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ابرار و ابرارﯾان در کالم وحی

و تح ّقق آن چنين است كه آدمى كار خود را نيكو كند
و كار نيك را براى نيك بودن آن يا از اين رو كه خير
ديگران در آن است ،انجامدھد .در اين راه ،بر تلخى
مخالفت با نفس ،صبور و سبب نزدﯾکی و تقرب به
درگاه عبودﯾت باشد و اﯾن افراد به تفسير آﯾه  193آل
عمران جزء انبيا و اوليا الھی شمرده می شوند.
خداوند به ابرارﯾان چنين بشارت می دھد:
إنﱠ األبرا َر لَفى نعيم  » :به درستی که نيكوكاران در
بھشت پرنعمتند «.آنان ھم از نعمتھاى مادّى و ھم
ھرچقدر نقاشی زبر دست باشی ،نقشی که
می زنی ،روح زندگی ندارد .ھرچقدر موسيقيدانی
حاذق باشی ،ھارمونی زﯾبای طبيعت را نمی توانی
بنوازی .ھرچقدر دانشمندی واال مقام باشی ،خارج از
سلطنت سبحانش ھيچ چيز را نمی توانی به وجود
آوری .ھرچقدر اندﯾشمند خوش ذوق و خوش فکر
باشی  ،ھرگز نمی توانی اندﯾشه ای بکر و تفکری
مجرد از حيطه حضورش بيابی .پس غره به چيستی ؟
بر کدام ھنر و دانش خود تکيه بر غرور زده ای ؟ می
خواھی نقش ھاﯾت زنده و ھارمونی ات روح نواز باشد
؟ پس رﯾسمان عبودﯾت در دست گير و از روح الھی
الھام پذﯾر تا مسيحا دم و علی سخن شوی .به جمع
ابرارﯾان بپيوند که در راه "او" گام برداری و شاھد
رستگاری را در آغوش بگيری.
واژه ابرار واژهای است به معنای تالش در کار نيک و
ابرارﯾان کسانی اند که نيکوکاری با جان آنان آميخته
شده است.
مفھوم ابرار در فرھنگ قرآن ،عامترين مفھوم در زمينه
افعال اخالقى و به ويژه »افعال اختيارى« است .از
اوصاف ابرارﯾان در قرآن اﯾن است که در بر دارنده
مراتب سه گانه اعتقاد ،اخالق و عمل است .احسان،
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از نعمتھاى معنوى برخوردارند .و ﯾا در جای دﯾگر می
جرى مِن تحتِھا
گوﯾد  " :الﱠذ َ
ِين اتﱠقوا َربﱠھم لَھم جنّ ٌ
ـت تَ ِ
خير
ه
األنھـر خـلدين ف ِيھا ُن ُزال مِن عندِالل ّ ِ
ه و ما عِن َدالل ّ ِ
ٌ
ُ
ِألبرار " كسانى كه پرواى پروردگارشان را پيشه
ل
ِ
ساختهاند ،باغھايى خواھند داشت كه از زير درختان
آنھا ،نھرھا روان است .که در آنجا جاودانه بمانند.
اين پذيرايى است از جانب خداوند سبحان .از اﯾن
روست جمعی از خيرﯾن اتاق بازرگانی گرد ھم
آمدند تا عشق به خداوند ،رحمت و رأفتی که در
خداوند است را ملکه عمل خوﯾش قرار داده و با
مھربانی ،لطافت و بخشندگی به انسان ھای دﯾگر
نظر کنند و ھمه بندگان او را با دﯾده مھر بنگرند.

ابرار ،ھمکار و مشاور فعاالن اقتصادی در امور خير

مورد نياز واقعی جامعه سامان دھد.

ھر روز از کنار آدم ھاﯾی عبور می کنيم که غبار فقر،
سيمای آنھا را پوشانده است .فقر درد بزرگی است؛
کمر آدمی را خم می کند و آبروی انسان را به حراج
می گذارد .خدا می داند در دل نيازمندان جامعه چه
می گذرد!
فعاالن اقتصادی از گذشته ھای دور تاکنون در کارھای
خير پيشقدم بوده اند و در اﯾن دوران نيز اتاق بازرگانی
با تاسيس جامعه نيکوکاری ابرار در صدد است با
ساماندھی فعاليت ھای نيکوکارانه خيرﯾن اتاق
بازرگانی ،بخشی ازنيازھای جامعه را پاسخ گفته و به
مسئوليت اجتماعی خود عمل نماﯾد.
در ھمين ارتباط دکتر نھاوندﯾان ،رئيس اتاق بازرگانی
و صناﯾع و معادن اﯾران و رئيس ھيات مدﯾره ابرار در
گفت و گو با خبرنگار جامعه نيکوکاری ابرار به تشريح
برنامه و اھداف جامعه نيكوكاري ابرار پرداخته است .
ارتقاء سطح زندگی ھمه آحاد جامعه در کنار
رشد بنگاه ھای اقتصادی
دکتر نھاوندﯾان در ابتدا ھدف از اﯾجاد جامعه نيکوکاری
ابرار را در اتاق بازرگانی و صناﯾع و معادن اﯾران ،خدمت
اجتماعی و ارتقاء سطح زندگی ھمه آحاد جامعه در
کنار رشد بنگاه ھای اقتصادی در حوزه توليد وتجارت
بيان کرد و ﯾادآور شد :که جامعه نيکوکاری ابرار در نظر
دارد اﯾن وظيفه اجتماعی را به شکل سازمان ﯾافته،
ھداﯾت و از ظرفيت ھای موجود برای پرداختن به
نيازھای اجتماعی جامعه استفاده کند.
جامعه نيکوکاری ابرار در کنار اتاق بازرگانی صناﯾع و
معادن اﯾران تاسيس شد تا منابع مالی و خدمات
اجتماعی اعضای اتاق را ھمسو کرده و به سمت
کارھای خير و افزاﯾش سرماﯾه گذاری اجتماعی و
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جامعه نيکوکاری ابرار ،بازوﯾی توانمند در زمينه
خدمات اجتماعی
دکتر نھاوندﯾان در ادامه گفت :در بين فعاالن اقتصادی
کارھای خير و موسسات خيرﯾه فراوان است ،اما
خالئی وجود داشت و آن ھماھنگی و ارتباط بين
نھادھای خيرﯾه و ھمچنين اولوﯾت گذاری در مورد
مصارف خير است.که گاھی به علت اطالع رسانی
ناقص بعضی از زمينه ھای مصرف مورد غفلت قرار
می گيرد و به اولوﯾت ھای پاﯾين تر پرداخته می شود.
ما در ارتباط با اﯾرانيان خارج از کشور و فعاليتھای
نيکوکاری و اجتماعی که در داخل کشور دارﯾم،
نيازمند ﯾک نھاد ارتباط دھنده ھستيم .جامعه
نيکوکاری ابرار به عنوان بازوﯾی توانمند در زمينه
خدمات اجتماعی میتواند در کنار اتاق به اﯾفای نقش
بپردازد.
جامعه نيکوکاری ابرار،شکلی از مدﯾرﯾت شبکه
ای را در فعاليت ھای خير اندﯾشانه دنبال می
کند
به زعم نھاوندﯾان ،نکته بسيار مھم در مامورﯾت ابرار
اﯾن است که به ھيچ وجه نمی خواھد موازی با
نھادھای خيرﯾه موجود کارکند ،بلکه در واقع تسھيل
کننده ،تامين کننده و ارجاع دھنده به موسسات
خيرﯾه موجود خواھد بود؛ در واقع شکلی از مدﯾرﯾت
شبکه ای را در فعاليت ھای خير اندﯾشانه دنبال می
کند و و مشوق تاسيس نھاد ھای خيرﯾه جدﯾد
است،.ھمچنين ابرار آمادگی دارد تا در زمينه تاسيس
سازمان ھای خيرﯾه به فعاالن اقتصادی عالقمند
مشاوره دھد.
اولوﯾتھای جامعه نيکوکاری ابرار
رﯾيس ھيات مدﯾره جامعه نيکوکاری ابرار حوزه فعاليت
و اولوﯾت گذاری اﯾن نھاد را توجه وﯾژه به فعاليت ھای
بلند مدت دانست و گفت :در امور خيرﯾه به آن دسته
فعاليت ھاﯾی که سرماﯾه گذاری انسانی و اجتماعی
محسوب می شود مانند فعاليت ھای آموزشی،
سرماﯾه گذاری ھای انسانی در نيرو ھای مستعد،
اﯾجاد توانمندی کار آفرﯾنی در افراد و خانواده ھای
مستعد  -ولی کم درآمد -که بتواند به اﯾجاد مشاغل
کمک کند و ثمرات بلند مدت از آن حاصل گردد ،از
جمله زمينه ھاﯾی است که مورد توجه اﯾن نھاد خير
است.

