"آیین نامه اجرایی سرای فرهنگ مهربانی "
تعریف  :سرای فرهنگ مهربانی مکانی است واقع در بلوار شهید چمران حدفاصل بیمارستان اردیبهشت و بیمارستان شهید
چمران به متراژ  240متر مربع که از طرف شهرداری شیراز در اختیار مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز قرار داده
شده که در این آیین نامه با اختصار سرای مهربانی نامیده می شود .
مقدمه  :با توجه به آموزه های دین مقدس اسالم و تعالیم گرانبار نبی اکرم (ص) و احادیث و روایات ضرورت داشت که در
سومین حرم اهل بیت عصمت وطهارت علیهم السالم  ،مرکزی وجود داشته باشد تا مردم فهیم شیراز برای اهداء خیرات و
احسان و نیکو کاری بدان محل مراجعه کرده و هدایای خود را برای یاری همشهریهای نیازمند در اختیار آنان قرار داده و این
محل بتواند فرهنگ ناب اسالمی در زمینه خیر و نیکو کاری را نیز ترویج داده و مأمنی برای نیکو کاران باشد .لذا شهرداری
شیراز این مکان را در اختیار مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز قرار داد تا به اهدافی که در این آیین نامه می آید
جامعه عمل بپوشاند.
اهداف سرای فرهنگ مهربانی :
 .1جلب و جذب خیرین برای ترویج فرهنگ انفاق و یاری رساندن به نیازمندان جامعه
 .2ترویج فرهنگ یاری رساندن به دیگران
 .3رفع بخشی از نیازهای مستمندان جامعه
 .4رعایت فرهنگ صرفه جویی و اصالح الگوی مصرف
 .5ارتباط و هماهنگی بین مراکز خیریه و خیرین
شیوه اجرا :
الف – با توجه به گستردگی جامعه و تعداد نیازهای افراد جامعه این مرکز بصورت آزمایشی در مقوله های زیر که عبارتند از:
 )1ترویج فرهنگ مطالعه بصورت اخذ کتاب هایی که مورد نیاز شهروندان نیست و جایگزین کردن آن با کتاب هایی
که مورد نیاز آنهاست بصورت رایگان
 )2شهروندانی که مایلند پوشاک ها را خود به دیگران اهداء کنند  ،پس از شستشو و کاوربندی از طریق مراکز خیریه
به نیازمندان در سطح شهر شیراز توزیع میگردد.
 )3شهروندانی که داروهای اضافی خود را به این سرای فرهنگ فرهنگ مهربانی ارائه می نمایند پس از بررسی وتأیید
مراکز ذی صالح توسط هالل احمر و مرکز درمانی از طریق خیریه ها در اختیار نیازمندان قرار گیرد .

 )4شهروندانی که مایلند جهت اطعام به نیازمندان همکاری نمایند از طریق اغذیه فروشیها  ،رستوران ها از طریق
ژتون در یکی از خیریه های سطح شهر شیراز اقدام نمایند.
 )5شهروندانی که مایلند وسائل و اساسیه منزل خود را به نیازمندان اهدا کنند از طریق هماهنگی با مجمع خیرین شهر
ساز و فرهنگ ساز اقدام صورت پذیرد .
 )6راه اندازی ایستگاه نقاشی جهت کودکان بمنظور ترویج فرهنگ مهربانی
 )7تهیه فیلم  ،کلیپ  ،بروشور  ...همایش بمنظور گسترش فرهنگ مهربانی دربین شهروندان
ب – عوامل اجرایی :
عوامل اجرایی این مرکز افرادی هستند که داوطلبانه اعالم آمادگی نمودنده اند تا فی سبیل اهلل با مجمع خیرین همکاری
نمایند
ج – نظر به اینکه ضرورت دارد مسؤلیت نگهبانی و حفاظت و حراست از این مرکز به افرادی که از نظر حقوقی نیز مسؤلیت
دارند ،سپرده شود .تصمیم گیری روی این موضوع به شهرداری شیراز موکول می گردد .
اهم وظایف و مأموریت ها :
این مرکز مأموریت دارد که :
الف  :فرهنگ خیر و انفاق را در جامعه ترویج دهد .
ب  :در جهت جلب و جذب خیرین تالش نمایند .
ج  :افراد داوطلب برای همکاری در زمینه های متعدد را شناسایی و جذب نماید .
د  :هدایای مردمی را جمع آوری و لیست برداری و به مراکز خیریه ی واقع در سطح شهر برای توزیع بین نیازمندان
تحویل و رسید دریافت کند .
ه  :دارو ها را پس از لیست برداری در اختیار مراکز بهداشتی قرار دهد .
 – 6کتابهای اهدایی مردم را تحویل گرفته و پس از تفکیک و اخذ نظر کارشناسان کتاب و رعایت مصالح جامعه در قفسه
های مربوطه قرار داده و یا رایگان به متقاضیان تحویل دهد .
 – 7پوشاک های اهدایی مردم را پس از شستشو  ،اتو  ،رفو و کاوربندی در اختیار مراکز خیریه سطح شهر قرار دهد تا بین
نیازمندان توزیع نمایند .

