جامعه
گفتگو با مسئول خیریه روزنه امید

علی حاج محمدی

آذرماه امس�ال دو س�ال از فعالیتش�ان
میگ�ذرد .ابتدا ده،پانزده نفر خانم بودند
ک�ه در ی�ک دورهم�ی تصمی�م گرفتند
ماهیانه پول�ی کنار گذاش�ته و به اموری
بپردازند که با آن کارها حال دلشان خوب
ش�ود .ش�روع خوبی داش�تند و ادامهی
خوبتری .اکنون بعد از نزدیک به دو سال
فعالیت ،توانستهاند دلهای زیادی را شاد
کنند .اینجا کسی دستور نمیدهد ،کسی
هم دس�تور نمیگیرد.همه باهم همدل و
همرأی هس�تند .در خوشیها باهماند در
ناخوش�یها هم باهم .حیفم�ان آمد در
آستانه جشن دوسالگی خیریه روزن ه امید
که زیر مجموعهی انجمن رفتگران طبیعت
سیرجان فعالیت میکند گزارشی نداشته
باشیم.
مرک�ز خیریهای ک�ه توانس�ته در همین
مدت کوتاه روزنههای امیدی به قلبهای
بس�یاری باز کند .به س�راغ مهدیه جان
آقایی رفتیم که خود پیشنهاد این حرکت
خداپس�ند را داده بود .از او پرس�یدیم از
کارتان راضی هستید که پاسخ داد خیلی.
این گفتگو را با هم میخوانیم.
***
◄جرقه این کار خوب چگونه زده شد؟
دو س��ال پیش در یک دورهمی دوستانه با 12
نفر از دوستان تصمیم گرفتیم هرکدام مبلغی
روی هم بگذاریم ت��ا برای یک دختر خانم که
موقع عروس��یاش بود مق��داری جهیزیه تهیه
ی ش��ده کم
کنیم اما از آنجا که مبلغ جمعآور 
بود با یکی از فروشندگان لوازمخانگی صحبت
کردیم تا اولین جهیزیه را قسطی و با توکل به
خ��دا برای انجام یک کار خیر خریداری کنیم.
همین؛ جرقهای شد که کارمان را البته در قالب
یک خیریه دنبال کنیم.
◄هنوز هم همان دوازده نفر هستید؟
نه دوازده نفر مال همان روزهای اول بود .پس
از آن بس��یاری از دوستان ،اقوام و افرادی که از
ماجرا باخبرش��دند اظهار تمایل کردند به این
جمع اضافه ش��وند .اکنون ب��ه لطف خدا افراد
زیادی به خیریه ملحق ش��دهاند و اعضایمان
حدود 130نفر است.
◄از عملکردتان راضی هستید؟
بله خیلی .خدا را شاکرهستیم در این دو سال
توانستهایم دل بسیاری از عروس دامادها را شاد

از شاد کردن مردم شاد میشویم

در یکی از این موارد عروس خانم ،مادرش و داماد آنقدر
خوشحال بودند که حد نداشت .مادر عروس میگفت در
خواب هم نمی دیدم بتوانم برای دخترم عروسی بگیرم
یا وقتی آقا داماد فضل عروسی اش جمع شد
اشک شوق در چشمانش حلقه زد .فکر نمی کنم
شیرینتر از این خاطره ها برای ما رقم بخورد...
کنیم و اشک غم را به اشک شوق تبدیل کنیم.
◄ آم�اری از تع�داد جهیزی�های ک�ه به
دختران نیازمند هدیه کردهاید دارید؟
بله حدود  38جهیزیه دادهایم که ش��امل لوازم
ضروری زندگی ازجمله لباسش��ویی ،اجاقگاز،
یخچال ،جاروبرق��ی ،اطو ،ظروف ،رختخواب و
پتو و لوازم مورد نیاز دیگر است البته مردادماه
امسال با تعداد  11جهیزیه رکورد زدیم.
◄ش�رایط عض�و ش�دن در روزن�ه امید

چگونه است؟
ش��رایط خاصی نداریم هرکس که دل دریایی
و ش��وق خدمت به همنوعانش را داشته باشد
میتواند به این مجموعه بپیوندد.
◄ مبالغی که صرف امور خیریه میکنید
چگونه تأمین میشود؟
بخش��ی توس��ط اعضاء ک��ه به فراخور وس��ع
مالیش��ان ماهیانه بهصورت ثاب��ت مبالغی را
خیرین محترم
واریز میکنند و بخشی دیگر را ّ