ابرار ؛ ھماھنگ کننده کارھای خير فعاالن
اقتصادی در جھت نيازھای جامعه
جامعه نيکوکاری ابرار با نياز سنجی اجتماعی،
مطالعه ی علمی و ھمچنين بررسی کامل امکانات
و استعدادھای اعضا ،ھماھنگ کننده کارھای خير
فعاالن اقتصادی و موسسات خيرﯾه انتفاعی در
راستای نيازھای جامعه است.به گفته اﯾن مقام ،در
حال حاضر ﯾک گروه تحليل گر در جامعه نيکوکاری
ابرار وجود دارد و مشاوران ،ما را در تدوﯾن
استراتژی ،برنامه و دستور کار جامعه نيکوکاری ابرار
برای توليد بھترﯾن الگو ﯾاری می کنند .اولين مرحله
گزارش در جلسه  23بھمن سال جاری به ھيئت
مدﯾره ابرار ارائه شد ،نقشه راه برای آﯾنده نتاﯾج
حاصل از اﯾن گزارش و نظرات پيرامون آن می باشد.
نقش مسئوليت اجتماعی شرکت ھا و فعاالن
اقتصادی در تعالی جامعه
وی گفت :در دو دھه ی اخير توجه به مسئوليت
اجتماعی شرکت ھا در دنيا بسيار افزاﯾش پيدا کرده
است .شرکت ھا به اﯾن خود آگاھی رسيده اند که
با توجه به جھانی شدن بازار  ،حراست از معروفيت
برندشان عالوه بر مقبوليت در کيفيت و قيمت ،نياز
به مقبوليت ھای ارزشی و اخالقی دارد .ﯾعنی ﯾک
شرکت در صورتی که در ذھنيات جامعه ی مصرف
کنندگانش حسن شھرت در امور اخالقی و خدمات
اجتماعی داشته باشد به بازار بھتری دست پيدا
می کند و نيار به ھزﯾنه ھای باالی تيليغات
وبازارﯾابی ندارد؛ برعکس شرکتی که معروف به
تخرﯾب محيط زﯾست،بی توجھی به حقوق کارگران
و عدم مشارکت در امور خيرﯾه شناخته شود ،اﯾن
سوء شھرت برای او ھزﯾنه ھای فراوانی دارد .به
عبارت دﯾگر ،توجه به مسئو ليت اجتماعی می تواند
از بسياری از ھزﯾنه ھای دﯾگر در حوزه روابط
عمومی  ،مدﯾرﯾت منابع انسانی،بازار ﯾابی و از اﯾن
قبيل صرفه جوﯾی کند  .عالوه بر اﯾن بحث ،تامين
سطح زندگی متعادل و رفاه اجتماعی فاﯾده ی
اقتصادی کالن اﯾجاد می کند .به ھمين جھت،
شرکت ھا به طور فزاﯾنده ای به اﯾن مقوله می
پردازد و ھزﯾنه ھای قابل توجھی را به اﯾن امر
اختصاص داده اند .
طبعا در کشور ھاﯾی که فرھنگ غنی تر اخالقی و
جھت گيری ھای ارزشی توانا تری دارند توقع
بيشتری در توجه به نقش مسئوليت اجتماعی
میرود .در فرھنگ اسالمی و در پيشينه غنی اﯾران
از سوی کسانی که که تواناﯾی ھای اقتصادی
داشتند اﯾن موضوع مورد توجه و توصيه بوده است،
و ما باﯾد اﯾن سرماﯾه ھای فرھنگی را بازسازی
کنيم .حال که بازﯾگران صحنه اقتصاد تنھا اشخاص
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حقيقی نيستند که با تکيه بر عاطفه ،احساسات و
ارزش ھای آن ،امور خيرﯾه را دنبال کنند ،سھم
شخصيت ھای حقوقی و شرکت ھا روز به روز
افزاﯾش پيدا می کند .الزم است ما در ساختار
شرکت ھا وجدان اجتماعی را تعبيه کنيم و با ﯾک
دﯾدگاه بلند مدت ،مسئوليت اجتماعی شرکت ھا
نسبت به خدمات اجتماعی را در برنامه
رﯾزی،ساختار و در بودجه گذاری مورد توجه جدی و
عملياتی قرار دھيم.
وی در ادامه تاکيد کرد :در شکل سازمانی کارھای
خيرﯾه باﯾد در اھداف ،مامورﯾت ھا ،برنامه و ساختار
شرکت ھا به صورت جزء الﯾنفک کار اقتصادی درآﯾد،
در آن صورت جامعه نظر مثبت به رشد شرکت ھا
پيدا می کند ،چون می بيند با رشد درآمد ،خدمات
اجتماعی در شرکت ھا گسترش و کارھای خير
بيشتری صورت می گيرد و فاﯾده بسيار بزرگ اﯾن
اقدام ،اصالح تصوﯾر نادرست و منفی که در بعضی
از بخش ھای جامعه نسبت به متمکنين و سرماﯾه
گذاران وجود دارد می باشد ،و به آن ھا به عنوان
خادمانی که شبانه روز در تالش برای توليد درآمد و
اختصاص سھم شاﯾسته ای از آن به خدمات
اجتماعی وتوليد اشتغال بکنند خواھد شد.
کار خير در خفا ﯾا اشکار؟
به اعتقاد نھاوندﯾان :نگاه قرآنی در انجام کار خير،
بھترﯾن نگاه می باشد که ھم توصيه ای به احسان
آشکار و ھم توصيه به احسان پنھان دارد .اما در ھر
دو مسئله خلوص نيت مھم است  .اگر در نيت،
ھدف واال و عالی در نظر باشد و با خدا معامله
شود،گاھی اﯾجاب می کند که کار را پنھان انجام
داد تا عزت وکرامت انسانی فرد وخانواده کمک
گيرنده حفظ شود و گاھی اوقات از باب تشوﯾق
دﯾگران برای اﯾجاد ﯾک ھنجار اجتماعی فضيلت جو
اجازه می دھد کار خير شما دﯾده شود؛ نه از باب
اﯾنکه برای خودتان منزلت اجتماعی کسب کنيد،
بلکه از آن جھت که اﯾن کار مقبوليت و مطلوبيت
اجتماعی پيدا کند و در جامعه که مسابقه فضيلت
راه بيفتد ،که اگر کسی محروم ماند از اﯾن مسابقه
احساس ،کمبود وعقب ماندگی به او دست دھد .
لذا باﯾد مراقب بود در نيت عدم خلوص داخل نشود ،
ولی به اقتضای اجتماعی در باب اثر ھم افزاﯾی
اجتماعی ،گاھی مشھود شدن کار خير خدشه ای
به خلوص نيت وارد نمی کند.

