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این صندوقها باید
مطابق آیین نامه
اصالحی ثبت شرکتها و
مؤسسات غیرتجاری صندوق
خود را به ثبت برسانند .مطابق
«مقررات مربوط به صدور مجوز
و نحوه فعالیتهای صندوق
قرضالحسنه» این صندوقها
حق فعالیت تجاری نظیر خرید
و فروش اقالم منقول و
غیرمنقول ،سرقفلی ،سهام و
اوراق مشارکت را ندارند.
بنابراین در صورتی که متوجه
شدید صندوق از پولی که از
شما به نیت قرض الحسنه
دریافت کرده برای خودش یا
هیأت مدیره یا سایر اعضا
فعالیت تجاری میکند و از پول
شما بهره دیگری میبرد باید به
وجاهت قانونی آن شک کنید

طالفروشــی و هر چه داشت و نداشت فروخت و
روی هم هشت میلیون تومان به بتول خانم داد
و رسیدش را هم تحویل گرفت.
ســود مــاه اول و دوم چنــان وسوســ ه برانگیــز و
بموقــع بود و همــه چیز روی حســاب و کتاب که
نــه تنهــا پدر بــه فروش ماشــین رضایــت داد که
علی امیر ،پسرخالهام و سیمین صاحبخانهمان
نیــز در این مســیر همراهمان شــدند .چــرا که به
ازای هــر نفــری کــه مــا وارد صنــدوق میکردیم
ســود بیشــتری قرار بود به حســابمان بیاید .حاال
دو راه پیشرویمــان بود یــا پولمان را در صندوق
میگذاشــتیم و به واســطه صندوق وارد تجارت
بــرادر بتــول خانــم میکردیم و  20میلیــون ما تا
یک سال می شد 30میلیون بیآنکه کاری کرده
باشیم یا میگذاشتیم در صندوق و چندماه بعد
وامی چنــد برابر پولمــان میگرفتیم که اقســاط
بدون بهرهاش را پرداخت میکردهایم که در هر
صورت برنده بودیم .در مورد وام هم قول گرفته
بودیــم که نخســتین گیرنده ما باشــیم .قولی که
البته بتول خانم به همه داده بود.
تمام روزهای شهریور و پاییز بعدش در استرس
و بگومگو و امیدواری گذشــته بود .آنقدر که حتی
مادر یادش رفته بود که بهمن رزرو ترم اول تمام
میشــود و من باید ثبتنام کنــم .وقتی تاریخ را
بهش یادآوری کردم دیدم واکنشــی نشــان نداد.
غروب یــک روز جمعه بود .گفــت حالش خوب
نیست .رساندمش درمانگاه .سرم زدند .فشارش
افتاده بــود .آمدیــم خانه .خوب نبــود .فردایش
هم همین طور و روز بعد .از آن روز به بعد هیچ

وقــت مثــل قبل خــوب نشــد .حتی وقتی شــش
مــاه بعد برای شناســایی بتــول خانم بــه تهران
خواســتندمان .حتــی وقتی بعد یک ســال ازاین
دادگاه بــه آن دادگاه رفتــن پــول را پس گرفتیم.
حتــی وقتی دید مــا تنها نیســتیم و  80نفر دیگر
هم فریب این ظاهر ســازیها را خورده اند .هیچ
وقت آن بخش اعتمادکننده وجودش برنگشت.
هیــچ وقت برای خــراب کردن زندگــی علیامیر
درست اول جوانیاش خودش را نبخشید .هیچ
وقــت حتی موقــع اثاث کشــی ،ســرش را جلوی
سیمین که مجبور شــد برای بدهی اش خانه ای
که مستأجرش بودیم را بفروشد ،بلند نکرد .من
هــم البته پشــت رؤیاهایم مانــدم حتی هنوز که
دانشجوی پرستاری دندانپزشکیام و دانشگاهم
شهریهای نیست.

