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که  با هر دین، مذهب و نژاد است  افراِد بشر  فعالیت های نیکوکارانه عنصر مشترک 
مهم ترین عامل همدلی و یکرنگی آن ها در دنیای فردگرایانه امروز است. در ایران نیز 
فرهنگ نیکوکاری از جایگاه واالیی برخوردار است. از نشانه های بارز فرهنگ عمومی 
ایرانیان می توان به فرهنگ دگردوستی، مهمان نوازی، همسایه دوستی، دستگیری و 
کرد. عالوه بر فرهنگ، از نگاه ساختاری و سازمانی نیز، وقف به عنوان  فتوت اشاره 
سنتی  کهن و جهانی، ماندگارترین مدل مشارکت مردمی در فعالیت های خیرخواهانه 
که متفکران، وقف را یکی از ارکان  است. این ساختار چنان از اهمیت برخوردار بوده 
اصلی پیشرفت علمی در دوران درخشان تمدن اسالمی معرفی می کنند. امروزه نیز با 
گرفته و از  شکل گیری سازمان های نوین، فعالیت های خیریه شکلی جدید به خود 

کرده است. حرکت های انفرادی به سوی نهادی شدن سوق پیدا 
این تغییر رویه البته چالش هایی نیز دارد که در سطح کالن و خرد اثرگذار است. شاید 
کرد: زیر دسته بندی  را در فهرست  فعالیت های خیریه  از چالش های  بتوان بعضی 
1. نبود مدل جامع مدیریتی بی تردید مهم ترین چالش است. تجربه های متفاوتی از 
نحوۀ مدیریت خیریه یا به عبارت دقیق تر بخش سوم در دنیا وجود دارد. متأسفانه در 
کشور ما ساختاری منسجم برای آن وجود ندارد. شاید الزم باشد برای این مهم، الگویی 
اختصاصی و بومی، طراحی و اجرا شود. منظور از مدل در اینجا مدیریت در هر حال 
نیست؛ بلکه منظور برنامه ای جامع برای مدیریت امر خیر و نیکوکاری در کشور است.



نبوِد  آن  به تبع  و  نیکوکاری  و  برای مؤسسات خیریه  موازی کاری در صدور مجوز   .2
سخن  این  بارها  است.  دیگری  مهم  چالش  آن ها  بر  علمی  و  دقیق  نظارت  امکان 
که برای تأسیس موسسه ای خیریه می توانید به سازمان های  تکراری شنیده می شود 
حیطه  این  در  هم  به موازات  متعددی  دولتی  سازمان های  کنید.  مراجعه  مختلف 
سردرگمی  به  منجر  این ها  همۀ  که  دارند  را  خود  خاص  سازوکار  هرکدام  و  فعال اند 

فعاالن امر خیر و تعلل در انجام وظیفه اصلی شان می شود.
3. نبوِد اطالعات دقیق از حوزۀ امر خیر چالش جدی دیگر است. نه تنها تعداد دقیق 
مؤسسات خیریه فعال مشخص نیست؛ بلکه اطالع دقیق از گردش مالی عرصۀ خیر یا 
گزارشی دقیق از نیروی انسانی شاغل در  گروه های داوطلبانه فعال یا  حتی فهرستی از 
که مهم ترین عنصر برنامه ریزی اطالعات است،  بخش نیکوکاری وجود ندارد. از آنجا 
تی  مشکال دچار  را  حوزه  این  ریزان  برنامه  و  سیاست گذاران  دقیق،  اطالعات  نبوِد 

کرده است. دوچندان 
4. بخش مهمی از چالش های امر خیر در عرصۀ فرهنگ نهفته است. فرهنگ سازی 
آموزش  نهادهای  در  برنامه  داشتن  مستلزم  خیر،  امور  به  عمومی  گرایش  زمینۀ  در 
عمومی و دستگاه های فرهنگی است. با توجه به زمینۀ نوع دوستی در فرهنگ ایرانیان 
کار داوطلبانه را به عنصری پایدار  می توان با برنامه ریزی صحیح خصلت نیکوکاری و 
کرد. اگرچه تحلیل این موضوع مستلزم پژوهش و  از فرهنگ عمومی تبدیل 
بررسی دقیق است، به نظر می رسد دستگاه های آموزشی و فرهنگی 
کودکان و نوجوانان  در انتقال آمـــــوزه های خیرمنــــــــدانه به 

چندان موفق نیستند.

تی از این دست مهم   پرداختن به این چالش ها و مشکال
در  نیکوکاری  توسعۀ  آن ها  از  برون رفت  بدون  زیرا  است؛ 
ایران امکان پذیر نیست. میزان رشد و اعتالی امر خیر چه در 
توسعۀ مفهومی و عینی مصادیق آن و چه در افزایش بهره وری 
موقوفات و عملکرد مؤسسات خیریه مستلزم پژوهیدن در 
مستمر  کاوشی  بی تردید  بررسی  این  است.  خصوص  این 
اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی،  تحوالت  زیرا  بود؛  خواهد 

»همایش ملی خیرماندگار« 

که تمرکز دومین دورۀ آن بر 

چالش های نیکوکاری در ایران 

امروز است، می تواند به سهم خود 

ی از ابهامات 
در روشن کردن برخ

در فضای برنامه ریزی و مدیریت 

امور خیریه در ایران سهیم باشد.
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آفرینش مشکالت جدید مؤثرند. یا  افزایش چالش های موجود  یا  و فرهنگی در حل 
کنون حداقل به شکل جامع و علمی به چالش های اخیر در ایران پرداخته نشده  تا
کز و مؤسسات دارای قابلیت، برای بررسی  است. یکی از مهم ترین دالیل آن نبود مرا
محققانه موضوع است. تالش های گاه به گاه برخی از محققان و پژوهشگران ارجمند و 
یا برخی از نهادهای عمومی و یا دولتی مرتبط را نمی توان نادیده گرفت؛ اما تالش های 
سامان یافته و مستمری برای بررسی دقیق این موضوعات و یافتن راه های برون رفت از 

آن را، به طور جدی شاهد نبوده ایم.

در  نیکوکاری  چالش های  بر  آن  دورۀ  دومین  تمرکز  که  خیرماندگار«  ملی  »همایش 
کردن برخی از ابهامات در فضای  ایران امروز است، می تواند به سهم خود در روشن 
آوردن  گرد  و  شناسایی  باشد.  سهیم  ایران  در  خیریه  امور  مدیریت  و  برنامه ریزی 
که پژوهیدن در حیطۀ امر خیر را وجهۀ همت خود قرار داده اند، به شرط  پژوهشگرانی 
استمرار این تالش ها می تواند در بررسی عالمانۀ چالش های موجود و رفع آسیب های 

احتمالی در آینده مؤثر باشد.
کنار فعاالن و مدیران  گرد آمدن اصحاب اندیشه و علم در  از ویژگی های این همایش 
همایش  مختلف  بخش های  در  که  علمی  تالش های  حاصل  است.  خیر  امر  حوزۀ 
ارائه می شود، می تواند برای سیاست گذاران و مدیران این حوزه سرمایه ای ذی قیمت 
باشد. از سوی دیگر ایده های نو و تجربه های اندوخته از سوی خیرین و فعاالن این امر 

می توانند به الگو های موفقی از توسعۀ امر خیر در کشور تبدیل شوند.
نیکوکاری  حوزه های  در  شاغل  غیردولتی  فعاالن  از  بی نقص  همگرایی  به  رسیدن 
در  آمده  وجود  به  امیدهای  اما  نیست.  آسانی  کار  ناظر  و  دولتی  دستگاه های  و 
سال های اخیر در شبکه سازی فعاالن بخش سوم و اشتراک مساعی برخی از نهادها و 

سازمان های دولتی با ایشان شوق انگیز است.
هم افزایی  این  است  امید  تجربه هاست.  این  از  یکی  ماندگار«  خیر  ملی  »همایش 
با  و  شود  بدل  نیکوکاری  حوزۀ  در  بومی  دانش  تولید  سرعت  افزایش  به  همراهی  و 
از  برون رفت  برای  راه هایی  یافتن  به  موجود  چالش های  و  آسیب ها  دقیق  شناسایی 

آن ها منجر شود.



هدف اصلی این پژوهش شناسایی آسیب های نظام خیریه در ایران بود. در ابتدا به منظور 
واکاوی آسیب ها از تحلیل محتوای کیفی مصاحبه ها و اسناد استفاده شد. این پژوهش از 
لحاظ مکانی پیمایشی و کتابخانه ای و از لحاظ هدف کاربردی بود. در این پژوهش از ابزار 
مصاحبه و پرسشنامه به منظور گردآوری داده ها استفاده شد. سپس پرسشنامۀ مستخرج 
از تحلیل محتوای کیفی بین 20 خبرۀ حوزۀ خیریه توزیع و به منظور مشخص شدن شکاف 
و اولویت بندی آسیب ها از ماتریس تحلیل اهمیت - عملکرد استفاده شد. پس از انجام 
تحلیل، آسیب ها در 4 ناحیه ماتریس اهمیت- عملکرد قرار گرفتند تا راهبرد مناسب هر 
آسیب با توجه به میزان اهمیت هر آسیب و عملکرد در قبال آن آسیب مشخص شود. این 
پژوهش پس از انجام تحلیل محتوای کیفی 37 آسیب را در نظام خیریه های ایران واکاوی 
کرد. پس از انجام تحلیل بر اساس روش ماتریس اهمیت - عملکرد، آسیب »فقدان پایگاه 

اطالعاتی جامع« بیشترین شکاف بین عملکرد و اهمیت آسیب را داشت.

دکتر مهدی مرتضوی 
 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

حسین محمدی دوست 
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 
دانشگاه تربیت مدرس

آسیب شناسی 
نظام خیریه 

در ایران 
و ارائه راهبردهای 

ساختاری



مقدمه
خیریه ها با اهداف متفاوتی کار می کنند. )Lindman, 2009(. با توسعۀ مشارکت مردم در 
مسائل اجتماعی و افزایش تعداد سازمان های مردم نهاد، لزوم ایجاد سازوکارهای حمایتی 
و همچنین نظارتی برای سروسامان دادن به این نهادها اهمیت ویژه ای یافته است. 
ازاین رو، بسیاری از کشورها تالش کرده اند با ایجاد قوانین مختلف عالوه بر توسعۀ این 
نهادهای مردمی، بتوانند آن ها را جهت دهی و نظارت کنند )اعیانی و کاظم زاده، 1394(.
جهانی شدن1 و تغییر و تحوالت محیطی پاسخگویی سریع سازمان ها به شهروندان 
واکنش های  از  تا  می کند  کمک  سازمانی  مدیران  به  آسیب شناسی  می طلبد.  را 
همچنین  کنند.  جلوگیری  نادرست3  عملیات  و  تغییر  از  اجتناب  مخاطره آمیز2، 
آسیب شناسی به منظور پاسخگویی سریع به محیط آشفتۀ4 امروزی ضروری به نظر 
روندهای6جدید  و  مالی  حقوق،  سیاسی5،  علوم  فنون  طریق  از  می تواند  و  می  رسد 

.)153 :2006 ,Popovici( کند کمک  الگوهای سازمانی، به حل مشکالت سازمان ها 
 آسیب شناسی سازمان در زمینۀ تغییر و تحول سازمانی اهمیت زیادی دارد و بایستی 
بتواند به سؤاالت »علل تغییر چیست« و »چرا سازمان باید تغییر کند؟«، »فرآیند تغییر 
 :1988 ,Pettigrew & et al( چگونه است؟« و »محتوای تغییر چیست« پاسخ دهد
کاهش فقر  297(. مهم ترین خصوصیات جوامع توسعه یافته، رشد اقتصادی مداوم، 
که به کمک  و نابرابری و حذف فقر مطلق است. مؤسسات خیریه، نهادهایی هستند 
برابر  توزیع  برای  آن ها  باالی  پتانسیل  از  و  کرد  کمک  اقتصادی  توسعۀ  به  آن می توان 
نظام خیریه  کرد. هرچند در خصوص آسیب های  استفاده  افزایش عدالت  و  ثروت 
پژوهش هایی همچون فرجی ها و اصغری )1390(، نکویی مقدم و همکاران )1392( 
پژوهشی  هیچ  ولی  است؛  گرفته  صورت   )1395( پویافر  و   )1395( مرتب  و  یاوری 
کالن نگرانه به حوزۀ آسیب های نظام خیریه در ایران نپرداخته است. لذا هدف اصلی 

این پژوهش واکاوی آسیب های نظام خیریه در ایران است.

سؤال اصلی پژوهش
آسیب های نظام خیریه ها در ایران چیست؟

روش پژوهش
که به دنبــــال ارائۀ راه حــــــلی برای  کاربردی است چرا این پژوهش از لحــــــاظ هدف 
کاوی آسیب ها از  آسیب های نظام خیریه ها در ایران است. در این پژوهش به منظور وا
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تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. پژوهش از لحاظ مکانی پیمایشی و کتابخانه ای 
گردآوری داده ها استفاده شد. همچنین  بود و از ابزار مصاحبه و پرسشنامه به منظور 

به منظور اولویت بندی آسیب ها از ماتریس تحلیل اهمیت- عملکرد استفاده شد.
ماتریس تحلیل اهمیت عملکرد در ابتدا به منظور سنجش رضایتمندی ارباب رجوع 
عملکرد  و  ارائه شده  خدمات  یا  محصول  اهمیت  جزء  دو  دارای  که  شد  استفاده 
کاالی ارائه شده بود. این ماتریس دارای دو محور  موسسۀ مربوط در ارائۀ خدمت یا 
که در  که در محور عمودی )Y( اهمیت و در محور افقی )X( عملکرد است  است 

.)Martilla & James 1977:77( شکل ذیل نمایش داده شده است
در ناحیه 1( اهمیت آسیب بسیار باال ولی عملکرد در قبال آن ضعیف است، لذا 

گیرند. موارد این بخش آسیب پذیرند و باید در اولویت بهبود قرار 
در ناحیه 2( اهمیت آسیب بسیار باال و عملکرد در جهت رفع آن مناسب بوده است؛ 
بنابراین موارد این بخش به عنوان مزایای رقابتی، نگهداری مورد توجه بیشتری قرار می گیرند.

کم و عملکرد سازمان در این حوزه ضعیف است، لذا  در ناحیه 3( اهمیت آسیب 
موارد این بخش نیازمند هیچ گونه سرمایه گذاری اضافی نیستند.