اعضای اتاق نقطه قوت جامعه نيکوکاری ابرار ھستند

در کار خير ھميشه باﯾد به فکر رشد بود
در کار خير ھميشه باﯾد به فکر رشد بود ،و ھيچ
وقت نباﯾد در اعتالی روحی و انجام وظيفه به
وضع موجود بسنده کرد ،چون در آن حالت توقف
حاصل می آﯾد؛ اﯾن عبارات نکته است که
نھاوندﯾان بر آن تاکيد می کند.ھمچنان که در
رشد اقتصادی نباﯾد متوقف بشوﯾم در رشد
خدمات اجتماعی ھم نباﯾد به وضع موجود
بسنده کرد .دربعد فردی باﯾد مرتبا نگاه بلند
مدت فکری و ارتقاء ھدف زندگی مورد تاکيد
قرار گيرد .در واقع رشد و بلوغ تفکر انسانی ،فرد
را به سمت از خود گذشتگی و برای ھدفی
واالی خداﯾی ارتقاء می دھد .اما فراتر از آن نيت
شخصی می باشد که بسيار اصيل وموتور
محرک کارخير است.
فعاليتھای صورت
نيکوکاری ابرار
نھاوندﯾان به در خصوص فعاليتھای صورت گرفته
در جامعه نيکوکاری ابرار بيان داشت :مدت
زﯾادی از تاسيس جامعه نيکوکاری ابرار نمی
گذرد ،مقداری از زمان صرف تدوﯾن و تبيين
اندﯾشه و گذراندن مراحل حقوقی و ساختاری
اﯾن تاسيس شده است ،ولی به اقتضای موارد
خاصی که پيش آمده ،بعضی ازپروژه ھا در
دستور کار قرار گرفت .در رابطه با سيل پاکستان
اقدام فوری و مفيد از سوی جامعه نيکو کاری
ابرار صورت گرفت و محموله کمک ھاﯾی
بالفاصله ارسال شد و محموله دوم ھم در راه
است .ھمچنين در رابطه با تاسيس مساجد در
مناطق مسکونی فاقد مرکز عبادی ،ستاد ھزار
مسجد تشکيل شد که طراحی و برنامه رﯾزی
آن انجام شده است .وظيفه اﯾن ستاد مکان
ﯾابی ،نقشه و ارجاع خيرﯾن مسجد ساز به
موارد نياز بود که مقدمات برای اﯾن کار فراھم
شده و بانيان نخستين را به اﯾن سمت ھداﯾت
کرده است و اميدوارﯾم با تھيه مقدمات اوليه،
سرعت بيشتری پيدا کند.
گرفته

در

جامعه

اعضای اتاق ،نقطه قوت جامعه نيکوکاری
ابرار
از منظر رﯾيس اتاق بازرگانی و صناﯾع و معادن
اﯾران ،قوت جامعه نيکو کاری ابرار به قوت اعضا
بستگی دارد .ھرچه فرھنگ مسئوليت
اجتماعی را در جامعه اقتصادی رشد بدھيم
جامعه نيکوکاری ابرار به توفيقات بيشتری دست
پيدا می کند .ھم در حوزه فرھنگ گستری و
ھم در حوزه سازماندھی و تعيين اولوﯾت ھا باﯾد
کار کرد .خوشبختانه در ھر دو زمينه کارھاﯾی
آغاز شده است و مشارکت بيشتر اتاق ھا در
اﯾن رابطه قابل توصيه است.
در ساختاری که برای جامعه نيکوکاری ابرار دﯾده
شده اﯾجاد شعب جامعه ابرار در استان ھا در
کنار اتاق ھای شھرستان ھا پيش بينی شده
است .اميدوارﯾم با اﯾن توسعه سازمانی حوزه
عمل و اثر جامعه افزاﯾش پيدا کند .دکتر
نھاوندﯾان در آخر جامعه نيکوکاری ابرار را آغاز
خوبی دانست و تاکيد کرد :باﯾد بر قدرت
وسرعت آن افزوده شود و توفيق ھمه کسانی
راکه اﯾن زمينه خدمت براﯾشان فراھم شده
است از خداوند آرزو کرد.
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سنت انفاق را
در بين
فعاالن اقتصادی
تروﯾج کنيم

