
1 

   بانکداري قرض الحسنهتکافل اجتماعی راستین و 
  2روح اهللا محمدي            1بیژن بیدآباد

  
  

  چکیده:
نقش تکافل در تقویت اجتماعی و ، و روایاتبر اساس آیات اجتماعی در این مقاله، ضمن بررسی ضرورت تکافل 

بررسی تامین مالی اسالمی با تکیه بر تکافل ده و در ادامه، مدلهاي ارائه شده جهت انواع نموبررسی را رشد اقتصادي 
  شود. اي از بانکداري راستین است ارائه می الگوي تکافل اجتماعی راستین که زیرمجموعهو در نهایت خواهد شد 

تکافل اجتماعی شامل دو بخش تکافل عام مبتنی بر وظیفه افراد جامعه در رفع نیازهاي یکدیگر و  ضمان اعاله مبتنی 
و  شود که باید به طریقی تأمین مالی گردد. ساز کومت در تأمین حداقل ملزومات معاش افراد جامعه میبر وظیفه ح

  هاي قرض الحسنه تعریف نمود. توان در راستاي وظایف بانک کارهاي تکافل اجتماعی را می
باشد در این مقاله به  هاي تأمین منابع خودکار داشته وکار عملیاتی و شیوه براي اینکه این رویه حسنه بتواند ساز

  شود. حلهاي عملیاتی تکافل اجتماعی در چارچوب بانک قرض الحسنه پرداخته می راه
  

   ، بانکداري راستینقرض الحسنه، تامین مالی، اجتماعی تکافل ها: کلید واژه
  

  مقدمه:
ت مالی که شبیه به تکافل اجتماعی بر پایه دو اصل اتحاد و اشتراك ریسک استوار است. این شیوه اسالمی حفاظ

داشته است. این شیوه  سایر کشورهادر کشورهاي اسالمی و  بسیاريسال پیش رونق  30ي مرسوم است از حدود ها بیمه
که مبتنی بر مفاهیم عمیق اخالقی به خود اختصاص داده است در جهان در حال حاضر جوانترین و پویاترین بازار بیمه را 

بسیار مشابه هستند. مفهوم تکافلی که در لحاظ مفهوم اصلى  زعددى از تکافل شده که امعانى و تعاریف مت .دینی دارد
شود بعد بیمه دارد ولی آنچه که مد نظر این مقاله است بیشتر ابعاد  حال حاضر در جهان اسالم بیشتر به آن توجه می

  . دهد کفالت را مد نطر قرار می
تکافل اجتماعى آن است که افراد جامعه همدیگر را ضمانت کند:  ف مىگونه تعری اینناصح علوان تکافل اجتماعى را 

و پشتیبانى نمایند، چه به صورت فردى و یا به صورت جمعى، به وسیله راهبردهاى ایجابى (مثل سرپرستى یتیم) یا سلبى 
گیرد، تا اینکه فرد انسانى  (مثل تحریم ربا) به انگیزه شعور و وجدان باطنى که از عمق و مبناى اعتقاد اسالمى سرچشمه مى

کنند  در پناه کفالت و حمایت جامعه زندگى کند و جامعه به کمک فرد بیاید، از آن حیث که همه، همدیگر را کمک مى
تکافل یک امر دو طرفه است؛ یعنى  .)1409(علوان،  شده و ضرر و آسیب افراد دفع گرددتشکیل  يتا جامعه برتر

                                                           
   /bijan@bidabad.com        http://www.bidabad.com      ، بانک ملی ایران    مشاور ارشد بانکداري اسالمی ،دکتر بیژن بیدآباد 1
  ي اقتصادي اجتماعی             ها کارشناس ارشد سیستم 2

mailto:bijan@bidabad.com
http://www.bidabad.com/


2 

اى جامعه نسبت به هم دارند؛ تشریک مساعى و تعاون و معاضدت افراد یک جامعه در ها و تکالیفى که اعض مسئولیت
نکته بسیار مهم این است که تکافل  .)1371(زاهدي اصل،  هاى فردى و اجتماعى جهت مرتفع ساختن مسائل و گرفتارى

ه نیاز (مسکن، غذا و پوشاك) براى برآورده ساختن س اًاست، صرف استنباطقابل به راحتی دینى  فاهیماجتماعى، که از م
  .)1419(السباعی،  گردد اى مادى و معنوى انسان مىنیست، بلکه شامل تمام نیازه

 به معنی» تکافل عام. «شود بخش عمده تکافل عام و ضمان اعاله تقسیم می به طور کلی به دوتکافل اجتماعی 
دولت در اشاره به تکلیف » ضمان اعاله«و  استهمدیگر  نسبت به تأمین نیازهاى حیاتىتمام افراد جامعه  مسئولیت متقابل

  دارد.یا حمایت مستقیم در صورت لزوم هاى اقتصادى  تأمین معیشت افراد جامعه از طریق ایجاد امکانات براى فعالیت
  
  الحسنه قرض

یکی زي است. شود متفاوت از مفهوم مصطلح امرو الحسنه استنباط می بطور کلی آنچه که از قرآن کریم درباره قرض
الحسنه است. از  هایی که در عملیات بانکی بدون ربا به عنوان روش اعطاي تسهیالت در نظر گرفته شده قرض از روش

دهنده مقدار معینی از مال  الحسنه عقدي است که به موجب آن قرض قرض«نامه عملیات بانکداري بدون ربا  لحاظ آیین
. »نماید رد دهنده گیرنده مثل و یا در صورت امکان قیمت آن را به قرض قرضکند که  گیرنده تملیک می خود را به قرض

ملک است. فقها یامقرض در لغت به بریدن، قطع کردن یا قیچی کردن معنی شده و در اصطالح فقهی آن قطع بخشی از 
رض در قانون در صورتی که این تعریف، همان تعریف قدانند  طلح میالحسنه را در قبال برگشت اصل مال مص قرض

متاسفانه آنقدر وام با اخذ مازاد در جامعه مهم و مطرح است که قرض بدون ربا قرض الحسنه نام گرفته  3مدنی است.
  است. 