کم ولی عملکرد در  که در آن اهمیت آسیب و معضالت  و ناحیه 4( منطقه ای است 
جهت بهبود و توسعۀ آن ها بسیار قوی است، لذا موارد این بخش موجب اسراف در 
منابع می شوند و باید به گونه ای حذف شوند یا از آن ها بهره برداری مناسب به عمل 

آید )همان(

مهم ترین خصوصیات 

جوامع توسعه یافته، 

ش فقر 
رشد اقتصادی مداوم، کاه

و نابرابری و حذف فقر مطلق 

است. مؤسسات خیریه، نهادهایی 

هستند که به توسعۀ اقتصادی 

کمک کرده و در توزیع برابر ثروت و 

افزایش عدالت نقش دارند.
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ت
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

یــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

مــ
ـــــــ

ـــــــ
هــــــ

ا

 ,

ناحیه 1

اهمیت زیاد
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نگهداری مزایای رقابتی

ناحیه 4

اهمیت زیاد
عملکرد باال
اتالف منابع

ناحیه 2

اهمیت کم
عملکرد باال

تمرکز برای بهبود

ناحیه 3

اهمیت کم
عملکرد پایین
اولویت پایین
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          متغـــــــــــیر                                    
نبود سازمان دهی مناسب اطالعات واحد، به طوری که تمام کسانی را که تحت پوشش 
سازمان های خیریه ای هستند، شامل نمی شود و در نتیجه برخی از چند منبع کمک 

کنند. دریافت می کنند و برخی از هیچ منبعی نمی توانند کمک دریافت 

کافی بر خیریه ها منجر به سوءاستفاده و فساد در خیریه ها می شود. نبود نظارت 

برخی از مواد قانونی فصل 3 قانون اساسی مبنی بر حقوق فردی و اجتماعی به خوبی 
انجام نمی شود.

کند. که بتواند وحدت بیشتر در بین خیریه ها ایجاد  نبود اتحادیه و سازمانی 

حضور نامزدها در خیریه ها به منظور اینکه بتوانند برای خود وجهه ای اجتماعی ایجاد 
کنند مشکل ساز است.

فردگرایی در خیریه ها وجود دارد، در حالی که این نگاه باید به شخصیتی که در قالب 
گروه تحت شبکه شکل می گیرد متمرکز باشد.

سیاسی تلقی کردن کارهای اجتماعی سمن ها و اینکه منجر به کاهش امنیت جامعه می شوند.

شاخصی در زمینۀ کارایی و هزینۀ باالسری مؤسسات خیریه وجود ندارد و به شاخص های 
جهانی در این زمینه توجه نمی شود.

جامعه ایران از لحاظ فرهنگی پدر مآبانه بوده و در چنین جامعه ای ارتباطات از باال به 
پایین است و ارتباطات افقی را به سختی برمی تابد و این شکل ناهماهنگی را دامن می زند.

واحدهای دولتی به خیریه ها، در خصوص دور زدن قانون مالیاتی، نگاه منفی دارند.

نبود رسانۀ مناسب بین مردم و مؤسسات خیریه باعث شده است که بستر مناسبی برای 
این ارتباط دوطرفه وجود نداشته باشد.
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یافته های پژوهش
بر اساس اطالعات حاصل شده از ماتریس فوق نتایج زیر احصاء شده است:

ناحیه 1( اولویت های اساسی
اهمیت آسیب های جای گرفته در این ناحیه از میانگین اهمیت ها بیشتر و میزان عملکرد 
خیریه ها، دولت و دیگر نهادهای مؤثر بر نظام خیریه ها در قبال این آسیب ها از میانگین 
آن ها کمتر است. بر اساس طبقه بندی فوق چنین استنباط می شود که آسیب هایی که 
در ناحیۀ اول این ماتریس قرار دارند، برای مجریان و تصمیم سازان بسیار اهمیت دارند؛ 
زیرا علی رغم اهمیت فراوان، عملکرد سازمان در آن حوزه ها بسیار ضعیف است. از 
کنون تالش اثربخشی جهت رفع این معضالت به عمل نیامده است، بیش  که تا آنجا 
ناحیه  این  در  که  آسیب هایی  نتیجه  در  است.  نیاز  امر  مسئولین  تالش  به  پیش  از 
کارآمدی نظام کاری خیریه ها محسوب می شوند. حضور دارند، موانع کلیدی مؤثر بر نا
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ناحیه 2( حفظ استراتژی فعلی
در موارد زیر هم اهمیت آسیب ها از میانگین اهمیت ها بیشتر و هم عملکرد سازمان 

از میانگین عملکردها بیشتر است.
گرفته در این ناحیۀ ماتریس در  عملکرد سازمان در رابطه با رفع موانع و معضالت جا
قیاس با آسیب های نواحی دیگر بهتر است. لذا سازمان باید روند بهبود و توسعه را در 
یاد است که هرآن  این موارد به سیاق گذشته ادامه دهد. اهمیت این موانع به قدری ز
غفلت از پایش و بهبود آن ها منجر به تأثیرات مخرب شدیدی در عملکرد سازمان خواهد 
شد. اما از آنجا که اقدامات دربارۀ رفـع موانع فوق کمتر از انتـظار است، تقویت و تسریع 
عملیات توسعه ای در این موضوعات، اولویت دوم آسیب ها و موانع موجود است.

جدول 2: آسیب ها و موانع ناحیه )2( ماتریس اهمیت- عملکرد

          متغـــــــــــیر                                    
که منجر به محدود شدن محدودۀ فعالیت  تفکیک نگاه خیر قدسی و خیر عرفی 

مساجد به عنوان پایگاه خیریه ها می شود و تطابقی با خیریه های نوین ندارد.

تأمین مالی خیریه ها به صورت سنتی انجام می شود و پیشرفت چشمگیر در استفاده 
از روش های نوین دیده نمی شود.

سیاست های دولتی واحد و مدرن در این زمینه وجود ندارد و تنها دولت به خیریه ها 
مجوز می دهد.

تشان  متکی بودن مؤسسات خیریه به کمک دولت و اینکه انتظار دارند دولت مشکال
کند. را حل 

نگاه تکریمی در کمک های خیریه وجود ندارد و به جای آن نگاه ترحمی وجود دارد. 
همچنین سیاست های خودکفایی اقتصادی برای کمک گیرندگان کم رنگ است.

مؤسسات خیریه به یکدیگر بی اعتماد هستند.

علم وارداتی برای مدیریت خیریه ها و اینکه ما خود در زمینۀ خیریه ها تولید علمی 
کمی داشته ایم.

فرآیندها  از  زیادی  قسمت  و  ندارد  وجود  خیریه ها  ثبت  برای  مناسبی  سیستم 
به صورت سنتی و فیزیکی صورت می پذیرد.

ارتباطات اعضای مؤسسات و یا قرض الحسنه ها هنوز بعضًا به طور سنتی )تلفن یا 
حضوری( انجام می شود.
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ناحیه 3( اولویت پایین
از دیدگاه متصدیان، خبرگان و کارشناسان اجرایی، موانع زیر اهمیتی کمتر از میانگین 

اهمیت ها و همچنین عملکردی کمتر از میانگینشان دارند.
ناحیۀ سوم که ناحیۀ کم اثر و بی خاصیت نیز نامیده می شود، شامل آن گروه از آسیب ها 
کمتری  که در مقایسه با دیگر آسیب های شناسایی شده سهم تقریبًا  و موانعی است 
در بهبود کارایی و اثربخشی نظام مدیریتی خیریه ها دارند. این مهم، عملکرد ضعیف 
کرده و ضرورت  سازمان در ارتباط با آن ها )البته از دیدگاه نخبگان پژوهش( را توجیه 

ارائۀ راهکارهای توسعه ای را در اولویت های بعدی قرار می دهد.

جدول 3: آسیب ها و موانع ناحیه )3( ماتریس اهمیت- عملکرد

ناحیه 4( اتالف منابع
ولی  دارند؛  اهمیت ها  میانگین  از  کمتر  مقادیری  اهمیت،  منظر  از  زیر،  آسیب های 
از  آن ها  برابر  در  خیریه ها  نظام  بر  مؤثر  نهادهای  دیگر  و  دولت  خیریه ها،  عملکرد 

میانگینشان بیشتر است.
نهایتًا در ناحیه چهارم، آسیب هایی حضور دارند که بر اساس تحلیل اهمیت-عملکرد
بیش از آنچه نیاز است بدان ها پرداخته شده است. به عبارت  دیگر سازمان بیش از 
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          متغـــــــــــیر                                    
که منجر به هدر  کز پژوهش و توسعه در زمینۀ خیریه ها یا محدود بودن آن  نبود مرا

رفت منابع می شود.

خیریه ها به صورت سنتی نه علمی مدیریت می شوند.

کز علمی در حوزۀ امور خیر است. یاد مانع حضور مرا بروکراسی شدید و قوانین ز

فعالیت  کردن  به محدود  که منجر  فعالیت های سیاسی  از  تعریف صحیح  نبود 
خیریه ها در زمینه های فرهنگی آموزشی می شود.

نداشتن برنامه صحیح برای جذب منابع و نبود برنامه ریزی مناسب و مؤثر باعث 
اتالف منابع می شود.
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اهمیت این معضالت برای آن ها هزینه کرده است، در حالی که می توانست با ذخیره منابع 
تلف شده در این بخش، بهبود بیشتری را از طریق سرمایه گذاری در ناحیۀ اول حاصل کند.

جدول 4: آسیب ها و موانع ناحیه )4( ماتریس اهمیت- عملکرد

ارائه شده  تفاسیر  و  نتایج  که  می شود  کید  تأ و  اذعان  مجددًا  بخش  این  انتهای  در 
در پاسخ به سؤال پژوهش، نسبی بوده و در مقام مقایسه با 37 آسیب تحلیل شده 
که آسیب ها و موانع معرفی شده در نواحی سوم و چهارم بی- هستند؛ لذا این شائبه 
کم ارزش هستند از بن و ریشه نادرست است و تمامی این موارد از میان  اهمیت و 

تمام آسیب های ساختاری موجود، اهم معضالت هستند.

          متغـــــــــــیر                                    
سازمان مشخص و واحدی برای صدور مجوز تأسیس نهادهای خیریه وجود ندارد.

تناقض در قوانین در خصوص سازمان های حج و زیارت و اوقاف در برخی ماده ها 
که فعالیت های مالی شان را مبهم ساخته است. گونه ای است  و اینکه قوانین به 

کامل نرسیده است. استفاده از فّناوری IT برای فرآیندهای مالی به حد الزم و بلوغ 

کافی باعث شده شکل گیری مؤسسات بر اساس نیازهای موجود در  نبود اطالعات 
جامعه نباشد و این امر منجر به شکل گیری مؤسسات خیریه  به صورت سلیقه ای 

شده است.

به  منجر  خیریه ها  برخی  متقلبانه  فعالیت  به  نسبت  شهروندان  برخی  گاهی  ناآ
پیگیری و اصالح آن ها نشده است.

استفاده از اینترنت برای ارتباط با نیازمندان دشوار است.

تناقض بین اهداف و ساختار فعالیتی که بعضًا به ایجاد حس دلسردی و کم شدن 
اعتماد خیرین و مردم منجر شده است.

شیوۀ برخورد با مردم در برخی خیریه ها بعضًا نامناسب است.

دسته بندی واحد و شفاف از مؤسسات جهت ارائۀ مجوز وجود ندارد.

کافی برای مددجویان وجود ندارد. در ارائۀ خدمات خیریه تکریم 

خیریه های ثبت نشده که دارای فعالیت هستند، چندین برابر ثبت شد ه هاست.

بین مؤسسات خیریه با یکدیگر رقابت ناسالمی هست.
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نتیجه گیری از آسیب های نظام خیریه ها در ایران
آنچه در پژوهش صورت گرفته به دست آمد درمجموع 37 آسیب بود که به دسته های 
شفافیت  و  قانونی  سیاسی،  مدیریتی،  کارآفرینانه،  فرهنگی،  فّناورانه،  و  ساختاری 
گرفتن  گویه های هر دسته و  مربوط است، با توجه به اوزان به دست آمده از هریک از 

میانگین حسابی ساده اولویت هر دسته و وزنش به شرح زیر است:

جدول 5: اولویت بندی حوزه های آسیب زا

نشانگر  اولویت بندی  این  اما  اولویت بندی شد؛  ایران  در  نظام خیریه ها  آسیب های 
ضرورت رفع هر آسیب است و به زمان اشاره دارد و به معنی وانهادن آسیب های با 
که  همان طور  شده  اولویت بندی  و  احصاء  آسیب ها  که  چرا نیست.  پایین  اولویت 
کلیه این  گزارش متبادر است، دارای اثر تعاملی با یکدیگر هستند و بایستی به  درکل 
آسیب ها توجه شود. بنابراین نگاهی کالن نگر به منظور حل کالن مسئلۀ نظام خیریه ها 
که آسیب های موجود در نظام خیریه های ایران چالش های  در ایران نیاز است. چرا
نیازمندی های  فهم  امروزه  است.  کرده  ایجاد  خیریه  مؤسسات  اثربخشی  در  جدی 
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نام و کد دسته 

)P( سیاسی

)ST( ساختاری و فناورانه

)C( فرهنگی

)E( کارآفرینانه

)M( مدیریتی

)T( شفافیت

)L( قانونی

رتبۀ آسیب 

1

2

3

4

5

6

7
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ضروری جامعه و پاسخگویی به موقع به آن ها با توجه به نظام های ارزشی متفاوت، 
اقدامی  حوزه  این  بر  مؤثر  عوامل  دیگر  و  نیازمندان  شناخت  مختلف،  اولویت های 
به عنوان سازمان هایی داوطلبانه  نهادهای خیریه  بنابراین  و پیچیده است.  مشکل 
کمک به دولت در حل مسائل و مشکالت جامعه بایستی زیرساختی پویا و  به منظور 
اثربخش را به منظور انجام رسالت خویش دارا باشند. این زیرساخت ها می توانند در 

زمینه های هدایتی، حمایتی و نظارتی مؤسسات خیریه را راهبری نمایند.
که شهروندان جامعه ما بیشتر به چه چیزی  کنون در جامعه ایران مشخص نیست  ا
نیاز دارند؟ اصواًل معیار تقدم و تأخر نیاز ها چیست؟ اولویت بندی مناطق مختلف 
کشور در نیازمندی هایشان چگونه است؟ چه کسانی یا نهادهایی درصدد تأمین نیاز 
آن ها هستند؟ آیا این کمك ها کافی است یا بازهم باید انجام شود؟ نحوۀ کمك رسانی 
نظر  به  لذا  کرد؟  همکاری  می توان  چگونه  محلی  نیروهای  با  باشد؟  باید  چگونه 
ساماندهی  و  هم افزایی  به منظور  الگویی  ایجاد  آسیب ها  این  رفع  به منظور  می رسد 
آسیب های  رفع  بر  عالوه  بایستی  الگو  این  باشد.  ضروری  ایران  در  خیریه ها  نظام 
موجود نظام خیریه ها در ایران با ساختار ماهوی سازمان های جامعه مدنی نیز انطباق 

داشته باشد. 