مشاورهحقوقی:
قوانین مربوط به صندوقهای قرضالحسنه
چندســالی اســت کــه کالهبرداریهــای بزرگــی
بــه بهانــه صندوقهــای قرضالحســنه انجــام
میشــود کــه متأســفانه چــون کالهبــردار خانــم
اســت ،مالباختــگان را نیز اکثراً خانمها تشــکیل
میدهند .در یکی از پروندههای مربوط به ســال
 ،95کالهبردار دســتگیر شده خانمی میانسال با
نــام مســتعار بتول بود که توانســته بود با شــگرد
جلــب اطمینــان و تأســیس صنــدوق خانگــی
یــک میلیــارد و  200میلیــون تومــان از  80نفــر
کالهبــرداری کنــد و بــه راحتــی متواری شــود .در

مــورد صندوقهای قرضالحســنه بهتر اســت
بدانیــد کــه صندوقهــای خانگــی و فامیلی تا
زمانی که تمامی اعضا یکدیگر را به طور کامل
بشناســند و بــه یکدیگر اعتماد داشــته باشــند
نیــازی به دریافــت مجوز ندارنــد هرچند برای
آنها هم وجود اساسنامه و تشکیل هیأت مدیره
الزم اســت .امــا مطابــق قوانین بانــک مرکزی
وقتــی صنــدوق قرضالحســنهای از حیطــه
خانواده گستردهتر میشود مانند صندوقهای
قرصالحســنه محلی که اعضــای آن همدیگر
را نمیشناســند برای فعالیت نیــاز به دریافت
مجــوز پیــدا میکننــد حتــی اگــر تــک شــعبه
ای باشــند .بانــک مرکــزی بــرای ســاماندهی
صندوقهــای قرضالحســنه سراســر کشــور،
مدیــران همــه صندوقهــای قرضالحســنه
را موظــف کــرده مشــخصات صنــدوق تحــت
نظرشــان را در ســامانه ایــن بانــک درج و کــد
رهگیــری دریافت کنند .مجــوز این صندوقها
هر ســال بایــد تمدید شــود وفهرســت آنها در
ســامانه بانــک مرکــزی قابل اســتعالم اســت.
این صندوقها هم اساســنامه ویژهای دارند که
اعضا حق دارند از مفاد آن باخبر باشند.
مــاده  584قانــون تجــارت مربــوط بــه همــه
تشــکیالت و مؤسســاتی اســت که برای مقاصد
غیرتجارتــی از قبیــل امــور علمــی یــا ادبــی یــا
امــور خیریــه و امثال آن تشــکیل میشــود اعم
از آنکــه مؤسســان و تشــکیل دهنــدگان قصــد
انتفــاع داشــته یــا نداشــته باشــند«.صندوق
قرضالحسنه» هم در این مؤسسات میگنجد
و صرفاً به امر دریافت و پرداخت قرضالحسنه
مبــادرت میکنــد .این صندوقهــا باید مطابق
آیین نامه اصالحی ثبت شرکتها و مؤسسات
غیرتجــاری صندوق خــود را به ثبت برســانند.
مطابــق «مقــررات مربــوط بــه صــدور مجوز و
نحوه فعالیتهای صندوق قرضالحسنه» این
صندوقهــا حق فعالیت تجــاری نظیر خرید و
فــروش اقــام منقــول و غیرمنقول ،ســرقفلی،
ســهام و اوراق مشــارکت را ندارند .بنابراین در
صورتی که متوجه شــدید صندوق از پولی که از
شما به نیت قرض الحسنه دریافت کرده برای
خودش یا هیأت مدیره یا ســایر اعضا فعالیت
تجــاری میکنــد و از پــول شــما بهــره دیگــری
میبرد باید به وجاهت قانونی آن شک کنید.
قوانین مربوط به کالهبرداری
اما در مورد بتول خانم و سایر کالهبرداران طبق
مــاده  ۱قانون تشــدید مجازات مرتکبان ارتشــا،
اختــاس و کالهبــرداری مصــوب  ۱۵آذرمــاه
ســال  ۱۳۶۷مجمع تشــخیص مصلحت نظام
«هرکــس از راه حیله و تقلب مــردم را به وجود
شــرکتها ،تجارتخانهها ،کارخانهها ،مؤسسات
موهــوم یــا به داشــتن امــوال و اختیــارات واهی
فریب دهــد و به امور غیرواقع امیــدوار کند یا از
حوادث و پیشــامدهای غیرواقع بترساند یا اسم
یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وســایل
مذکور یا وســایل تقلبــی دیگر وجوه یــا اموال یا
اسناد یا حوالهجات یا قبوض یا مفاصا حساب و
امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری
را ببرد ،کالهبردار محســوب و عالوه بر رد اصل
مال به صاحبش ،به حبس از یک تا هفت سال
و پرداخــت جــزای نقدی معادل مالــی که اخذ
کرده است ،محکوم میشود».
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وكيل پايه يك دادگستري

میتوانید سؤالهای حقوقی خود را از طریق
نشــانی ایمیل  iranbanoo@icpi.irبا
مشاور حقوقی ما در میان بگذارید.

