
ليال سيف

«داريم براى جهيزيه يه دختر يخچال مى خريم. 370 هزار تومن كم داريم. دارى؟» شهريور ماه امسال گوشى موبايل يكى از 
بچه هايى كه حاال خيريه همت را راه انداخته اند، دينگ دينگ صدا كرد و پيامكى با متن باال روى صفحه ظاهر شد. البته صاحب 

گوشى در آن شرايط 370 هزار تومان نداشت كه كسرى پول يخچال جهيزيه را بدهد، بنابراين پيامك را براى چند نفر فرستاد و 
بعد از مدت خيلى كوتاهى همه پول جور شد و طبيعتا يخچال هم خريده شد. قصه خيريه اينترنتى همت از همين پيامك 
شروع شد و در مدت كوتاهى همان چند نفر كه پول يخچال را جور كردند، به اين نتيجه رسيدند كه واقعا پول جهيزيه را 

همان طور كه تا حاال شنيده بودند خدا جور مى كند. به خاطر همين چند روز بعد دور هم نشستند و تصميم گرفتند 
كمك هاى قطره اى خودشان و دوستانشان را به همين روش و روش هاى ارتباطى ديگر جمع وجور كنند و به دست 

نيازمندان دور و برشان برسانند. هفت نفر جوان كه همه شان شكر خدا تلفن همراه داشتند و تقريبا از صبح تا شب به 
اينترنت دسترسى داشتند. اين طورى شد كه سايت همت،  به اميد همين همت هاى كوچك راه افتاد و در مدت كوتاهى 

معلوم شد با جمع كردن همت هاى كوچك مي شود كارهاى بزرگ كرد. بچه هاى همت از روزى كه كارشان را شروع 
كردند، دو تا اولويت براى كمك هايشان در نظر گرفتند. اولى تهيه جهيزيه براى خانواده هاى نيازمند و دوم كمك 
هزينه دوا درمان بيمارهايى كه بى پولى شده درد دومشان. روش كارشان هم به ساده ترين و دوستانه ترين شكل 

ممكن است. هركدام از بچه ها چندين دوست و رفيق فابريك دارند و آن دوست ها هم براى خودشان دوست و 
آشناهاى ديگر كه اگر باهم جمعشان كنى مي شوند يك لشكر درست و حسابى. لشكرى كه براى خودشان 

سايت خيريه اينترنتى راه انداختند و به ديجيتالى ترين شكل ممكن، از پيامك بگير تا ارسال اى ميل، 
كمك هاى قطره چكانى مردم را جمع كردند. حاال هر هفته يكى، دو تا گزارش روى سايت گذاشته مي شود و 

اعضاى همت كه تعدادشان معلوم نيست، براى اين گزارش ها پول واريز مي كنند. تا حاال هم  براى اين 37 
گزارش  50 ميليون تومان كمك اينترنتى جمع كرده اند.  براى جمع آورى كمك ها هم شيوه نوشتارى 

خودشان را دارند: «مخلص كلوم و حرف دل، همت كنيد يه كم از بغض هايى كه ممكنه شب عيد به 
گريه برسه كم كنيم» به همين سادگى، به همين دلربايى.

خيريه اينترنتى همت با همت يك گروه جوان راه افتاد
جوان هايى كه اعتقاد دارند خدا به كمك هاى كوچكشان بركت مي دهد

دوستان، همت كنيد

ديدن غم مردم سخت است. براى اينكه مطمئن 
بشويم كه يك خانواده واقعا نيازمند است بايد برويم و 

زندگى و دردهايشان را از نزديك ببينيم. اين كار ساده اى نيست. 
اما در عوض به آدم انرژى مي دهد كه كارش را با جديت ادامه بدهد. 
اين وسط گاهى هم اتفاق هاى تلخى مي افتد كه فراموش كردنش 

سخت است. مثال يك بار براى يك بيمار در حال جمع كردن كمك 
بوديم. همان روزها آن بنده خدا فوت كرد. ما هم مجبور شديم 
پول هايى كه جمع شده بود را به جاى هزينه درمانش بدهيم به 

كسانى كه از او طلب داشتند. خيلى غمگين است كه گاهى 
دير مي رسيم.