به عبارت  .لحسنه پرداخت بالعوض و بدون برگشت است ا شود که قرض از بررسی آیات قرآن اینگونه استنباط می
یات متعددي در قرآن ر آدپوشاند تا قرض بدون بهره.  و حیطه تکافل را می الحسنه در قرآن همان موضوعات دیگر قرض
الحسنه ذکر شده است که همه این آیات پشت سر آیاتی هستند که در مورد انفاق، صدقه یا زکات یا قتال  کریم قرض
از مال یا جان  هاي بالعوض همان پرداخت  الحسنه توان این تفسیر را نمود که قرض ت میحکنند و به ص تکلیف می

در  قتال مال یا جان (بریدن و قطع کردن مال از خود) با صرف نظر کردن از بدن خود در  باشد که به معنی لغوي قرض می
فرماید: در راه خدا قتال کنید  سوره بقره می 244-245آیات باشد. در  می ؛ج استمراه خدا است که حسنه آن در آن مند

حسنه پس به چند برابر بر او اضافه خواهد شد و  ) کسی که به خدا قرض دهد قرضهست (بو بدانید که خدا شنواي دانا
فرماید: خداوند گفت اگر نماز بپا دارید و  سوره مائده نیز می 12. در آیه 4خداوند است که تنگنا یا فراخی دهنده است

ه به خداوند قرض دهید محققاً من با شما حسن يها ید و قرضئزکات دهید و به رسوالن من ایمان آورید و یاري آنها نما
کنید (در حالی  شود که در راه خداوند انفاق نمی فرماید: شما را چه می سوره حدید می 11و  10در آیات . 5خواهم بود

آنها از  ،ستیاز شما قبل از فتح انفاق و قتال کرد مساوي ن که ها و زمین از آن خداوند است و کسی که) میراث آسمان

                                                           
کند که  تملیک می قانون مدنی، قرض، عقدي است که موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر 648به استناد ماده  3

  طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم الرد را بدهد. 
 .»يَبُسطُ  وَ  ضُ قبِ يَ  اهللاُ  وَ  هٍ رَ يثِ اً كَ افَ عَ ضأ هُ لَ  هُ فَ اعِ ضَ يُ فَـ  َحَسناً رضاً قَ  اهللاَ  ضُ قرِ ي يُ ذِ الَّ ذَ  َمن يمٌ لِ عَ  عٌ يمِ  سَ اهللاَ  نَّ أوا مُ اعلَ  وَ  اهللاِ  يلِ بِ ي سَ وا فِ لُ اتِ قَ  وَ « - ٤
 .»اهللاَ َقرَضاً َحَسناً قَاَل اهللاُ إنِّی َمَعُکم لَِئن أَقمُتُم الَصَلوَه و آتَيُتُم الزََّکوَه َو آَمنُتم ِبُرُسِلی َوَعزَّرُتُموُهم َو اَقَرضُتُم « - ٥
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برتري نسبت به کسانی که بعداً انفاق و قتال کردند برخوردارند و خداوند به هر دوي آنها نیکویی وعده کرده و  درجه
افه خواهد شد و ضدهد پس بر او به چند برابر ا حسنهقرضی  ندکنید آگاه است. کیست به خداو خداوند به آنچه عمل می

دهنده و آنها که به  فرماید: همانا مردان و زنان صدقه وره میهمین س 18در آیه  .6براي او پاداشی بزرگ خواهد بود
سوره  20ه در آی .7دهند دو برابر براي آنها خواهد شد و براي آنها پاداش بزرگی است خداوند قرض نیکوئی قرض می

یشتر پید و آنچه خوبی نزد خدا کن حسنهفرماید: و نماز بپا دارید و زکات دهید و قرض دهید به خدا قرضی  مزمل می
  .8کنید و آن خوبی و پاداش برتري است نسبت به خودتان می

توان به معناي ایثار مال و جان تفسیر نمود و به نظر  الحسنه را از لحاظ قرآنی می به هر حال با این وصف کلمه قرض
ب تشریعی به فقه وارد در عبارات کمتر آسی» وام نیک«شاید استعمال کلمه  .رسد که خیلی منوط به مسماي وام باشد نمی

  آورد. 
  

  تکافل اجتماعی، قرض الحسنه و تأمین اجتماعی
هاي قانون  نامه آیینالحسنه (رایج) و تأمین اجتماعی متفاوت است.  تخصیص و تجهیز منابع در تکافل اجتماعی، قرض

دارد که پرداخت وام  میظ الحسنه به جزئیات این موضوع را ملحو هاي قرض بانکداري بدون ربا نیز در باب اعطاي وام
هاي ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیماري، تعمیرات مسکن، کمک  فع احتیاجات افراد شامل هزینهرالحسنه براي  قرض

حتی در این چارچوب (قانون عملیات بانکی بدون ربا)  .9شود هزینه تحصیلی و کمک براي ایجاد مسکن در روستاها می
  مد نظر تکافل بیشتر نزدیک است تا وام.  مفهوم قرض الحسنه به مفاهیم

گردد و  در مقایسه با قرض الحسنه رایج (وام نیک)، در تکافل کلیه منابع و خدمات مجانی و بالعوض عرضه می
نیازي به تضمین ندارد. در قرض الحسنه منابع باید به میزان قرض داده شده بازگردد لذا احتیاج به تضمین دارد. در تأمین 

کند و به عبارتی تأمین کننده و مصرف کننده  گذاري می ی خود فرد براي دریافت منابع در آتیه اقدام به سپردهاجتماع
  منابع خود فرد است.

  
  اسالماز دیدگاه  تکافل اجتماعى

 قسیمت در آنها از بعضی فرماید: می که توبه سورة 58 آیۀ استناد به توان می افراد مالی نیازهاي تأمین وظیفۀ مورد در -1

 اسالمی حکومت وظایف از را افراد مالی نیازهاي تأمین و صدقات پرداخت ،10دگیرن می عیب تو بر صدقات
 مالی تأمین وظیفۀ استحباب و اباحه وجوب اصل در است آمده الحسنهقرض  مورد در که متعددي آیات. دانست

                                                           
َن الَِّذيَن اَنَفُقوا ِمن لَِّه ِميَراُث السََّماَواِت َواَالرِض الَيسَتِوی ِمنُکم َمن أنَفَق ِمن قَبِل الَفتَح َو قَـَتَل ُاولَِئَک َاعَظُم َدرََجًه مِ َوَما َلُکم َاالَّ تُنِفُقوا ِفی َسِبيِل اِهللا َولِ « - ٦

 ».ُض اهللاَ َقرَضاً َحَسناً فَـُيَضاِعَفُه َلُه َو َلُه َاجٌر َکرِيمٌ بَعِد َو قَاتـَُلوا وَُکّالً َوَعَد اهللاُ الُحسَنی َواهللاُ ِبَما تَعَمُلوَن َخِبيٌر*َمن َذا الَِّذی يُقرِ 
 ».ِانَّ اْلُمصَِّدقيَن َو اْلُمصَّدِّقاِت َواَقَرُضوا اهللاَ َقرَضاً َحَسناً ُيَضاَعُف َلُهم َو َلُهم َاْجٌر َکرِيمٌ « -  ٧
 .»َقرَضاً َحَسناً َو َما تـَُقدُِّموا ِألنُفِسُکم ِمن َخيٍر َتِجُدوُه ِعنَداِهللا ُهَو َخيَراً َو َاعَظَم َاجَراً َواَِقيُموا الصََّلوَه َو آُتوا الزََّکوَه َو اَقَرُضوا اهللاَ « -  ٨
 .ها الحسنه اعطایی بانک اجرایی قرض دستورالعمل 3بند ج ماده  -  ٩