فرزند اولم که از ازدواج سابقم است دارای معلولیت
جســمی اســت .با توجه به اینکه دو فرزند از همسر دوم
دارم و از طرفی به خاطر شــرایط جســمانی فرزند اولم،
بــرای معیشــت ایشــان در آینــده و بعد از فوتــم نگران
هســتم ،چگونه میتوانم خیــال خود را بابت ســرپناه
وی و اینکه دست کم ســقفی باالی سرش باشد ،آسوده
ســازم؟ الزم بــه ذکر اســت دارایی اینجانب ســه واحد
آپارتمان و دو مغازه است.
وکیــل الرعایا :در پرســش شــما مشــخص نیســت که
فرزندتــان فقــط معلولیــت جســمی دارد یــا از نظــر
روانــی نیز دارای نقصان اســت .با فرض اینکه ایشــان
فقــط دارای معلولیت جســمی اســت و از نظــر روانی
کامالً ســالم است ،شایان ذکر اســت ،راههای متفاوتی
بــرای تأمین معاش وی اعم از ســرپناه یــا غیره وجود
دارد .برخی افراد برای اینکه ورثه خویش را از مشقت
دوندگیهــای اداری و قضایــی مربوط به تقســیم ارث
خــاص نماینــد ،ترجیــح میدهنــد در زمــان حیات،
داراییهای خویش را به ایشــان انتقال دهند یا مالی را
افزون بر ســهمی که ورثه میبرند طی وصیت نامهای
برای فرد یا افرادی اختصاص دهند .از پرســش شــما
چنین برمیآید که دغدغه شــما بیشــتر بابت ســرپناه
داشتن فرزند معلول است؛ یعنی فارغ از میزان سهم
االرث یا مال یا اموالی که ایشــان دارند ،از نظر ســرپناه
و مســکن ،تأمین باشــند .شاید مرســومترین روش در
این خصوص تنظیم ســند رسمی صلح به نفع فرزند
معلولتان باشــد؛ یعنی اینکه حق ســکونت در یکی از
آپارتمانهــای خود را تا زمــان حیات فرزند معلول به
وی صلــح نمایید .با این روش ،تا زمانی که ایشــان در
قید حیات هســتند ،حق سکونت در آپارتمان مربوطه
را دارنــد و حتــی اگــر آپارتمــان به فــردی غیــر از وراث
انتقال یابد ،این حق زایل نخواهد شد.
اگرکسیهیچمدرکی (رسمیوغیررسمی)علیهفردی
نداشــته باشــد ،میتواند مدعی آن شــود که مالی به وی
سپردهاستوعلیهاوخیانتدرامانتشکایتکند؟
وکیل الرعایا :سپردن مال به فردی و نیز طرح شکایت
خیانت در امانت مســتلزم شــرایطی است .مثالً مالی
به فردی ســپرده شــده باشــد و مقرر بوده باشد که آن
مــال بــه صاحــب آن برگردانــده شــود و چنین نشــده
باشــد .در قانون مجازات اسالمی شرایط و حالتهای
مختلفی را مشمول جرم خیانت در امانت بیان کرده
اســت .ماده  674این قانون تصریــح میدارد« :هرگاه
اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشتههایی از قبیل سفته،
چــک و قبــض و نظایــر آن بهعنــوان اجــاره یــا امانت
یــا رهن یا بــرای وکالت یا هر کار با اجــرت یا بیاجرت
به کســی داده شــده و بنا بر این بوده که اشــیای مذکور
مسترد شــود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که
آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین
آنها اســتعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید ،به
حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».
بــه هــر حــال اگــر موضــوع در قالــب شــکایت کیفری
نگنجــد و مشــمول خیانــت در امانت نشــود ،صاحب
مــال میتوانــد از طریق طرح دعوی حقوقــی و با ارائه
دالیلــی کــه در دعــاوی مدنــی تصریــح شــده اســت،
همچون شهادت شهود یا ســوگند و ...حق و مال خود
را مطالبه نماید.