در دﯾدار خبرنگار جامعه نيکوکاری ابرار با آقای
مھندس علينقی خاموشی ،رئيس سابق اتاق
بازرگانی و صناﯾع و معادن اﯾران ،وی تعالی جامعه
ابرار را در تروﯾج امر انفاق در بين فعاالن اقتصادی
دانست و گفت :تروﯾج انفاق منجر به مشارکت
بيشتر اﯾن قشر در امور خيرﯾه می شود.
چھره اش نشان می داد که از سال ھای دور و
دراز ،کوله باری از تجربه را به دوش می کشد.
ذھنش مملو از خاطرات تلخ وشيرﯾنی بود که از
روزھای آغازﯾن انقالب تا ھمين چند سال پيش از
اتاق بازرگانی داشته است ،مھندس علينقی
خاموشی ،از روزھای آغازﯾن انقالب و بعد از سقوط
بختيار به ھمراه زنده ﯾادان عالينسب ،احمدي ،و
حاج طرخاني و آقاﯾان عالء الدﯾن ميرمحمد صادقي،
اسدﷲ عسگراوالدي و پورشھامي در ھيأت منتخب
امام)ره( به اتاق بازرگاني رفت .او چندماه بعدبه
رياست بنياد مستضعفان انتخاب شد .مدتی نيز در
سمت دبيرکل اتاق بازرگانی فعاليت کرد  .وی در
سال  1362در اولين انتخاباتی که در اتاق صورت
گرفت به سمت رﯾاست اتاق انتخاب شد و تا خرداد
 1386اﯾن سمت را برعھده داشت.
او نيز ھمانند بسياری از فعاالن اقتصادی ،عالوه بر
فعاليت حرفه ای ،در امور خير نيز فعاليت می کند.
ازآنجا که وی مدت ھای مدﯾد رئيس اتاق بازرگانی و
صناﯾع ومعادن اﯾران بود ،تجربيات گرانبھاﯾی را می
تواند از فعاليت ھای اتاق در امور خيرﯾه وگسترش
امور خيرﯾه انتقال دھد.
پاﯾه گذار و مشوق خيرﯾن در انجام کارھای خير،
اتاق بازرگانی بود .از ھمان روزھای اول انقالب،
ھمه حول ﯾک محور قدم برمی داشتند و به ﯾاری
خيرﯾن کارھای زﯾادی انجام شد.
ھيات امنای جزاميان ،ھيات امنای مسلولين ،ھيات
امنا برای اﯾجاد بيمارستان ھای مختلف از جمله
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بيمارستان بازرگانان که بعد از انقالب اتاق آن را از
وزارت بھداری تحوﯾل گرفت وبه ھزﯾنه خيرﯾن اتاق،
بازسازی کرده وبرای استفاده بھينه به کميته امداد
واگذار نمود.
در ھمين ارتباط ،خاموشی چنين ادامه می دھد:
"مقام معظم رھبری که درآن سال ھا ،در مقام
رﯾاست جمھوری انجام وظيفه می کردند ،اظھار
تماﯾل کردند که مدرسه سازان خير به ساخت
مدارس اقدام کنند و در ھمان زمان به ھمت خيرﯾن
بين  100الی  150مدسه ساخته شد .اﯾن زمينه را
اتاق بازرگانی فراھم کرد .ضمناً در ھمان دوره،
مدارس زﯾادی برای اﯾتام احداث گردﯾد".
در زمان جنگ تحميلی عراق عليه اﯾران ،اتاق به
سازماندھی و بسيج تجار ،بازرگانان ،اصناف
وکارخانه دارھا برای پشتيبانی از جبھه ھا پرداخت
و به ھمت عالی بخش خصوصی کشور ،چند
قرارگاه پشتيبانی در جبھه ھا ساخته شد .
خاموشی گفت» :برای اﯾن کار آﯾت ﷲ غيوری که
نماﯾنده مقام معظم رھبری بودند با ما در اتاق
ھمکاری می کردند«.
وی گفته وی ،اتاق ،ستاد تھيه جھيزﯾه را پاﯾه
گذاری کرد که تا االن نيز به کار خود ادامه می دھد.
خاموشی ادامه می دھد" :اتاق شدﯾداً در
شکوفاﯾی صندوق ھای قرض الحسنه نقش
داشت،که در قبل از انقالب مرحوم اخوی بنده و
حاج آقای فلسفی پاﯾه گذار آن بودند ودر بعد از
انقالب با تاسيس سازمان اقتصاد اسالمی ،که پاﯾه
گذاران اﯾن سازمان اکثراً از فعاالن اتاق بودند ودر
ساﯾه تالش و کار آنان صندوق ھای قرضه الحسنه
به اوج شکوفاﯾی خود رسيدند ".ھمچنين اﯾجاد
مدارس طالب تھران و تعدادی از شھرھای دﯾگر،به
ھمکاری خيرﯾن اتاق و بخش خصوصی کشورانجام
شد و ھنر در آن دوره در بسيج تجار وبازرگان برای
انجام اﯾن امور خيرﯾه بود.
از کمک ھای خارجی خيرﯾن اتاق به خارج از کشور،
کمک به مردم آفرﯾقا وکشورھای مسلمان آن و پاﯾه
گذاری برخی مدارس در آنھا و کمک ھای مالی
ماھيانه و ساليانه به مردم اﯾن کشورھا بوده است.
رئيس سابق اتاق درباره نحوه جمع آوری کمک ھا
چنين گفت" :ما در سمينارھاﯾی که در استان ھای
مختلف برگزار می کردﯾم،به جمع آوری کمک ھای
مالی نيز می پرداختيم واﯾن بودجه ھا مصارف
خيرﯾه داشت وکمک ھای قابل توجھی جمع می
شد که اجر آنان با خدا می باشد".

به اعتقاد خاموشی  ،کسی که برای خدا کار می کند،
نمی خواھد نامی از او برده شود  ،در ھمين ارتباط او بر
احکامی اشاره می کند که بر خفا کاری در کار خير تاکيد
دارند

وی خاطر نشان کرد" :فعاليت ھای خيرﯾن وتجار اتاق تا جاﯾی پيشرفت کرد که
ھرساله در ماه مبارک رمضان ،ھر  30شب ،ھرشب برای ﯾک امر خيرﯾه جلسه ای
داشتيم وبعد از دادن افطار ،اقدام به جمع آوری کمک ھای مالی می کردﯾم وھنور ھم
اﯾن نھضت ادامه دارد ،واﯾن کارھا جزء وظاﯾفی بود که برای رضای خدا انجام می
دادﯾم".
بودجه اتاق ﯾک درآمد عام المنفعه بوده و مصارف آن در قانون به وضوح تعيين شده
است .تمام کارھای خيری که در آن سال ھا انجام می شد ،به ھمت و ھزﯾنه تجار،
بازرگانان و خيرﯾن اتاق بود.
به اعتقاد خاموشی ،کسی که برای خدا کار می کند ،نمی خواھد نامی از او برده
شود .در ھمين ارتباط او بر احکامی اشاره می کند که بر خفا کاری در کار خير تاکيد
دارند.
وی تعالی جامعه ابرار را در تروﯾج امر انفاق در بين فعاالن اقتصادی دانست و گفت:
تروﯾج انفاق منجر به مشارکت بيشتر اﯾن قشر در امور خيرﯾه می شود.

خبرنگار :شھرزاد شھابی
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گسترش
امور خيرﯾه
با
تروﯾج
اخالق
اسالمی

چھره ای گرم وصميمی ونگاھی گيرا دارد ،گذشت
ساليان دور ودراز را می شود در چھره اش احساس
کرد اما جنب وجوشش کم نشده است .در مورد
عالء الدﯾن ميرمحمدصادقی گفته اند که اقتصاد را با
کارخير پيوند زده است .وقتی از خاطرات گذشته
می گوﯾد می توان در چشمانش برق شادی را دﯾد.
انگار با مرور خاطراتش ،در آن سال ھا غوطه ور می
شود و شادی وجودش را پر می کند .چه لذتی دارد
پای صحبت ھاﯾش بنشينی وبه زمانھاﯾی سفر کنی
که ھمه چيز رنگ وبوﯾی دﯾگر داشته است.
عالء الدﯾن ميرمحمدصادقی ،متولد اصفھان و از
خانواده ای مذھبی است .از ابتداﯾی ترﯾن روزھای
نوجوانی راھی بازار کسب وکار شده تا خانواده اش
را در خرج زندگی ﯾاری نماﯾد و اولين کار خود را در
بازار اصفھان تجربه کند .گراﯾشات مذھبی اورا به
عضوﯾت انجمن تبليغات اسالمی در آورد ،و از ھمين
دوران فعاليت ھای اجتماعی او آغاز شد.
او بعد از مدتی برای کسب موقعيت ھای جدﯾد
راھی تھران شد .حجره ای در بازار تھران گرفت و
فعاليتھای اقتصادی خود را ھمراه با امور خيرﯾه که
بخش جداﯾی ناپذﯾر زندگيش شد ،آغاز کرد .وی از
حاميان مالی مدرسه علوی بود  .از آنجا که در راه
اندازی مدرسه رفاه بيشترﯾن ميزان مشارکت را
داشت ،در تيم موسسان اﯾن مدرسه قرار گرفت.
مير محمد صادقی ،نھضت مدرسه سازی را به
ھمراه دوستان خود دنبال کرد ومدارس تازه ای را
ﯾکی پس از دﯾگری تاسيس نمود که از مھمترﯾن آنھا
مدرسه نيکان ،احسان ،نرگس و گروھی دﯾگر از
مدارس بود که بعدھا به زﯾرمجموعه تعليمات
اسالمی اضافه شد .در ھمين دوره موسسه اﯾجاد
مدارس را ھم بنيان گذاشت و به ساخت مدارس
اسالمی ھمت گمارد و مجموعاً 100مدرسه بدﯾن
منوال ساخته و در اختيار آموزش وپرورش قرار داد.
وی درطی سال ھای دھه  50ھمزمان با افزاﯾش