 ».الصََّدقاتِ  ِفي يَلِمُزكَ  َمن ِمنُهم وَ « -  ١٠
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 )1389(بیدآباد،  11.است شده رجوع حسنه دهندگان قرض به نیازمندان

 کهکنم  می به تو و همه فرمانداران امر«  12فرمایند: می مالک به فرمان در امیر حضرت مسکن تأمین وظیفۀ مورد در -2

 به آنگاه کنید، آماده و اصالح را زمین نخست .بپردازید آبادي و عمران به کشور مالیات استفاده در اقدام از قبل
 حکومت حوزه که دارم می دوست .گیرید نیمنش جاآن در سپس بسازید خانه نخست .بپردازید درو و کشاورزي

 ».باشد روشن نشاط و توانگري فروغ از دهگانان يها کوخ و فقرا يها کلبه باشد، آباد و معمور شما

اشاره  آوردند، امیر حضرت خدمت که مستمنی جوان حکایت شرح به توان می ازدواج به نیاز تأمین باب در -3
به  رو حضرت. ندارم هم شغلی و نمی دهد زن من به کسی کرد عرض ردند،ک بازخواست او از حضرت که 13نمود

 چه :فرمودند باز و نمود آمادگی اعالم فردي دهد. زن جوان این به است حاضر شخص فرمودند: چه حاضرین

 مراسم انجام براي تأدیبی مختصر از پس حضرت .کرد تمایل ابراز دیگري و دهد شغل او به است حاضر کس

 .)1389(بیدآباد،  فرمودند اش روانه اشتغال و ازدواج

 .گردد تلقی تواند می نیز جامعه افراد آحاد شغل تأمین بر اسالم حکومت وظیفه مؤید فوق حکایت -4

اشتر  مالک به حضرتش فرمان به توان می راهنمایی و مشاوره و آموزش و تعلیم و تربیت به نیاز تأمین با ارتباط در -5
و عیب  نقیصه خود براي باید را خانواده اعضاي عیوب که است اي خانواده رئیس مچونه فرماندار«رجوع نمود: 

 . 14»بداند

 بر تأویل نحوي به را بخش این در شده ذکر مؤیدات تمام توان می درمان و بهداشت به نیاز تأمین با ارتباط در -6
 نمط بر نیز خدا خلیفۀ است. افیالشّ هو که همانطور هرحال به .دانست اسالمی حکومت طرف از تأمین این وجوب

 15نماید. می تأیید را امر این نیز آورالزام  وعدة و التزامات قاعدة طرفی از. اوست

 اما« .است اسالم حاکم عهدة بر اشتر مالک به فرمان براساس مستمند افراد کلیه از مراقبت و پرستاري به نیاز تأمین -7

و همواره   است ایشان یاد به پیوسته ابوطالب پسر که هایی همان  - تیره بخت مستمندان و تهیدست شکستگان دل
 در و سپرده فرماندار اي تو، دست به خداوند، را آنهاآنها را خداوند  –خورد  می برد و غم آنان می تیمار آنان

 از که مبادا. کنی غفلت دردمند دلهاي آن پرستش از که مبادا .است داده قرار تخت و تاج صاحب اي تو، حمایت

 16».عرش خدا بی نصیب و محروم مانی تعمیر

 نتیجۀاگر در : «فرماید می مالک به فرمان در حضرتش خطر، با مواجهه و اضطرار زمان در امداد به نیاز تأمین در -8

 طغیان از نیل شط یا نبارد آسمان از باران مثالً شود، تباه مصر کشاورزان بر زندگی روزگار، حوادث از اي حادثه
                                                           

 قرض دهد قرض خدا به که کسی داناست.(به) شنواي خدا که بدانید و کنید قتال خدا راه در ماید:فر می بقره سوره 245- 244یات آدر  -  11

 يمٌ لِ عَ  عٌ يمِ  سَ اهللاَ  نَّ أوا مُ اعلَ  وَ  اهللاِ  يلِ بِ ي سَ وا فِ لُ اتِ قَ  وَ « .است دهنده فراخی ای تنگنا که است خداوند و شد خواهد اضافه او بر برابر چند به پس حسنه
  »يَبُسطُ  وَ  ضُ قبِ يَ  اهللاُ  وَ  هٍ رَ يثِ اً كَ افَ ضعَ أ هُ لَ  هُ فَ اعِ ضَ يُ فَـ  َحَسناً رضاً قَ  اهللاَ  ضُ قرِ يُ ي ذِ الَّ ذَ  َمن
  .17صفحه  اشتر، مالک به فرمان -  12
 .260ص .... النوادر باب ،265، 7الکافی، -  13

 .17صفحه  اشتر، مالک به فرمان  -  14

قاعده  این عقل حال هر به .کند قیام آن انجام بر بایست داد اي وعده کسی اگر که گیرد یم قرار استناد مورد زیاد مالکی فقه در قاعده این -  15
 .پذیرد می
  .36صفحه  اشتر، مالک به فرمان -  ١٦
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 است فرمانداران وظیفۀ شوند، ناچیز و تهیدست برزگران مانده، آب بی و خشک کشتزاران نشیند، فرو دشسودمن

 و ملت مصلحت به نخست که حدودي تا و کنند سفارش مصریان درباره مالی امور کارمندان و خراج امراي به که
 این که پنداري همی تو .بخشد خفیفت دامداران به و کسر توده مالیات از گردد می دولت صالح به دوم درجه در

 از اسالم کشور عالیه مصالح به ما ولی رساند خواهد زیان ما دولت بر و ساخت خواهد تهی را مصر خزانه تخفیف

 آبادي به است مصمم دارد، دست در که وسایلی تمام با ما دولت :که کنم تکرار باید. وآشناتریم دقیقتر همگان

 گروگان و وامدار خود قواي تمام با امیرالمؤمنین که است آن آشکارترش بیان و دپرداز رعیت آسایش و مملکت

 )1389(بیدآباد، 17».است اسالم ملت آسایش و رفاه

 به دادن طعام با ندارند را آن طاقت که کسانی بر« :18بقره سورة184  آیۀ استناد به خوراك و طعام نیاز تأمین وظیفه -9
 مساکین اطعام در توانند می بپردازند المال بیت به باید مستقیماً که را مالیاتی ردیگ عبارت به .»کنند فدیه مسکین

 )1389(بیدآباد،  .19»ينَ كِ ا سَ مَ  امُ عَ طَ  هٌ ارَ فَّ وكَ أ« مثل اند فرموده تعیین مساکین اطعام نیز را کفارات برخینمایند.  صرف

 که گفت باید متجاوز مقابل در دفاع و وممظل فریاد و اعتراض حق تأمین قبال در اسالم حکومت وظیفۀ باب در  - 10