گاهى دير مي رسيم

همه مان فكر مي كنيم مردم بى اعتماد شده اند. فكر 
مي كنيم خيلى ها به اين طور خيريه ها نگاه مثبتى ندارند اما براى 

ما هيچ وقت اين طورى نبوده. شايد به خاطر اينكه اعضاى اوليه همه 
شناخته شده و دوست و آشناى هم بودند اما بعدتر غريبه ها هم به ما 

اعتماد كردند. شكر خدا هيچ وقت مورد تهمت وشك و اين حرف ها قرار 
نگرفتيم. البته براى بعضى ها كه آشنايى چندانى با خيريه نداشتند يك سرى 

سوال پيش مي آيد كه به همه شان جواب مي دهيم. اما در همه اين روزها 
بيشتر از شك و ترديد، اعتماد ديده ايم. مثال يكى از كسانى كه فقط از 
طريق اينترنتى ما را مي شناخت يك روز برايمان يك ميليون تومان 

كمك فرستاد و فقط يك جمله گفت:«حتما خدا تالش شما را 
مي بيند.» اين بازخوردها مطمئنمان مي كند كه فقط كمك 

خدا باعث شده خيريه كوچكمان موفق باشد.

سخنى كز دل برآيد

نفر٧

اولين اعضاى خيريه 
همت بوده اند كه حاال 
به بيشتر از 2000 نفر 
رسيده اند

ساعت٣
ركورد كمترين زمان 
براى جمع كردن كمك. 
در عرض سه ساعت 
2 ميليون تومان جمع 
كرده اند

٦
ماه
تعداد ماه هايى است 
كه از شروع كار خيريه 
مي گذرد

ي
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ن ا
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370«داريم براى جهيزيه يه دختر يخچال مى خريم. 370«داريم براى جهيزيه يه دختر يخچال مى خريم. 370 هزار تومن كم داريم. دارى؟» شهريور ماه امسال گوشى موبايل يكى از 
بچه هايى كه حاال خيريه همت را راه انداخته اند، دينگ دينگ صدا كرد و پيامكى با متن باال روى صفحه ظاهر شد. البته صاحب 

 هزار تومان نداشت كه كسرى پول يخچال جهيزيه را بدهد، بنابراين پيامك را براى چند نفر فرستاد و 
بعد از مدت خيلى كوتاهى همه پول جور شد و طبيعتا يخچال هم خريده شد. قصه خيريه اينترنتى همت از همين پيامك 
شروع شد و در مدت كوتاهى همان چند نفر كه پول يخچال را جور كردند، به اين نتيجه رسيدند كه واقعا پول جهيزيه را 

همان طور كه تا حاال شنيده بودند خدا جور مى كند. به خاطر همين چند روز بعد دور هم نشستند و تصميم گرفتند 
كمك هاى قطره اى خودشان و دوستانشان را به همين روش و روش هاى ارتباطى ديگر جمع وجور كنند و به دست 

نيازمندان دور و برشان برسانند. هفت نفر جوان كه همه شان شكر خدا تلفن همراه داشتند و تقريبا از صبح تا شب به 
اينترنت دسترسى داشتند. اين طورى شد كه سايت همت،  به اميد همين همت هاى كوچك راه افتاد و در مدت كوتاهى 

معلوم شد با جمع كردن همت هاى كوچك مي شود كارهاى بزرگ كرد. بچه هاى همت از روزى كه كارشان را شروع 
كردند، دو تا اولويت براى كمك هايشان در نظر گرفتند. اولى تهيه جهيزيه براى خانواده هاى نيازمند و دوم كمك 
هزينه دوا درمان بيمارهايى كه بى پولى شده درد دومشان. روش كارشان هم به ساده ترين و دوستانه ترين شكل 

ممكن است. هركدام از بچه ها چندين دوست و رفيق فابريك دارند و آن دوست ها هم براى خودشان دوست و 
آشناهاى ديگر كه اگر باهم جمعشان كنى مي شوند يك لشكر درست و حسابى. لشكرى كه براى خودشان 

سايت خيريه اينترنتى راه انداختند و به ديجيتالى ترين شكل ممكن، از پيامك بگير تا ارسال اى ميل، 
كمك هاى قطره چكانى مردم را جمع كردند. حاال هر هفته يكى، دو تا گزارش روى سايت گذاشته مي شود و 

37اعضاى همت كه تعدادشان معلوم نيست، براى اين گزارش ها پول واريز مي كنند. تا حاال هم  براى اين 37اعضاى همت كه تعدادشان معلوم نيست، براى اين گزارش ها پول واريز مي كنند. تا حاال هم  براى اين 37
 ميليون تومان كمك اينترنتى جمع كرده اند.  براى جمع آورى كمك ها هم شيوه نوشتارى 

خودشان را دارند: «مخلص كلوم و حرف دل، همت كنيد يه كم از بغض هايى كه ممكنه شب عيد به 
گريه برسه كم كنيم» به همين سادگى، به همين دلربايى.