گاھنامه جامعه نيکوکاری ابرار .شماره . 1اسفند . 89ص 9

دامنه فشارھای اجتماعی به نيروھای فعال مبارز
انقالبی ،در راه اندازی صندوق ھای قرض الحسنه
برای کمک به خانواده ھای نيازمند و زندانيان
سياسی فعال بود .در راه اندازی »صندوق ذخيره
جاوﯾد« درمسجد لرزاده نيز نقش به سزاﯾی داشت.
پس از راه اندازی صندوق جاوﯾد ،موجی تازه از راه
اندازی صندوق ھای قرض الحسنه آغاز شد .از آنجا
که بازارﯾان قصد داشتند ﯾک نھاد مالی قوی برای
حماﯾت از جنبش ھای انقالبی سامان دھند،
صندوق ھای قرض الحسنه را به عنوان پاﯾگاه مالی
جنبش اسالمی برگزﯾدند .نھضت راه اندازی صندوق
ھای قرض الحسنه از سوی نيکوکاران بازار ھمچنان
پيگيری می شد تا ھنگامی که نھضت اسالمی به
پيروزی رسيد.
وی در روزھای آغازﯾن انقالب اسالمی در ھيات
منتخب امام به اتاق بازرگانی رفته و تا کنون در
سمت نائب رئيس اناق مشغول خدمت صادقانه
است .در طول چند دھه گذشته نيز عالوه بر فعاليت
در ھيأت نماﯾندگان و ھيأت رئيسه اتاق ،بنيانگذار
چندﯾن اتاق مشترک ،شورای مشترک و تشکلھای
صنعتی و معدنی در کشور بوده و مدﯾرﯾت برخی از
آنھا را نيز بنا به درخواست فعاالن اقتصادی و
اعضای آنھا بر عھده داشته است.
ميرمحمدصادقی ھمچنين بنيانگذار سازمان اقتصاد
اسالمی ،صدھا موسسه خيرﯾه و عام المنفعه در
زمينهھای دﯾنی ،مذھبی ،علمی ،آموزشی،
بھداشتی ،درمانی ،امدادی و حماﯾتی است .می
توان از موسساتی مانند ستاد دﯾه به عنوان نمونه
ﯾاد کرد .اقدامات خير و عام المنفعه وی زبانزد خاص
و عام است و نام ميرمحمدصادقی ھميشه به
عنوان ﯾکی از خيرﯾن بزرگ کشور و به عنوان ﯾکی از
پيشکسوتان در اﯾن زمينه برده می شود.
مصاحبه با عالء ميرمحمد صادقی ،ھمواره
خواندنی و آموزنده است.
از ھمين روست که خبرنگار جامعه نيکوکاری ابرار
برای استفاده از تجربيات گرانبھاﯾش به سراغش
رفته است.
فعاليت ھای عام النفعه بخش خصوصی
کشور  ،قبل از انقالب
ميرمحمد صادقی از گذشته ھای دور می گوﯾد ،از
زمان ھاﯾی که ھر چند زندگی به آسانی اﯾن روزھا
نبود ولی بازھم در آن دوران کمک بخش خصوصی
کشور به مردم سبب می شد باری از روی دوش
مردم نيازمند برداشته شود .

احداث آب انبارھا و پل ھا توسط تجار

صادقی گفت :در زمان ھای قدﯾم ،ھنگامی که که
مردم به مسافرت ھای بين شھری می رفتند ،امکان
دسترسی به آب موجود نبود و شراﯾط سختی برای
مسافران وجود داشت .در آن زمان به دست تاجران
خير در بين راه ھا آب انبارھاﯾی ساخته می شد و
برای استفاده مسافران در اختيار آنان قرار گرفت.
ھمچنين در بعضی از رودخانه ھا که تابستان ھا
خشک وبی آب و زمستان ھا پرآب بودند و مردم برای
عبور از آنھا متحمل مشکالت وخطرات فراوانی می
شدند ،خيرﯾن پل ھای زﯾادی برای عبور از رودخانه ھا
به صورت نذر ﯾا براساس عرق دﯾنی و احساس
مسئوليت خود درقبال جامعه احداث می کردند.

نقش چشمگير تجار در لوله کشی محله ھای فقير
نشين

در تھران قدﯾم آب لوله کشی وجود نداشت و
مردم از آب انبارھا برای آشاميدن ومصارف روزانه
استفاده می کردند.بعضی منازل حتی اﯾن آّب انبار ھا
راھم نداشتند و با بشکه ،آب را نگھداری می کردند.
در آن زمان نيز تجار وبازرگانان ھميشه سعی در کمک
به مردم را داشتند .ھنگامی نيز که آب لوله کشی به
تھران آمد ،بسياری از مردم توان مالی کافی برای
استفاده از آب لوله کشی را نداشتند .در اﯾن زمان نيز
بخش خصوصی کشور مانند ھميشه به کمک مردم
نيازمند آمد و درمناطق جنوب تھران ھزﯾنه لوله کشی
کوچه ﯾا محله ای را بنا بر وسع خود قبول کرد  .خيلی
از محله ھا در تھران با ھزﯾنه بازرگانان خير لوله کشی
شد و مردم از نعمت آب لوله کشی برخودار شدند.
مير محمد صادقی در باره تجار خيری که قبل از
انقالب در اتاق فعال بودند ،گفت » :تعدادی از خيرﯾن
در قبل از انقالب عضو اتاق بازرگانی بودند .ولی
اکثرﯾت در خود بازار بوده و در کارھای دولتی ﯾا
سازمانی دخالت نمی کردند «.اما تعدادی از خيرﯾن
قبل از انقالب که از فعاالن اتاق بازرگانی بودند،
کارھای خير فراوانی انجام دادند ،از جمله حاج آقاميرزا
عبدﷲ توسلی ،که خانه ھای زﯾادی برای افراد بی
خانمان ساخت و به آنھا داد .در آن زمان وی بيش از
 100خانه ساخت و به صورت بال عوض در اختيار افراد
بی بضاعت قرارداد.
سازماندھی فعاليت ھای خيرﯾه تجار در قبل از
انقالب