باشد. این اجازه و رخصت  می 20»وامُ لِ م ظُ هُ نـَّ أبِ  ونَ لُ اتِ قَ يُـ  ينَ ذِ لَّ لِ  نَ ذِ اُ « شریفه آیۀ از ناشی حق تأمین قالب در وظیفه این
(بیدآباد،  .بپردازد آن تأمین به باید فردي هر نیاید بر آن برآوردن پی از اسالم حکومت اگر که است نیازي تأمین
1389( 

اي پسر حارث خداي خود را «فرماید:  در باب وظیفه تأمین نیاز به استعانت در احقاق حق در فرمان مالک اشتر می - 11
غافل مپندار که همیشه در کمین رستگاران است، فریاد بندگان را به دقت گوش کند و کوچکترین مظلمه را از 

ها براي زمامدار در همه حال چیست؟ آن که  ترین صفت محبوب بزرگترین کسان صرف نظر نفرماید. میدانی که
و متوسط باشد و عدلش مانند ابر رحمت سراسر کشور را در سایه گیرد و با جدیت  رو ههمواره در راه زندگی، میان

. بلکه وظیفه حکومت اسالمی تأمین نیاز به استعانت در 21»تمام بکوشد که زیردستانش را راضی و خشنود سازد
اطاعت کنید خدا و اطاعت   اید، حقاق حق به موجب آیه شریفه زیر است که فرمود: اي کسانی که ایمان آوردها

(بیدآباد، . 22االمر از میان خودتان را، پس اگر در چیزي نزاع داشتید به خدا و پیغمبر بازگردید کنید رسول و اولی
1389( 

به وضوح پیدا است همچنین  23»رقهَ التَ فَ  يمَ تِ اليَ  امَّ اَ فَ « :یۀ شریفۀوظیفۀ حکومت اسالمی در تأمین ولی براي صغیر از آ  - 12
 اش ورثهروایت منقول از رسول اکرم ص: من از هر مسلمانی اولی به نفس اویم. کسی که مالی به ارث نهاد براي 

                                                           
  .39-40فرمان به مالک اشتر، صفحات  -  ١٧
ٌة مِّْن أَ « -  ١٨ ٌر لَُّه َوَأن أَيَّاًما مَّْعُدوَداٍت َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ ًرا فَـُهَو َخيـْ يَّاٍم ُأَخَر َوَعَلى الَِّذيَن ُيِطيُقونَُه ِفْديٌَة طََعاُم ِمْسِكيٍن َفَمن َتَطوََّع َخيـْ

ٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم تـَْعَلُمونَ    »َتُصوُموْا َخيـْ
  ، یا کفارة آن اطعام مساکین است. 95سوره مائده، آیۀ  -  19
  اند رخصت داده شد. اند و مورد ستم قرار گرفته آوردهتاخت  ی که به جنگ بر سرشان. به کسان39سوره حج، آیۀ  -  20
  .  16صفحۀ   فرمان مالک اشتر ، -  21
  .»ولِ سُ الرَّ  وَ  ي اهللاِ لَ وًه اِ دُّ رُ فَـ ُاوِلی اَالمِر ِمنُکم فَإن تـََناَزعُتم ِفی َشیٍء  وَ  ولَ سُ الرَّ  او يعُ طِ اَ وَ  اهللاَ  او يعُ طِ اَ  او نُ آمَ  ينَ ذِ االَّ هَ يـُّ ا اَ يَ « 59آیه  نساء،سوره  -  22
  پس یتیم را مران. :فرماید خطاب به رسول اکرم می .9سوره الضحی، آیۀ  -  23
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 .24دار آن هستم خواهد بود و اگر دین یا فرزند صغیري باقی گذاشت من عهده

توان به وظیفۀ وفاداري و رحمانیت و شفقت دینی  ستمري بازنشستگی و از کارافتادگی میدر باب وظیفۀ تأمین م  - 13
کرد.  مؤید این است: پیرمردي سائل به کف عبور میع استناد نمود، همچنین خبري از حضرت امیرالمؤمنین 

نی که جوان بود از کیست؟ گفتند اي امیر مؤمنان نصرانی است. پس امیرالمؤمنین فرمودند تا زما وحضرت فرمود ا
 25المال به او پرداخت کنید. او کار کشیدید و چون عاجز گردید او را مانع شدید. از بیت

مبادا یکی از شما خویشاوند «فرمایند:  حضرت امیرالمؤمنین می الحمایه در باب تأمین نیاز به سرپرستی افراد الزم  - 14
گردد. در فرمان  این وظیفه عیناً به حکومت اسالمی نیز برمی . مسلم26»خویش را محتاج و نیازمند بیند و از پاي نشیند

 27»اي لبریز از محبت بنگر اي مالک! مهربان باش و رعیت را با چشمی پرعاطفه و سینه«فرمایند:  مالک اشتر می

 )1389(بیدآباد، 

 .28»گره از کار رعیت بگشا«به مالک فرمود:  شدر باب تأمین نیاز به کارگشایی حضرت  - 15

اي مالک از آن »  ب وظیفه مهیا نمودن شرایط مناسب براي اداي رسوم و سنن پسندیده حضرت امیر فرمود:در با  - 16
زن و رعیت را هرگز در پیروي و تقلید از عادات ماند سرباز  قوانین و آدابی که گذشتگان اسالم از خود باز گذاشته

 .29»دارمپسندیده باز

 .30َاّما اَْلِكْسَوُة فـََعَليِّ ُكّل إنسانٍ شود که  ه این حدیث اشاره میدر باب تأمین نیاز به پوشش و البسه فقط ب - 17

  
  راهبردهاى حمایت و کفالت

 :گیرند زیر را در پیش می اصلی راهبرد سهغالبا  اجتماعی تأمین هاي برنامه

 و احتیاط ندوقهايص اجتماعی، هاي شامل بیمه و بوده جامعه افراد اشتغال بر مبتنی راهبردها این :اي بیمه راهبردهاي
دهد که شاغل  اى افرادى را تحت پوشش و کفالت قرار مى نظام بیمه بر اساس این راهبرد .شود می کارفرما مسئولیت

  .شود نیز می هاي تکافل هاي سنتی و بیمه شامل دو قسم بیمهغالباٌ اي در این بخش  نظام بیمه. هستند
ریسک است که بر اساس آن یک نهاد یا سازمان عدم اطمینان و ابهام را هاي سنتی، بیمه راهکاري براي انتقال  در بیمه

کند مبلغ معینی را به عنوان حق بیمه بپردازد و در مقابل  کند. یک طرف موافقت می با قطعیت و اطمینان معاوضه می
برخی از فقها به این  .کندکند هر گونه خسارتی که در محدوده شرایط بیمه نامه اتفاق افتاد را جبران  شرکت بیمه تعهد می

                                                           
، با تعلیق حسن محمدتقی جواهري، تهران، سازمان تبلیغات اسالمی، 427، ص االسالم احلالل و احلرام يفهـ. ق.).  1409قرضاوي، یوسف ( -  24