جوان هايى كه اعتقاد دارند خدا به كمك هاى كوچكشان بركت مي دهدجوان هايى كه اعتقاد دارند خدا به كمك هاى كوچكشان بركت مي دهد

دوستان، همت كنيد

ديدن غم مردم سخت است. براى اينكه مطمئن 
بشويم كه يك خانواده واقعا نيازمند است بايد برويم و 

زندگى و دردهايشان را از نزديك ببينيم. اين كار ساده اى نيست. 
اما در عوض به آدم انرژى مي دهد كه كارش را با جديت ادامه بدهد. اما در عوض به آدم انرژى مي دهد كه كارش را با جديت ادامه بدهد. 
اين وسط گاهى هم اتفاق هاى تلخى مي افتد كه فراموش كردنش اين وسط گاهى هم اتفاق هاى تلخى مي افتد كه فراموش كردنش اين وسط گاهى هم اتفاق هاى تلخى مي افتد كه فراموش كردنش 

سخت است. مثال يك بار براى يك بيمار در حال جمع كردن كمك سخت است. مثال يك بار براى يك بيمار در حال جمع كردن كمك سخت است. مثال يك بار براى يك بيمار در حال جمع كردن كمك 
بوديم. همان روزها آن بنده خدا فوت كرد. ما هم مجبور شديم بوديم. همان روزها آن بنده خدا فوت كرد. ما هم مجبور شديم بوديم. همان روزها آن بنده خدا فوت كرد. ما هم مجبور شديم 
پول هايى كه جمع شده بود را به جاى هزينه درمانش بدهيم به پول هايى كه جمع شده بود را به جاى هزينه درمانش بدهيم به پول هايى كه جمع شده بود را به جاى هزينه درمانش بدهيم به 

كسانى كه از او طلب داشتند. خيلى غمگين است كه گاهى كسانى كه از او طلب داشتند. خيلى غمگين است كه گاهى كسانى كه از او طلب داشتند. خيلى غمگين است كه گاهى 
دير مي رسيم.

گاهى دير مي رسيم

نفر٧٧

اولين اعضاى خيريه 
همت بوده اند كه حاال 
2000به بيشتر از 2000به بيشتر از 2000 نفر 
رسيده اند

ساعتساعت٣٣
ركورد كمترين زمان 
براى جمع كردن كمك. 
در عرض سه ساعت 
2 ميليون تومان جمع 
كرده اند

صفحه آرا:

 تاريخ:                      ساعت:

نام و امضاي مجاز فني:

 تاريخ:                      ساعت:

  كنترل نهايي شد

باز بين صفحات:

 تاريخ:                   ساعت:

تعداد غلط ها:   

سربرگ نسخه سوم صفحات

گــروه مجالت



وبالگ خيريه همت

تعداد اعضا  : نا معلوم

تعداد پست نوشته شده : 37

ميزان كمك جمع آورى شده:

 50 ميليون تومان

هميشه بعد از اينكه يك گزارش را مي گذاريم 
روى سايت از سرعت عمل خيرين شگفت زده 

مي شويم. اما گاهى هم پيش مي آيد كه جمع آورى يك كمك 
شبيه ركورد زنى مي شود. مثال يكى از گزارش ها در مورد يك 
خانواده بود كه هر كدامشان كوهى از مصيبت بودند. با يكى دو 

ميليون تومان هم مشكالتشان حل نمى شد. گزارش را كه روى سايت 
گذاشتيم در عرض پنج روز توانستيم برايشان 18 ميليون تومان كمك 
جمع كنيم. اين 18 ميليون مشكالت آن خانواده را حل كرد و خستگى 

را از تن همه خيرين درآورد. يك بار هم براى تهيه جهيزيه گزارش 
داديم و سه ساعته 2ميليون تومان پول جمع كرديم. از اين 

اتفاق ها زياد مي افتد. تقريبا براى همه گزارش ها.

