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سياست ھای مالی در سازمان و صندوق ھای خيرﯾه
عمدتا خير خواھانه است ،تأمين مالی شود.
موسسات خيرﯾه در کشورھای غربی به مثابه »نـھـاد
مالی« قدرتمند در تجھيز سرماﯾه برای حل مشـکـالت
اجتماعی ،جاﯾگاه مطلوبی دارد؛ در حالی که بـاوجـود
پشتوانه فرھنگی عميق و انگيزهھای قوی دﯾنی ،بـه
دليل برخی موانع موجود ،جمھـوری اسـالمـی اﯾـران
نتوانسته است از ظرفيت ھا و قابليت ھای بـاالی اﯾـن
سيره نيکو به شکل کارآمدی برخوردار شود.

منظور از موسسه خيرﯾه  ،موسسات و انجمن ھاﯾی
غير انتفاعی  ،عام المنفعه و غير سياسی ھسـتـنـد
که از سوی افراد حقيقی ﯾا حقوقی تاسيس شده و
درزمينه ارائه خدمات اجتماعی به افراد  ،خانواده ھای
نيازمند و زن سرپرست  ،کودکان بی سرپرست و بـد
سرپرست  ،آسيب دﯾدگان اجتماعی و … فعاليت می
کنند.
اصوال موسسات خيرﯾه بنابر ماھيت شکلگيـری خـود
به افراد عالقمند به کارھای عامالمنفعه و داوطـلـبـانـه
متکی ھستند؛ به طوری که اﯾن افراد بازوی اجـراﯾـی
اﯾن موسسات محسوب میشوند و در خـط مـقـدم
ارتباط با افراد ھدف قرار دارنـد .در ھـمـه کشـورھـای
دنيا ،ثروتمندان به وﯾژه در سنين باال ،تماﯾل دارنـد تـا
بخشی از ثروت خود را در زمان حيات خود ،به مصـرف
اھداف خير خواھانه ای تخصيـص دھـنـد کـه پـس از
درگذشت آنان نيز پاﯾدار بـمـانـد .مـوسـسـات خـيـرﯾـه
ھمچون ساﯾر نھادھای مالی در کشورھـای تـوسـعـه
ﯾافته با کاراﯾی باال کار میکننـد و بـه سـاز و کـاری
جھت تخصيص بـھـيـنـه داراﯾـیھـا ،تـحـقـق اھـداف
اجتماعی و تقوﯾت بازار سرماﯾه انجامـيـده اسـت ،در
حالی که در کشورھای توسعه نيافتـه ،بـه وﯾـژه بـه
دليل دخالت اجراﯾی دولتھا ،به نھاد کم اثرتری تبدﯾل
شده است.
ھدف موسسات خـيـرﯾـه خـيـرات ،مـبـرات ،نـذورات،
فعاليت ھای خيرﯾه و وقف محدود به سنـت اسـالم و
پھنه اﯾران نيست و عرصه عمل آن به گسـتـره تـمـام
مذاھب و جغرافيای بشـری اسـت .مـردم در ھـمـه
کشورھا ،با توجه به اعتقادات خود ،اموال خود را وقف
اھداف مختلف میکنند و با تشکيل موسسات خيرﯾه،
میکوشند تا رفاه گروهھای ھدف را ارتقا بخشـنـد ﯾـا
اھداف خير خواھانهای را محقق کنند.
در موسسات خيرﯾه )و با کارکرد صندوقھای وقفـی(
در ھمه جا ،کم و بيش ،پول ﯾا داراﯾیھای دﯾگری کـه
برای ھدف خاصی اختصاص ﯾافـتـه اسـت ،مـدﯾـرﯾـت
میشود .اعطا کننده پول ﯾا ساﯾر داراﯾیھا ،خـيـر ﯾـا
واقف ھمواره تأکيد دارد که اصل مال باﯾد محفوظ بماند
و تنھا از محل سود و عواﯾد آن ،اھداف تعيين شده که

در زبان انگلسی ،کلمه "تراست" عبارت از تـرتـيـبـی
است که در آن داراﯾی شخص ﯾا اشـخـاص بـا ھـدف
مشخص ازسوی شخص ﯾا اشخاص دﯾگری نگـھـداری
میشود .معادل اﯾن واژه در فارسی »داراﯾی امـانـی«
است .معمولترﯾن شکل "تراست" ،تراست وصيتی ﯾا
وصيت نامهای است که پس از مـرگ دارنـده داراﯾـی
شکل میگيرد .تراستھاﯾی را که در طول عمر مالک
داراﯾی شکل بگيرد ،تراست سرپرستی گوﯾند .جاﯾـی
که منافع تراست به شخص ﯾا اشخاص معينی برسـد
)اعم از اعضای خاندان و ﯾا غير از آن( به اﯾن تـراسـت،
تراست اختصاصی گوﯾند .اگر منافع تراست به عـامـه
برسد ،به اﯾن تراست ،تراست عمومی گوﯾند .بيشـتـر
تراستھای عمومی مؤسسات خيرﯾهاند که معافـيـت
مالياتـی ھـم دارنـد .صـنـدوقھـای خـيـرﯾـه از نـوع
تــراســتھــای عــمــومــیانــد .وقــتــی بــه ھــدفھــای
سازمانھای خيرﯾه توجه میکنيم ،در میﯾـابـيـم کـه
طيف گستردهای از اھداف ،مورد توجه موسسان بوده
است :کمک ھزﯾنه زندگی ،حماﯾت از دانشـجـوﯾـان و
طالب ،تأمين دارو و خدمات پزشکی ،حماﯾت از ھـنـر،
حماﯾت از ورزشکاران ،حماﯾت از منـطـقـهھـای خـاص
) توسعه ی منطقه ای ،حماﯾت از تحقيقات ،حمـاﯾـت از
نشر ،حظ محيط زﯾست ،و.(...
گــاھــی ھــدفھــاﯾــی کــه بــرای عــواﯾــد حــاصــل از
صندوقھای خيرﯾه ارائه مـیشـود ،بسـيـار مـحـدود
است .مثال صندوقھای خيرﯾه بسياری ھنر سيـاھـان
آفرﯾقا را مورد حماﯾت قرار میدھند ﯾا »صندوق وقفـی
کالگستون برای دانشجوﯾان« عالقمند به خبر رسانی
در مورد معلوالن است و از پژوھشھاﯾی حماﯾت مالی
میکند که در حوزه رسانهھای عمومی و مـطـالـعـات
مربوط به معلوالن کار میکنند .به ھـر حـال ،اکـنـون
سازمانھای خيرﯾه جھان ھزﯾنهھای تداوم فعاليت در
صدھا ھزار دانشگاه ،مؤسسه پـژوھشـی ،مسـجـد،
کليسا ،بيمارستان ،آساﯾشگاه و ...پرداخت میکننـد.
ژول پلسکی طراح معـروف در سـال  1982صـنـدوق
خيرﯾه ای را تأسيس کرد که ھدف آن ارتقای کيفيت
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طـراحـی داخـلـی حـرفـهای بـود .اﯾــن صـنــدوق بــه
دانشجوﯾان کارشناسی دکوراسيـون داخـلـی کـمـک
ھزﯾنه و کمک شھرﯾه پرداخت میکرد.