  .425، صفحه 1جلد 
صراني. فقال اميرالمؤمنين استعملتموه حتي نا؟ قالوا يا اميرالمؤمنين ذكبير يسأل. فقال اميرالمؤمنين ما ه  فشيخ مكتو .  45، ص 1ئل الشیعه، ج وسا - 25

  . المال اذا كبر و عجز منعتموه، انفقوا عليه من بيت
 نَ لعدِ  ال يَ َال اَ . 24ت انتشارات علمی و فرهنگی، صفحۀ ، شرک1378البالغه، ترجمۀ جعفر شهیدي، چاپ پانزدهم، تهران،  ، نهج24خطبۀ  -  26
  .. .ا.هَ دَّ سُ ن يَ اَ  هَ اصَ صَ لخَ ا امَ ي بِ رَ يَـ  هِ ابَ رَ ن القَ م عَ كُ دُ حَ اَ 

  .13فرمان به مالک اشتر، صفحۀ  -  27
  .18فرمان به مالک اشتر، صفحۀ  -  28
  .23فرمان به مالک اشتر، صفحۀ  -  29
  . 130، صفحۀ 5، حدیث باب ماحيل لقيم مال اليتيم، 5ست. اصول کافی، جلد اما پوشاك براي هر انسان واجب ا -  30
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» غرر«جزو مصادیق  اند و آنرا شود اشکال گرفته بیمه که در آن خسارت معینی با خسارت نامعینی معاوضه می ویژگی
گر  ً هیچ انتقال ریسکی بین بیمه هاي تکافل اصوال براي حل این مشکل، در بیمه شود. اند که در فقه مجاز دانسته نمی دانسته
شود. در این طرح، عامل  کنندگان تقسیم می ها براساس ضمانت متقابل بین شرکت افتد. ریسک اتفاق نمی گذاران و بیمه
آوري کند و در صورت وقوع خسارت براي هر یک از اعضا  گر) وظیفه دارد حق بیمه شرکت کنندگان را جمع (بیمه

  غرامت مناسبی به او بپردازد.
اند. این  پایه تکافل در کشورهاي اسالمی و غیر اسالمی تشکیل شده در طول سالیان اخیر، شرکتهاي متعددي بر

ترین تفاوت  قرارداد تکافل مهم شود. می گر بسته عامل یا بیمهشرکتها بر اساس مدلهاي مختلف، قراردادهاي تکافل با 
ت در  مبحث معامال هاي سنّتی است. نامعلوم بودن و نامشخص بودن جزو ماهیت ریسک است و در هاي تکافل و بیمه بیمه

» قرارداد فروش«م نیز اگر موضوع معامله نامشخص باشد، عقد باطل خواهد بود. بنابراین قرارداد تکافل نباید  فقه اسال
باشد. ابهام و نامعلوم بودن نباید در هیچ یک از اجزاء قرارداد تکافل وجود داشته باشد. این اجزاء شامل قیمت، روش، 

در حالت کلی مدل عملیاتی واحدي براي  .ین دو طرف معامله، شرایط قرارداد و موارد مشابه استمبلغ و زمان پرداخت ب
شرکتهاي تکافل وجود ندارد به طوري که هر کشوري مدل پیشنهادي خود را دارد. اما مهمترین مدلهاي ارائه شده در این 

 ):Khan, 2008( و مدلهاي ترکیبی است تزمینه شامل مدلهاي مضاربه، وکال

شود که بر اساس آن  این قرارداد بین تأمین کننده سرمایه و مدیریت سرمایه منعقد می  قرارداد مضاربه (تقسیم سود):
کننده  شود. در این قرارداد تأمین سود حاصله از عملیات بر اساس نسبت معین یا درصد مشخصی بین دو طرف تقسیم می

شود. در قرارداد تکافل بر اساس مدل مضاربه، شرکت کنندگان  هاي احتمالی را متحمل می خسارت سرمایه تمامی
دهند. این مدل بیشتر در کشورهاي جنوب شرق آسیا  گر) قرار می گذاران) سرمایه را در اختیار عامل تکافل (بیمه (بیمه

  .گیرد (مالزي، اندونزي، ...) مورد عمل قرار می

دهد به نمایندگی از او فعالیت کند.  ف به طرف دیگر اجازه میدر این قرارداد یک طر قرارداد وکالت (نمایندگی):
تواند براي انجام دادن یک کار معین باشد و یا اینکه قرارداد نمایندگی به صورت کلی اعطا  این اعطاي نمایندگی می
هاي سنتی  لغ در بیمهتواند براي انجام دادن فعالیت مورد نظر تقاضاي مبالغ معینی بکند (این مب شود. وکیل یا نماینده می

  .هاي تکافل مناسب است ت بیمه شود.) این مدل براي بیشتر محصوال حق بیمه نامیده می

و مضاربه است و عمدتاً در کشورهاي عضو شوراي  تاین مدل در واقع ترکیب بین مدلهاي وکال مدل ترکیبی:
 شود. می همکاري خلیج فارس بکار گرفته

 مساعدت شامل و است همگانی به صورت شهروندان اقامت تابعیت یا اساس بر دهاراهبر این: حمایتی راهبردهاي

 وسعت دایرة و است وابسته (بودجه عمومی) اعتبارات دولتی به عمدتًا ن نظامای شود. مینیز  اجتماعی خدمات و اجتماعی

  .شود می آسیب پذیر اقشار در برگیرندة آن
طبیعی  بالیاي و حوادث با ارتباط در المللی گاه بین و مردمی دولتی، هاي ککم شامل : این راهبردها،امدادي راهبردهاي

اسکان  و انفجارهاي شیمیائی جنگ، همانند بالیاي غیر طبیعی، همچنین و ي وسیع سوزیها آتش زلزله، سیل، مانند
  ).1378(پناهی،  باشد می پناهندگان
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  حمایتی هاي نهاد مأموریت
که به دالیل مختلف قادر به تأمین معیشت خود و خانواده جامعه را پذیر افراد آسیب دعلی القاعده باینظام حمایتى 

. در حال حاضر در ایران، سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی دهد قرار مى تحت پوششنیز تحت پوشش نیستند، 
یف این نهادها همانطور که در قسمت بعد اظها و و پذیر جامعه را برعهده دارند. مسئولیت بار اصلی حمایت از افراد آسیب

   به منظور تکافل اجتماعی است.، در راستاي تجهیز و تخصیص منابع شود میبه آن اشاره 
  
  هاي سازمان بهزیستی در راستاي تکافل اجتماعی: ماموریت

 حمایت و توانبخشی نابینایان  -1

  حمایت و توانبخشی ناشنوایان -2
  حمایت و توانبخشی معلوالن ذهنی -3
  ایت و توانبخشی معلوالن جسمی حرکتی و ضایعه نخاعیحم -4
  حمایت و توانبخشی سالمندان -5
  حمایت و توانبخشی بیماران روانی مزمن -6
  حمایت و توانبخشی کودکان عادي -7
  حمایت و توانبخشی زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار -8
  حمایت و توانبخشی ایتام و کودکان بی سرپرست -9