که عبارت اند از: کرد  در همین راستا می توان چهار سناریو پیشنهاد 
دارای  استانی  سطح  در  اتاق،  دارای  شهرستانی  سطح  در  الگو  این  خیریه:  اتاق    
ایران  در  خیریه ها  ساماندهی  برای  کنفدراسیون  دارای  ملی  سطح  در  و  فدراسیون 

است و از لحاظ الگو مشابه اتاق بازرگانی ایران است.
  شبکه ملی خیریه: این الگو دارای نهادی در سطح ملی به منظور هدایت، حمایت و 

نظارت خیریه ها در ایران است.
  وزارت اوقاف و امور خیریه: در این الگو دولت با تشکیل وزارت اوقاف و امور خیریه و 
افزایش نقش خود بر هدایت، حمایت و نظارت خیریه ها در ایران مأموریت ساماندهی 

این بخش را بر عهده می گیرد.
  الگوی مشارکتی: این الگو اشاره به نقش ترکیبی بخش عمومی و جامعۀ مدنی در 
هدایت، حمایت و نظارت شبکۀ خیریه ها در ایران دارد و از لحاظ الگو، مشابه الگوی 

سازمان تعاونی روستایی در ایران است.
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آسیب شناسی به مدیران 

 تا از 
سازمانی کمک می کند

واکنش های مخاطره آمیز، اجتناب 

ت نادرست 
و از تغییر و عملیا

جلوگیری کنند. همچنین 

آسیب شناسی می تواند از 

طریق فنون علوم سیاسی، حقوق، 

ی و روندهای جدید 
مال

الگوهای سازمانی، به حل 

مشکالت سازمان ها کمک کند.



بنده در زمینۀ اینکه 

مهم ترین برنامه کشورهای پیشرفته 

برای جذب منابع مردمی چیست، 

به چند کلیدواژه رسیده ام. 

مهم ترین آن ها همان بحث شفافیت 

و جذب اعتماد عمومی است؛ 

اما عامل مهم دیگر مشارکت دادن مردم 

در ادارۀ امور کشور است.
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حوزه های  در  را  سیاست هایی  رهگذار،  این  از  و  دارند  وظایفی  جامعه  برابر  در  دولت ها 
مختلف تدبیر می کنند که مبنای عمل قرار می گیرد. بهبود کیفیت تصمیمات دولت در 
عرصۀ ادارۀ کشور که مجموعًا در منظومۀ ملی سیاست گذاری کشور تجمیع می شود، یکی 
از اصلی ترین مسائل حوزۀ حکمرانی است. در عرصۀ نیکوکاری نیز، نیازمند تصمیمات 

صحیح هستیم که با اجرای آن ها سرمایه اجتماعی و در نتیجه قدرت ملی افزون شود.
پژوهشکدۀ سیاست گذاری و تحلیل راهبردی آیندگان، به عنوان اندیشکده ای خصوصی 
نظام  سیاست های  کیفیت  دارد  تالش  راهبردی،  مطالعات  و  پژوهی  سیاست  وادی  در 
حکمرانی را ارتقاء دهد. این موسسه پژوهش های متعددی را در خصوص وقف و خیریه 
انجام داده است. گفت وگوی پیش رو با مهندس »محمدمهدی جعفری« از اعضای شورای 
پژوهشی این پژوهشکده است. با ایشان به گفت وگو نشستیم تا چالش های نیکوکاری را 

در سطح حاکمیت بررسی کنیم.

به نظر شما چالش ها و مشکالت موجود در تعامل بین نظام حکمرانی و الیه های مختلف 
سیاست گذاری با امور خیریه در چیست؟

کشور را دسته بندی  گر بخواهیم مشکالت موجود در نظام حکمرانی وقف و خیریه  ا
کنیم، اولین چالش مربوط به القای نقش  کالن به خرد نگاه  کنیم و به ترتیب از سطح 
کشورهای مختلف را در این  کشور است. وقتی  نهاد حکمران در حوزۀ وقف و خیریه 
که ببینیم آیا نهادی مستقل در زمینۀ وقف و خیریه حکمرانی  زمینه بررسی می کنیم 
که  می کند، به این نتیجه می رسیم که پاسخ به این سؤال چندان مشخص نیست. چرا
موفق  کشورهای  برخی  و  دارند  مستقل  نهادی  زمینه  این  در  موفق  کشورهای  برخی 
کشور  اتفاقًا  که  آلمان  کشور  مثال  به عنوان  ندارند.  را  مستقل  نهاد  این  اتفاقًا  دیگر 
موفقی در زمینۀ خیریه است، نهاد مستقل حکمران در امور خیر ندارد و دستگاه های 
به  مربوط  حکمرانی  فعالیت های  دارند.  حیطه  این  در  وظیفه ای  هرکدام  مختلف 
که شامل مباحث مربوط به  وقف و خیریه به چهار فعالیت مشخص تقسیم می شود 
که در  سیاست گذاری، تنظیم گری، تسهیلگری و ارائه خدمات است. اولین مشکلی 
گانه  که حوزۀ وقف و خیر را به صورت جدا کشور ما وجود دارد این است  این وادی در 
کشور ما به نوعی اساسًا مدیریت نمی شود؛ یعنی  اداره می کنیم. حتی حوزۀ خیر در 
کشورهای  در  که  چیزی  نمی پردازد.  زمینه  این  در  نظارت  و  ثبت  به  واحدی  متولی 
که در  که معمواًل این دو حوزه را از یکدیگر جدا نمی کنند، هرچند  موفق دیدیم آن بود 
کشورهای  کشورهای غربی مفهوم وقف پررنگ تر بوده و در برخی  کشورها حتی  برخی 

دیگر نیز حوزۀ خیر پررنگ تر است.



اما چالش بعدی ورود نهادهای حکمران به عرصۀ تصدی  گری و اجرای نیت است. 
کشورها نهادهای حکمران در این زمینه، از وادی تصدی گری و اجرای نیت  کثر  در ا
که  سوریه  مانند  کشورهایی  در  مگر  نمی پردازند.  موضوع  این  به  و  شده اند  خارج 
ما،  کشور  مانند  نیز  یه  سور کشور  کنند.  مدیریت  را  حوزه  این  به خوبی  نتوانسته اند 
است.  تصدی گری  و  تنظیم گری  سیاست گذاری،  حال  در  همزمان  حکمران  نهاد 
کشورهای موفق در این زمینه از جمله آلمان، ژاپن و  کثر  که در ا این در حالی است 
ناظر  به عنوان  را مشاهده نمی کنید. وقتی نهادی می خواهد  آمریکا چنین موضوعی 
کند، باید از حوزۀ تصدی گری خارج شود. چراکه مشکالت  یا تنظیم گر ایفای نقش 
با  از موارد  نهادهای حکمران در بسیاری  به وجود می آورد. در چنین حالتی  زیادی 
به  بنابراین  کمیتی آن زیر سؤال می رود.  به نوعی شأن حا و  خیریه ها رقابت می کنند 
کشور بیفتد  که باید به صورت اورژانسی در نظام حکمرانی وقف و خیریه  نظرم اتفاقی 

که سازمان های حکمران باید از تصدی گری دست بردارند. این است 
که باید بپذیرد؛  اما چالش سوم مربوط به نوع مواجهۀ نهاد حکمران با سه نقشی است 
که باید این نکته را نیز گفت  یعنی سیاست گذاری، تنظیم گری و تسهیلگری. هرچند 
کشورها نهاد حکمران حتی یک یا دو نقش از این سه نقش را واگذار  در بسیاری از 
به  که  این نقش ها تسهیلگری است  از  کردم یکی  اشاره  که  کرده است. همان طور 
معنای بسترسازی برای فعالیت بیشتر خیریه ها و موقوفات است. اکنون خیریه ها و 
موقوفات ما فعالیت های بهره وری انجام نمی دهند و به منابع خود بیشتر به عنوان 
کسانی  کثرًا  هزینۀ جاری نگاه می کنند. مدیران خیریه ها و موقوفات نیز ا
و  نمی پردازند  موضوع  این  به  تخصصی  به صورت  که  هستند 
خیریۀ  نظام  در  ندارند.  زمینه  این  در  تخصصی  معمواًل 
نام  به  بخشی  است،  پیشرفته  نیز  بسیار  که  انگلستان 
که خودشان نیز خیریه  گرفته است  »نگهبان خیریه« شکل 
هستند. این بخش نقش تسهیلگری فعالیت های خیریه 
کمک می کنند  را بر عهده دارند؛ یعنی به نوعی به خیریه ها 
این  اتفاقًا  کنند.  تا به صورت تخصصی و علمی فعالیت 
نقشی است که سازمان اوقاف در کشور ما به خوبی می تواند 
کشورها بانک وقف یا  کند. همچنین ما در بسیاری از  ایفا 
که از فعالیت های خیریه و موقوفات  صندوق وقف داریم 
تا  می دهند  وام  خیریه ها  به  مثاًل  می کند؛  مالی  پشتیبانی 

ش و آموزش 
آموزش وپرور

عالی ما با کمبود منابع مالی 

روبه رو هستند؛ 

در حالی که بسیاری از دانشگاه ها 

و نهادهای آموزشی دنیا از جمله 

دانشگاه هاروارد به شکل خیریه 

تأمین مالی می شود و 

بزرگ ترین موقوفۀ دانشگاهی 

در دنیا محسوب می شود.
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بتوانند فعالیت های خود را بهتر اجرا کنند. ازاین رو باید گفت در کشور ما نهاد خاصی 
این وظیفه را بر عهده نگرفته است و این گونه از خیریه ها پشتیبانی نمی کند.

در  مشکالت  مهم ترین  از  یکی  است.  حیطه  این  تنظیم گری  زمینۀ  در  دیگر  چالش 
کشور ما بحث مجوز دادن، تدوین دستورالعمل ها و رویه ها، ثبت  این خصوص در 
اوقاف  آن ها است. دربارۀ موقوفه ها، سازمان  رتبه بندی  و  یابی  ارز مؤسسات خیریه، 
کار را انجام می دهد؛ اما دربارۀ خیریه ها مسیر مشخصی نداریم و سازمان های  این 
کنون تنها در بحث موقوفات است که سازمان  مختلفی در این زمینه دخیل هستند. ا
اوقاف هم مجوز می دهد و هم صرفًا نظارت مالی انجام می دهد. جز این دو موضوع، 
اتفاق دیگری در خصوص تنظیم گری نمی افتد؛ مثاًل، در بحث تدوین دستورالعمل ها 

و رویه ها تنظیم گرِی خاصی انجام نمی گیرد. 
کتابی یا مالکیت معنوی چیزی را وقف  گر شخصی قصد داشته باشد  برای نمونه ا
بحث  در  حتی  نداریم.  موضوعات  از  دست  این  برای  وقف نامه ای  نوع  هیچ  کند، 
که موقوفات و خیریه های ما چگونه افزایش سرمایه  نظارت مالی نیز مشخص نیست 
کنون در معابر و خیابان ها افرادی را مشاهده  می دهند و جلب مشارکت می کنند. ا
کنند، سؤال  کمک جمع آوری  که قبض خیریۀ خاصی را نشان می دهند تا  می کنیم 
پیشرفته  کشورهای  در  است؟  چگونه  قبض ها  این  صدور  بر  نظارت  که  است  این 
رتبه  به  گر  ا و  رتبه بندی شده  یعنی خیریه ها  ندارد؛  اجازۀ صدور قبض  هر خیریه ای 
یا فقط برخی  آنگاه اجازۀ صدور قبض خواهند داشت.  کنند،  خاصی دست پیدا 
یا  رویدادها  برخی  در  که  دارند  را  اجازه  این  دارند،  که  رتبه ای  اساس  بر  خیریه ها  از 
کشور ما نظام  کنند و اجازۀ حضور در مجامع عمومی تر را ندارند. در  کمپین ها شرکت 
که  حکمران مشخصی به این موضوعات و تنظیم گری آن ها نمی پردازد. همان طور 
کرده اند.  واگذار  به خود خیریه ها  نیز  را  تنظیم گری  کشورها عرصۀ  برخی  گفتم حتی 
همین  شبیه  چیزی  که  دارد  وجود   »DZI« نام  به  نهادی  آلمان  کشور  در  دراین باره 
از خیریه ها،  نماینده های مختلفی  نهاد  این  در  کشور خودمان است.  سندیکاهای 
موقوفات و از جمله از خود نهاد حکمران نیز حضور دارند. این نهاد بسیاری از وظایف 
تنظیم گری از جمله رتبه بندی، تدوین دستورالعمل ها، رویه ها و حتی تعریف جوایز 

مختلف را انجام می دهد.
کشورها، نهادهای  که در بسیاری از  کردم، موضوعی  که عرض  عالوه بر چالش هایی 
حکمران به آن توجه اساسی دارند، شفافیت و افزایش اعتماد عمومی به این عرصه 
است که کلیدی ترین هدف است. متأسفانه در ایران به این موضوع بی توجه هستیم. 



در واقع حالتی پیش آمده است که وظایف اصلی نهاد حکمران که همین موضوعات 
است، انجام نمی شود؛ در عوض نهاد حکمران به دنبال تصدی گری و موقوفه داری 
در  شفافیت  به  مختص  نظامی  پیشرفته  کشورهای  در  شفافیت،  بحث  در  است. 
که برخی از این نظام ها اجباری و برخی دیگر اختیاری هستند.  خیریه ها وجود دارد 
در  موقوفه  چند  یا  داریم  خیریه  چند  اساسًا  که  نیست  مشخص  ما  کشور  در  کنون  ا
اطالعاتی ای  پایگاه  باید  اول  نظرم  به  بنابراین  می کنند.  فعالیت  مشخص  زمینه ای 
که در معرض  منسجم از خیریه های دارای مجوز و موقوفات مشخص داشته باشیم 
پول  طریقی  چه  از  اینکه  جمله  از  خیریه ها  مالی  اطالعات  همچنین  باشد.  عموم 
کرده اند، باید شفاف باشد. در این زمینه در آمریکا  کجا صرف  به دست  آورده اند و 
که اطالعات مربوط به موقوفات و خیریه ها را  نهادی به نام چریتی نویگیتور1 وجود دارد 

به صورت آنالین در اختیار مردم قرار می دهد.