حتی دانشگاهھای دولتی در دنـيـا صـرفـا از طـرﯾـق
بودجه تأمين مالی نمـیشـونـد .درآمـرﯾـکـا ،بـه طـور
متوسط ،فقط  40درصد بودجه دانشگاهھای دولتی را
دولت میپردازد .بيشتر اﯾن بودجه از طرﯾـق سـازمـان
ھای خيرﯾه تأمين میشود و امـوال وقـفـی بـه طـور
دائمی بخش بزرگی از بودجه دانشگاهھا را پـوشـش
می دھد .ھدف صندوقھای خيرﯾه دانشگاه اﯾليـنـوﯾـز
شمالی به اﯾن شرح تبيـيـن شـده اسـت :ھـدف آن
است که راھبردھای مخارج و تخصيص داراﯾیھا بـرای
صندوقھای خيرﯾه به گونهای انجام شـود کـه قـدرت
مصرف از صندوقھا ،بعد از تعدﯾل برای تورم )به ارزش
ثابت( و در طوالنی مدت حفظ شود .بـنـيـاد دانشـگـاه
اﯾلينوﯾز شمالی در قبال واقفان متعھد است که وجـوه
آنھا را بـه گـونـهای مصـرف کـنـد کـه حـمـاﯾـت از
برنامهھای مورد نظر آنھا جنبه دائمی پيدا کند.
صندوق ھای خيرﯾه صندوق ھای خيرﯾه مـتـنـوعانـد و
اھداف بسيار متفاوتی را پيگيری میکنند .بنـيـادھـای
خيرﯾه صندوقھای خيرﯾه را اداره میکنند .بنابراﯾن ،در
کشورھای پيشرفته ،نحوه مدﯾرﯾت صندوقھای خيرﯾه
مدتھا است که مدرن و حـرفـهای شـده اسـت ،و
بنيادھاﯾی را میتوان ﯾافت که تا  100صندوق را اداره
میکنند.
به صندوقھای خيرﯾه مدرن دنـيـا پـول نـقـد ،اوراق
بھادار پـذﯾـرفـتـه شـده در بـورس ھـا ،اوراق بـھـادار
شرکتھای غير سھامی عام ،امالک و مسـتـغـالت،
بيمه نامه ،و انبوھی از داراﯾیھای فيزﯾکی و واقـعـی
دﯾگر ھدﯾه و ھبه میشود .بعضی از بـنـيـادھـای ﯾـاد

شده ،بنيادھای ناحيهایاند و در محدوده خاص ﯾا روی
موضوع خاص کار میکنند .ھدف اﯾن بنيادھا آن اسـت
که کمک کنند تا صندوق خيرﯾه شکل بگيرد ،و ھـدف
غير انتفاعیای پيگيری اما در عين حال تداوم تـأمـيـن
مالی حفظ و منافع مداوم برای تحقق ھدف صـنـدوق
خلق شود .بنابراﯾن ،اﯾن بنـيـادھـا کـمـک مـیکـنـنـد
خيرانی که وقت و تخصص ندارند ﯾا حتی ھمه مـنـابـع
مالی را ندارند ،بتوانند سـازمـانـدھـی الزم را انـجـام
دھند.
در واقع ،مؤسساتی وجود دارند که » خدمات مدﯾرﯾتی
خيرﯾه« میدھند .نرخی که اﯾن نـوع مـؤسـسـات از
خيران ميگيرند بين ﯾک تا دو درصد مبلغ وقـف اسـت.
اﯾن ميزان ھزﯾنهھای اداری و مدﯾرﯾت سرماﯾه گـذاری
را پوشش میدھد .در واقع نمیتوان با فرض استفاده
از وقت خيرانی که آمادهاند بدون درﯾافت دستمزد کـار
کنند ،توقع داشت که مدﯾرﯾت حرفهای اعـمـال شـود.
معموال ارزانتر آن است که از مدﯾرﯾت حرفهای در قبال
پرداخت وجه استفاد شود تا از مدﯾرﯾت غير حـرفـهای
خيرانی که حاضرند وقت و خدمات خود را وقف کـنـنـد.
بنيادھای خيرﯾه در عين حال بين صندوقھای خـيـرﯾـه
که ھدف مشابه دارند پل میزنند و آنھا را با ﯾـکـدﯾـگـر
ھماھنـگ مـیکـنـنـد .صـنـدوقھـای خـيـرﯾـه را بـه
شکل ھـای دﯾـگـری نـيـز طـبـقـه بـنـدی مـیکـنـنـد.
سازمانھای خيرﯾه می توانند از کـمـک شـرکـتھـای
خدمات مدﯾرﯾت وقف برای تشکيل ﯾکی از اﯾن دو نـوع
صندوف برخوردار شوند:
الف  -صندوقھای نماﯾندگی سرماﯾهگذاری
ب  -صندوقھای خيرﯾه سازمانی.
تفاوت عمدهی اﯾن دو نوع صندوق در مـالـکـيـت آنـھـا
است .در صندوقھای نماﯾنـدگـی سـرمـاﯾـه گـذاری،
شرکت خدمات به عنوان عامل و نـمـاﯾـنـده سـازمـان
خيرﯾه خاص عمل می کند ،و داراﯾیھای وقفـیای را
اداره می کند که به سازمان خيـرﯾـه خـاصـی مـربـوط
است .در ھر زمان سازمان خيرﯾه ﯾاد شده مـیتـوانـد
دستور دھد که درﯾافت کنندگان مـنـافـع خـيـرﯾـه چـه
کسانی باشند و در زمان معينی ھم کل داراﯾیھا بـه
سازمان خيرﯾه برگشت داده شود.
در صندوق ھای خيرﯾه سازمانی ،کل وجوه خيرﯾـه در
اختيار شرکت خدمات گذاشته میشود و ھـر سـال
فقط بخشی از عواﯾد به سازمان خيرﯾه مورد نـظـر بـر
میگردد .اﯾن ترتيب به خيران اطـمـيـنـان بـيـشـتـری
میدھد که اصل سرماﯾه خيرﯾه به ھيچ دليلی مصرف
نخواھد شد .بدﯾن ترتيب ،صندوق نماﯾندگی سرمـاﯾـه
گذاری ﯾا صندوق نماﯾندگی خيـرﯾـه داراﯾـی ھـاﯾـی را
برای مؤسسه خيرﯾه نگھداری میکند و عـواﯾـد آن را
ساليانه به مؤسسه مربوطه میدھد.
شرکتھای خدمات مدﯾرﯾت خيرﯾه اﯾن نوع صندوقھـا
را تشکيل می دھند و به عام ﯾا حاميان مؤسسه ارائه
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تشکيل صندوف ھای خيرﯾه در موسسات خيرﯾه
سبب رشد و ثبات مالی می شود