  بانی و بدسرپرستحمایت و توانبخشی کودکان خیا - 10
  حمایت و توانبخشی دختران پناهجو (فراري) - 11
  حمایت و توانبخشی زنان پناهجو - 12
  ماعیاجت  حمایت و توانبخشی زنان آسیب دیده - 13
  حمایت و توانبخشی معتادان - 14
معرض کودك آزاري،  هاي اجتماعی (زنان متقاضی طالق، کودکان در حمایت و توانبخشی افراد در معرض آسیب - 15

  و ...) اند نابسامان، افرادي که اقدام به خودکشی کردههاي  خانواده
  هاي اجتماعی از آنان تجدید تربیت منحرفین اجتماعی و حمایت - 16
  کمک به تامین جهیزیه مورد نیاز ایتام، معلوالن و آسیب دیدگان نیازمند - 17
  حمایت و نگهداري از معلوالن غیرقابل توانبخشی - 18
  مه خدمات درمانیتحت پوشش قراردادن نیازمندان از نظر بی - 19
  و طرحها مختلف در کشور ها پیشگیري از معلولیتهاي مختلف از طریق اجراي برنامه - 20
پیشگیري از آسیبهاي اجتماعی (کودك آزاري، خودکشی، همسرآزاري، طالق و ...) از طریق اورژانسهاي خدمات  - 21

اورژانس اجتماعی و مراکز مشاوره  123کلینیکهاي مددکاري و خط تلفن  اجتماعی و مراکز پیشگیري از طالق و
   148حضوري و صداي مشاور تلفن 

  پیشگیري از اعتیاد به روش اجتماع محور در محالت شهري و روستائی، واحدهاي اداري، کارگري و آموزشی - 22
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ي از گسترش بیماري ایدز در ي کاهش آسیب و عوارض بهداشتی و اجتماعی و اعتیاد و پیشگیرها اجراي برنامه - 23
و  DICهاي آنها، توزیع وسایل پیشگیري کننده، راه اندازي  کشور از طریق آموزش معتادان پرخطر و خانواده

   کلینیکهاي متادون
ها و زوجین به منظور  آموزش مهارتهاي زندگی (فردي و اجتماعی) در واحدهاي آموزشی، کارگري و خانواده - 24

  رابر تهدیدات آسیبهاي اجتماعیمقاوم سازي افراد در ب
  ر مراکزداي و پیشگیرانه و نظارت برحسن اجراي آنها  هاي خدمات مشاوره تهیه و تدوین تعرفه - 25
هاي توانبخشی، بهداشتی، درمانی، اجتماعی ازطریق  تربیت نیروهاي انسانی تخصصی مورد نیاز جامعه در زمینه - 26

  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی سازمان
  یابی به نابینایان ویژه معلوالن نظیر ناشنوایان، معلوالن ذهنی، آموزش خط بریل و جهت آموزش - 27
  آموزش مهارتهاي زندگی ویژه معلوالن - 28
  ارزیابی و راهنمائی شغل معلوالن جهت آموزش و اشتغال مناسب - 29
  برنامه ریزي و تامین موجبات جلب و جذب مشارکتهاي مردمی (نقدي و غیرنقدي) - 30
  تامین موجبات جلب و جذب خدمات داوطلبانهبرنامه ریزي و  - 31
  گسترش مؤسسات خیریه و غیردولتی، حمایت و توانمندسازي آنها (صدور موافقت اصولی، روانه فعالیت و نظارت) - 32
 ي فرهنگی و فوق برنامه معلولین و افراد تحت پوششها برنامه - 33

  
  وظایف کمیته امداد در راستاي تکافل اجتماعی:

 :عبارت است از این کمیتهوظایف نامه کمیته امداد، اساس 6بر اساس ماده 

فرهنگی  ي مادي و معنوي نیازمندان و تبیین و تامین نیازهاي حمایتی، معیشتی،ها بررسی و شناخت انواع محرومیت -1
 ي الزم الحمایه در شهر و روستا و عشایرها و ارتقاي سطح زندگی آنها در حد امکان و شناسایی افراد و خانواده

هاي مناسب براي رفع  ها و روش ها، برنامه طرح هاي اجرایی، ها،سیاست ی و ارایه پیشنهاد خط مشیبررس -2
 هاي الزم جهت تحقق آنها. هاي نیازمندان در ابعاد مختلف به مراجع ذیربط و انجام اقدامات و پیگیري محرومیت

هاي تحت پوشش و سایر نیازمندان از طریق  فراهم آوردن امکانات الزم به منظور خود اتکاء نمودن افراد و خانواده -3
 یی و ارایه خدمات الزم در حد امکان.ا هاي فنی و حرفه ایجاد اشتغال، اعطاي وام، آموزش

پذیر  درمانی و اجتماعی اقشار آسیب هاي اقدام به بیمه ایجاد تسهیالت الزم جهت ارایه خدمات بهداشتی و درمانی و -4
 .مقررات مربوطه در حد امکانات و چارچوب قوانین و

هاي نقدي و غیرنقدي، اعطاي قرض الحسنه ضروري، کمک به تعمیر و تهیه مسکن،  پرداخت مستمري (کمک -5
 ازدواج و جهیزیه نیازمندان.

هاي فرهنگی و آموزشی و تأمین وسایل  هاي نیازمندان و انجام فعالیت ارایه خدمات فرهنگی به افراد و خانواده -6
 م و تعمیق باورهاي دینی.آموزشی و کمک آموزشی الز

هاي نیازمند در برابر مشکالت ناشی از بروز حوادث و باالیاي طبیعی و غیر  حمایت موردي از افراد و خانواده -7
 طبیعی.
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 هاي نیازمند. هاي الزم حقوقی و قضایی به افراد و خانواده ارایه خدمات مشاوره و مددکاري و حمایت -8

 هاي نظام جمهوري اسالمی ایران، در حد امکانات. ساس سیاستحمایت نیازمندان خارج از کشور بر ا -9

هاي حسنه اسالمی و هدایت امکانات و کمکهاي  تمهیدات الزم به منظور احیاي فرهنگ انفاق و ایثار، نشر سنت - 10
هاي دولتی و غیر  هاي بخش هاي اشخاص خیر و نیکوکار و همچنین امکانات و کمک مردمی خصوصا کمک

 هاي نیازمند. از افراد و خانوادهدولتی جهت حمایت 

هاي عام المنفعه مردمی داخل و خارج از کشور به منظور تبادل تجربه و  ها و تشکل ارتباط با موسسات خیریه، انجمن - 11
هاي بالقوه و بالفعل آنها و پرهیز از انجام کارهاي موازي و غیرضرور در  تر از ظرفیت گیري هرچه مطلوب بهره

