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  شماره 418
یاد یاران

پرونده

       ايراني ها مردماني دلسوز و خير هستند و اين موضوع در عرصه هاي گوناگون به اثبات رسيده است. اين دلسوزي 
آنقدر زياد است كه گاهي افراد سودجو با ايجاد شبكه هاي تكدي گري اقدام به سوء استفاده از آنها مي كنند. در چنين 
شرايطي تأسيس مؤسسه خيريه نمي تواند موضوع جالب و ويژه اي باشد. كمااينكه اكنون در گوشه و كنار شهرمان 
زياد به اين مؤسسه هاي خيريه يا صندوق هاي آنها برخورد مي كنيم. اما اگر بشنويم يكي از هم محله اي هاي ما مؤسسه 
خيريه مجازي و اينترنتي در ش�هر داير كرده اس�ت، آن وقت موضوع برايمان جالب خواهد شد! براي آشنايي بهتر و 
بيشتر با اين مؤسسه خيريه، با  »مهدي قمصريان« مدير مؤسسه خيريه همت كه نزديك به يك سال از فعاليت آن 

مي گذرد گفت و گو كرده ايم. 

از ماهي خبري نيست

ماهيگيري ياد مي دهند

طرح هبه شهرداري 
همچنان ادامه دارد

هديه هاي خانگي

هدي�ه دادن و كم�ك ب�ه افراد 
نيازمند س�نتي بس�يار پسنديده 
است. چند سال است كه شهرداري 
تهران هم�راه مردم طرح »هبه« را 
اجرا مي كند. هبه عقدي اس�ت كه 
در آن ش�خصي كاالي�ي را رايگان 
به ف�رد ديگ�ر بده�د. اي�ن طرح 
ب�ا هم�كاري ش�هرداري ته�ران، 
ب�ا محوريت س�ازمان س�اماندهي 
صنايع و مشاغل، معاونت اجتماعي 
ش�هرداري ته�ران و ب�ا همكاري 
ادارات ساماندهي 22 منطقه انجام 

مي شود.
ش�هروندان منطق�ه مي توانن�د 
ب�ا ش�ماره 137 تم�اس بگيرند تا 
وس�ايل اضافه منزلش�ان توس�ط 
عوامل شهرداري منتقل شود. پس 
از تماس ش�هروند ب�ا 137، اكيپ 
اجراي�ي ش�هرداري ب�ه در منزل 
مراجعه مي كند و وس�ايل را با ارائه 
رسيد تحويل مي گيرد، شهروندان 
مي توانن�د از طري�ق ك�د پيگيري 
روي رس�يد، بدانند وس�ايل به چه 
نحوي و به  دست چه كسي رسيده 

است.
مي توانند  عالقه مند  شهروندان 
قبي�ل  از  را  خ�ود  م�ازاد  ل�وازم 
جاروبرق�ي،  فري�زر،  و  يخچ�ال  
اجاق  بخاري،  ماشين لباسش�ويي، 
گاز، مب�ل، مي�ز، تخ�ت و كم�د، 
صندل�ي، ف�رش، موك�ت، گليم و 
ظ�روف آش�پزخانه را هديه كنند. 
ل�وازم هديه ش�ده پ�س از انتقال 
اداره ساماندهي تعمير و بازسازي و 
ليبل گذاري مي شود و پس از آن به 
دس�ت نيازمندان مي رسد. لوازمي 
كه قابل استفاده مجدد نباشند نيز 

به اداره بازيافت منتقل مي شوند.
مديريت شهري سعي مي كند با 
مؤسسه هاي خيريه اي مثل كميته 
امداد، NGOها و بعضي از صنوف 
و اتحاديه ه�ا مث�ل سمس�اري ها، 
بازيافت  اوراقچي ها و پيمان�كاران 
هم�كاري داش�ته باش�يم. البت�ه 
ش�هروندان  از  ش�هري  مدي�ران 
مي خواهن�د ك�ه اموال�ي را هديه 
 كنن�د ك�ه قاب�ل اس�تفاده مجدد 
باشد. در س�ال هاي اخير استقبال 
خوبي از اين طرح شهرداري توسط 
ش�هروندان ص�ورت گرفته اس�ت 
و ب�ه همين دليل ه�م اين كار خير 
هر سال با وسعت بيشتري به اجرا 
در مي آي�د. مديريت ش�هري اين 
اطمينان را به ش�هروندان مي دهد 
كه اين وسايل به دست نيازمندان 
واقع�ي محله ه�اي مختلف منطقه 

خواهد رسيد.
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 اول از هم�ه مي ش�ود بگوييد مؤسس�ه 
خيريه همت چطور تأس�يس ش�د و آيا به نهاد 
يا س�ازماني وابس�ته اس�ت يا به شكل مستقل 

فعاليت مي كند؟ 
ش��هريور ماه سال گذشته بود كه يكي از دوستان 
پيامك��ي براي من فرس��تاد با اين مضم��ون كه براي 
تهيه يخچ��ال جهيزيه خانواده اي نيازمن��د و آبرودار 
مقداري پول كه 370 هزار تومان مي ش��د نياز داريم. 
اتفاق��اً خودم خيلي اوضاع مالي ام مس��اعد نبود براي 
همين تصمي��م گرفتم همين پيامك را براي گروهي 
از دوس��تان بفرستم شايد آنها بتوانند كمكي كنند و 
كار اي��ن بنده خ��دا را راه بيندازند. نكته جالب اينجا 
بود كه با نيت خير و مش��اركت متناس��ب تعدادي از 
دوس��تان و با تقبل بخش��ي از مبلغ مورد نياز، هزينه 
خري��د آن يخچال تأمين ش��د. صبح ف��رداي آن روز 
به اين مس��ئله فكر مي كردم كه شايد ما مثل خيلي 
از افراد متمكن و ثروتمن��د توانايي مالي زيادي براي 
انجام كارهاي خير و بزرگ نداش��ته باشيم، اما وقتي 
كن��ار هم قرار مي گيريم حتي با رقم هاي كوچك هم 
قادري��م بعضي گره ها را از كار مردم نيازمند باز كنيم. 
همين مسئله باعث شد تا به فكر افتتاح و تأسيس يك 
گروه خيريه مردمي با مش��اركت دوستان و آشنايان 
بيفتم.   همان طور كه از توضيحات من مش��خص بود 
شما جواب سؤال دوم خودتان را هم گرفتيد و متوجه 
ش��ديد كه ما يك مؤسس��ه خصوصي هستيم كه به 