میکنند و مدعیاند که شفافـيـت و اعـتـبـار
بيشتری به آن می دھند ،بدﯾن ترتيـب بـاعـث
می شوند که خيرات و ھداﯾای بيشتری جـذب
شود.
تشکيل اﯾن نوع صـنـدوق ھـا بـه مـؤسـسـه
خيرﯾه تداوم منابع مالی بـرای اھـدافشـان را
مطمئن می کند .تشکيل اﯾن صندوقھای بـه
تداوم رشد و ثبات کمک میکند .شرکتھـای
خدمات مدﯾرﯾت خيرﯾه ﯾا بنيادھای خـيـرﯾـه در
غرب صندوق ھای خيرﯾه و اعانات متعـددی را
اداره میکنند .از نظر دﯾـگـری نـيـز مـیتـوان
صندوقھای خيرﯾه را تقسيمبندی کرد :الف -
صندوق ھای خيرﯾه دائمی؛ ب  -صنـدوق ھـای
خيرﯾه با عـمـر مـحـدود در مـورد اول ،اصـل
موضوع خيرﯾه و وقف برای ھـمـيـشـه دسـت
نخورده باقی میماند ،و تنھا عواﯾد ﯾـا درآمـد
حاصل از اصل آن میتـوانـد بـرای مصـرف ﯾـا
اضافه شدن به اصل در دسـتـرس بـاشـد .در
مورد دوم ،به محض رسيدن به شراﯾط خـاص،
اصل مبلغ خيرﯾه نيز میتواند به مصرف برسد.
سازمان ھای خيرﯾه سازماندھی مـوسـسـات
خيرﯾه در کشورھای مختلف متـفـاوت اسـت،
ھر چند که تقرﯾبا در ھـمـه جـا ،داراﯾـیھـای
وقف تحت نظارت ھيئت امنـاﯾـی قـرار دارد و
ازسوی مـدﯾـرانـی اداره مـیشـود .بـعـضـی
صندوقھای خيرﯾه به منابع درﯾافتی از خيـران
اوليه محدودند و در بـعـضـی کشـورھـا ،اﯾـن
صندوق ھـا اجـازه دارنـد از طـرﯾـق درﯾـافـت
وجوھات از مردم ،گسـتـرش ﯾـاﯾـنـد .در اداره
سازمانھای خيرﯾه ،ھمواره تالش شده است
که حفظ استقالل و شخصيت مستقل خيرﯾـه
مد نظر باشد؛ اﯾن سازمانھا بتوانند در عـيـن
شفافيت ،خود گردان باشند و به استـفـاده از
کمکھای دولتی متماﯾل نشوند .اﯾن مسـألـه
در وقف اسالمی نيز مد نظر قرار گرفته است.
در سنـت اسـالمـی نـيـز اسـتـقـالل واقـف،
وقفنامه ،و اھداف ھر موقوفه مد نـظـر بـوده

است و اداره مستقل ھر موقوفه تحت ضابطه
کلی رعاﯾت مصالح وقف توصيه شـده اسـت.
اﯾن در حـالـی اسـت کـه پـس از انـقـالب
اسالمی ،متأسفانه سـازمـان ھـای خـيـرﯾـه
کشور با تمرکز بيشتر اداره شدهانـد و اصـول
خود گردانی ،شخصـيـت مسـتـقـل و حـتـی
شفافيت اطالعات به درستی رعـاﯾـت نشـده
است .تخصيص بھينه داراﯾیھا در موسسـات
خيرﯾه حضور مـؤثـر صـنـدوقھـای وقـفـی و
مؤسسات خيرﯾه در بازارھای سرماﯾهی جھان
بيانگر آن است که اﯾن نھـادھـا ،داراﯾـی ھـای
خود را به شـکـل داراﯾـی ھـای مـالـی نـگـاه
می دارند و از بـنـگـاه داری عـمـومـا پـرھـيـز
میکنند.
مسأله ی مھم در مدﯾرﯾـت صـنـدوق ،کـاربـرد
مفھوم »خـردمـنـدی و عـدالـت« اسـت .اﯾـن
مــفــھــوم ضــروری مــیســازد کــه در اداره
داراﯾیھای خيران ،بين نيازھای کوتاه مـدت و
بلند مدت تعادل اﯾجاد کنيم و با پاسخ گـوﯾـی
کامل به نيازھای امروز ،پرداختھای آتی را به
خطر نيندازﯾم.
در ھمه موسسات خيرﯾه ،نياز به خلق جرﯾان
درآمدی پاﯾدار ،سياست اجـراﯾـی خـاصـی را
میطلبد .مھم است که مدﯾران سازمان ھـا،
ميان نسل ھای مختلف ،تفاوت قائل نشوند و
جرﯾان درآمدی مناسبی برای ھمه ذی نفعـان
امروز و فردا اﯾجاد کنـنـد .در کشـور مـا ،اﯾـن
دغدغه نيز بـه مـجـمـوع دل مشـغـولـی ھـا
موسسات خيرﯾه اضافه مـی شـود کـه بـازده
حاصل از داراﯾیھای خيرﯾن مـیبـاﯾـد آنـقـدر
باشد که غير از تأمين نيازھای قابل پـرداخـت
خيرﯾه ،تورم را نيز پاسخگو باشد ..نـوع بـازده
صندوق ھای خيرﯾه باﯾد آن گونه باشد که غيـر
از تأمين پرداختھای جـاری بـه ذی نـفـعـان
موسسات خيرﯾه ،رشد آتی را ھـم مـحـفـوظ
بدارد و در واقع سبد سرماﯾه گـذاری رشـد را
شکل دھد.
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جامعه
نيکوکاری ابرار
برای
تعالی جامعه
به وجود
آمده است
محسن جالل پور ،عضو ھيأت امناء جامعه نيـکـوکـای
ابرار ،رئيس اتاق بازرگانی کرمان ،رئيس ھيأت مدﯾـره
انجمن پسته اﯾران و عضـو ثـابـت و فـعـال ھـيـأت
نماﯾندگان اتاق اﯾران در چند دوره گذشته اسـت .وی
تاجری موفق در زمينهھاي فعالـيـت خـود ،بـه ويـژه
پسته است .به گفته خودش ،وقتش را در زندگي به
سه بخش نقسم کرده است؛ 40درصد را به کارھای
انتفاعی وشخصی30،درصد فعاليتھای اجتماعی و
30درصد مابقی را نيز بـه کـارھـای خـيـرﯾـه و عـام
المنفعه .او با وجود مديريت اتاق كرمان در  8سـال
گذشته ،در چند موسسه خيرﯾه ،عضو ھيأت مـدﯾـره
ﯾا رئيس ھيأت مدﯾره است .او در كنـار كـارآفـريـنـي،
بنيانگذار موسسه خيريه نفيس كرماني بوده كه ھـر
ساله با اھداء عضو ،به ده ھا نفر زندگـي تـازه مـي
بخشد.
جامعه نيکوکاری ابرار؛ بستـري بـراي اعـمـال
مسئوليت اجتماعي فعاالن اقتصادي
محسن جالل پور در تشرﯾح ھدف خود از شرکـت در
جامعه نيکوکاری ابرار گفت" :من جامعه نيـکـو کـاری
ابرار را نمودی از آنچه که فعاالن اقـتـصـادی بـاﯾـد در
جامعه به عنوان وظيفه انجـام دھـنـد ،مـی بـيـنـم.
احساس می کنم اگر خداوند عـمـری را بـه عـنـوان
ودﯾعه به ھرکدام از ما امانت داده و ما توانستهاﯾم بـا
استفاده از عقل ،تواناﯾی و فھمی که ھدﯾه خـداونـد
است ،حرکتی را انجام دھيم ،بدھکار مردم و جامعـه
ای ھستيم که ازظرفيت و پتانسيل ھای آن بـھـره
برداری کرده و به طبع باﯾد بخشی از آن را به جامعه
برگردانيم" .نكتهاي كه جاللپور بـه آن اشـاره دارد،
امروزه در مديريت ،در تبييـن فـلـسـفـه مسـئـولـيـت
اجتماعي بنگاه ھاي اقتصادي استفاده ميشود.
رئيس اتاق كرمان ادامه داد" :من اعتقاد دارم خمـس
چيزی نيست که مربوط به مال آدم و پاﯾان ھر سـال
باشد .ھمه آدم ھا باﯾد در علم ،فن و تمام داناﯾـی و
داراﯾی ھاﯾشان ،بخشی را به جـامـعـه بـرگـردانـنـد.
وظيفه من است که بخشی از انرژی ،وقت ،نـيـرو و
مالم را در فعاليت ھای خير بگذارم ،و حضـور مـن در
ھمه مجموعهھای اجتماعی و خيرﯾه از جمله جامعه