برای سومین سال پیاپی و از سوی معاونت غذا ودارو وزارت بهداشت اعالم شد:

انتخاب مجتمع لبنیاتی مسکه
بهعنوان برند برتر کشوری

برای س��ومین س��ال پیاپ��ی و پ��س از ارزیابیه��ای دورهای
کارشناسان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از مجتمع
لبنیاتی مس��که ،این ش��رکت بزرگ سیرجانی موفق به کسب
عنوان برند برتر کش��وری در حوزه تولید محصوالت لبنی شد.
بهگزارش روابط عمومی مجتمع لبنیاتی مسکه سیرجان ،این
مجتم��ع لبنیاتی که از ش��رکتهای فعال تولی��دی در حوزه
فرآوری انواع محصوالت لبنی میباش��د ،توانس��ته با استفاده
از پیش��رفتهترین تکنولوژیه��ای روز در حوزه تولید لبنیات و
بهرهگیری از سیس��تمهای بهروز انبارداری موسوم به(،)FIFo
در کن��ار تهیه مواد اولیه مرغوب که به رغم افزایش قابل توجه
ن��رخ دالر و بالطبع افزایش نرخ برخی مواد کمکی همچنان با
حفظ کیفیت باال و قیمت مناسب ،محصوالتی مشتریپسند را
به بازار روانه کند .بنابهاین گزارش این شرکت تولیدی سیرجانی
همچنین با مجهز بودن به آزمایشگاههای پیشرفته و استفاده از
نیروی متخصص موفق به کسب ایزوهای  9001 ISOو ISO

 22000ش��ده و چرخه موفقیتهای خود در این بخش را نیز
تکمیل و دراین خصوص نیز حرفی برای گفتن داشته باشد.
گفتنی است مجتمع لبنیاتی مسکه بهعنوان بزرگترین مجتمع
در نوع خود در جنوبش��رق کش��ور میباشد که با تولید انواع
محصوالت لبنی این توانایی را دارد که ساالنه حجم قابل توجهی
از نی��از منطق��ه را در این حوزه تأمین نماید و با اش��تغالزایی
جمع قابل توجهی از جوانان بومی ،به یکی از افتخارات صنعتی
س��یرجان در نوع خود تبدیل ش��ود .رواب��ط عمومی مجتمع
لبنیاتی مس��که در پایان ضمن تقدیر از مسئولین شهرستان و
همچنین مدیران وکارکنان گرانقدر این مجتمع که همه تالش
خود را برای اعتالی بیشتر این شرکت تولیدی بهکار گرفتهاند،
اب��راز امیدواری میکند که با عرضه محصوالتی در خور ش��أن
مشتریان در ارائه خدمات بیشتر ،بیش از پیش موفق عمل کند
و در این راه آماده دریافت انتقادات ،پیشنهادات و نظرات همه
مصرف کنندگان عزیز میباشد.

مس��اعدت میکنند .البته اعض��ای خیریه در
ش��رایط و مناسبتهای خاص بیشتر به کمک
میآیند مث ً
ال در جش��ن یکسالگی خیریه که
همراه با جش��ن عروس��ی یک��ی از افراد تحت
پوشش برگزار شد بچهها همکاری بسیار خوبی
داشتند.
◄از این هدایا و کارسازیها خاطرهای هم
دارید؟
چه خاطرهای ش��یرینتر از این که مث ً
ال همان
روز ک��ه گفتم؛ عروس خانم ،م��ادرش و داماد
آنقدر خوش��حال بودند که حد نداشت .مادر
عروس میگفت در خواب هم نمیدیدم بتوانم
برای دخترم عروس��ی بگیرم .یا وقتی آقا داماد
فضل عروس��یاش جمع شد اش��ک شوق در
چشمانش حلقه زد .فکر نمیکنم شیرینتر از
این خاطرهها برای ما رقم بخورد.
◄تنه�ا ف ّعالیتتان فقط تهی�ه جهیزیه
است؟
عم��ده ف ّعالیتمان بله ،ولی به م��وارد دیگری
چون توزیع سبد کاال ،تهیه لوازمالتحریر ،تأمین
هزینههای درمان ،توزیع غ��ذا ،لباس و کیف،
تهیه سیس��مونی و ...نیز میپردازیم یا مراسم
مختلفی برای بچههای تحت پوشش بهزیستی
و بس��یاری موارد خاص دیگر نیز که بهصورت
مقطعی انجام میشود.
◄س�بد کاال را بنابه کدام تشخیص و به
چه کسانی میدهید؟
خانوادههای��ی را به ما معرفی میکنند که بعد
از تأیی��د تی��م تحقیقمان ،ای��ن خانوادهها در
لیست قرار میگیرند .برخی از این خانوادهها در
لیست ماهیانه دریافت سبد کاال و برخی نیز در
لیست سهماهه و برخی در لیست  6ماهه قرار
میگیرند و بر اس��اس نیازی که در خانوادهها
تش��خیص میدهیم در سبدکاالیشان برنج،
روغن ،عدس ،سویا ،ماکارونی ،ربگوجهفرنگی،
خرما ،پنیر ،گوش��ت ،م��رغ و گاهی به فراخور
فصل ،برخ��ی اقالم دیگر میگنجانی��م .لوازم
التحریر و کیف و کفش و لباس نیز به فرزندان
خانوادههایی تعلق میگیرد که تحت پوششمان
هستند.
◄ توزیع غذا چه مقولهای است و غذاها