جايي وابستگي نداريم. 
 در اين مؤسسه خيريه چه نوع كمك ها و 

خدماتي به افراد نيازمند داده مي شود؟ 

بعد از مشورت با بعضي از دوستان جوان و پاي كار 
تصمي��م گرفتيم كه با مدد حض��رت حق و با اميد به 
عنايت حضرت ولي عصر)عج( و با هدف نهادينه سازي 
فرهنگ ديني � انس��اني انجام كار خير و اش��اعه اين 
فرهنگ آس��ماني، خيريه »همت« را با 2 اولويت اول 
 تهيه جهيزيه براي خانواده هاي نيازمند و دوم اعطاي 
كمك ه��اي بالعوض براي مص��ارف دارويي و درماني 
افتتاح كنيم. البته اگر كار خير ديگري هم پيش بياد با 
همفكري دوستان بررسي مي كنيم و اگر اولويتش ثابت 
شد، اقدام مي كنيم. ما اميدواريم بتوانيم نيت هاي خير 
اطرافيانمان را متمركز كنيم و مش��كالت ولو كوچك 
بعض��ي نيازمندان را برطرف كنيم. ب��ر اين باوريم كه 
اگر با اخالص مش��كل يك نفر هم حل بشود، همه ما 

را بس است. 
 چرا فضاي مج�ازي را براي اين كار خير 

انتخاب كرديد؟ 
 ب��ه چند دليل اين تصمي��م را گرفتيم، اول اينكه 
بيش��تر اعضاي هس��ته اوليه خيري��ه از جوانان فعال 
رس��انه اي كش��ور بودند و از اين جهت بس��تر فضاي 
مج��ازي براي انجام اين كار ب��راي اين عزيزان كاماًل 
در دس��ترس و تجربه ش��ده بود. موضوع دوم تجربه 
س��رعت اطالع رس��اني و اقدام بود كه فضاي مجازي 
مي توانس��ت كمك شاياني به آن داشته باشد. مسئله 
سوم صرفه جويي در هزينه ها بود چرا كه ما تنها اقدام 
به راه اندازي يك وبالگ س��اده و خريد يك س��امانه 
ارسال و دريافت پيام كوتاه � كه اينها هم با مشاركت و 
تقبل بعضي دوستان انجام شد � كرديم چرا كه خيريه 
در ابتداي مسير بود و قادر به تأمين هزينه هاي گزاف 

و هنگفت تأمين دفتر يا موارد مشابه نبود. 
 در كاره�اي خيري�ه يك�ي از مهم ترين 
مس�ائل اين اس�ت كه پول ه�ا به دس�ت افراد 
نيازمند برسد. شما از كجا اطمينان پيدا مي كنيد 
كه ف�ردي كه درخواس�ت كم�ك دارد نيازمند 

است و اين پول ها به دست مستحق مي رسد؟ 
 همان ط��ور كه قباًل ع��رض كردم سيس��تم ما بر 
اس��اس روابط شخصي و دوس��تانه تعريف شده بين 
ش��بكه جوانان عضو خيريه است. دوستان مواردي را 
كه نيازمندي آنها برايشان ثابت و مسجل شده با ارائه 
مستندات و ش��رح مختصري از وضعيت مورد، براي 
ما ارسال مي كنند و پس از تأييد صحت گزارش هاي 

دريافتي، موارد به استحضار دوستان مي رسد. 
 جل�ب اعتماد افراد يك�ي از جدي ترين 
مشكالت مؤسسه هاي خيريه است. شما كه در 
فض�اي مجازي هم فعالي�ت مي كنيد چطور اين 

اعتماد را به مخاطب خود مي دهيد؟ 
 از آنجا كه معم��والً پيام هاي خيريه همت معموالً 
بين افراد آش��نا به مجموعه گردش مي شود، از بابت 
اعتماد مشكلي نداش��ته ايم مگر اينكه پيام در فضاي 
مجازي به دس��ت افراد غيرآشنا برسد كه معموالً آنها 
ني��ز يا به اعتم��اد ديگران در اين امر خير مش��اركت 
مي كنن��د و يا س��ؤاالت و ابهامات خود را با ارس��ال 
پيام ه��اي الكترونيك��ي ي��ا از طري��ق پيامك مطرح 
مي كنند كه ما هم در حد امكان و توان به آنها پاسخ 
مي دهيم. بار ديگر تأكيد مي كنم كه حداقل مشاركت 
در اين كار   همان مطالعه پيام و ايجاد دغدغه معنوي 

است حتي اگر منجر به مشاركت مادي نباشد. 

  ساماندهيميدانها: دكتر محمدجواد شوشتري، مديرعامل سازمان 
زيبا س��ازي شهر تهران گفت: ساماندهي 38 ميدان تهران در دست بررسي 

است كه بعد از بررسي در تيم ويژه دانشگاهي به اجرا درخواهد آمد. 
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