نيکوکاری ابرار ،به ھمين دليل است".
وظيفه ابرار ،ساماندھي فـعـالـيـت ھـاي خـيـر
فعاالن اقتصادي
جالل پور جاﯾگاه جامعه نـيـکـوکـاری ابـرار را در حـد
نھادي می داند که از ﯾک محل مرتفع و باال ،مجموعه
کارھای نيکوکاری فعاالن اقتصادی که در حال حـاضـر
انجام میشود را ساماندھی می کند.
به زعم وي ،آنچه سبب تماﯾز جامعه نيکوکـاری ابـرار
از دﯾگر مجموعهھای خيرﯾه ای که فعاالن اقـتـصـادی
در آن حضور دارند می شود؛ وظيفه اصلي اين نـھـاد
نوپا در ساماندھی و ھمراھی موسسات خـيـرﯾـه و
فرھنگی در حل مشکالت جامعه است.
جالل پور ﯾادآور شد " :کار نيک صرفا اﯾن نـيـسـت کـه
انسان به ديگران کمک مالی کند ،ھر ارتقائی در ھـر
زمينه ای کار نيک محـسـوب مـی شـود .کـار نـيـک
توسعه مجموعه ھای اقتصادی که سـبـب اشـتـغـال
تعداد بيشتری میشود و توسعه عـلـم و دانـش و
منتفع کردن افراد زﯾادی را دربردارد .بنابر اﯾـن تـمـام
اﯾن فعاليت ھا که کارھای نيکی ھستند جزء فعاليت
ھای زﯾر مجموعه ھای جامعه نيکـوکـاری ابـرار قـرار
می گيرد".
از نگاه اين فعال اقتصادي ،جامعه نيکو کاری ابرار ﯾـک
نگاه انساني ،فراگير و فراملي به کارھای خير دارد و
میخواھد اﯾن فعـالـيـت ھـا را در قـالـب ﯾـک کـار
ھماھنگ و منسجم ،در جھت تعالی جامعه بـه كـار
گيرد .براي اين منظور ،جالل پور بر اين باور است كـه
تمام مجموعه ھای خيرﯾه ای کـه در اقصـی نـقـاط
کشور به وسيله فعاالن اقتصادی اداره می شوند باﯾد
از ﯾک استراتژي شفاف و مشخص را دنبال کنند و از
امکانات ﯾکدﯾگر در جھت ھم افزاﯾی ،نه موازی کـاری
ﯾا در خالف جھت ھم استفاده نمايند.
جاللپور كـه خـود گـاه گـوشـه چشـمـي ھـم بـه
موسسات خيريه در نقـاط مـخـتـلـف دنـيـا دارد ،در
خصوص تجربه جھاني در اين زمينـه گـفـت" :اگـر در
موسسات خيريه در سطح دنيا بررسي کنـيـد ،مـی
بينيد كه کانادا جزو کشورھاﯾی است که بيـشـتـرﯾـن
ميزان جوامع نيکوکاری و تشکل ھاي خـيـرﯾـه در آن
وجود دارد .اﯾن مجموعهھا در سال ھـای مـتـمـادی
راهھای مختلف می رفتند كه گاه موازی ﯾا در خـالف
جھت ھم بودند ،اما در نھاﯾت به اﯾن نكته رسـيـدنـد
که مجموعهای به نام ) (United wayرا بـه عـنـوان
استراتژي مشترك تاسيس کنند .از ھميـنـرو ،تـمـام
موسسات خيرﯾه را در  1الی  2سمينار گرد ھم مـي
آورند و از تمام امکانات در جھت افزاﯾش توان و ﯾکـی
شدن موسسات خيرﯾه استفـاده مـيکـنـنـد .نـھـاد
مذكور ،ھيچ کار خير مستقيمي انجام نمـی دھـد و
تنھا وظيفه اش ساماندھی مجموعه ھـای خـيـرﯾـه
است".
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نوع مدﯾرﯾت ميزان مشارکت در امور خيرﯾه را افزاﯾش می دھد