کمیتی نیست  به »چریتی نویگیتور« اشاره کردید. همان طور که مستحضرید این نهاد حا
کمیتی ارتباط داد؟  و خیریه است. این موضوع را چگونه می توان به وظایف حا

خود  فعالیت های  بر  که  است  پذیرفته  نیز  جامعه  خود  کشورها  آن  در  به نوعی  واقع  در 
نظارت کند.

همان طور که عرض کردم نهاد حکمرانی چهار کارکرد دارد که شامل سیاست گذاری، 
کشورهای دنیا در  کنون در بسیاری از  تنظیم گری، تسهیلگری و تصدی گری است. ا
می پردازند.  سیاست گذاری  بحث  به  کثرًا  ا حکمران  نهادهای  خیریه  و  وقف  زمینۀ 
واگذار  خیریه ها  خود  به  نیز  را  تسهیلگری  و  تنظیم گری  کشورها  از  بسیاری  در  حتی 

که مثال بارز آن همین »چریتی نویگیتور« است.  کرده اند 
به نظرم هم نهاد حکمران و هم جامعه در این موضوع نقش داشته اند. به عنوان مثال، 
تصمیمات »DZI« در آلمان از طرف نهاد حکمران پذیرفته می شود. بنابراین از یک 
کمیت این بستر را فراهم کرده است، از طرف دیگر، خود مردم، موقوفات  طرف خود حا
نظارت  خود  کار  بر  خودشان  باید  که  پذیرفته اند  را  ذهنی  چارچوب  این  خیریه ها  و 
منابع  جذب  برای  پیشرفته  کشورهای  برنامه  مهم ترین  اینکه  زمینۀ  در  بنده  کنند. 
کلیدواژه رسیده ام: مهم ترین آن ها همان بحث شفافیت و  مردمی چیست، به چند 
جذب اعتماد عمومی است؛ اما عامل مهم دیگر مشارکت دادن مردم در ادارۀ امور 
گر کسی بخواهد مبلغی را به خیریه کمک کند،  کشور است. برای نمونه، در کشور ما ا
نخواهد  حساب  مالیات  به جای  اما  است؛  معاف  مالیات  از  مبلغ  آن  خود  هرچند 
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شد. یعنی فرد باید مالیات بقیه فعالیت های خود را بدهد 
از  بسیاری  در  که  صورتی  در  نمی شود.  کم  آن  از  چیزی  و 
به خیریه  تومان  به عنوان مثال یک هزار  گر فردی  ا کشورها 
کند، عالوه بر آنکه خود این مبلغ از مالیات معاف  کمک 
و  مالیات وی حساب می شود  تومان جزء  آن هزار  است، 
کسر می شود. در واقع در چنین نظام  کل مبلغ مالیات  از 
چنین  در  است.  انگیزاننده  کاماًل  سیستم  حکمرانی، 

حالتی بحث فقرزدایی به عهدۀ مردم خواهد بود.

در میان چهار چالشی که گفتید، به نظر شما حل کدام یک در 
اولویت است؟

شود.  انجام  اول  درجۀ  در  اساسی  کار  دو  باید  نظرم  به 
که  خیریه  و  وقف  حوزۀ  در  نظارتی  سیستم  اصالح  ابتدا 

کلیدی است. سیستم خیریۀ ما سیستم اعتمادزایی نیست  بسیار 
و شفافیت در آن وجود ندارد. از دو طریق نظام شفافیت اجباری و اختیاری 

که به نظرم باید انجام شود، اصالح  کار اساسی دوم  کرد. اما  می توان شفافیت ایجاد 
که بحث  کشور در حیطۀ وقف و خیریه است. درست است  سیستم نظام مالیاتی 
که برای نظام  وقف و خیریه منبعث از اعتقادات اسالمی و انسانی است؛ اما چیزی 
کار درگیر شوند. مثاًل در  که مردم در این  کشور باید مهم باشد، این است  حکمرانی 
اولویت  در  که  فعالیت های خیرخواهانه ای  برای  نهاد حکمران  آلمان،  کشور  همان 
است، معافیت مالیاتی بیشتری در نظر می گیرد؛ یعنی عماًل به مردم در کار خیر جهت 
بلکه  نیست،  مشوق  نه تنها  خیریه  زمینۀ  در  ایران  مقررات  و  قوانین  کنون  ا می دهد. 
گرفتن مجوز و ثبت خیریه است. که نمونه بارز آن، زمان طوالنی برای  بازدارنده است 

اکنون چندین سال است این بحث مطرح است که باید نهادهای تنظیم گر وادی وقف و 
خیریه متمرکز شوند، به نظر شما چرا این اتفاق تابه حال نیفتاده است؟

که امور  ببینید در عمل با دو حوزۀ وقف و خیر مواجه هستیم. حتی برخی می گویند 
خیر در واقع به نوعی سکوالر شده وقف است. یعنی به وقف یک سری احکام شرعی 
کشور خودمان  کمتر این نگاه می شود. به نظرم در  نیز مترتب می شود؛ اما به امور خیر 
چون حوزۀ وقف به امور دین بیشتر مربوط است، مجبور شدیم که آن را به یک ساختار 

چالش دیگر ورود نهادهای 

حکمران به عرصۀ تصدی  گری 

و اجرای نیت است. 

وقتی نهادی می خواهد 

به عنوان ناظر یا تنظیم گر 

د، باید از حوزۀ 
ایفای نقش کن

تصدی گری خارج شود. 

در چنین حالتی نهادهای حکمران 

در بسیاری از موارد با خیریه ها 

رقابت می کنند و به نوعی شأن 

حاکمیتی آن زیر سؤال می رود.



وزارت  زیرمجموعۀ  هرچند  اوقاف  سازمان  نیز  کنون  ا ببریم.  خیر  امور  از  غیر  دیگری 
ارشاد است؛ اما نمایندۀ ولی فقیه نیز است. بنابراین به نظر می رسد نوعی مرزبندی در 

کشور ما در این خصوص ایجاد شده است.
اما خوب ما در بخش خیر نیز با چنین مشکلی روبه رو هستیم، این را چگونه می بینید؟
کاماًل منفعالنه  گسترۀ خیر  این مشکل به نظرم به سوءمدیریت برمی گردد؛ یعنی ما در 
کردیم. حتی در بسیاری از موارد نگاه ما به این حیطه نگاه تهدید است تا آنکه  عمل 
که نهادی  کل به نظرم قابلیت این وجود دارد  کنیم. اما در  با نگاه فرصت به آن نگاه 
گر این امکان وجود نداشته  متمرکز برای تنظیم گری وقف و خیریه داشته باشیم؛ حتی ا
که بخش وقف و خیر متمرکز شوند، دسِت کم این اتفاق باید برای امور خیر رقم  باشد 
نداریم،  خیریه  و  وقف  عرصۀ  در  سیاست گذار  نهاد  حاضر  حال  در  اساسًا  بخورد. 
واقعًا چنین  اما  یاد می کنیم؛  اوقاف  یا سازمان  کشور  وزارت  از  اوقات  گاهی  هرچند 

کند. کالن امور خیریه و وقف را مشخص  که برنامۀ  نهادی نداریم 

 در بحث اولویت های حوزۀ خیر و جهت دادن به رفتار خیر مردم در راستای اولویت ها، 
کار را انجام دهند؟ به نظر شما نهادهای درگیر در این زمینه به چه طریقی می توانند این 

قانون  اصالح  شود،  انجام  زمینه  این  در  باید  که  کاری  مهم ترین  و  اولین  نظرم  به 
عرض  که  است  مالیاتی  مقررات  و  قوانین  اصالح  آن ها  از  یکی  که  است  مقررات  و 
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گفتمان ساز  گیرد، مربوط به نهادهای فرهنگی و  که باید صورت  کار دیگری  کردم. اما 
کمبود منابع مالی  کنون آموزش وپرورش و آموزش عالی ما با  کشور است. ببینید ا در 
که بسیاری از دانشگاه ها و نهادهای آموزشی دنیا از جمله  روبه رو هستند؛ در حالی 
دانشگاه هاروارد به شکل خیریه تأمین مالی می شود و بزرگ ترین موقوفۀ دانشگاهی در 
که ارزش این موقوفه 30 میلیارد دالر است. جالب  دنیا محسوب می شود، به طوری 
کرده اند؛ اما  کشور تحصیل  که بسیاری از روسای دانشگاه های ما در خارج از  است 
هم  نظامی  زمینۀ  در  وقف  امروزه  حتی  هستند.  بی توجه  موضوعی  چنین  به  اساسًا 
کردن به این گونه  کشورهای اروپایی چنین وقفی دارند. بنابراین توجه  وجود دارد. در 

اولویت ها نیازمند گفتمان سازی جدی است.

کمیتی  که سازمان های حا  برخی از فعاالن عرصۀ خیر این گالیه را مطرح می کنند 
ً
معموال

 دیدگاه امنیتی به این بخش دارند. به نظر شما این دیدگاه تا چه اندازه وجود دارد 
ً
معموال

و آیا به صورت کلی سمن ها می توانند مشکالت امنیتی ایجاد کنند؟
فارغ از نگاه های سیاسی، بنده این موضوع را وارد می دانم؛ یعنی چندان دور نمی بینم 
و  خیریه ها  برخی  تأسیس  برای  پشت پرده  اهدافی  است  ممکن  اوقات  گاهی  که 
کشورهای دیگر اشاره می کنم:  سازمان های مردمی وجود داشته باشد. به دو نمونه در 
میلیون  یک  هر  از  کنون  تا می شود.  محسوب  موقوفه  خود  نوبل  بنیاد  می دانیم  مثاًل 
اسرائیلی در حوزۀ علم و فناوری یک نفر جایزه نوبل دریافت کرده است. این در حالی 
گرفته اند.  کنون 4 یا 5 نفر در این زمینه نوبل  است که از میان کل کشورهای مسلمان تا
ضعیف  فناوری  و  علم  زمینۀ  در  مقداری  مسلمان  کشورهای  که  است  درست 
کشورها در عرصۀ علم و  افراد مسلمان در سایر  از  کرده اند؛ اما خوب بسیاری  عمل 
فناوری شخصیت های علمی بسیار مطرحی هستند. قطعًا این موضوع جای تأمل 
و  علم  حوزۀ  در  که  دارد  وجود  کاولی2  بنیاد  نام  به  آمریکا  در  بنیادی  همچنین  دارد. 
فناوری جایزه می دهد و بسیار معتبر است. جالب است که وزارت دفاع آمریکا از این 
بنیاد حمایت می کند، حوزه های تحقیقاتی آن ها یکی است و پروژه های آن معمواًل 
پوششی  نهادی  احتمااًل  بنابراین  است.  آمریکا  دفاع  وزارت  اولویت دار  پروژه های 
که برای وزارت دفاع آمریکا فعالیت می کند. چه بسا مثاًل این بنیاد یک سری  است 
که جلوی  این نیست  راه حل  اما  کند و جهت بدهد.  کشور ما پیدا  را در  انجمن ها 
فعالیت های مردمی را بگیریم، بلکه بحث نظارت چه به لحاظ امنیتی و غیرامنیتی 

گرفته شود. باید جدی 
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وقف یکی از آموزه های دین اسالم است که از منظر تاریخی دارای کارکردهای مثبتی در 
اداره و آبادانی جوامع اسالمی داشته است. به لحاظ تاریخی، بسیاری از مساجد، جاده ها، 
پل ها، رصدخانه ها و مراکز علمی و آموزشی طبق الگو و مفهوم وقف تأمین مالی شده  اند. 
مدرسۀ  و  بخارا  بنی سعد  موقوفه  مدرسۀ  نظامیه،  مدارس  به  می توان  آن ها  جمله  از 
اسالمی قرطبه اشاره کرد. البته شایان ذکر است که امروزه نه تنها جوامع اسالمی بلکه 
بسیاری از کشورهای اروپایی و توسعه یافته نیز از مقولۀ وقف حداکثر استفاده را می کنند. 
به نحوی که بخشی از تأمین مالی برخی از دانشگاه ها و مراکز مهم علمی جهان از جمله 
دانشگاه هاروارد از طریق وقف انجام می گیرد. همچنین در میان کشورهای اسالمی نیز 
برخی کشورها از جمله کشور مالزی توانسته اند به نحو بهتری از نعمت وقف بهره ببرند؛ 

بنابراین مقوله وقف تنها مختص به ایران یا چند کشور اسالمی نیست.
در کشور ما بعد از پیروزی انقالب اسالمی، سازمان اوقاف و امور خیریه با حمیت و جدیت 
بیشتری موضوع وقف را پیگیری کرد. با این حال، کارشناسان این حوزه معتقدند که وقف 
به همین منظور،  نرم می کند.  زیادی دست و پنجه  با چالش های  ما هنوز هم  در کشور 
برای روشن شدن چالش های پیش روی وادی وقف با حجت االسالم سید احمد سجادی، 

مشاور پژوهشی سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه گفت وگو کردیم.
وی در این گفت وگو، چهار چالش جدی حوزۀ وقف را »ناآشنایی خانوادۀ وقف با قواعد 
مختلف در این زمینه«، »مشارکت ندادن مردم در وقف و نبود حمیت ملی در این زمینه«، 
»اجرا نکردن نیت واقفان در زمینۀ وقف« و »ناآشنایی عموم مردم با مقوله وقف« می داند. 