به گفته وی ،برخی از فعاليت ھای خيرﯾه قبل از
انقالب ،به سازماندھی مساجد و مراکز دﯾنی مربوط
می شد .تعدادی از فعاالن اقتصادی که در اتاق
بازرگانی بودند ،بر اساس آموزه ھای دﯾنی خود ،در
اﯾن راه ھمراھی می کردند.
مير محمد صادقی گفت" :قبل از انقالب محيط
بازار به گونه ای بود که ﯾکی از کارھای روزمره تجار
کار خير بود،کما اﯾن که فقراﯾی که در ھر شھر وجود

گاھنامه جامعه نيکوکاری ابرار .شماره . 1اسفند . 89ص 10

داشتند برای گرفتن کمک ھميشه به بازار ،تجار و
می کردند .در بازار
بخش خصوصی کشور مراجعه
تھران ،روزھای  5شنبه ھزاران فقير به بازار می آمده
و تجار نيز آماده بودند؛ ھرکس به فراخور حال خود
امکاناتی برای اﯾن قشر نيازمند فراھم می کرد".
تجار عالوه بر اﯾن که اﯾتام و خانواده ھای بی
سرپرست را تحت پوشش خود قرار داده و ماﯾحتاج
اﯾن افراد را تامين می کردند در ساخت مدارس -از
جمله مدارس دﯾنی -که مطابق برنامه دولت بود نيز
شرکت داشتند95 .درصد مدارس دﯾنی را ھمين تجار
وبخش خصوصی کشور ساختند .آقاﯾان عالی نسب،
کرد احمدی و نوﯾد از خيرﯾن فعال در قبل از انقالب
بودند.
وی در ادامه ﯾادآور شد" :تجار وبازارﯾان قدﯾم افراد
متدﯾن ومسلمانی بودند که دائما با مسائل دﯾنی و
رواﯾات سروکار داشتند.گراﯾشات مذھبی نقش بسيار
مھمی در امور خيرﯾه داشت.افراد صبح ھا قبل از
شروع به کار به مسجد می رفتند و در محافل و
مجالس مذھبی شرکت می کردند .مسائل مذھبی
واحادﯾث در اﯾن محافل نقل می شد .ثواب و بازتاب
کار خير و انفاق برای مردم بازگو می شد .افراد
متوجه بودند که فعاليت ھای خير چه تاثيراتی در
زندگی دنيوی و اخروی آنان خواھد داشت .از ھمين
رو ھميشه تجار سعی داشتند در انجام کار خير بر
ھم پيشی بگيرند".
صادقی گفت :باﯾد تدابيری اتخاذ شود که اخالق
اسالمی و اخالق کسب وکار به جامعه تجار
وصنعتگران برگردد .البته امروزه نيز بخش خصوصی
کشور کارھای خير زﯾادی انجام می دھد .ولی در
حدی نيست که نياز جامعه امروزی را برآورده کند.
باﯾد با تروﯾج اخالق اسالمی ،سعی در افزاﯾش امور
خيرﯾه داشت.
فعاليت ھای عام النفعه و خيرﯾه بعد از انقالب
اسالمی
ناﯾب رئيس اتاق بازرگانی اظھار داشت" :در
ابتدای انقالب پيروزی ستادی در اتاق بازرگانی اﯾجاد
کردﯾم به نام ستاد جنگ ،که برای کمک وپشتيبانی از
جبھه وجنگ تشکيل شده بود .مرحوم حاج آقای
طرخانی ،آقای زمردﯾان و عده ای دﯾگر مسئول اﯾن
ستاد شدند .ما تدارکات قسمت ھاﯾی از جبھه ھا را
از اتاق سازماندھی می کردﯾم و با جبھه ھا ارتباط
داشتيم .بر اساس نيازھای جبھه آذوقه تھيه می
کردﯾم و می فرستادﯾم .ھيات رئيسه اتاق و گاھی
اوقات ھيات نماﯾندگان ،مکررا برای تشوﯾق به جبھه
ھا می رفتند و ھمراه خود کاالی مورد نياز را می
بردند و توزﯾع می کردند .ستاد جنگ منظماً با جبھه

ستاد دﯾه در اتاق بازرگانی پاﯾه گداری شد

با جبھه ھا در ارتباط بود و روزھای سه شـنـبـه،
جلساتی در اتاق بازرگانی تشـکـيـل مـی شـد.
عده ای از خيرﯾن و عالقه مندان کمک بـه مـردم
در اﯾن جلسات حضور پيدا می کردنـد و ھـر روز
ﯾک مسئله از گرفتاری ھای جامعه مـطـرح مـی
شد .اگر نياز بود جلسه می گذاشتند .و عده ای
از تجار را دعوت می کردند واز آنھا استمداد مـی
طلبيدند و خيرﯾن کمک ھای شاﯾان توجھی مـی
کردند که اجرشان با خدا باشد .
وی متذکر شد " :ستادھای دﯾـگـری نـيـز در
اتاق تشکيل شده بود مـانـنـد سـتـاد حـوادث و
بالﯾای طبيعی که خـاطـره ای از آن در ذھـنـم
است .ﯾک بار آقای خاموشی  ،رسولی ،غـيـوری
ومن به داراب رفتيم که در آنجا سيل آمـده بـود.
سيل خانمان براندازی بود ومـا بـرای رفـتـن بـه
روستاھا از ھلکوپتری که استفاده مـی کـردﯾـم
خراب شد ومجبور به ماندن در ﯾکی از روسـتـاھـا
شده وتوانستيم از راه زمينی خود را به فـيـروز
آباد برسانيم و باالخره برگشتيم" .

تعالی جامعه نيکوکاری ابرار در کمک بـه مـردم
نھفته است

ميرمحمد صادقی توصيه می کـنـد ،جـامـعـه
نيکوکاری ابرار باﯾد به دور از تـظـاھـر ،بـه خـاطـر
خداوند ھدفش را کـمـک بـه مـردم قـرار دھـد.
جامعه نيکوکاری ابرار باﯾد تالش کـنـد مشـکـالت
مردم را برطرف کند.
وی اظھار داشت :خيلی از نقاط اﯾران ھـنـوز
ھم مردم مدرسه ندارند ،و ﯾا دانـش آمـوزان بـه
صورت سه شيفته و چھار شـيـفـتـه درس مـی
خوانند .در روستاھای دور افتاده-به عنوان مـثـال
در تربت جام -ما مدرسه کثيـف و مـخـروبـه ای
دﯾدﯾم که اصال مناسب درس خواندن نبود .روزھـا
مدرسه و شب ھا محل نگھداری حيوانات بود .در
حال حاضر نيز خيلی جاھا در اﯾران وجود دارد کـه
ھنوز مسجد ندارند و ھزاران نياز دﯾگر که جامـعـه
امروز با آن دست وپنجه نرم می کند .اميد اسـت
با اتحاد و کمک بخش خصوصی کشور ،خيرﯾن و
فعاالن اﯾن مشکالت در جامعه برطرف کرد.