جاللپور معتقد است كه تجـربـه كـانـادا در ايـن
زمينه ،مي تواند براي ما ھم بـا حـفـظ شـرايـط
بومي ،كارساز باشـد .لـذا از نـظـر او ،جـامـعـه
نيکوکاری ابرار وظيفه دارد که تمام خيرﯾـه ھـا و
سازمان ھاي مردم نھاد فعاالن بخش خصـوصـي
را ساماندھی کرده و با ھم افـزايـي پـتـانسـيـل
موجود در آن ھا ،توانايي بيشتري را در زمينه كار
خير و اعمال مسئوليت اجتماعـي بـنـگـاه ھـاي
اقتصادي به وجود آورد.
جالل پور خاطر نشان کرد" :بحث نيکوکاری فـقـط
در مسائل مالی خـالـصـه نـمـی شـود و اتـاق
بازرگانی ھم تنھا اين وظيفه را بر عھده ندارد که
فقط بحث مالی را دنبال کند .شاﯾد بزرگترﯾن فقر
در كشور ،فقر علمی ﯾا فرھنگی باشد .لذا بـاﯾـد
نيازھای جامعه را رصد کنيم و از ابعاد مختلف بـه
جامعه بنگريم".
ﯾجاد فضای تحقيق وتـحـلـيـل در جـامـعـه
نيکوکاری ابرار
رئيس ھيات مديره مـوسـسـه خـيـريـه نـفـيـس
كرماني تاکيد کرد" :در اتاق ،قـبـل از تـاسـيـس
جامعه نيکوکاری ابرار فعالـيـتھـای خـيـرﯾـه بـه
صورت متفرقه انجام می شده است و به ھميـن
دليل پيشنھاد تشکيل جامعه ابرار داده شـد .بـا
فعال شدن جامعه نيکوکاری ابرار در ھـمـه اتـاق
ھاي استان ھا ،مي توان كاركرد اين نھاد مھم را
گسترش داد .در عين حال ،در اﯾـن مـراکـز مـی
توانيم با جمع آوری نيازھاي اجتماعي و فعالـيـت
ھاي صورت گرفته از سوي فعاالن اقـتـصـادي در
امور خير ،با گزارش ھاﯾی جمع بـنـدی شـده و
تحليلی ،در نھايت به نقشه راه دست پيدا كنيم.
وجود مرجع تحليلگر در جامعه نـيـكـوكـاري ابـرار
امري مھم و استراتژيك است.
فرھنگ مسئوليت اجتماعی را در جـوامـع
اقتصادی رواج دھيم
ترويج فرھنگ مربوط به مسئوليت اجتماعي ،بـر
ھر چيزي اولويت دارد .جالل پـور بـا بـيـان ايـن
جمله ،ادامه داد" :اگر ما در جوامع و بـنـگـاهھـای
اقتصادی اﯾن فضا را به وجود بياورﯾـم کـه ھـمـه
مدﯾون اﯾن جامعه و مردم ھستيم و باﯾد بخشـی
از وقت ،انرژی ،نيرو و ثروتمان را صرف امور خيرﯾه
و کارھای عام المنفعه کنيم ،خود فعاالن اقصادی
با ما ھمراه خواھند شد .اﯾن فـرھـنـگ بـاﯾـد بـا
صحبت ،سخنرانی و گزارش ھاﯾی که داده مـی
شود رواج پيدا کند".

ميزان مشارکت در امـور خـيـرﯾـه بـه نـوع
مدﯾرﯾت وابسته است
مشاركت در امور خيريه ،ھمواره از دغدغه ھـاي
مھم افرادي است كه براي اين كار پيشگام مـي
شوند .در اين زمينه جاللپور ،ميزان مشاركـت را
تابعي از نوع مديريت نھاد مذكور مي خواند؛ "اگر
فعاالن اقتصادی مشاھده کنند که بـا ھـزﯾـنـه و
وقت کم توانستهاند مجـمـوعـه ﯾـا بـخـشـی از
جامعه را نجات دھند و حرکتی رو به جلو اﯾـجـاد
کنند ،سبب الگو سازی وحرکت بيشـتـر در اﯾـن
مسير می شود .آگاھی افراد از اﯾن نکته کـه از
کمترﯾن مقدار پولی که در امور خيرﯾه خرج کـرده
اند به بھترﯾن نحو استفاده شده اسـت ،سـبـب
اعتماد و تشوﯾق آنھا می شود زﯾرا افـرادی کـه
کار خير انجام می دھند انتظار دارند تا رﯾـال آخـر
پولشان به بھترﯾن نحو مصـرف شـود و جـاﯾـی
ھزﯾنه ی اضافـی نشـود" .در واقـع جـالل پـور،
اعتماد را به عنوان سرمايه اجتـمـاعـي جـامـعـه
نيكوكاري ابرار مي داند كه مشاركت بـه عـنـوان
شاخصي ديگر از اين سرمايه ،به متغير اعـتـمـاد
وابسته است.
به زعم اين حـامـي امـور خـيـر ،در کشـور مـا
نيکوکاران زﯾادی وجود دارند؛ در فرھنگ و تارﯾخ ما
اﯾن موضوع رﯾشه دارد و در سده ھای گـذشـتـه
اکثر فعاالن اقتصادی از خيرﯾن بودند .با وجود اين،
اﯾن روزھا متاسفانه آن امانتداری الزم و مدﯾـرﯾـت
صحيح صورت نمی گيرد و ھمين امر در تـطـابـق
ميزان فعاليتھای انجام شده بـا نـيـاز جـامـعـه
بسيار موثر است و متاسفانه ما مدﯾرﯾت خـوبـی
ندارﯾم  .با اﯾجاد مدﯾرﯾت صحيح واصولی ،کـمـک
بزرگی به رواج و گسترش امور خيرﯾه می شود و
به زمانی برخواھيم گشت کـه تـمـام نـيـازھـای
جامعه توسط بخش خصوصـی کشـور پـوشـش
داده می شود .جالل پور در اين زمينه به تـجـربـه
حمايت اتاق از زلزله زدگان بم در ايجاد اشـتـغـال
اشاره كرد و بر فعاليت ابرار در زمـيـنـه اشـتـغـال
زايي به عنوان يك فعاليت مھم در توسعه ھـمـه
جانبه و پايدار كشور و ارتقاء سـرمـايـه انسـانـي
تاكيد ورزيد.
جالل پور ،تعالي جامعه در حوزهھاي مختلف بـه
ويژه اقتصاد را در تعامل سازنده فعاليت اقتصـادي
با محيط انساني و طبيعي آن دانست .او معتقـد
است اگر كارگر ھم از زندگي اش رضايت نسبي
داشته باشد ،باعث ترقي كارفرما نيز مي شود.
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موضوع اصلی مسئوليت اجتماعی در اﯾران ،عمدتا کارھای خير است