 هاي مردمی در حد توان. مادي و معنوي و تقویت و گسترش اینگونه هسته جهت انجام حمایتهاي

 انجام هرگونه تکلیف قانونی پس از تخصیص اعتبار الزم. - 12

  
  و نهادهاي حمایتیبانک قرض الحسنه همگرائی 

خود  پردازند و این می از آنجا که بانکها و موسسات قرض الحسنه به صورت تخصصی به تامین مالی نیازمندان جامعه
هاي نهادهاي حمایتی همچون سازمان بهزیستی و  ت اجتماعی است و از سوي دیگر فعالیتااز اقسام تکافل و مساعد

ها و موسسات قرض الحسنه و  در این قسمت به منظور همگرائی بانکام خمینی نیز در همین راستا است لذا کمیته امداد ام
  .مسیر تکافل اجتماعی ارائه گردد ده است مدلی جهت تسهیلنهادهاي حمایتی در حوزه تکافل اجتماعی تالش ش

 نهادهاي حمایتی واریز هاي دولتی و سایر وجوهی که به حساب هاي مردمی و کمک بر اساس این مدل، حمایت
وجوه را از شود. بانک قرض الحسنه نیز،  می شود، در صندوقی به نام صندوق تکافل نزد بانک قرض الحسنه تجمیع می

 بانک قرارتوسط  گذاري سرمایهدر  ها را وکیل خود در بکارگیري این سپردهبانک  نهادهاي حمایتیدریافت و مشتري 
ها وجوه سپرده را به  شود. بانک می براساس عقد وکالت برقرارگذار)  (سپردهرابطه حقوقی بانک و مشتري  و دهد می

گیرند و در نتیجه سود  می بکارو گذاري  سرمایهی وکالت از طرف مشتري در معامالت و اعطاي تسهیالت مالی بانک
 در این سیستم  با توجه به مطالب فوق، .استصندوق سهامدارن متعلق به  کارمزدحاصل ناشی از انجام معامله پس از کسر 

و  بانک امین مشتري بوده و الزم است رعایت صرفه و صالح موکلین خود را در اعطالي تسهیالت و انجام معامالت
ر دستور پرداخت توسط فرد یا نهاد خی شود و منابع افراد خیر نزد بانک متمرکز می در این سیستمبنمایند.  گذاري مایهسر

از آنجا که ورود و خروج پول در راستاي تکافل شود و بانک موظف به پرداخت به فرد الزم الحمایه است.  صادر می
وري  گیرد لذا کارائی و بهره می صورت کننده حمایتامین و ادهاي اجتماعی از طریق بانک قرض الحسنه و با نظارت نه

  افزایش و فساد اداري به نحو قابل توجهی کاهش خواهد یافت. ي خیریهنهادها
  

  تکافل اجتماعی راستین
هاي بانکداري مشارکت در سود و  یکی از زیرسیستم تکافل اجتماعی راستین زیرمجموعه بانکداري راستین و مشخصا 

باشد در اینجا نیز تکافل اجتماعی شامل: تکافل عام به معنی وظیفه انسانی افراد جامعه در رفع نیازهاي  راستین می زیان
 شود. یکدیگر و  ضمان اعاله به معنی وظیفه حکومت در تأمین معیشت افراد جامعه تعریف می

وانند منابع خود را تحت مقررات ت گذاران خیر اعم از خصوصی و دولتی می در تکافل اجتماعی راستین سپرده
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گذاري کنند تا بانک منافع یا  بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین براي امور خیریه یا عام المنفعه نزد بانک سپرده
هاي حمایتی یا به تقاضاي خود شخص خیر  گذاري را از طریق حواله نهادهاي خیریه و سازمان اصل یا اصل و منافع سپرده

گذاران، کلیه اشخاص،  عوض در اختیار افراد ضعیف الزم الحمایه یا خانواده آنان قرار دهد. عالوه بر سپردهبطور بال
هاي  هاي دولتی یا وابسته به دولت، سازمان نهادها، مراجع مذهبی، موسسات، مراکز دینی، دولت، موسسات و سازمان

، انفاق، زکات، خمس، کفارههاي هدفمند،  د از قبیل یارانهتوانند با تخصیص منابع در اختیار خو می ٣١(NGO)غیردولتی 
اموال مجهول ، جزیه، ارث بالوارث، خراج، فدیه، قربانى، نذورات، غنایم، دیه جنایت بر میت، اموال میت، وصیت، وقف

موارد مشابه در  و سایر یرمشروع، قاچاق و رباغمصادره اموال ، جریمه مالى محکومان، برّ و احسان، انفال و رکاز، المالک
نامه اجرایی بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین نسبت به تکافل عام یا ضمان اعاله اقدام  چارچوب مقررات و آیین

 کنند. 

توانند از بانک درخواست نمایند تا اصل منابع تخصیصی آنها یا منافع آن به افراد، اشخاص یا  تجهیز کنندگان منابع می
هیزکننده تخصیص یابد. بانک موظف است در این رابطه تمهیدات اجرا و پرداخت الزم را فراهم گروه مورد نظر تج

شود تا گزارش سالیانه عملکرد منابع موضوع این ماده را به تجهیزکنندگان منابع ارائه نماید. و از  آورد. بانک موظف می
کنندگان منابع را به  ها و دریافت رداختطرفی بانک موظف است در صورت درخواست تجهیزکنندگان ریز اطالعات پ

ها براي  تک پرداخت اي باشد که امکان بازرسی تک تجهیزکنندگان منابع ارائه نماید. اطالعات ارائه شده باید به گونه
  تجهیزکنندگان فراهم باشد.

 یا مشترك باشند.توانند داراي شخصیتی حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی  هاي حمایتی می نهادهاي خیریه و سازمان
نامه اجرایی نحوه  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران با مشورت با سازمان بهزیستی و سازمان اوقاف و امور خیریه آیین

هاي حمایتی را در ارتباط با مفاد تکافل اجتماعی راستین را تدوین و به تصویب مراجع  فعالیت نهادهاي خیریه و سازمان
هاي مالی اعم از ملموس و غیرملموس  نامه تکمیلی وقف دارایی اوقاف و امور خیریه نیز آیین سازمانرساند.  ذیصالح می

گردد  رساند. سازمان بهزیستی کشور موظف می موضوع تکافل اجتماعی راستین را تهیه و به تصویب مراجع ذیصالح می
پرداخت موارد مشمول تکافل عام و ضمان هاي شناسائی، پوشش حمایتی، پرداخت و نظارت بر  نامه اجرایی رویه تا آیین

 اعاله را با مشاوره با بانک مرکزي تدوین و به تصویب مراجع ذیصالح برساند. 