در ادامه، متن کامل این گفت وگو را بخوانید:

کشور را در چند مورد  گر بخواهید مهم ترین چالش های حوزه وقف  به عنوان سؤال اول ا
خالصه کنید، از چه چالش هایی نام می برید؟ یعنی مواردی که به نظر شما اقدام اصالحی 

برای حل آن ها ضروری است.
کشور را نام ببریم، اولین  گر بخواهیم چند چالش جدی برای حوزۀ وقف در  به نظرم ا
سازمانی  وظایف  مسائل،  چارچوب ها،  با  دست اندرکار  مسئولین  ناآشنایی  آن ها 
اوقاف و وظایف متولیان است. همچنین به این مورد باید ناآشنایی مسئولین وقف 
کردم صرفًا  که عرض  کرد. این ناآشنایی  با مسائل فقهی و شرعی وقف را نیز اضافه 
مربوط به مسئولین سازمان اوقاف نیست، بلکه شامل خانوادۀ بزرگ وقف می شود؛ 
شامل  نیز  را  مستأجران  و  وقف  متولیان  اوقاف،  سازمان  مسئولین  بر  عالوه  یعنی 
که در خانه های وقفی زندگی می کنند تا چه  می شود. به عنوان مثال، همین افرادی 
کثر این افراد با مسائل وقف آشنا نیستند،  اندازه با مسائل وقف آشنا هستند؟ چون ا
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بسیاری از اوقات از پرداخت اجاره سرپیچی می کنند و آن را به نوعی زرنگی خود به 
این  در  را  وقف  خانواده  تشکیل دهنده  اجزاء  تمام  بنده  بنابراین  می آورند.  حساب 

زمینه مسئول می دانم.
تی دولتی نگاه  کثرًا به وقف به عنوان تشکیال که ا دومین چالش عرصۀ وقف آن است 
تکلیف  احساس  مقوله  این  قبال  در  ملت  آحاد  همۀ  باید  که  صورتی  در  می شود. 
بکنند. به نظرم باید مسئلۀ وقف به حمیت ملی تبدیل شود که همۀ مردم کشور برای 
کنیم زمینی  گر مثاًل اطالع پیدا  که ا کنون شرایط به گونه ای است  کنند. ا آن دلسوزی 
موقوفه در حال از بین رفتن است، معمواًل نه تنها اقدامی نمی کنیم، بلکه حتی ممکن 
که وقف را حیف و میل می کند نیز بگیریم. بنابراین به نظرم یکی  است جانب فردی 

دیگر از چالش های مهم این حوزه نبود حمیت ملی در زمینۀ وقف است.
کامل و دقیق  که نیت واقفان به طور  اما به نظرم چالش سوم در این زمینه این است 
می افتد.  اتفاق  بسیار  دولت مردان  جانب  از  مخصوصًا  موضوع  این  نمی شود.  اجرا 
ک وقفی در دست سازمان ها، ادارات و مؤسسات  کنون بسیاری از امال برای نمونه، ا
باعث  موضوع  همین  اهمال کارند.  آن  اجارۀ  پرداخت  با  رابطه  در  که  است  دولتی 

که حق و نیت واقف اجرا نشود. می شود 
که مردم ما نیز تا حد زیادی  که واقعیت آن است  به عنوان چالش آخر نیز باید بگویم 
ندارند،  چندانی  آشنایی  وقف  با  مردم  عموم  چون  بنابراین  نیستند.  آشنا  وقف  با 
ظلم هایی به وقف شده و حق وقف به خوبی در جامعه ادا نشده است. الزم است این 
کارمندان اوقاف نیز چندان خودشان  که مسئولین و  کنم  نکته را هم اضافه 
در  تا  شده  باعث  موضوع  این  ندانسته اند.  وقف  خدمت  در  را 
اوقاف  سازمان  به  نسبت  بی اعتمادی  نوعی  مردم  میان 
که  که باید خدماتی را  و امور خیریه شکل بگیرد. هرچند 
کارمندان و مسئولین خدمتگزار این سازمان انجام داده اند، 
از  که  ناشایست  اعمال  برخی  متأسفانه  اما  بداریم؛  پاس 
برخی افراد سرزده، باعث خدشه دار شدن اعتماد عمومی 
که  کشورهای دیگر  شده است. نکتۀ آخر آنکه ما همانند 
کار اساسی در حیطۀ وقف از جمله وقف خانوادگی انجام 
کشور ما هنوز به بسیاری  داده اند، عمل نکرده ایم. مثاًل، در 
نشده  داده  پاسخ  وقف  فقهی  پرسش های  و  مسائل  از 
است. از جمله می توان به وقف پول، وقف مشارکتی، وقف 

چالش مهم در حوزۀ وقف 

ت واقفان به طور 
این است که نی

کامل و دقیق اجرا نمی شود. 

صاً از جانب 
این موضوع مخصو

یار اتفاق می افتد. 
دولت مردان بس

ی از امالک وقفی در 
اکنون بسیار

دست سازمان های دولتی است که 

جارۀ آن اهمال کارند.
در پرداخت ا
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که تکلیف آن ها از منظر  کرد  مسکوکات، وقف حوزۀ دیجیتال و وقف معنوی اشاره 
شرعی و حقوقی هنوز مشخص نشده است.

به موضوع بی اعتمادی مردم به حوزۀ وقف اشاره کردید، به نظر شما به چه طریقی می توان 
آیا بهتر است برای جلب اعتماد  اعتماد عمومی به این حوزه را دوباره به دست آورد؟ 

عمومی، حوزۀ وقف به سمت شفافیت بیشتر حرکت کند؟
که راه حل این چالش در شفافیت بیشتر باشد. ما همیشه فکر می کنیم  فکر نمی کنم 
و  شفافیت  نظرم  به  که  حالی  در  است.  اثرگذار  عمومی  اعتماد  جلب  در  شفافیت 
اعتماد عمومی در این حوزه دو مقوله جدا هستند. به نظرم در درجه اول باید هنگامی 
که فردی به ادارات یا سازمان اوقاف مراجعه می کند، پاسخ مناسب به وی داده شود. 
که اهدا می کنند حیف و میل  کنند پولی  که مردم باید لمس  مطلب دیگر آن است 
کرده اند،  پرداخت  امام زاده ای   به  که  پولی  کنند  مشاهده  مثال،  به عنوان  نمی شود. 
مردم  همچنین  است.  نشده  حیف و میل  و  رسیده  مصرف  به  امام زاده  همان  در 
نیازمند  کارها  این  نهاده اند.  پاس  دولت مردان  را  وقفی  اموال  و  زمین ها  ببینند  باید 
کارها اعتماد عمومی را  که بتوانیم با انجام این گونه  برنامه ریزی تقریبًا 10 ساله است 

افزایش دهیم.
اما مسئلۀ بعدی که می خواهم به آن اشاره کنم، بحث بر سر چگونگی تبلیغات وقف 
نمی پذیرد.  صورت  صحیحی  شکل  به  کنون  ا متأسفانه  که  است  اوقاف  سازمان  و 
مثاًل، در اصفهان نشست روابط عمومی سازمان های اوقاف سراسر کشور برگزار شد. در 
کارشناسان  کی از برگزاری نشست  مدت برگزاری این نشست، بنرهای سطح شهر حا
روابط عمومی سازمان های اوقاف سراسر کشور بود. خوب در اینجا سؤال پیش می آید 
که نقش مردم در این میان چیست؟ مسئلۀ بعدی اینکه این گونه تبلیغات چه تأثیر 
این  انجام  برای  را  پولی  ما  آنکه  از  غیر  بگذارد؟  می تواند  اوقاف  سازمان  بر  مثبتی 
گذشته به مناسبت  کرده ایم. یا در مثال دیگر، سال  تبلیغات از جیب اوقاف هزینه 
که مثاًل  کی از بنرهای تبلیغاتی دربارۀ وقف بود  هفته وقف، تمام سطح شهر تهران حا
کسی واقف  با انجام این گونه تبلیغات  از مردم دعوت می کرد واقف شوند. به نظرم 
را  راه  این زمینه ما  بنده احساس می کنم در  که  به همین علت است  نخواهد شد. 
اشتباه می رویم و دچار انحراف شده ایم. احساس می کنم با انجام این گونه تبلیغات، 
باید  دامن می زنیم.  اعتماد عمومی  و  اجتماعی  به خدشه دار شدن سرمایه  به نوعی 
با همان  را نمی توان  تفاوت دارد. وقف  تبلیغ پفک نمکی  با  تبلیغ وقف  که  بپذیریم 



در  بنرها  این  دیدن  با  مردم  نظرم  به  کرد.  تبلیغ  می شود،  تبلیغ  کفش  مثاًل  که  شیوه 
سطح شهرها، نه تنها اعتماد نمی کنند، بلکه این شائبه در ذهن آن ها به وجود می آید 
گر بخواهیم در خصوص تبلیغ وقف  که منابع وقف از این طریق حیف و میل می شود. ا
کاری انجام دهیم، باید این تبلیغ را در بین افراد خاص و به شکل خاص خود انجام 
که  کار خیر هستند، افراد متدین یا افرادی  که به دنبال  دهیم. به عنوان مثال، افرادی 
هستند.  وقف  تبلیغ  برای  مناسبی  آماری  جامعۀ  هستند،  برخوردار  مالی  تمکن  از 
نوع تبلیغ برای این گونه از افراد نیز متفاوت است و نباید مانند تبلیغات محصوالت 
کار جدی است، حوزۀ  که نیازمند  کاالها باشد. بنابراین قطعًا یکی از حوزه هایی  و 
کار جدی و هم فکری صورت  چگونگی تبلیغ وقف است. به نظرم باید در این حیطه 
کسی خیراندیش  گیرد. در غیر این صورت با نصب بنر با عنوان »خیراندیش باشیم« 
به  گذشته  سال  مثال،  به عنوان  که  شود  بررسی  می دهم  پیشنهاد  شد.  نخواهد 
که زده شد،  مناسبت هفتۀ وقف در شهر تهران، چند نفر به واسطۀ بنرهای تبلیغاتی 
که برای این تبلیغات هزینه شد، منابع وقفی نیز  واقف شدند؟ آیا اساسًا به اندازه ای 

جذب شد؟

به این موضوع اشاره کردید که در برخی حوزه ها مانند وقف دیجیتال چالش فقهی وجود 
 روحانیون ما برای 

ً
دارد. برطرف کردن این چالش ها به چه طریق خواهد بود و آیا باید صرفا

کنند؟ حل آن اقدام 



است  چیزی  وقف  می گوییم  وقف  تعریف  در  ما  ببیند 
تعریف  این گونه  را  آن  باشد. غالبًا  باید عینیت داشته  که 
که ملکیت داشته باشد.  که عین مفهومی است  می کنند 
به  اما  باشد؛  یا دائم  این ملکیت می تواند ملکیت موقت 
نظرم باید این موضوع از جنبۀ حقوقی و فقهی چکش کاری 
کار  حقوق  و  فقه  وادی  در  که  افرادی  چون  معمواًل  شود. 
آشنا  دیجیتال  مانند  مقوله هایی  به  چندان  کرده اند، 
دیجیتال  فضای  که  می کنند  تصور  بنابراین  نیستند؛ 
که بدانند؛ مثاًل در  اما هنگامی  عینیت و ملکیت ندارد. 
گزاف  زمینۀ دیجیتال، سایت های مختلفی با هزینه های 
که از  فروخته می شود، نظر آن ها نیز تغییر پیدا می کند. چرا

کرد و آن را  کسب  طریق فروش همین سایت ها می توان درآمد 
که این گونه مسائل جزء  کرد. این طور نیست  کارهای عام المنفعه  صرف 

کار شود و راه حل پیدا شود.  مسائل سخت و بغرنج فقهی باشد. باید بر روی آن ها 
همچنین در موضوع وقف اصطالحاتی داریم که در مجاز جای می گیرد. به طور مثال، 
گر فردی وقتش را برای کاری صرف کند، وقف است. گاهی اوقات  ما فکر می کنیم که ا
برخی افراد بر همین اساس می گویند که مثاًل ما خودمان را وقف کرده ایم. این اصطالح 
و معنی حقیقی وقف  بوده  واقع معنی مجازی وقف  کرده ایم« در  را وقف  »خودمان 
نیست. بنابراین به نظرم باید بر روی این گونه موارد کار شود و به مردم اطالع رسانی شود.

به  وقف  مسئولیت  یعنی  شده اند؛  جدا  یکدیگر  از  خیر  و  وقف  حوزۀ  به نوعی  ایران  در 
سازمان اوقاف سپرده شده و مسئولیت امور خیر به سازمان های دیگر سپرده شده است. 

به نظر شما تجمیع دو حوزۀ وقف و خیر می تواند تأثیر مثبت بگذارد؟
کرده بود. بنده احساس  کار این دو حوزه را تجمیع  اتفاقًا قانون گذار از همان ابتدای 
می کنم که کم کاری سازمان اوقاف باعث جدایی این دو حوزه شده است. همان طور 
که می دانید نام این سازمان در اصل سازمان اوقاف و امور خیریه است. متأسفانه طی 
کار خیر چندان پرداخته نشد. امروز شاهد وضعیتی  کار وقف و نه به  دوره ای نه به 
نیمه کاره  و  نیم بند  به صورت  هم  آن  وقف،  امور  در  صرفًا  اوقاف  سازمان  که  هستیم 
متمرکز شده است. امور خیر در این میان اساسًا رها شده است. به همین علت است 
امروزه مشاهده می کنیم که مؤسسات و سازمان های مختلف متولی کار خیر شده اند. 
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ف را نمی توان با همان شیوه 
وق

ش تبلیغ می شود، 
که مثالً کف

تبلیغ کرد. به نظرم مردم با دیدن 

این بنرها نه تنها اعتماد نمی کنند، 

بلکه این شائبه در ذهن آن ها 

ف از 
به وجود می آید که منابع وق

این طریق حیف و میل می شود. 

با نصب بنر با عنوان 

ش باشیم« 
»خیراندی

ش نخواهد شد.
کسی خیراندی



کاری آن ها به این موضوع اساسًا هیچ ارتباطی ندارد،  گسترۀ  که  حتی سازمان هایی 
که سازمان اوقاف از این منظر باید  به حوزۀ خیریه وارد شده اند. بنده احساس می کنم 
که برخی  مقداری جدی تر در صحنه باشد. این موضوع را از این جنبه عرض می کنم 
کار خیر اجازۀ ولی فقیه را الزم دارد و این اجازه به نمایندۀ ولی فقیه در  از تصرفات در 
سازمان اوقاف اعطا شده است. بنابراین با توجه به چنین مواردی، باید سازمان اوقاف 
حضور جدی تر در این عرصه داشته باشد. اتفاقًا در قوانینی که برای حوزۀ وقف در نظر 
گرفته شده، ضوابط مربوط به امور خیریه نیز آمده است؛ اما خوب متأسفانه مسکوت 

گذاشته شده است.