علی رضا اميدوار از کارشناسان و محققان حوزه
مسئوليت اجتماعی شرکت ھا و بنگاه ھای اقتصادی،
حدود  5سال است که در اﯾن زمينه به شکل مستقل
و جدی فعاليت می کند .از آنجا که امروزه بحث
مسئوليت اجتماعی شرکت ھا و بنگاه ھای اقتصادی
)(CSR: Corporate Social Responsibilityبه عنوان
فصل مھمی در مسائل اقتصادی و امور سازمانی
مطرح می شود و ارتباط نزدﯾکی با برخی مفاھيم
مانند پاسخگوﯾی و نيز امور خير و خيرمندی دارد ،به
سراغ وی رفتيم تا با زواﯾای گوناگون اﯾن مفھوم که به
اعتقاد برخی ،وجوھی از آن در اﯾران سابقه ای
طوالنی دارد ،بيشتر آشنا شوﯾم.
اميدوار در آغاز ،درباره برداشت خود از مفھوم
"مسئوليت اجتماعی شرکت ھا" چنين گفت" :ما
مفھومی را در اﯾران تروﯾج می کنيم که بر مسئوليت
به عنوان پاﯾه و اساس رفتار ﯾک سازمان در اجتماع
تاکيد دارد .در اﯾن حالت با پرسشی اساسی از منظر
ﯾک مدﯾر شرکت مواجه می شوﯾم که با دﯾدگاه ﯾک
موسسه خيرﯾه و ﯾا ﯾک سازمان مردم نھاد ،متفاوت
است .پرسش در اﯾنجا ،ناظر بر چگونگی کسب وکار
مسئوالنه ھمراه با توليد ثروت است .چون شرکت ھا
تاثير عمده ای بر سيستم اجتماعی ﯾک جامعه دارند،
باﯾد اثرات مثبت فعاليت خود را حداکثر و اثرات منفی
ناشی از فعاليت خود را به حداقل برسانند .در واقع،
بنگاه ھای اقتصادی ،در قبال کليه ذی نفعان مسئول
ھستند که اﯾن ذی نفعان شامل مشتری ،کارمند،
خود سازمان ،مصرف کنندگان ،محيط زﯾست ،جامعه
محلی ،ھمساﯾه ھا ،دانشگاه و اقتصاد آن ملت
است".
کارھای خيرﯾه شرکت ھا ،بخشی از مسئوليت
اجتماعی شرکت ھا بوده اما لزوما خود آن
نيست
وی درباره رابطه مسئوليت اجتماعی با کار خير ،به
تفاوت بين تعرﯾف مسئوليت اجتماعی در دنيا و اﯾران
اشاره کرد .به زعم وی ،موضوع اصلی مسئوليت
اجتماعی در اﯾران ،عمدتا کارھای خير است تا آنجا
که وقتی از مدﯾر شرکتی راجع به مسئوليت
اجتماعی شرکت خود سوال می شود در ارتباط با
کارھا خيری که انجام داده است صحبت می کند،

ولی در ساﯾر کشورھا ،کارھای خيرﯾه شرکت ھا،
بخشی از مسئوليت اجتماعی شرکت ھا بوده اما
لزوما خود آن نيست؛ "در مسئوليت اجتماعی شرکت
ھا ،در قبال فراھم کردن محيط کار خوب برای
کارمندان ،توانمند سازی آن ھا ،ارائه اطالعات درست
به مشتری ،آموزش مصرف مسئوالنه به مشترﯾان،
تعھد در قبال منابع تجدﯾد ناپذﯾر ،مبارزه با رشوه و
فساد و ناھنجاری ھای اجتماعی و اموری از اﯾن
دست تعرﯾف میشود".
او درباره اشکال مختلف مسئوليت اجتماعی شرکت
ھا ،بر اﯾن اعتقاد است که پيوند فعاليت اجتماعی ﯾا
فرھنگی با استراتژی شرکت ،درگيرکردن کارمند ھای
شرکت درﯾک فعاليت اجتماعی ﯾا به کارگيری از نيرو و
توان کارمندھای شرکت برای حل ﯾک چالش
اجتماعی به صورت داوطلبانه و استفاده از منابع و
امکانات شرکت در ﯾک پروژه اجتماعی می تواند از
اشکال مختلف اﯾن موضوع باشد .بر اﯾن اساس است
که کمک مالی لزوما جزو فعاليت ھای اﯾن حوزه قرار
نمی گيرد ولی در اﯾران عمدتا کارھای خيرﯾه محور
اصلی فعاليت اجتماعی تلقی می شوند .به دالﯾل
مختلف ،بسياری از صاحبان کسب و کار و افراد خيری
که از دل تجارت بيرون آمده اند به چالش ھای
اجتماعی کشور آگاه نيستند ،به ھمين خاطر روی
چند حوزه تمرکز می کنند؛ از جمله ساخت
بيمارستان ،مدرسه ،سرپرستی بچه ھای
بی سرپرست و ﯾا آن که به خيرﯾه ھای مختلف کمک
می نماﯾند .ولی چالش ھای اجتماعی ما ناشناخته
است و واقعا نمی دانيم چقدر درگير موضوعی مثل
اعتياد ﯾا عدم توانمند بودن زنانمان ھستيم ،به ھمين
خاطر برخی از کارھای خيرﯾه در اﯾران به ھدر میرود.
از طرفی دﯾگر ،در اﯾران کارھای خيرﯾه توسط صاحبان
شرکت ھا و مدﯾران شرکت ھا انجام می شود که به
دليل عالقه شخصی است نه به دليل تجارتی که
دارند و چنانچه مدﯾر عوض شود ،ممکن است فعاليت
آن فرد در اﯾن حوزه عقيم بماند.
در شرکت ھای بزرگ که سھام داران متفاوت ھستند
بعضی از مدﯾران کار خيرﯾه می کنند ،اما ممکن است
کار خير آن ھا به زمينه فعاليت بنگاه اقتصادی مزبور،
ارتباطی نداشته باشد و ﯾا کل سازمان به شکل
نھادﯾنه شده درگير آن نشوند.
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در عين حال ،در کشور ما ،موسسـات خـيـرﯾـه آگـاه
نيستند که چگونه شرکت ھا و بنگاه ھای اقتـصـادی
را در امور خير مشارکت دھند؛ برخی از آنھـا تصـور
می کنند که شرکتھا قلک ھستند و از آنھا فـقـط
درخــواســت کــمــک مــالــی دارنــد .در واقــع اﯾــن
موسسات ،بين خيرﯾه خود و شرکت ھا ،مشـارکـت
راھبردی مشخصی را تعرﯾف نمی کنند و بازی را بـه
سوی ﯾک تعامل پاﯾدار و ھمراه بـا سـود دو طـرفـه
)بازی برد – برد( نمی برند.
می توان از مفھوم CSRبه عـنـوان ﯾـک ابـزار
مارکتينگ استفاده کرد
اﯾن کارشناس بحث مسئوليت اجتماعی در پاسخ به
اﯾن پرسش که چه انگيزه ای می تواند کمک کند تـا
شرکت ھا به مسئوليت اجتماعی خود روی بـيـاورنـد
گفت" :ﯾکی از موضوعاتی که امروزه بسياز زﯾاد دﯾده
می شود ،اﯾن است که شرکتھای بزرگ در اﯾران کـه
عمدتا شرکت ھای نيمه دولتی ﯾا خصوصی وابسـتـه
به دولت ھستند که لـيـنـک ھـای بسـيـار قـوی بـا
دولت دارندوموسسات خيرﯾه با توجه به تـوان مـالـی
اﯾن شرکت ھا ،برای تامين ھزﯾنه ھای خود معمـوال
به سراغ آن ھا می رونـد .ﯾـکـی از کـارھـاﯾـی کـه
مسئوليت اجتماعی شرکت ھای می تـوانـد انـجـام
دھد ،ھدفمند کردن اﯾن درخواست ھا است ،ﯾعـنـی
با طراحی راھکارھاﯾی ،سود شرکت نيز در اﯾن امـور
لحاظ شود .از طرف دﯾگر امروزه شرکت ھا در اﯾـران
ھر کدام فضای خاص خود را پيدا کرده و در حال رشد
ھستند و می خواھند مسـتـقـل از دولـت ،فضـای
کسب وکار جدﯾدی را به وجود آورنـد  .شـرکـتھـای
دولتی که به سمـت خصـوصـی شـدن در حـرکـت
ھستند ،به بنگاهھاﯾی تبدﯾل می شوند که اشخاص
حقيقی مالک آنھا ھستندو در برنامه رﯾزی ھای خود
به دنبال برنامهھای بلند مدت و افـق ھـای ،10 ،5
 20،50و  100ساله می باشند؛ بـرنـامـه ای مـدون
برای گسترش شرکت خود تعرﯾـف مـیکـنـنـد و بـا
ترسيم ﯾک افق بلند مدت ،خود به خود مسـئـولـيـت
اجتماعی شرکتھا برای آنھا معنی پيدا می کـنـد و
درک می کنند که موفقيت شرکت ،در گرو موفقـيـت
ذی نفعان است .وقتی شرکتی مسـئـول در قـبـال
مسئوليت اجتماعی باشد در جـذب دانشـجـوﯾـان
ممتاز دانشگاهھا و نيروھای بھتر موفق تر خواھد بود
و با عملکرد بھـتـر سـرمـاﯾـه گـذاران خـارجـی نـيـز
مشارکت بھتری در سرماﯾه گذاری خواھد داشـت و
قيمت سھام شرکت در بورس بـاال رفـتـه و مـنـافـع
بيشماری را نصيب خود خواھد کرد .بھترﯾـن روش از