به چه کسانی داده میشود؟
حدود  2ماه اس��ت که ام��ور رفاهی و خدمات
ش��رکت س��نگآهن گهرزمین غذاهای مانده
و دس��تنخوردهی رس��توران را هر شب به ما
تحویل میدهند و ما بر اساس لیستی که داریم
بهصورت چرخش��ی به حدود  100خانوادهی
نیازمند تحت پوشش توزیع میکنیم در اینجا
واقعاً از حمایته��ا و کمکهای آقایان بهنیا و
فیاضی که به خیریه ما اعتماد کرده و این غذاها
را در اختیار ما قراردادند کمال تشکر و قدردانی
راداریم و امیدواریم این حرکت الگویی باش��د
برای بقیه شرکتها برای سپردن این غذاها به
خیریه ما و ما اینجا اعالم آمادگی خود را جهت
دریافت غذای بقیه شرکتها داریم.
◄به نظر شما اینگونه کمک کردنها به
تنبل پروری کمک نمیکند؟
با نظر ش��ما کام� ً
لا موافقم اگ��ر کمک کردن
در رویهی خاص خودش نباش��د قطعاً نتیجه
عک��س میده��د ولی م��ا در خیری��ه اولویت
اولمان در تهیه کار مناسب بافرهنگ خانوادگی
مراجعهکننده است و اولویت دوممان در کمک
کردن به بانوانی اس��ت که سرپرس��ت خانوار
نداشته و خودشان نیز توان کار کردن ندارند و
سوم با افرادی که بیمار دارند و استطاعت مالی
بسیار پایینی دارند.
◄ازچه زمانی با انجمن رفتگران طبیعت
همکاریتان شروع شد؟
باخانم کاظمی حدود  5-4س��الی بود که آشنا
ب��ودم آن زمان که تبریز بودند ولی بعدازاینکه
به س��یرجان آمدند و فعالیتشان را در زمینه
محیطزیس��ت آغ��از کردند و س��ود حاصل از
ف��روش ضایعات بازیافتی را ب��ه ما میدادند تا
ص��رف امور خیریه کنیم البت��ه باید بگویم که
اعضای خیریه و انجمن باهم متحد هس��تیم و
هر دو برای یک هدف کار میکنیم و
◄صحبت دیگری اگر دارید...
باوجود اوضاع بد اقتصادی متأسفانه فروشگاهها
دیگر شرایط اقساطی خرید کردن را برداشتهاند
و این بزرگترین مشکل ما شده است .امیدوارم
خیرین محترم حمایتهای خودشان را بیشتر
کنند تا بتوانیم دل افراد بیشتری را شاد کنیم.
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نگاه