صادقی گفت :اتاق بازرگانی دائـمـا در کـارھـای
خير ورسيدگی به مساﯾل اجتماعـی فـعـال بـود
وگاھی جلساتی تشکيل می شد وشخصيت ھا
می آمدند .در باب مشکـالت مـردم بـحـث مـی
کردند و برای حل آن کمک جمع آوری می کردﯾم.
دراتاق بازرگانی پاﯾه احداث مدارس گذاشته شـد
و شروع به مدرسه سازی کردﯾم .تـعـداد زﯾـادی
مدرسه به ھمت خيرﯾن اتاق و تجار ساخته شـد
وبه دولت واگذار شد.
پاﯾه گذاری ستاد دﯾه کشور در اتاق بازرگانی

او چنين ادامه می دھد" :ستاد دﯾـه کشـور
نيز در اتاق بازرگانـی پـاﯾـه گـذاری شـد ،افـراد
دﯾگری نيز در اﯾن امر مشارکت داشتند و اکـنـون
اﯾن ستاد توسعه پيدا کرده است ولی شمـع آن
از اتاق روشن شد .اﯾن ستاد در سـال گـذشـتـه
بيش از  30ھزار زندانی بدھکار دﯾه را آزاد کرد.
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بيمارستان بازرگانان ،بيمارستانی که بانام بازرگانان گره خورده است