ركورد مي زنيم

نيازى نيست خانواده هاى نيازمند از ريز 
قضايا خبر دار بشوند. ترجيح مي دهيم برايشان 
تعريف نكنيم كه چطور كمك ها را جمع مي كنيم. 

ترجيح مي دهيم فقط از خدا تشكر كنند. البته گاهى هم 
خانواده ها دوست دارند بدانند چه كسى به آنها كمك كرده 

است. يك بار سرپرست يكى از اين خانواده هاى نيازمند اصرار 
كرده بود كه من بايد بانى جمع كردن اين كمك را ببينم و 
خودم تشكر كنم. اصرارش يك هفته ادامه داشت و هيچ 

جورى بى خيال نمى شد. تا اينكه بچه ها راضى اش 
كردند از خير تشكر ويژه بگذرد و فقط دعا 

كند.

تشكر نه، دعا بفرماييد

از همان روزهاى اول بچه هايى كه با آنها در تماس 
بوديم، نيازمندها را پيدا مي كردند. بعضى وقتها هم بازديد 

كننده ها درباره خانواده نيازمند كامنت مي گذاشتند. روش كارمان 
هم اينطورى بود كه يكى دو روز وقت مي گذاشتيم براى اينكه مطمئن 

شويم گزارش درست است و اين خانواده واقعا به كمك احتياج دارد. بعد 
از آن به نسبت كمكى كه قرار بود جمع شود و يا شرايط خانواده نيازمند، 

يك گزارش مي گذاشتيم روى سايت. توى همه گزارش ها هم 
مي نويسيم كه چقدر وقت داريم و چقدر پول نياز داريم. هر وقت هم 

كه همه مبلغ جور مي شود آن را مي دهيم به رابط آن خانواده و 
اين طورى يك گزارش غصه با شادى دل يك سرى بنده 

نيازمند تمام مي شود و مي رود پى كارش.

گزارش غصه، جمع آورى شادى

همه كارهايمان را تلفنى و 
پيامكى و اينترنتى انجام مي دهيم. 

مهم ترين كار هم بررسى گزارش ها و اولويت بندى 
بين آنهاست. براى اين كارها هر كسى در آن روزها وقتش 

آزادتر باشد داوطلب مي شود. بقيه كارها را هم كه تلفنى انجام 
مي دهيم. به خاطر همين نيازى به وقت تلف كردن و جلسه 

گذاشتن نداريم. همه مي دانند قرار است چكار كنند. هيچ كسى به 
اجبار وارد اين گروه نشده. همه كار خودشان را انجام مي دهند و 

هر چقدر وقت داشته باشند براى جلو بردن كارهاى خيريه 
دريغ نمى كنند. البته در سال جديد سعى مي كنيم خيريه را 

ثبت رسمى كنيم. چون مطمئنيم اين خيريه هر روز 
بزرگ و بزرگ تر مي شود.

جلسه نداريم

آرزوى همه مان اين است روزى را ببينيم كه دور و 
برمان آدم درمانده نباشد. تا وقتى كه اين اتفاق نيفتد 

خيريه همت مثل خيلى از خيريه هاى ديگر به كارش ادامه 
مي دهد. شكر خدا تا حاال نه ما و نه خيرين هيچ كدام كم 

نياورده ايم. گاهى براى يك گزارش در مهلت معين شده پول 
بيشترى جمع مي شود كه صرف گزارش هاى ديگر مي كنيم. 

اين نشان مي دهد تا وقتى ما به كارمان ادامه بدهيم و تا 
وقتى آدم نيازمند دور و برمان باشد، كمك هاى مردم 

هم تمامى ندارد. 

همت ادامه دارد

٣٧٠
هزار تومان
اولين و كمترين كمك بچه هاى همت براى 
خريد يك يخچال

ميليون١٨
بيشترين كمكى كه تا 
حاال براى يك گزارش 
جمع كرده اند، آن هم در 
پنج روز

گزارش٣٧
در اين شش ماه 37 گزارش 
روى سايت رفته. يعنى 
حدودا پنج روز يك گزارش

تعداد اعضا  : نا معلوم

تعداد پست نوشته شده : 37

تعداد پست نوشته شده : 37

37
ميزان كمك جمع آورى شده:

50 ميليون تومان

وبالگ خيريه همت

تعداد اعضا  : نا معلوم

تعداد پست نوشته شده : 

نيازى نيست خانواده هاى نيازمند از ريز 
قضايا خبر دار بشوند. ترجيح مي دهيم برايشان 
تعريف نكنيم كه چطور كمك ها را جمع مي كنيم. 