ریشههای نوع دوستی در جامعه
بیژن ادبی

مهمترین اصل برای حفظ بنای یک جامعه این اس��ت
که آدمها نس��بت به یکدیگر حس نوعدوس��تی داشته
باش��ند .در اصطالح��ات عامیان��ه تعبی��ری داریم که
ملی دیرین ،اعتقادات مذهبی و سیره
برگرفته از سنن ِ
بزرگان و اولیای دین ما نیز محسوب میشود ،با این مضمون که «به دیگران
لو
رح��م کن تا خدا نیز ب��ه تو رحم کند» .گمان میکنم وج��و ِد هزاران َم َث 
ل عامیانهای از این دس��ت ،بهخودیِ خود ،نش��اندهندهی آن است که در
َم َت 
خاس��تگاههایِ فرهنگ ملی ما ،نوعدوستی و تعاون ،ریشههای بسیار عمیقی
دارد که قابل انکار نیس��ت .اگر امروز نسبت به یکدیگر بیتفاوت هستیم ،اگر
در ای��ن روزگار ،فقط و فقط به نیازها و منافع خودمان فکر میکنیم و حاضر
حقوق دیگران را برای باال رفتن از نردبان پیش��رفت ،زی ِر پا لهکنیم،
هس��تیم
ِ
اص ً
فرهنگی ما ایرانی��ان در این زمینهها،
ال به این معنا نیس��ت که س��اختار
ِ
ضعیف و ناکارآمد اس��ت ،بلکه در عالم واقع ،این ما هس��تیم که متأسفانه در
مس��ی ِر ُعرفیش��دن اخالقیات و در روند جامعهپذیری از کودکی تا به امروز،
نتوانس��تهایم این س ّنت عمیق و ریش��هدا ِر (تعاون و همیاری) را درونی کنیم.
در حقیقت یک جای این چرخهیِ جامعهپذیریِ من و شما میلنگد .به زبان
سادهتر ،متأسفانه بسیاری از پدران و مادران یادشان رفته است ،این که صرفاً
به فرزندانشان گوش��زد کنند که «به دیگران احترام بگذار» و یا «سعی کن
هوایِ دیگران را داشته باشی» قاعدتاً نمیتواند برای تقویت روحیهیِ فداکاری
و جامعهگرایی کافی باش��د .کودکان ،بیش از آن که بهسخنان زیبای شما در
اعمال روزمره شما هستند،
بابِ اخالقی زیس��تن توجه کنند ،آیینهیِ تمامق ِد
ِ
اگر ش��ما به ام ِر دستگیری از اقش��ار آسیبپذیر و مستمندان جامعه ،اهتمام
داش��ته باش��ی و یا حتی مث ً
ال در هنگام رانندگی ،ب��ه حقوق دیگران حرمت
بگذاری ،این مهمترین و آیندهسازترین تصویر ذهنی خواهد بود که عم ً
ال بیش
از ه��ر حرف و کالمی در ضمیر ناخودآگا ِه کودک نقش میبندد .در سلس��له
سنن کهن همشهریان در زمینه
یادداشتهای پیشین در نگارستان ،بارها از ِ
مردان
همیاری ،انفاق و ازخودگذش��تگی ،مصداقهای متعدد آوردهام .زنان و
ِ
س��ال خانوادههایی که صبغهیِ عشایری دارند ،هنوز بهخاطر
دنیادیده و کهن
ِ
دارند که طی س��نت ماندگا ِر «ش��یرپِیمی» ،تمامی فراوردههای لبنی یعنی
مهمترین تولیدی ،دارایی و ضرورتِ زندگی عش��ایری ،به صورت مس��اوی و
اشتراکی تقسیم میشد تا هم زندگی جمعی ،معنای بیشتری پیدا کند و هم
اینکه هیچشخصی در عشیره ،دچار تنگنایی سخت و جانکاه نشود .این رسو ِم
روح ش��هریزده ،جایِ خود را
زیبا اما امروزه از رونق افتادهاند و در زندگی بی ِ
به کشمکشها ورقابتهایِ آزمندانهیِ طبقاتی میدهند .در دهههای گذشته،
اعضای یک محله ش��هری یا یک روستا ،مناسبات خود را آنچنان در ارتباط
متقاب��ل میدیدند که اولویت را در کاهش دغدغهها و تس��کین آالم دیگری
چ کنشی از تالش
میدیدند .گمان میکنم که در شرایط امروز کشورمان ،هی 
اجتماعی نوعدوستی و دیگرخواهی) اولویت بیشتری
(موج
برای
ِ
ِ
فراگیرشدن ِ
نداشته باشد .به زبانی دیگر ،وقتی آدمی میبیند که شخصی فراتر از منافع و
مواهب مادی و خواستهای شخصیاش ،زندگی خود را ِ
وقف هدفی ارجمند
مانند همیاری و انفاق به دیگر همشهریان میکند ،احساس غرور و سربلندی
میکند که هنوز نبض انسانیت در زادگاه ما میزند.