دﯾدگاه من تغيير افق ھای دﯾد مدﯾران ما اسـت ،کـه
در کسب وکار ارائه سروﯾس مناسب و اﯾـجـاد ارزش
افزوده ،نه سود صرف ،ھدف آنھا قرار گيرد".
به نظر اميدوار اﯾن نگرش ،به صورت خود جوش ،در
جامعه اﯾران نيز شکل می گيرد ،چون زمـانـی کـه
داراﯾی ھای شرکت از ﯾک حدی فـراتـر رود ،دﯾـگـر
برای صاحبان آن افزاﯾش درآمد صـرف ،در اولـوﯾـت
اول نبوده و به دنبال موضو عـاتـی ازجـمـلـه رشـد
کسب وکار ،افزاﯾش کارمـنـدان ،مـعـروفـيـت بـرنـد
خواھند بود.
به زعم وی،گسترش مسئوليت اجتماعی در عـيـن
حال به نقش دولت وسياستگـذاریھـای حـکـومـت
وابسته است ،که فضای کسب وکار را بـه صـورتـی
سازماندھی کند که شـرکـت ھـاﯾـی کـه در قـبـال
مسئوليت اجتماعی خود نسبت به جامعه حسـاس
ھستند از جاﯾگاه وﯾژه ای برخودار باشند؛ ولی اکنون
اﯾن محيط مھيا نيست .در حال حاضر،ھزﯾنه شـرکـت
ھا در بحث مسئوليـت اجـتـمـاعـی ،ھـيـچ انـگـيـزه
مضاعفی را در فضای کسب وکـار بـرای آن ھـا بـه
وجود نمی آورد؛چه به مسئوليت اجتـمـاعـی عـمـل
کنندو نکنند،از دﯾد حاکميت فقط رفتار آن ھا درحـوزه
اقتصادی موردارزﯾابی قرار می گيرد؛در چنين فضاﯾی،
مدﯾران شرکت ھا برای عملکرد بھترشرکت خـود در
بحث مسئوليت اجتماعی ،می توانـنـددر بـازارﯾـابـی
شرکت ﯾا باال بردن انگيزه کارمندان و عمـلـکـرد آنـھـا
استفاده کنند.
CSRمفھمومی است که درکنار خود چند ابزار دارد و
ﯾکی از آنھا ،بازارﯾابی اجتماعی ﯾا بازارﯾابی
خيرخواھانه است؛ به عنوان مثال :شرکتی گفته
است با خرﯾد شما از محصوالت اﯾن شرکت ،من
بخشی از اﯾن درآمد خود را برای کمک به چند ھزار
کودک در ده ھا شھر و روستا اختصاص می دھم،
اﯾن امرسبب جذب مشتری بيشتری برای آن شرکت
شده است؛اﯾن شرکت در واقع از مفھوم  CSRبه
عنوان ﯾک ابزار مارکتينگ استفاده کرده است.مثال
ھای بيشماری از اﯾن دست وجود دارد و می توان از
مفھوم  CSRبرای حساسيت اجتماع نسبت به
مسئوليت اجتماعی برای افزاﯾش بازار شرکت به
جای ھزﯾنه ھای باالی تبليغات می توان به راحتی
استفاده کرد ،امروز در تمام دنيا اﯾن موضوع رواج
دارد.
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مسجد ھامبورگ در ﯾک نگاه
ديني براي مسلمانان با ايشـان مـطـرح گـرديـد.
مرحوم آيت ﷲ بروجردي طي نامه اي موافقتشان
با اين پيشنھاد را اعالم نمودند و مبـلـغ  10ھـزار
تومان نيز به عنوان نخستين کـمـک مـالـي بـراي
انجام اين كار حواله كردند.
در دوم تيرماه سال  1332تعدادي از تجار اتاق
بازرگانی دعوت بعمل آمد و طي جلسه اي نامه
ھامبورگ بزرگترﯾن مرکز تجمع اﯾرانيـان در آلـمـان

مرحوم آيت ﷲ بروجردي قرائت گرديد .در اين

است .جامعه اﯾرانی ھامبورگ به راحتی به چشم

جلسه ھيات مديرهء  9نفره اي بعنوان ھيات

می آﯾد و در بسياری از نقاط شـھـر بـه وﯾـژه در

ساختماني مسجد انتخاب شد كه عبارت بودند از

مــرکــزاﯾــن شــھــر مــی تــوان فــروشــگــاه ھــا و

آقايان :

رســتــورانــھــای اﯾــرانــی و ﯾــا اطــالعــيــه ھــای

)1حاج علي نقي كاشاني  (2حسين والدي (3

فارسی را بر در و دﯾوار مشاھـده کـرد .مسـجـد

علي محمد باقر زاده  (4محمدتقي تبرك  (5محمد

اﯾرانی ھای ھامبورگ که قبل از انقالب سـاخـتـه

خسرو شاھي  (6حميد شجاعي ) 7عبدالعلي

شده و تا کنون افرادی مـانـنـد مـرحـوم شـھـيـد

فيض  (8محمدحسين دھدشتي  (9ميرحسين

بھشتی و آقای خاتمی مسئوليت اداره آن را بـه

غفاري

عھده داشته اند ،بنای آبرومند و باشکوھی است

به عالوه از ميان افراد فوق ھيئت رئيسه چھار

که به ھمت اتاق بازرگانی سـاخـتـه شـده و در

نفره اي نيز انتخاب گرديد و حسابي به نام

فھرست دﯾدنی ھای شھر قرار گرفته است.