ترجيح مي دهيم فقط از خدا تشكر كنند. البته گاهى هم 
خانواده ها دوست دارند بدانند چه كسى به آنها كمك كرده 

است. يك بار سرپرست يكى از اين خانواده هاى نيازمند اصرار 
كرده بود كه من بايد بانى جمع كردن اين كمك را ببينم و 
خودم تشكر كنم. اصرارش يك هفته ادامه داشت و هيچ 

جورى بى خيال نمى شد. تا اينكه بچه ها راضى اش 
كردند از خير تشكر ويژه بگذرد و فقط دعا 

تشكر نه، دعا بفرماييد

اين طورى يك گزارش غصه با شادى دل يك سرى بنده 
نيازمند تمام مي شود و مي رود پى كارش.

همه كارهايمان را تلفنى و 
پيامكى و اينترنتى انجام مي دهيم. 

مهم ترين كار هم بررسى گزارش ها و اولويت بندى 
بين آنهاست. براى اين كارها هر كسى در آن روزها وقتش 

آزادتر باشد داوطلب مي شود. بقيه كارها را هم كه تلفنى انجام 
مي دهيم. به خاطر همين نيازى به وقت تلف كردن و جلسه 

گذاشتن نداريم. همه مي دانند قرار است چكار كنند. هيچ كسى به 
اجبار وارد اين گروه نشده. همه كار خودشان را انجام مي دهند و 

هر چقدر وقت داشته باشند براى جلو بردن كارهاى خيريه 
دريغ نمى كنند. البته در سال جديد سعى مي كنيم خيريه را 

ثبت رسمى كنيم. چون مطمئنيم اين خيريه هر روز 
بزرگ و بزرگ تر مي شود.

آرزوى همه مان اين است روزى را ببينيم كه دور و آرزوى همه مان اين است روزى را ببينيم كه دور و 
برمان آدم درمانده نباشد. تا وقتى كه اين اتفاق نيفتد برمان آدم درمانده نباشد. تا وقتى كه اين اتفاق نيفتد برمان آدم درمانده نباشد. تا وقتى كه اين اتفاق نيفتد 

خيريه همت مثل خيلى از خيريه هاى ديگر به كارش ادامه خيريه همت مثل خيلى از خيريه هاى ديگر به كارش ادامه خيريه همت مثل خيلى از خيريه هاى ديگر به كارش ادامه 
مي دهد. شكر خدا تا حاال نه ما و نه خيرين هيچ كدام كم مي دهد. شكر خدا تا حاال نه ما و نه خيرين هيچ كدام كم مي دهد. شكر خدا تا حاال نه ما و نه خيرين هيچ كدام كم 

نياورده ايم. گاهى براى يك گزارش در مهلت معين شده پول نياورده ايم. گاهى براى يك گزارش در مهلت معين شده پول نياورده ايم. گاهى براى يك گزارش در مهلت معين شده پول 
بيشترى جمع مي شود كه صرف گزارش هاى ديگر مي كنيم. بيشترى جمع مي شود كه صرف گزارش هاى ديگر مي كنيم. بيشترى جمع مي شود كه صرف گزارش هاى ديگر مي كنيم. 

اين نشان مي دهد تا وقتى ما به كارمان ادامه بدهيم و تا اين نشان مي دهد تا وقتى ما به كارمان ادامه بدهيم و تا اين نشان مي دهد تا وقتى ما به كارمان ادامه بدهيم و تا 
وقتى آدم نيازمند دور و برمان باشد، كمك هاى مردم وقتى آدم نيازمند دور و برمان باشد، كمك هاى مردم وقتى آدم نيازمند دور و برمان باشد، كمك هاى مردم 

هم تمامى ندارد. 

همت ادامه دارد

٣٧٠٣٧٠
هزار تومان
اولين و كمترين كمك بچه هاى همت براى 
خريد يك يخچال

ميليون١٨١٨
بيشترين كمكى كه تا 
حاال براى يك گزارش 
جمع كرده اند، آن هم در 
حاال براى يك گزارش 
جمع كرده اند، آن هم در 
حاال براى يك گزارش 
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