كمي باالتر از تقاطع خيابان ري و بـزرگـراه شـھـيـد
محالتي تابلوي بيمارستاني به چشم مي خورد كـه
بيمارستان بازرگانان )شـھـيـد انـدرزگـو( نـام دارد و
حاصل تالش و کمک ھای مالی بـی درﯾـغ چـنـدﯾـن
دھه ی فعاالن اقتصادی و بخش خصوصی کشورمـان
است .تجار و خيرﯾن گمنامی که ھميشه درد مـردم
آنھا را آزرده خاطر می کرده و ھيچگـاه نسـبـت بـه
نيازھای جامعه خوﯾش بی تفاوت نبوده و ھميشه در
کنار گسترش تجارت ،امور خير را سرلوحـه کـارھـای
خوﯾش قرار داده و در آن ھمراه با سـاﯾـر گـروهھـای
اجتماعی فعال بوده اند .
بيمارستان بازرگانان نمونه کوچکی از فـعـالـيـت ھـای
عام المنفه بخش خصوصی کشور است که در قـبـل
از انقالب تاسيس شد و اکنون اداره آن بـه کـمـيـتـه
امداد امام خمينی)ره( واگذار شده اسـت .روي سـر
در اﯾن بيمارستان نوشته شده است»:طرف قـرارداد
بيمه ھاي كميته امداد ،تامين اجتماعـي و خـدمـات
درماني« .شايد به ھمين دليل است كه بيمارسـتـان
» شھيد اندرزگو« ھر روز پذيراي مراجـعـان بسـيـاري
است كه دفترچه درماني كميته امداد را بـه ھـمـراه
دارند .پيرمردان يا پيرزناني كه به سختي قدم برمـي
دارند؛ كساني كه از درد پا و كمر به ويلچر پناه بـرده
اند و مردان و زناني كه به تـنـھـايـي يـا بـه ھـمـراه
كودكانشان آمده اند .با يك نگاه به اطراف مي توانـي
ببيني اکثرﯾت آنھا دفترچه كميته امداد را به دسـت
دارند .مردي كه پشت در اتاق مددكاري ايستاده مي
گويد »:اينجا را نداشتيم چه ميكرديم .ھزينه دوا و
درمان كمرشكن است «.
توي اين شھر آدمھا با غصه ھا و گرفتاريھا عجـيـن
شده اند .ھيچ انساني نيست كه توي زنـدگـي اش
گرفتار نشده باشد ،اما ھنوز زير آسمان ايـن شـھـر
كساني ھستند كه با وجود گـرفـتـاري ھـاي خـود،
نيازمندان را از ياد نميبرند و به كساني مي انديشنـد
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كه نشستن غبار فقر روي صورتھايشان ،آنھا را در
جواني پير مي كند.
داستان احداث بيمارستان بازرگانان از اﯾن جا شـروع
می شود
بانو نصـرت الـمـلـوک کـاشـانـچـی در سـال 1293
شمسی به دنيا آمد .پدرش علينقی کاشانچی تاجر
معروف و از ثروتمندان طراز اول زمـان خـود بـود .در
سن  18سالگی جـزء اولـيـن زنـانـی بـود کـه وارد
دانشکده پزشکی تھران و سپس عازم اروپا شـد .تـا
جنگ جھانی دوم در برلين به تحصيل و تحقيق ادامـه
داد .سپس به پارﯾس رفت و تحصيالت تخصصی را در
رشته ماماﯾی تکميل کرد و به اﯾران بازگشت.
وی ضمن کار در رشته پزشکی زنان دکـتـرا گـرفـت.
بانو کاشانچی در جنوب شـھـر تـھـران در ﯾـکـی از
ساختمانھای پدرش پلیکلينيکی تخصـصـی زنـان و
ماماﯾی تأسيس کرد که به طور راﯾـگـان در خـدمـت
زنان محروم بود و به ارشاد زنان ستم کشـيـده نـيـز
می پرداخت.
او ھرچه بيشتر به زنان محالت جنوبی تھران کـمـک
می کرد ،آنان را نيازمندتـر مـی دﯾـد .بـنـابـراﯾـن بـه
تأسيس ﯾک زاﯾشگاھی برای آنان مصمم شـد .پـس
دست به ابتکاری جالب زد.
روزی که عده ای از تجار سرشناس و طراز اول اﯾـران
ميھمان پدرش بودند او ناگھان وارد مجلس آنان شـد
و قبل از آن که پدر و برادرانش متوجه شونـد و او را
بيرون کنند ،در بيچارگی زنان محروم نطـق گـيـراﯾـی
اﯾراد کرد و خاطر نشان کرد به علت عدم وجود دارو و
پزشک در جنوب شھر ،زنان بسياری در ھنگام زاﯾمان
می ميرند؛ ﯾک زاﯾشگاه خيرﯾـه کـوچـک بـرای آنـان
کافی است .وی در ھنگام خروج با صدای بـلـنـد بـه
تجار گفت :من حجت بر شما تمام کردم حـال شـمـا
می دانيد و وجدانتان .پس از نيم ساعت برادرش بـه
سراغش وی رفت و گفت "آقاﯾان با تو کـار دارنـد تـو
پشت در بمان و به پرسش ھای آنان پاسخ بده ".بـه
ھر حال کار آن روز اﯾن بانو منجر شد که تجار به لزوم
احداث ﯾک درمانگاه مـجـھـز واقـف گـردﯾـده و خـرج
تاسيس ﯾک بيمارستان و ﯾک درمانگاه را متقبل شده
و آنقدر پول جمع کردند که ﯾک بيـمـارسـتـان مـجـھـز
ساخته شد.
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دﯾــمــاه  1335آمــده اســت » در ســال  1325اتــاق
بازرگانی با موافقت بنگاه خيرﯾـه بـازرگـانـان تصـمـيـم
گرفت ﯾک بيمارستان بزرگ وکامال مجھز در تھران بنا و
دائر کند .لذا محل مناسبی را در خيابان ری بـه اﯾـن
موسسه عام المنفعه داد و ساختمان بيمـارسـتـان و
درمانگاه کاملی را شروع کرد و بـه اتـمـام رسـانـيـد.
اکنون بيمارستانی با کليه وسائل فنی مجھز وظرفيت
 200تختخواب را دارد و آماده به کار می باشد .بودجـه
ساليانه بيمارستان و درمانگاه آن قرﯾب پنج مـيـلـيـون
رﯾال است که از محل اعانات بازرگانان کـه در مـوقـع
فروش بروات وقته طلبھا به بانـکھـا مـی پـردازنـد،
تامين میگردد و از ھفت سال پيش تا حال درمـانـگـاه
بيمارستان مزبور به ضميمه ﯾک بـخـش پـانسـمـان و
تزرﯾق با چھار پزشک و ﯾک داروخانه در تمام مدت روز
داﯾر و مرتباً بيماران بی بضاعت جنوب شھر را مـجـانـاً
معاﯾنه و با داروھای راﯾگان معالجه می نماﯾنـد .تـعـداد
متوسط بيمارانی که به درمانگاه مراجعه می نـمـاﯾـنـد
بيش از روزی  250نفر می باشد«.
بيمارستان بازرگانان به وکالت آقـاﯾـان غـالمـحـسـيـن
کاشف و دکتر محمود کيھان به وکالت و نـمـاﯾـنـدگـی
اتاق بازرگانی تھران ،مـورخ  28دﯾـمـاه سـال 1329
شمسی ،با مساحت  11500متر مربع و زير بنايي بـه
مساحت  16992با تـمـام سـاخـتـمـان ھـای احـداث
گردﯾده و به تمام وساﯾل پزشکی مجھز شده و وقـف
شد و در اختيار مرﯾضان بی بضاعت قرارگرفـت .زمـيـن
اﯾن بيمارستان از شھرداری خرﯾداری شد ،که در وقف
نامه آن اشاره شده است که  10تختخواب ھـمـيـشـه
مجانی برای مستمندانی که به وسـيـلـه شـھـرداری
تھران معرفی می شوند اختصـاص ﯾـابـد کـه مـجـانـا
معالجه گردند .اداره بيمارستان بازرگانان به عھده پنـج
نفر نماﯾنده اتاق بازرگانی به شرح زﯾر بود:جناب آقاﯾان
عبدالحسين نيک پور ،آقای محمد رضا فاطمی ،محمد
رضا خرازی ،احمد تھرانی و عبدﷲ مقدم .تـا قـبـل از
پيروزی انقالب اسالمی خود اتاق بازرگانی بـه کـمـک
اﯾن پنج نفر اداره بيمارستان را بر عھده داشت .درکنار
بيمارستان ،درمانگاھی قرارداشت که به طور راﯾـگـان
مردم را درمان می کرد ،و دارو نيز به صورت راﯾگان بـه
مردم ارائه می گردﯾد.
بيمارستان بازرگانان پس از پيروزی انقالب اسالمی
بعد از پيروزی انقالب اسالمی ،ھـيـات وزﯾـران دولـت
موقت جمھوری اسالمی اﯾران در جلسه مورخ  25تيـر
سال  1358بنا به پيشنھادشماره  2957مـورخ  3تـيـر
سال  1358وزارت بھداری و بھزﯾستی تصوﯾبنمود کـه
بيمارستان بازرگانان با کليه پرسنل بودجه ،ساختمـان
و وسائل مـربـوطـه و غـيـره ،بـه وزارت بـھـداری و
بھزﯾستی واگذار گردد .که البته ھياتی نـيـز مسـئـول
نظارت بر اداره اﯾن بيمارستـان شـد .از بـودجـه اتـاق
ساليانه مبلغ زﯾادی به وزارت بھداری برای کـمـک بـه
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اداره بيمارستان وارﯾز می شـد .بـعـد از واگـذاری 10
ساله بيمـارسـتـان بـازرگـانـان بـه وزارت بـھـداری و
بھزﯾستی ،ﯾکی از اعضای ھيات نظارت بر بيمارستـان
)آقای مھدی حرﯾری( ،در مورد نحوه نـامـطـلـوب اداره
بيمارستان گزارش جامعی به اتاق ارائه می دھد کـه
سبب بازپس گيری بيمارستان و واگذاری مجدد آن بـه
اتاق می شود.
در سال  68اتاق بازرگانی با تقبل مدﯾرﯾت بيمارستان،
مقدمات بازسازی آن را به اھتمام خيرﯾن فراھـم مـی
کند و تا سال  73خود اتاق بازرگـانـی ،مسـئـول اداره
بيمارستان می شود .سرانجام با کمک ھـای مـالـی
ﯾکی از خيرﯾن بـزرگ خـارج از کشـور بـه نـام آقـای
»سودآور« امر بازسازی و تجھيز بيمارستان به صـورت
کامل آغاز می شود ،و بنابه پيشنھاد کـمـيـتـه امـداد
امام خمينی)ره( و باتصوﯾب متوليان بيمارستان که در
آن زمان عبارت بودنـد از آقـاﯾـان »عـلـيـنـقـی سـيـد
خــامــوشــی ،عــالء مــيــرمــحــمــد صــادقــی ،اســدﷲ
عسگراوالدی،مھدی حـرﯾـری،مـحـمـد عـلـی نـوﯾـد«
مدﯾرﯾت بيمارستان -به شرط اداره صحيح و اصولـی و
نظارت بر اداره آن  ،از سال  73طی ﯾک دوره  15ساله
به کميته امداد امام خمينی)ره( واگذار می شود .
بيمارستان بازرگانان ،پس از بازسـازي گسـتـرده ،بـه
عنوان ﯾک بيمارستان عمومي  175تختخوابي با مجـوز
بھره برداري وزارت بھداشت ،درمان و آموزش پزشكي
عمال از تاريخ  14اسفند سال  1381مقارن با سال روز
تاسيس كميته امداد با گشايش درمانگاه تـخـصـصـي
)که در آن مرﯾضان بی بضاعت به صورت راﯾگان درمـان
می شوند که در رشته ھاي مختلف راه انـدازي مـی
شود .
در ارديبـھـشـت  1382نـيـز بـخـش ھـاي مـخـتـلـف
بـيـمــارسـتــان شــامـل :اورژانــس ،داخــلـی مـردان و
زنان،جراحی مردان ،و زنان ،زنان و زايمان ،اتاق عمـل،
CCU ،ICUو نوزادان آغاز به کار می کند؛ و در حـال
حاضر اﯾن بيمارستان تحت مدﯾرﯾت ونـظـارت کـمـيـتـه
امداد امام خمينی)ره( قرار دارد.
بيمارستان بازرگانان ) شھيد اندرزگو ( دارای  95تـخـت
فعال است که ظرفيت و مجوز توسعه تـا  175تـخـت
بستری دارد ،و در حال حاضر به طور ميانگين به 7000
بيمار بستری و  120.000بـيـمـار سـرپـاﯾـی خـدمـات
تخصصی اراﯾه می دھد .
اﯾن است قصه بيمارستـان بـازرگـانـان ،مـکـانـی کـه
ساليان سال پذﯾرای مردم بيمار و نيازمند جامعه بـوده
است؛ شاھد غم ھا و شادی ھاﯾشان و اميدی بـرای
آرامش دردھاﯾشان تا به ﯾاد آورند ھنوز انسان ھـاﯾـی
وجود دارند که خود را جدا از درد ورنج ملت خود نـمـی
دانند و در کنار گسترش فعاليتھای اقتصادی به فـکـر
رفاه مردم کشورشان بوده و ھستند .
گردآوری :فاطمه اسماعيلی