»جمعيت ايرانيان« افتتاح شد.

در سـال

در نــھــم مــھــرمــاه  1336زمــيــن كــنــونــي بــه

1332ھجري شمسي برابر با  1953مـيـالدي در

مساحت 43744متر مربع در بھترﯾن منطقـه بـنـدر

جلسهاي كه با حضور جمعي از ايـرانـيـان مـقـيـم

ھامبورگ درکنار رودخانه آالستر خـيـابـان شـونـه

ھامبورگ در ھتل آتالنتيك اين شھر برگزار گـرديـد

آوس زيشت  Schone Aussichtبه مبلغ  250ھزار

داده شد .در اﯾن جلسه گفتگويي پيرامـون لـزوم

مارك معادل نيم ميليون تومان توسط يكي از تجـار

تشكيل مركزي اسالمي و بناي مسـجـدي بـراي

خير ايراني بنام مرحوم حاج قاسم ھمدانيان براي

ايرانيان مقيم اين شھر انجام گرفت .اين پيشنھـاد

مسجد خريداري گردﯾد.

اولين بار پيشنھاد ساخت اﯾن مسجـد

با استقبال حاضران روبرو شد و قـرار شـد دايـره
فعاليت اين مركز و مسجد تنھا به ايرانيان مـحـدود
نگردد و مركزي براي ھـمـه مسـلـمـانـان شـھـر
ھامبورگ تأسيس شود.
در ھمان سال با ارسال نامه ای به مرجع تـقـلـيـد
وقت آيت ﷲ بـروجـردي پـيـشـنـھـاد تـأسـيـس
مسجدي جھت انجام عبادات و برگزاري جلـسـات

نخستين كلنگ ساختمان مسجد در  24بـھـمـن
 1336مصادف با سالروز ميالد حضرت مھدي )عج(
با حضور جمعي از مسلمانان و نماينـدگـان شـھـر
ھامبورگ توسط حجت االسالم آقاي محققي زده
شد و پس از مدت كوتاھي كارھاي ساخـتـمـانـي
شروع گرديد.
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از بھمن ماه  1336كه نخستين كـلـنـگ سـاخـتـمـان

از اﯾن پس تا زمان شھادت آﯾت ﷲ بھشـتـی )1360

مسجد زده شد تا اواخرسال  1341با مشکالتی كه

ش(مدﯾرﯾت مرکز اسالمی ھامبورگ تحت نظـارت آن

در كار بنا پيش آمد ،تقريباً اسكلت ساختمان مسجـد

مرحوم قرار داشت و امامان و مدﯾران بعدی بـا نـظـر

به پايان رسيد .با فوت مرحوم آيـت ﷲ بـروجـردي و

اﯾشان منصوب می گردﯾدند.

بازگشت آقاي محققي به ايران در اواخر سـال 1342

دوره مسئوليت حجت االسالم آقاي محمد خـاتـمـي

وقفه مجددي در كار ساختماني مسجـد روي داد و

 1357تا  1359به عنوان امام مسجد و مـديـر مـركـز

ھيات ساختماني نيز به دليل نبودن بـودجـه كـافـي

اسالمي ،مقارن با اوج مبارزات مردم مسلمان ايـران

بناچار به بانكھاي آلماني بدھكار شد.

براي بثمر رساندن انقالب اسالمي شد.

ساعت 5:30بعد ظھر شنبه  42 /7/6در طبقه ھفتـم

با بازگشت آقاي خاتمي به ايران و عھـده دار شـدن

اتاق بازرگانی واقع در خـيـابـان سـپـھـبـد قـره نـی

اين مسئوليت از جانب حجت االسالم آقـاي مـحـمـد

جلسهای به رﯾاست آقای شرﯾف امامـی بـرپـا مـی

مقدم در سالھای  1358تا  1370ه .ش ،گـذشـتـه از

شود .در اﯾن جلسه نامه مجلس سـنـا در خصـوص

ترميم و بازسازي مسجد و مـركـز ،بـنـاي زيـرزمـيـن

مـی

مسجد شامل آشپزخانه و سرويسھاي بـھـداشـتـي

شود و مقرر می گردد آقای مھندس عضد در اﯾن کـار

تكميل گرديد و بخشي از كاشيكاريھاي داخل گـنـبـد

پيشقدم گردند و از اشخاصـی کـه در اﯾـن زمـيـنـه

نيز در سال  1368به اتمام رسيد و تجھيزات سيستم

مساعدت ميکنند فھرستی تھيه کنند.

ترجمه ھمزمان نيز در سالن سخنراني مسجد نصب

وانگاه به رسم ھميشه تجار اﯾرانی آستين باال زده و

گرديد .عالوه بر اين  ،طرحھايي بـراي احـداث واحـد

با ھمراھي اتاق بازرگاني تھران مبلغي بـه حسـاب

تكميلي مركز در پشت مسجد تھيه و جھت پيگـيـري

مسجد ھامبورگ واريز شد و بديـن تـرتـيـب تـقـريـبـاً

مراحل اداري ساختمان جديد كه جنب بنـاي قـبـلـي

بدھكاري مسجد به بانك و شركتھاي مربوطه تسويه

مسجد و مركز اسالمي قـرار دارد اقـدامـات اولـيـه

گرديد.

صورت گرفت و در زمـان مـدﯾـرﯾـت حـجـت االسـالم

در سال 1343آيت ﷲ دكتر بھشتي با تأييد مراجع

انصاری اجراء و در سال  2000) 1378ميالدي( کاراﯾن

وقت به عنوان امام مسجد برگزيده شد .اﯾشان

بنا به پايان رسيد و برگ زرﯾن دﯾگری برصفحات کتاب

ھيات امناي ھفت نفره اي مركب از اعضاي زير

اتاق بازرگانی نگاشته شد .صفحاتی که شاﯾد ردی

انتخاب گردند:

کمرنگ ازآن در اسناد و مدارک اتاق صناﯾع و مـعـادن

-1آيت ﷲ دكتر بھشتي

اﯾران باقی مانده اما بنای باشکوھی رو از خـود بـه

کمک به ساختمان مسجد ھامبـورگ قـرائـت

-2دكتر مھندس ايرج مشيري

ﯾادگار گذاشته است.

-3دكتر علي عماري
-4منوچھر اقبال
-5كريم نعمت زاده
 -6محمد خسرو شاھي
 -7حسن والدي
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