشان باز است و توانايی دارند بايستی در اين زمينه فعَّاليَّت وسيعی را شروع
كنند .در صلوات شريف «شَجَرَةُ النُّبُوَّة» ميخوانيم :وَ ارزُقنی مُواساةَ مَن قَتَّرتَ عَلَيهِ مِن رِزقِکَ بِمَا وَسَّعتَ عَلَیَّ مِن فَضلِکَ ...
وَ اَحيَيتَنی تَحتَ ظِلَِّک؛ يعنی اين يکی از كارهاي الزمی است كه بايستی انجام بگيرد ...ما براي اينکه ارادتمان به امام زمان
ثابت بشود ،بايستی صحنهها و جلوههايی از جامعهي مهدوي را خودمان به وجود بياوريم .جامعهي مهدوي ،جامعهي قسط
و عدل است ،جامعهي عزَّت است ،جامعهي علم است ،جامعهي مواسات و برادري است؛ اينها را بايستی ما در زندگی
2
خودمان تحقَّق ببخشيم ،به قدر امکان خودمان؛ اين ما را نزديک ميکند.
حال در صورتی كه اگر روحيه مواسات كه يکی از ويژگی هاي اخالقی موكد است در ميان جامعه اسالمی شکل نگيرد آن
جامعه در حقيقت تو خالی و بی هويت است .ايشان در اين باره می فرمايند:

هويت حقيقی جامعه ،هويت اخالقی آنها است؛ يعنی درواقع سازهي اصلی براي يک اجتماع ،شاكلهي اخالقی آن جامعه
است و همهچيز بر محور آن شکل ميگيرد3.
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هم چنين ايشان به صراحت در مورد راه اندازي و اثرات صندوق هاي هاي قرض الحسنه می فرمايند:

صندوق هاي قرضالحسنه ،يکی از نهادهاي اسالمی اصيل هستند و من الزم میدانم روي اين نکته تکيه كنم  ...و الزم
است اين نکته را بگويم كه صندوق قرضالحسنه ،يک عمل اسالمی و يک حسنه است و اگر كسی به انجام اين كار اقدام
كند و نيت خير داشته باشد ،در صورتی كه سودجويی نخواهد بکند و از روشهاي غلط استفاده نکند  ...يکی از حسنات و
انفاق هاي بزرگی است كه كسی انجام میدهد .اين كار را دنبال كنيد.4
با وجود اين تفاسير راه اندازي يک فرآيند مالی مواسات گونه در قالب يک صندوق قرض الحسنه كه بتواند گوشه ي بسيار
كوچکی از مشکالت جمع كوچک خودمان را حل نمايد يک ضرورت و وظيفه است.
صندوقی كه اساس آن بر مبناي صداقت و اعتماد طرفينی است ،لذا از اعضاي صندوق نيز انتظار می رود كه بنا بر تعهد
شرعی و معنوي نسبت به تعهدات خود پايبند باشند.

آیین نامه داخلی صندوق قرض الحسنه میقات
هیئت امنای صندوق؛
اعضاي هيئت امناي صندوق پنج نفر شامل؛ مسئول موسسه ،جانشين ،معاون هماهنگ كننده ،معاون امور مالی و يکعضو شوراي مؤسسه(به انتخاب مسئول مؤسسه) می باشند ،كه در موارد كالن صندوق از جمله :تائيد درخواست وام اعضاء،
تعيين اولويت دريافت كنندگان وام ،تصميم گيري پيرامون عدم ايفاي تعهدات اعضاء و تصميم گيري در موارد خاص را
انجام می دهند.
هيئت امناي صندوق می توانند با هماهنگی مسئول مؤسسه تمام يا بخشی از اختيارات خود را به افراد حقيقی يا حقوقیديگر واگذار نمايند.
مسئول اجرائی صندوق ،معاون امور مالی مؤسسه می باشد.اعضای صندوق؛
كليه اعضاي موسسه ميقات جوانان انقالب اسالمی اعم از طالب و دانشجويانی كه عضو يکی از مراكز(مركز شهيد مطهري،
مركز مستشهدين و )...می باشند و همچنين كادر اجرائی ،عضو صندوق قرض الحسنه بوده و نيازي به تشکيل پرونده جديد
جهت عضويت صندوق ندارند.