کمیتی شده است.  برخی این انتقاد را مطرح می کنند که وقف در کشور ما تا حد زیادی حا
به این معنی که بیشتر نهادها و سازمان های دولتی در آن نقش دارند تا اینکه مردم در این 
عرصه نقش داشته باشند. نظر شما چیست و به چه طریق می توان مردم را در حوزۀ وقف 

مشارکت بدهیم؟
کردم یکی از مشکالت وقف این  که ابتدا عرض  بله بنده هم قبول دارم و همان طور 
که مردم در آن به طور جدی مشارکت داده نمی  شوند. به نظرم نمی توان تمام  است 
کرد. اما اعتقاد دارم  وظایف سازمان اوقاف را به مردم یا مؤسسات خصوصی واگذار 
کارها و وظایف سازمان اوقاف را به بخش خصوصی سپرد؛ یعنی  که می توان برخی از 
گر دقت کرده باشید، زمانی  مؤسساتی که در کنار اوقاف برخی امور را انجام می دهند. ا
تمام کارهای مربوط به گذرنامه، گواهینامۀ رانندگی و این گونه مسائل را پلیس 
باید به ادارۀ پلیس مراجعه می کردند. در این  انجام می داد و مردم 
میان پلیس این گونه وظایف خود را در قالب »پلیس + 10« 
که به  کرد. البته بنده نمی گویم  به بخش خصوصی واگذار 
همین شیوه در حوزۀ وقف عمل کنیم؛ اما به نظرم می توانیم 
از آن الگو بگیریم. مثاًل، سازمان اوقاف می تواند موقوفه های 
اجاره ای را به یک سری از مؤسسات واگذار کند. همچنین 
کردن آنان با برخی  می تواند برای احیای موقوفات و بهره ور 
شهرها  از  بسیاری  در  کنون  ا کند.  همکاری  مؤسسات 
شده اند.  رها  موقوفات  از  بسیاری  که  می کنیم  مشاهده 
بود،  خصوصی  بخش  دست  در  موقوفات  این  گر  ا خوب 

هیچ وقت رها نمی شدند.
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هنوز به بسیاری از مسائل و 

ف پاسخ 
پرسش های فقهی وق

داده نشده است. هنوز تکلیف 

وقف پول ، وقف مشارکتی ،

ت ، وقف حوزۀ 
وقف مسکوکا

دیجیتال و وقف معنوی از منظر 

شرعی و حقوقی مشخص نیست. 



در بسیاری از کشورهای پیشرفته رشته های علمی در زمینۀ وقف و امور خیریه وجود دارد و 
 
ً
بر طبق اصولی علمی موقوفه ها یا مؤسسات خیریه را اداره می کنند؛ اما در کشور ما معموال

به این حوزه ها نگاه علمی وجود ندارد. به نظر شما این موضوع چقدر توانسته بر عملکرد 
حیطۀ وقف و خیریه تأثیر منفی بگذارد؟

کثر زمینه ها دچار مشکل هستیم.  در زمینۀ علمی نه تنها در وقف و خیریه بلکه در ا
موضوع  همان  در  هستند،  خاص  رشته ای  در  تخصص  دارای  که  افرادی  یعنی 
گرفته نمی شوند. در این باره حتی وزیران ما نیز مشکل دارند  کار  تخصصی خود به 
این  بنده  واقع عرض  گرفته نمی شوند. در  کار  به  و معمواًل در حوزۀ تخصصی خود 
بازهم  باشد،  داشته  وجود  خصوص  این  در  نیز  تحصیلی  رشتۀ  گر  ا حتی  که  است 
نمی شوند.  گرفته  کار  به  خود  جای  سر  در  افراد  که  دارد  وجود  ما  کشور  در  شرایطی 
بنابراین حوزۀ اوقاف و سازمان اوقاف نیز همانند سایر عرصه ها در کشور از این مسئله 
گر زمانی بخواهیم رشته دانشگاهی در زمینۀ وقف  رنج می برد. در این مورد به نظرم ا
که سازمان های درگیر این حوزه مانند سازمان اوقاف به  کنیم، ابتدا باید ببینیم  ایجاد 
چه تعداد نیرو نیازمند هستند. سپس به همان تعداد ظرفیت ایجاد بکنند و دانشجو 
کنیم و فارغ التحصیل داشته باشیم، سپس  کنند. اما اینکه بیایم رشته ایجاد  تربیت 
کشورهایی  آن  در  داشت.  نخواهد  اثری  هیچ  نگیریم،  کار  به  را  فارغ التحصیل  این 
که  باشید  مطمئن  دارد،  وجود  وقف  حوزۀ  در  تخصصی  رشتۀ  می فرمایید  شما  که 
به کارگیری تخصصی نیز وجود دارد. بنابراین مشکل ما در این زمینه تنها راه اندازی 

رشته تخصصی نیست.

کشورهای  جمله  از  کشورها،  سایر  برشمردید.  وقف  حوزۀ  در  را  مختلفی  چالش های 
اسالمی چگونه با این چالش های برخورد کرده اند و وضعیت این کشورها از این نظر نسبت 

به ایران چگونه است؟
کرده ام. به نظرم مقولۀ  کشورهای مختلف مشاهده  بنده مقاالت و منابع مختلفی از 
که یکی از آن ها  کشور اسالمی به بهترین شکل ممکن پیگیری شده  وقف در چند 
علمی  به صورت  و  دارد  وجود  اوقاف  سازمان  دو  کشور  این  در  است.  کویت  کشور 
خوب  موضوع  این  در  که  دیگر  اسالمی  کشورهای  از  می کنند.  کار  وقف  زمینۀ  در 
از  بنده  قضاوت  این  البته  کرد.  اشاره  ترکیه  و  مصر  مالزی،  به  می توان  کرده اند  کار 
و  بر اساس تجربیات  آنکه  نه  کرده ام  که مشاهده  کتاب هایی است  و  روی مقاالت 

مشاهدات عینی باشد.



جایگاه وزارت بهداشت در حوزۀ خیر چیست  و به نظر شما خیریه ها و سمن های حوزۀ 
سالمت زیر نظر کدام نهاد باید باشند؟

دو موضوع امنیت و سالمت موضوعاتی است که دولت باید به آن توجه خاص داشته 
باشد. گذشته از توجه دولت، خود مردم هم از منظر اینکه هم به فکر سالمتی خودشان 
و اعضای خانواده شان هستند و هم به فکر سالمتی هم وطنانشان،  نیاز به مشارکت 
گستردۀ مردم در این حوزه دارد. حاال ممکن است مشارکت در توسعۀ زیرساخت ها باشد 
که ما از آن به عنوان عمل خیرخواهانه یاد می کنیم، نظیر بیمارستان،تهیه تجهیزات و 
که از گذشته مردم همیشه در این قسم موضوعات  کمک در حوزه های مختلف و...، 
یعنی 60. 70 سال  قبل،  از دهه های  ما  و مشارکت خوبی داشته اند.  بوده اند  همراه 
کرده ایم. مردم خیریه های متعددی  پیش، در هر شهری ردپای نیکوکاران را مشاهده 
کرده اند و ساخت وساز های زیادی خوشبختانه در این بخش انجام داده اند. را ایجاد 
کید کرده است وزارت  نکتۀ حائز اهمیت این است که قانون 1364 وزارت بهداشت تأ
و  کار خیر  در  تأثیر  برای  را  بنیادی  یا  و  که سازمان، موسسه  بهداشت مکلف است 
گذشته بود؛ ولی  کند. متأسفانه با اینکه سه دهه  همچنین نظارت بر خیریه ها ایجاد 
بند 10 مصوبۀ وزارت بهداشت عماًل اجرا نشده بود. به همین سبب در دولت یازدهم، 

باوجود دکتر هاشمی، به فکر افتاده شد، سازمان دهی جدیدی در موضوع 
وزارت  مجموعۀ  در  نهادی  و  دهیم  انجام  مردم  خیرخواهانه  اقدامات 
که ارتباط با خّیران و خیریه ها  گیرد  بهداشت با عنوان نهاد متولی شکل 
اقدامات  بتواند  هم  که  آمد  وجود  به  قصد  این  با  نهاد  این  کند.  برقرار  را 
خیرخواهانۀ آن ها و سازوکارشان را فراهم کند و هم بر خیریه ها نظارت کند. به 
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در دهۀ 60 خورشیدی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ادغام حوزۀ آموزش 
پزشکی و خدمات سالمت تشکیل شد، در بند 10 قانون تشکیل وزارت خانه آمده بود که 
باید سازمان،  موسسه یا بنیادی در این مجموعه برای تسهیل و نظارت بر کار خیریه های 
نهادی تشکیل  قانون، چنین  آن  از  30 سال  با گذشت  با سالمت تشکیل شود.  مرتبط 
نشد تا در دولت یازدهم حوزۀ قائم مقام وزیر بهداشت در امور مشارکت های اجتماعی 
ایجاد و مسئولیت  آن به دکتر سید محمدهادی ایازی سپرده شد. شاید برخی این اقدام 
اما  بدانند؛  سالمت  حوزۀ  سمن های  و  خیریه ها  سامان دهی  برای  روبه جلو  حرکتی  را 
همچنان نقد نبوِد تمرکز در هدایت تشکل های مردمی از جانب حاکمیت و تعدد مراکز 
این  این تصمیم وارد است. معاون اجتماعی وزرات بهداشت در  بر  این حوزه،  ناظر در 

خصوص به پرسش های ما پاسخ می دهد.



گفت وگو: فاطمه یوسفی

گفت وگو با سید محمدهادی ایازی

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 در امور مشارکت های اجتماعی 

ما مدیران نظام سالمت می گوییم: حداکثر 25 درصد 

در سالمت مردم نقش داریم ، 75 درصد یا دست مردم است و یا در 

اختیار نهادهای دیگر. خیلی مهم است که این بخش را فعال کنیم، 

و البته بر رویکرد اجتماعی شدن سالمت اثرگذار است.



همین سبب معاونت اجتماعی وزارت بهداشت ایجاد شد و ذیل معاونت اجتماعی 
کند. دنبال  را  کار  این  بتواند  که  آمد  پدید  سالمت  خیریه های  و  خّیرین  کل  ادارۀ 
که برای خّیران و خیریه ها  بنابراین می توانیم بگوییم وزارت بهداشت به دلیل اهمیتی 
قائل بود، ساختار مناسبی برای انجام این کار پیش بینی کرده است که امیدواریم روزبه روز 
فعالیت این حوزه گسترش پیدا کند و شاهد مشارکت گسترده تر مردم در این حوزه باشیم.

و باید زیر نظر کدام نهاد باشند؟
خیریه ها و سمن ها نهادهای مردمی هستند .اینکه زیر نظر جای خاصی باشند قاعدتًا 
یاد موضوعیت ندارد. ولی باید مرتبط با معاونت اجتماعی باشند که معاونت اجتماعی  ز
بتواند حمایت های الزم را از توصیه اقدامات خیرخواهانه آن ها انجام دهد.احیانًا در 
مجموعه های مختلف نیاز به حمایت بیشتری دارند و ما بتوانیم نقش حمایتی از آن ها 
داشته باشیم. ضمن اینکه ما نیازهای سالمت را به آن ها منعکس کنیم و در چارچوب 
دهند. انجام  را  خودشان  خیرخواهانه  اقدامات  هم  آن ها  دارد  وجود  که  نیازهایی 

چالش های نیکوکاری در حوزۀ سالمت چیست و خیریه ها و سمن های این حوزه با چه 
موانعی روبه رو هستند؟

مهم ترین مسئله ای که می توانیم از آن یاد کنیم این است که مردم در اقدامات خیرخواهانه 
حیطۀ بهداشت عمدتًا سمت حوزۀ درمان می روند، مانند ساخت بیمارستان،درمانگاه 
ترتیب  به  ما  اولویت های  کنیم، شاید  تقسیم بندی  بخواهیم  گر  ا که  در حالی   . و... 
در حوزۀ فعالیت های پژوهشی )تولید واکسن(، حوزۀ بهداشت، حوزۀ فعالیت های 
این  بر  قائل  ما  اینکه  به سبب  بعد حوزۀدرمان است؛چرا؟   و  و دانشجویی  آموزشی 
هستیم، آن چند اقدام اولیه در حوزۀ پیشگیری است و ما پیشگیری را مقدم بر درمان 
می دانیم. اما مردم به واسطۀ نیازی که بیماران دارند، عمدتًا اقدامات خیرخواهانه شان 
که مردم  کنیم  را مهّیا  بتوانیم سازوکاری  ما  گر  ا که  را در حوزۀ درمان سوق می دهند 
بود. خواهد  مناسب  خیلی  باشند،  داشته  حضور  بیشتر  اولی  موضوع  چند  آن  در 

و  به نظرتان موانع روبه رو چیست؟
گذشته این ها احساس می کردند وزارت بهداشت حمایت های الزم را از توصیه  در 
فعالیت های آن ها به عمل نمی آورد . خوشبختانه اآلن این مشکل حل شده و ما ارتباط 
با خیریه های سالمت داریم.  و هم  با سازمان مردم نهاد سالمت  را هم  بسیار خوبی 



این ارتباط گسترده ما خیلی از مسائل و مشکالت آن ها را 
برطرف می کند، عماًل سمن ها و خیریه ها مشکل خاصی را 
که ایجاد  در این حوزه ندارند. به سبب ساختار و ارتباطی 
شده است و از این منظر با مشکالت جدی رو به رو نیستیم.

ضرورت تشکیل معاونت اجتماعی چه بود و دلیل اینکه دو 
اداره کل خیریه ها و سمن ها جدا از یکدیگر هستند چیست؟
و  اجتماعی  رویکرد  بر  مبتنی  را  اجتماعی  معاونت  ما 
که  سالمتی  و  اجتماعی  این  و  دادیم  شکل  سالمت 

می گوییم یکی بر مبنای مشارکت مردم، همکاری های بین بخشی، 
کاهش  و  کنترل  به  توجه  و  سالمت  در  ،عدالت  مردم  سالمت  سواد  ارتقا 

آسیب های اجتماعی است. این ها دالیلی است که معاونت اجتماعی شکل گرفت. 
در درون معاونت اجتماعی نیز به موضوعاتی مانند خیریه ها، سازمان های مردم نهاد 
گروه های داوطلب و جهادی  کانون های سالمت، حمایت و راه اندازی از  ، راه اندازی 
کشور خواستار فعالیت هستند، می پردازیم. همچنین مسائل مربوط به  که در سطح 
فرهنگ سالمت که موضوع بسیار مهمی است نیز از موضوعاتی بود که به آن پرداختیم. 
کردیم، به  کل سازمان های مردم نهاد و خیریه ها را ایجاد  در خصوص اینکه چرا ادارۀ 
سبب اهمیتی است که این دو حوزه داشته اند. البته در آینده به دلیل اینکه ساماندهی 
جدیدی در مجموعۀ معاونت ایجاد می شود، این دو اداره را باهم ادغام می کنیم؛ ولی 
در شروع راه اندازی ضرورت داشت این کار انجام شود و در پیشبرد کار خیلی مؤثر بود.