که از عهده تأمین معاش  تکافل اجتماعی راستینموضوع  مشمول تکافل عام و ضمان اعالهاقشار ضعیف و محرومان 
هاي نیازمند، مسکین، تهیدست، مضطر، وامانده و درمانده،  انوادهآیند شامل افراد و خ اولیه خود و خانواده خود برنمی

، گیر زمینه، از پا افتاد، معلول یا فاقد عضو، مجنون، عقب افتاده ذهنی، بیمار روانی، سفیه، نابینا، بیمار، مستمندورشکسته، 
سرپرست  ، کودك بیبچه سرراهى، ، یسیرمییته، صغیر، در راه ماند، زندانی، تبعیدي، اسیره، آوارسرپرست،  سالمند، بی
، دچار سانحه یا حوادث قهریه شده، افراد خسارت دیده، مقروضه، سالخوردسرپرستی موقت یا مستمر)،  (اعم از بی

هاي بدون  بدون نفقه و خانواده النفقه افراد واجب، پرداخت دیه یا ناتوان از شناختهنا ضارب غیرعمد یا بادیه مشمول 
آور فوت، مفقود، متواري،  ست زن (اعم از اینکه مطلقه شده یا متارکه کرده باشد یا شوهر یا نانسرپرست یا با سرپر

زندانی، تبعیدي، فراري، سرباز، مهجور، محجور یا یکی از مصادیق مذکور) و سایر موارد مشابه و همچنین کلیه افرادي 
ها به صورت پرداخت یکباره و  مین حداقلتأ شود. که مشمول دریافت فطریه، زکات، کفارات و صدقات هستند می

                                                           
31 Non-Govermental Organization (NGO) 
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 هاي تکافل اجتماعی راستین به شرح ذیل صورت پذیرد: تواند توسط بیمه مستمر می

 شود. بیمه مالی: تأمین منابع مالی براي نیازمندان که شامل ورشکستگان نیز می -1

سرپناه براي عموم افراد جامعه بیمه مسکن: هیچ فردي نباید بی سرپناه باشد و بیمه مسکن موظف به تأمین حداقل  -2
  گنجد. است. استعانت در تعمیر مسکن در این بیمه می

  ایجاد شرایط مناسب براي ازدواج و ارائه تمهیدات و رفع موانع ازدواج افراد جامعه.  بیمه ازدواج: -3
الف بیمه کند. برخ بیمه شغل: هرکس حق دارد شغل داشته باشد و بیمه شغل مبادرت به بکارگماردن افراد می -4

  کند. نماید، بیمه شغل فرد را شاغل می بیکاري که اقدام به پرداخت مالی می
هر کس که بخواهد تا هر درجه از آموزش، تعلیم و تربیت پیشرفت کند، بایست مربی و امکانات   بیمه آموزش: -5

  مناسب در اختیار وي قرار گیرد.
ن هستند و تأمین شرایط بهداشتی براي آنان از وظایف این بیمه بیمۀ درمان: کلیه آحاد جامعه هنگام بیماري بیمه درما -6

  است.
  بیمه پرستاري: کلیه افراد ناتوان در این بیمه مشمول دریافت مراقبت و پرستاري هستند. -7
هاي خاص بیمه  اي اعم از طبیعی و یا غیرطبیعی محق دریافت حمایت بیمه سوانح: هر فردي در قبال بروز هر حادثه -8

  سوانح است.
بیمه خوراك: بیمه خوراك چتر غذایی افراد جامعه است بطوري که هیچ فردي گرسنه نماند. براساس این بیمه باید  -9

  حداقل خوراك براي افراد به سهولت قابل حصول باشد.
بیمه دفاع از حق: هرگاه حق فرددي تضییع یا انکار شود حق دارد به منظور اعتراض، تظلم و دفاع تحت پوشش بیمه  - 10

  تان و ضابطین قضائی قرار گیرند.دادس
  بیمه وکالت: استعانت به هر فرد در احقاق حقش از وظایف این بیمه است. - 11
  بیمه ایتام: تأمین شرایط زیستی ایتام و صغار بدون سرپرست و حمایت از حقوق آنها وظیفۀ این بیمه است. - 12
یا موقتاً توانایی کار و   ص عضو یا بیماري دائماًبیمه بازنشستگی و ازکارافتادگی: افرادي که به دلیل کهولت سن یا نق - 13

  ادامۀ اشتغال ندارند، بیمه هستند.
سرپرست، سالخوردگان، بیوگان، محجورین، سفهاء و امثال آن در تحت  بیمه سرپرستی: سرپرستی کلیۀ افراد بی - 14

  پوشش این بیمه است.
  باشد. عی به عهدة این بیمه میبیمه کارگشایی: گشودن گره از کار ناتوانان در کلیۀ امور اجتما - 15
  باشد. بیمه فرهنگی: استعانت و یاري به افراد ناتوان در حفظ آداب و سنن پسندیده خود به عهدة این بیمه می - 16
  بیمه پوشاك: برهنگی بر هیچ فرد روا نیست و تأمین حداقل پوشاك هر فرد بر عهدة این بیمه است. - 17

گذاري رأساً  وانند نسبت به دریافت منافع یا اصل یا اصل و منافع سپردهت هاي حمایتی نمی نهادهاي خیریه و سازمان
اقدام کنند و موظفند از طریق صدور برات یا حواله و ارسال آن به بانک ترتیبات الزم براي پرداخت وجه به افراد الزم 

هاي حمایتی هرکدام بطور مجزا  بانک و نهادهاي خیریه و سازماناز طرفی  هاي آنان را فراهم کند. الحمایه یا خانواده
سایت خود افشا کنند.  هاي حمایتی را به نحوي که آسیبی به حیثیت حمایت شوندگان وارد نیاید در وب موظفند پرداخت

 نمایند موظف راستین استفاده می تکافل اجتماعی  زیرسیستمهاي حمایتی که از  همچنین بانک و نهادهاي خیریه و سازمان
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دام بطور مجزا گزارش تفصیلی عملکرد سالیانه خود را به ریاست جمهور، بانک مرکزي جمهوري ند تا هرکگرد می
و شوراي عالی اوقاف ارائه  شوراي عالی راهبردي سازمان بهزیستی کشوراسالمی ایران، سازمان بازرسی کل کشور، 

 ور هرکدام جداگانه موظفبانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و سازمان بازرسی کل کشاز سوي دیگر  نمایند.
هاي حمایتی را بررسی و به ریاست  با ایجاد تمهیدات مناسب نحوه عملکرد بانک و نهادهاي خیریه و سازمانتا د شون می

تواند هزینه  جمهور گزارش و در صورت مشاهده تخلف اقدام قانونی کنند. بانک در ارتباط با ارائه این خدمت فقط می
  باشد. ت نماید و مجاز به دریافت سود نمیارزیابی و نظارت دریاف
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