 - 4بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم136۸/۰7/12 -

نحوه ی سرمایه گذاری؛
-1پس انداز دائم(معنوی)؛ در اين حالت فرد خيِّر می تواند مبالغی را به حساب صندوق هديه نمايد تا سرمايه او هميشه
در گردش بوده و عالوه بر پرداخت وام قرض الحسنه به افراد متقاضی ،به افرادي كه در پرداخت اقساط به مشکل برخورده
اند نيز مساعدت گردد .اين مبالغ (هرچند بصورت ناچيز) می تواند گره هاي بزرگ را باز كرده و خير كثير و دائمی براي
فرد به ارمغان آورند ،و بدين صورت يک پس انداز معنوي و هميشگی براي توشه آخرت فرد خيَّر نيز باقی می ماند.
-2پس انداز موقت؛ در اين حالت فرد سرمايه خود را در صندوق به امانت می گذارد تا افراد متقاضی از اين سرمايه
بصورت گردشی وام دريافت نموده و گرهی از مشکالت افراد باز شود.
*فرد صاحب وجه می تواند از همان ابتدا مدت سرمايه گذاري خود را (مثال يکسال) به صندوق اعالم كرده و در
موعد مقرر مبلغ سرمايه خود را باز پس گيرد ،در غير اينصورت تنها طبق جدول زير می تواند مبلغ خود را از
صندوق برداشت نمايد:
ردیف

مبلغ درخواستی جهت تسویه

حداکثر زمان انتظار

1

تا  2۰ميليون تومان

 1هفته

2

 2۰تا  3۰ميليون تومان

 2هفته

3

 3۰تا  5۰ميليون تومان

 1ماه

4

 5۰تا  1۰۰ميليون تومان

 2ماه

5

باالي  1۰۰ميليون تومان

 3ماه

*تذکرات؛
-1فرد سرمايه گذار الزم نيست كه عضو مؤسسه باشد ،بلکه كليه افراد اعم از عضو و غير عضو می توانند به عنوان خيِّر در
صندوق سرمايه گذاري نمايند.
-2اصل سرمايه ي كليه افراد ،توسط مؤسسه تضمين می گردد و خَّيرين گرامی با وام گيرندگان طرف تعامل و حساب نمی
باشند.
شرایط و نحوه ی دریافت وام؛
روند اعطاي وام بسيار سهل و سريع بوده و به شرح ذيل می باشد؛
-1مبلغ وام پرداختی صندوق حداكثر ( 3.۰۰۰.۰۰۰سه ميليون تومان) و بدون سود و كارمزد می باشد.
-2تکميل و تحويل فرم درخواست وام به مسئول صندوق
-3تائيد ضرورت دريافت وام توسط هيئت امناي صندوق

-4در صورت تائيد ضرورت وام و وجود منابع مالی كافی در صندوق ،مبلغ وام حداكثر ظرف يک هفته به حساب
شخص واريز می گردد.
* اولويت دريافت وام با افرادي است كه نياز ضروري تري دارند( .اولويت بندي توسط هيئت امنا انجام می گيرد)
پرداخت اقساط؛
نحوه ي پرداخت اقساط بصورت اختياري برطبق جدول ذيل می باشد( :بر مبناي  3ميليون تومان)
ردیف

نحوه پرداخت اقساط

1

ماهانه

مبلغ قسط

 25۰.۰۰۰تومان

تعداد اقساط

 12قسط

2

سه ماهه

 75۰.۰۰۰تومان

 4قسط

3

يکجا

 3.۰۰۰.۰۰۰تومان

 1قسط

* سررسيد پرداخت اقساط پنجم ماه شمسی می باشد و ارتباطی با تاريخ دريافت وام ندارد .ضمنا پس از تخصيص وام
جدول زمانی پرداخت اقساط بصورت جداگانه به هر فرد اعالم می گردد.
حریم خصوصی؛
تمامی تعامالت مالی افراد و صندوق بين هيئت امناء و عضو محفوظ بوده و افشاي آن از جانب طرفين ممنوع می
باشد.
عدم ایفای تعهدات:
در صورتی كه فرد وام گيرنده حقيقتا توانايی ايفاي تعهدات مالی خود را در مدت مقرر نداشته باشد و در موقع مقرر
اين مطلب را به صندوق اعالم نمايد ،قول مومن حجت بوده و بازپرداخت اقساط قابل استمهال خواهد بود.
لکن در صورتی كه فرد وام گيرنده بدون داشتن عذر موجه در پرداخت اقساط خود كوتاهی نمايد ،در خصوص ادامه
ي عضويت فرد در موسسه و نحوه تسويه وام با صالحديد هيئت امنا تصميم گيري خواهد شد.