در  تمرکز  نبوِد  وارد است،  امر خیر  کمیت در مدیریت  به نقش حا که  از نقدهایی  یکی 
که در این حوزه فعال اند.شما  مجوزدهی و نظارت است و همچنین نهادهای مختلفی 

وضعیت فعلی را چطور ارزیابی می کنید و به نظرتان وضعیت مطلوب چیست؟
در حال حاضر بر اساس مصوبۀ هیئت وزیران در سازمان های مردم نهاد و خیریه ها مرجع 
صدور مجوز وزارت کشور شناخته شده است و وزارت کشور از دستگاه های تخصصی 
استعالم  بهداشت  وزارت  از  سالمت  حوزۀ  در  مثال   برای  می کند؛  استعالم  مربوط 
می کند. خوشبختانه  سرعت کار خوب بود، البته طی چند ماه اخیر سرعت کار کمی 
کندتر شده است .ولی با توجه به اینکه مشکالت را به وزارت کشور منتقل کردیم، امید 
است اقدامات الزم  را انجام دهند تا شاهد صدور مجوز در زمان محدودتری باشیم.
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مردم در اقدامات خیرخواهانه 

حیطۀ بهداشت عمـدتاً سمت 

د ، مانند ساخت 
حوزۀ درمان می رون

 و...  در حالی که 
بیمارستان

شاید اولویت ها به ترتیب ،

فعالیت های پژوهشی، بهداشت ، 

ی و دانشجویی 
فعالیت های آموزش

درمان است.  و بعد حوزۀ



بیشتر خیریه ها و سمن های حیطۀ سالمت در بخش درمان فعالیت می کنند، آیا سیاست 
و برنامۀ خاصی دارید که این مجموعه ها را به سمت پیشگیری هدایت کنید؟

سمت  به  فعالیت ها  است  امید  است،  شده  انجام  خّیران  با  که  کراتی  مذا طی 
با  آینده هم  در  و  بیشتر سوق داده شود  پژوهش،  و  تولید   ، آموزش  یعنی  پیشگیری، 
کردیم، حتمًا سمت وسوی نیکوکاران به سوی پیشگیری  که پیش بینی  سازوکارهایی 
نیکوکاران  که  کشور  غرب  زلزلۀ  مثل  کردیم  ورود  موضوع  این  در  البته  رفت.  خواهد 
کز بهداشتی را ساختند و در خیلی از شهرها ساخت خوابگاه دانشجویان  نیز با  مرا

خّیران بوده است.

برنامه ها و سیاست های وزارتخانه برای جلب مشارکت های مردمی و کمک های خیریه ای 
چیست؟

که نیازهایمان را در سطح دانشگاه ها به مردم  که مدنظرمان بوده است این بود  کاری 
که اعالم شده،  اقدامات خیرخواهانه خودشان را  کردیم و مردم بر مبنای نیازی  اعالم 
انجام می دهند. در همین ارتباط برای 580 بیمارستان دولتی که داریم خیریۀ پشتیبانی 
شناسایی  را  بیمارستان ها  نیازهای  خیریه ها  این  کردیم.  راه اندازی  بیمارستان 
که شرایط مالی مناسبی دارند ایجاد می کنند، نیاز  که با افرادی  می کنند و با تعاملی 
در  بیمارستان ها  پشتیبانی  خیریه های  راه اندازی  می کنند.  مرتفع  را  بیمارستان ها 
جذب مشارکت مردم خیلی تأثیرگذار است و بخش عمده ای از نیازهایشان را برطرف 
در  خیرخواهانه  اقدامات  برای  جدیدی  سازمان دهی  هستیم  این  به دنبال  می کند. 
حوزۀ بهداشت نیز انجام دهیم .امیدواریم با راه اندازی این مجموعه شاهد مشارکت 
کار انجام  گسترده تر مردم در حوزۀ بهداشت هم باشیم. البته 70 الی 80 درصد این 
می دهیم.در  انجام  دولت  همین  در  حتمًا  هم  باقی مانده  درصد  چند  و  است  شده 

سال گذشته غریب 1700 میلیارد تومان کمک های مردمی  داشتیم.
سال 1395 حدود 1500 میلیارد تومان کمک های مردمی داشتیم.

حدود 723 سازمان مردم نهاد در حوزه سالمت فعال اند و حدود 890 خیریۀ سالمت داریم.
که راه اندازی کنیم. کردیم  حدود 580 خیریۀ پشتیبان بیمارستان پیش بینی 

کشور داریم. گروه داوطلب جهادی مختلف در نقاط   243
در حوزۀ مشارکت مردمی 1400 الی 1410 کانون سالمت در سراسر کشور راه اندازی شده است.
که اهتمام جدی در سطح دانشگاه ها وجود دارد  همۀ این ها نشان دهنده این است 

و از مشارکت مردم بهره مند می شویم و اقدامات خیرخواهانه توسعه خواهد یافت.
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این اقدامات بر مبنا و ارزیابی خاصی صورت می گیرد که در کدام مناطق انجام شود؟
کرمان ، تبریز و...(  بله ، مشارکت مردم بیشتر در استان های برخوردار است)مشهد ، 
شهرهایی که برخوردارند مشارکت مردم بیشتر است. گروه های داوطلب جهادی را عمدتًا 
در مناطق محروم می فرستیم. برخی از مردم هم اقدامات خودشان را در مناطق محروم 
کمک هایشان  می برند، ما هم اولویتمان مناطق محروم است. ولی بعضی از خیرین 
یا در آن متولد شده اند. و  که در آن سکونت داشته اند  انجام می دهند  را در شهری 

برنامه وزارتخانه برای استفاده از ظرفیت فعالیت های داوطلبانه در ارتقا سالمت جامعه چیست؟
راه اندازی کانون های سالمت برای اینکه مردم در حوزۀ سالمت مشارکت کنند و حمایت 
از گروه های داوطلب جهادی مختلف و متخصص تا در مناطق محروم حضور یابند.

محوری و شاخص ترین کارهای صورت گرفته در این حوزه ها چیست؟
کارها عبارت اند از: کار عمده به اعتقاد من که در این دوره انجام شده است. این  سه 

1. اجرای طرح تحول سالمت؛
2. توسعۀ زیرساخت های سالمت )25هزار تخت بیمارستانی جدید ساخته شد، 45 
هزار تخت بیمارستانی مرمت و بازسازی شد , بالغ بر 7 هزار مرکز درمانی بهداشتی در 

گرفت.(؛ کشور ساخته شد و آماده بهره برداری قرار 
سالمت  به  مربوط  برنامه های  در  جدی تر  مردم  ،یعنی  سالمت  شدن  اجتماعی   .3

مشارکت کردند.
این سه کار جدی و محوری ای بود که صورت گرفت، البته خاطرنشان کنم فعالیت های 
بوده اند. شاخص  که  است  شده  انجام  هم  خوبی  و...  پژوهشی،فرهنگی  آموزشی، 
باید  که  کلیدی است  از نقاط  به اعتقادم یکی  استمرار اجرای طرح تحول سالمت 
کید  تأ ولی  گرفته است؛  اقدامات پیشگیرانۀ خوبی صورت  کرد.  توجه  آن  به  حتمًا 
کند. در حوزۀ اجتماعی شدن  گسترش بیشتری پیدا  که این دامنه باید  ما این است 

کارهای بیشتر و بهتری انجام شود. کید شده  سالمت تأ
کنیم، از ظرفیت سازمان و نهادهای  باید زمینه های مشارکت مردم را جدی تر فراهم 
کثر 25  بیشتر استفاده شود. چون ما مدیران نظام سالمت می گوییم:»حدا مختلف 
سالمت  نظام  مدیریت  از  خارج  درصد   75 داریم،  نقش  مردم  سالمت  در  درصد 
است«، یا دست مردم و یا در اختیار نهادهای دیگر است. این 75 درصد را خیلی 

که بر رویکرد اجتماعی شدن سالمت اثرگذار است. کنیم، البته  که فعال  مهم است 



گریبان گیر  که ممکن است  از مسائلی  یکی 
خیـــــــریه ها شود، تخلف سیـــــــــاسی است. 
به  سمن ها  از  برخی  که  شده  مشاهده  بارها 
جرم انجام تخلف سیاسی توبیــخ شده اند. 
سمن   آن  مســـئوالن  که  است  حالی  در  این 
چنین تخلفی را اســــــــاسًا رد می کنند.  برخی 
سازمان های  برای  که  دارند  را  اعتقاد  این 
سیــــــــاسی  فعالیت  حدومــــــرز  غیــــــردولتی 
به درســـــــتی در قانون مشخص نشده است. 
سهیل معینی در این خصوص می گوید خط 
قرمز برای تشکل های غیردولتی این است که 
وارد ساز  وکارهای سیاسی شوند؛ یعنی مانند 
روند  در  دخالت  اصلی شان  هدف  احزاب 
کشف قدرت سیاسی شود. این دخالت در 

چالش های حقوقی 
خیریه ها و سمن ها

کافی است تا اندکی پای صحبت فعاالن سمن ها و خیریه ها بنشینیم تا متوجه شویم 
متصدیان این حوزه با چه مشکالتی روبه رو هستند. چالش هایی که بخش درخورِ توجهی 
از آن ها ریشه در موضوعات حقوقی دارد. مواردی همچون »فرایند طوالنی اعطای مجوز«، 
»خأل قانونی در برخی حوزه ها و نبوِد قانون مشخص«، »پول شویی«، »فرار مالیاتی«، 
»تخلفات سیاسی« و پاره ای از مسائل دیگر که همگی ریشه در نبود سازوکار قانونی 
مشخص دارد. برای بررسی این موضوع  نظر دو تن از فعاالن این حوزه را جویا شدیم. 
سهیل معینی، مدیرمسئول روزنامۀ ایران سپید و رئیس هیئت مدیرۀ انجمن باور، به همراه 
محرم یوسفی سادات، مدیر موسسۀ توانمندسازی فرهیختۀ اردبیل، به برخی سؤاالت در 
زمینۀ چالش های حقوقی پیِش  روی خیریه ها پاسخ می دهند.

نیلوفر حیدری
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واقع خلط وظیفۀ سمن  و خیریه  با حزب است که هر دو یک تشکل غیردولتی هستند. 
اما در اینکه سازمان های غیردولتی در روند سیاسی کشور به هیچ عنوان نباید دخالت 
کنند، مرز ظریفی وجود دارد. این سازمان ها می توانند نگاهی به عرصۀ سیاست داشته 
کسب یا توزیع قدرت سیاسی باشد،  باشند؛ اما این نگاه نباید به معنای تالش برای 
که قدرت های سیاسی را به طرف اهداف سمن   سوق دهند.  بلکه به این معناست 
که  کنند  به عنوان مثال سمن ها حق دارند از سیاست مدارانی در انتخابات حمایت 
کار قرار می دهند و قصد دارند در برنامه ریزی های سیاسی  اهداف آن ها را در دستور 
که  کار را انجام می دهند. چیزی  کنند. در همه جای دنیا هم این  این نیازها را لحاظ 
کید بر نوع سازوکار است که هدف در اینجا توزیع و کشف قدرت نیست،  مهم است تأ
بلکه استفاده از سیاست مداران و اهرم های توزیع قدرت سیاسی به منظور اجتماعی و 

غیرانتفاعی است؛ بنابراین در همین حد حق دخالت دارند. 
قانونی  سازوکارهای  برخی  به  اشاره  با  خصوص  این  در  یوسفی سادات  محرم  اما 
شده  سعی  شد،  اجرایی   81 سال  در  که  دولت  آئین نامۀ  در  زمینه  این  در  می گوید 
کند.  تعریف  باشند،  غیرسیاسی  باید  غیر دولتی  سازمان های  که  را  مرز  این  است 
که فعالیت  کرده  اما این آیین نامه مفهوم »غیرسیاسی« را صرفًا به این معنی تفسیر 
احزاب  قانون  با  مغایر  و  سیاسی  قدرت  کسب  جهت  در  غیردولتی  سازمان های 
نباشد. مشکل اساسی این است که کار سیاسی و فعالیت سیاسی در حوزۀ سیاست 

هنوز تعریف شده نیست. 
رفتار  باشند،  نداشته  سیاسی  فعالیت  سمن ها  می گویند  وقتی  می افزاید:  یوسفی 
سیاسی را از این موضوع تفکیک نکرده است؛ یعنی مراجعی که قضاوت می کنند این 
دو را از هم تفکیک نمی کنند. به عنوان مثال، شرکت در انتخابات یک رفتار سیاسی 
که مطبوعات، احزاب و... قانون  است. بنابراین بهترین راهکار این است همان طور 

دارند، برای خیریه ها هم در این زمینه قانون متناسب و مشخصی تصویب شود.   
از چالش های حقوقی پیِش  روی  برای خیریه ها یکی دیگر  کز صدور مجوز  تعدد مرا
کارایی  که این موضوع آسیب جدی به  فعاالن این حوزه است. برخی بیان می کنند 
کرده است. اما سؤال این است در صورت نبود سازوکار هرچند  فعالیت خیریه ها وارد 

کنونی، چه سازوکاری می تواند بهینه باشد؟  معیوب 
کز متعدد صدور مجوز قطعًا آسیب زا  سهیل معینی در این زمینه اعتقاد دارد وجود مرا
که این امر باید  کشور متولی صدور مجوز باشد. چرا است و بهتر است یک مرکز در 
کم باشد و اطالعات مربوط  استاندارد باشد و رویۀ مشخصی در صدور مجوز ها حا



سازمان های  فعالیت  شود.  ضبط  و  ثبت  واحد  مرکزی  در  خیریه ها  و  سمن ها  به 
گر هر سازمانی بخواهد رویۀ  ا باید چارچوب قانونی واحدی داشته باشد.  غیردولتی 
کشور  که اکنون شاهد این مسئله در  خود را در پیش بگیرد، قطعًا آسیب زا خواهد بود 
کشورهای  هستیم. رییس هیئت مدیرۀ انجمن باور معتقد است برای این مسئله  در 
کشورها عمومًا مرجعی وجود  توسعه یافتۀ دنیا روال مشخصی وجود دارد. در اغلب 
کشور ما ثبت سمن ها  که سازمان های غیردولتی در آن ثبت می شوند؛ ولی در  دارد 
دنیا است.  کشورهای  از  بسیاری  برخالف  آن ها، دقیقًا  بر  نظارتی  روند  و  و خیریه ها 
ادامه  اما در  را آسان می گیرند؛  کشورها مراحل صدور مجوز  آن  که در  بدین صورت 

نظارت هایی که دستگاه ها بر فعالیت خیریه ها اعمال می کنند بسیار دقیق است. 
دقت نظر  با  مالیاتی  و  مالی  مسائل  زمینۀ  در  خصوصًا  نظارت  »این  می افزاید:  ی  و
روند صدور مجوز  یعنی  برعکس است.  کاماًل  ایران موضوع  اما در  صورت می گیرد. 
بسیار سخت و پیچیده است و ضوابطی اعمال می شود که اساسًا هیچ لزومی ندارد. 
نظارتی  آن  فعالیت  بر  فعالیت می کند، چندان  به  که خیریه شروع  سـپس هنگامی 
اعمال  چندانی  نظارت  اصاًل  مالی  موضوعات  در  که  به گونه ای  نمی گیرد.  صورت 
که همه در نظارت بر فعالیت  خیــــــــریه ها  نمی شود. نکته ای مهم در اینجا این است 
که موجب اختالف نظــــــر است، مفــــــــاد نظارت و چگونگی  توافق دارند، آن چیــــــزی 

نظارت است«. 
معتقد  خصوص  این  در  خیریه ها  فعاالن  از  دیگر  یکی  یوسفی سادات،  محرم 
است: »اولین آسیب به خود سمن ها و خیریه ها وارد می شود. چون عده ای 
و  آشفتگی  به دلیل  دهند،  انجام  خیریه ای  کار  می خواهند  که 
کمتری  کشور انگیزۀ فعالیت  به هم ریختگی این مسئله در 
دارند. باید قانون مشخصی وجود داشته باشد. اما قوانین 
نشده  تعریف  خیریه ها  ماهیت  اساس  بر  چون  موجود، 
است، عماًل کارایی هم برای آن ها ندارد. در هیچ جای دنیا 
کار عام المنفعه مشمول مالیات  برای  که  این گونه نیست 

ثانویه شوند«.
یوسفی به یکی دیگر از چالش های خیریه ها، یعنی تعامل 
و در خصوص  این حوزه می پردازد  با  کمیتی  نهادهای حا
می کند.  اشاره  نکته  دو  به  حوزه  این  به  کمیت  حا دیدگاه 
کمیت به این حوزه است؛  از نظر وی مشکل اول نگاه حا

روند نظارتی بر خیریه ها 

در کشور ما برخالف 

بسیاری از کشورها است. 

یعنی روند صدور مجوز 

ت و پیچیده است 
بسیار سخ

اما هنگامی که خیریه شروع به 

فعالیت می کند، بر فعالیت آن 

نظارت چندانی نمی شود.
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کمیت به سازمان های غیردولتی، تعیین کننده مسیر پیش  روی  که نوع نگاه حا چرا
کمیت نگاه درستی به این فعالیت ها داشته باشد و  گر حا آنهاست. از نظر یوسفی ا
کند،  کنار بگذارد و با دیِد فرصت به این حوزه نگاه  نگاه مبتنی بر تهدید انگاری را 
قوانین موجود و چالش های مربوط به آن ها می تواند تسهیل شود. به عقیده یوسفی 
که در جامعه نشان می دهند، در  نوع واکنش هایی  بر اساس  باید  خود خیریه ها هم 
شکل گیری  هرچه بهتر این نگاه نقش داشته باشند. وی می افزاید: »اما مسئله دیگر 
که  نیز  اندازه  هر  کمیت  حا یعنی  است.  زمینه  این  در  شفاف  قانون  سازوکار  وجود 
تغییر  نیز  زمان  و در طول  که اجتناب ناپذیر است  باشد  دیدگاه های متنوعی داشته 
واقع  در  باشد.  راهگشا  زمینه  این  در  می تواند  شفاف  بسیار  قانونی  وجود  می کند، 
شکل گیری،  تأسیس،  از  خیریه ها  فعالیت های  همه  آن  اساس  بر  که  جامعی  قانون 
مناسبات، سیاست های حمایتی، نوع برخوردها و مجازات در آن دیده شود، تا حد 
زیادی می تواند این چالش ها را برطرف کند. در آن صورت اهرمی در دست شهروندان 

کنند«.  که به استناد آن قانون چالش ها را برطرف  وجود دارد 
که حقوق و مشکالت سمن ها  فعاالن حوزه خیریه ها بارها از نبوِد اتحادیه یا انجمنی 
چنین  تشکیل  صورت  در  دارند  اعتقاد  برخی  کرده اند.  گالیه  کند،  پیگیری  را 
کنند؛ چراکه چنین نهادی  کارایی بهتری فعالیت  اتحادیه ای، خیریه ها می توانند با 

می تواند خیریه های کشور را توانمند کند.  
تشکل  ایجاد  خیریه ها  ازجمله  غیردولتی  تشکل های  برای  معینی  سهیل  دیدگاه  از 
حمایتی ضروری است. وی اضافه می کند:» یک سازمان با اصطالح تسامح صنفی 
گر نقض قانونی  کند، ا که منافع عمومی  و بحث های حقوقی را دنبال  به این معنی 
کند،  استفاده  قضایی  و  حقوقی  سازوکارهای  از  بیفتد  اتفاق  علیه شان  تبعیضی  یا 
وکیل بگیرد، آموزش های الزم را برای این ها بگذارد، محلی باشد برای تبادل تجربه و 
کز تصمیم گیری به نظر می آید خیلی  به خصوص صدای واحد آن ها شود. منتهی در مرا
کارها  که این تشکل می تواند برایشان خیلی از  از خیریه ها به این فرهنگ نرسیده اند 

را انجام دهد«. 
معینی به مشکالت مالیاتی خیریه ها نیز اشاره می کند و در خصوص شفافیت قوانین 
مالیاتی  قوانین این حوزه را بسیار نا شفاف می داند. مدیرمسئول روزنامۀ ایران سپید 
کافی نمی داند.  وجود ماده 139 یا 172 قانون مالیات های مسـتقیم را به هیچ عنوان 
تا به حال  و  این ناشفافی  باید به طور شفاف و دقیق تعریف شوند  کـه این مواد  چرا
که باعث  تی  کرده است. مشکال برای خیریه ها و سمن ها مشکالت زیادی را ایجاد 



کنند. از  شده است فعاالن در ادارۀ دارایــی جرائـم  و مالیات های سنگین  پرداخت 
به  فعالیت های بخـــــــــش غیردولتی   باید فصلی در قانون مالیـــــــات ها  نظر معینی  
قوانین  جدی  به صورت  و  کند  پیدا  اختصاص  شفاف  به صورت  غیرانتفاعی   و 
از ظرفیت های بخش  فعلی اصالح شوند. در حال حاضر سمن ها عماًل نمی توانند 
دارند،  را  هیئت وزیران  مصوبه  که  سمن    چند  فقط  زیرا  کنند.  استفاده  خصوصی 
و  تبعیض آمیز  بسیار  این  و  کنند  استفاده  خصوصی  بخش  کمک های  از  می توانند 

محدودکننده است. 
وی ادامه می دهد: »در شرایطی که دولت منابع محدودی دارد می توانیم از منابع بخش 
گر پولی را وارد بخش   خصوصی استفاده کنیم، به شرط اینکه بخش خصوصی بداند ا
سمن  و خیریه ای  می کند، معاف از مالیات است. بنابراین باید اصالحیه ای حتمًا 
کند و در چهارچوب آن  که این موارد را شفاف حل  در قانون مالیات ها صورت بگیرد 
قانون مشخص شود. از طرفی، باید مرکز نظارتی بر سازمان های غیردولتی هم، مرکزی 
به همان جایی  را  اینکه مالیات ها  نه  باشد،  ادارۀ  مالیات  تخصصی و سراسری در 

که شرکت ها و سازمان های تجاری هستند«.  ارجاع دهند 
مالیاتی  فرار  و  پول شویی  زمینۀ  در  بازدارنده  قوانین  بودن  ناقص  به  اشاره  با  معینی 
سازمان های  به عنوان  را  خیریه ها  و  دنیا  سمن ها  کشورهای  کثر  ا »در  می گوید: 
آن ها  به  را  فعالیت  فضای  بیشترین  می پذیرند.  آزادانه  دولت  کنار  در  ظرفیت ساز 
می دهند و در واقع اجازه می دهند آن ها ظرفیت های اجتماعی را به نفع این اهداف 
کشور ما متأسفانه به دلیل اینکه دیِد امنیتی دربارۀ  سمن ها و  کنند. ولی در  بسیج 
که این ها بیشتر  که غالب است این است  کنونی وجود دارد،  دیدگاهی  خیریه های 

تهدید هستند تا آنکه فرصت باشند«. 
کشور ما  عمیق شده و انواع  که بحران های اجتماعی در  کنون  وی ادامه می دهد: »ا
گون خودشان معترف هستند  گونا گرایش های سیاسی مختلف به انحاء  دولت ها با 
که دولت به تنهایی نمی تواند بار این مشکالت را بردارد، طبیعی است که سازمان های 
مردم نهاد باید به کمک دولت بشتابند«. معینی اعتقاد دارد با سامان دهی ظرفیت های 

کرد.  مردمی و جهت دهی روندهای اجتماعی می توان مشکالت را حل 
از  نکردن  استفاده  به  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  سمن ها  حوزه  فعال  این 
کشور  کار داوطلبانه در خیریه ها اشاره می کند و می گوید: »کار داوطلبانه در  ظرفیت 
که  گفت شما هنگامی  کار داوطلبانه باید  ما تعریف نشده و مبهم است. در اهمیت 
آن  علمی،  رزومه  از  جدا  کنید،  ثبت نام  جهان  در  معتبر  دانشگاهی  در  می خواهید 
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یعنی  است.  شما  اجتماعی  فعالیت های  می شود،  شما  پذیرش  موجب  که  چیزی 
امتیاز می گیرید.  بوده اید،  گر بدانند شما فعال اجتماعی  ا از دانشگاه ها  در بسیاری 
چون که می گویند چنین فردی یک انسان بی تفاوتی نیست و در جامعه منشأ اثر بوده 
اشاره  داوطلبی  بیمه  به  داوطلبانه  کار  خصوص  در  قانون  لزوم  بر  عالوه  وی  است«. 
که باید لحاظ شود. همچنین  می کند و می گوید:» مسئله دیگر بیمه این افراد است 
کاری داوطلبان لحاظ شود و به شکلی پاداش بگیرند تا  کار داوطلبی در سوابق  باید 
سازمان های  قوانین  از  بخشی  کل  در  دهیم.  توسعه  کشور  در  را  ظرفیت  این  بتوانیم 
تعریف  کار داوطلبانه  برای  و ظرفیت سازی  توسعه  غیردولتی می تواند تحت عنوان 
اینکه  برای  اما  داریم.  کشور  در  داوطلب  نیروهای  از  عظیمی  پتانسیل  که  چرا شود. 
کارشان دیده می شود، باید تدابیری داشته باشیم تا  که  کنند  داوطلبان هم احساس 

کنیم«. افراد بیشتری را جذب 
معینی در بخش دیگری از سخنان خود به نبود قانون جامع برای حمایت از فعالیت 
در  وی  می کند.  اشاره  زمینه  این  در  جدید  نگاه  ضرورت  به  و  می پردازد  خیریه ها 
پیش نویسی  همان  در  می گوید:»  مردم نهاد  سازمان های  قانون  پیش نویس  خصوص 
که تدوین شده، باز نگاه سنتی وجود دارد و نهاد های دولتی در آن نقش پررنگی  هم 
که دستگاه های  نداریم  تردیدی  و  کاماًل می پذیریم  را  امنیتی  ما دغدغه های  دارند. 
که در تمام زمینه ها دارند، در فعالیت های سمن   و خیریه  کلی را  امنیتی آن نظارت 
کردن آن،  فضا  هم باید داشته باشند. اما به نظر می رسد با درک این دغدغه و لحاظ 
که  است  این  مسئله  باشد.  بازتر  خیلی  است،  کم  حا اکنون  که  چیزی  از  می تواند 
باید صورت بگیرد، اعمال نمی شود.  که  علی رغم این همه دغدغه ، نظارت آن طور 
این در حالی است  و مطالبه گری است.  هدف سمن ها تجمیع خواسته های مردم 
کمتر مطالبه گر بود است. این موارد را باید در قانون خیلی  کشور ما این بخش  که در 

کرد و با نگاه جدید امروزی نوشته شود«.        شفاف مطرح 
این فعال حوزه سمن ها به نبود شفافیت در فعالیت های خیریه می پردازد و اعتقاد 
به صورت  خیریه  سازمان  یک  ورودی  منابع  که  باشند  داشته  اطالع  مردم  گر  ا دارد 
گزارش عملکرد موسسات هم توسط نهادهای رسمی مانند  دقیق ثبت  می شود، و 
قرار  نظارت  تحت  مردم  خود  توسط  هم  و  رسمی  شبکه های  نظارتی،  دستگاه های 
ایجاد  زمانی  ابهام  نظر معینی  از  ماند.  باقی نخواهد  برای بی اعتمادی  گیرد، دلیلی 
نهایت  در  ابهام  این  و  ندارند  اطالع  خیریه ای  سازمان های  روند  از  مردم  که  می شود 

که مثاًل در این حوزه فساد وجود دارد.  تبدیل به ظن قوی خواهد شد 



مجتبی اصغری

چالش های امر خیر را می توان از 

منظرهای مختلفی بررسی کرد؛ 

از دیدگاه حاکمیتی، حقوقی، فقهی و ... 

 دکتر نعمت اهلل موسی پور 

دبیرعلمی همایش ملی خیر ماندگار 

این چالش ها را از منظری علمی، 

بیان می کند. متن کامل این مصاحبه  با عنوان 

»چالش های نیکوکاری در ایران امروز چیست؟« 

در خبرگزاری ایکنا در تاریخ 29 آبان 1397 

منتشر شده است.
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کار خیر در   به عنوان دبیر علمی همایش های ملی خیر ماندگار از نظر شما چالش های 
ایران چیست؟ توضیح بیشتری درباره چالش های حقوقی، اقتصادی و ... در زمینه امور 

خیریه بدهید.
تا  گذشته، تالش های خوبی شده است  که تقریبًا در چند سال  امر این است  واقع 
به  که عمدتًا فردبنیان هستند  کنند؛ خیریه هایی  نهادهای خیریه اجتماعاتی پیدا 
گرچه در مواردی  نهادهایی اجتماعی و جمع بنیان تبدیل شوند. این فردبنیان  بودن 
چالش  نوعی  و  نیست  پذیرفتنی  دیگر  امروزه  اما  است؛  می شده  محسوب  ُحسن 
توان  به  به شدت  اقدامات خیریه  در  که  این است  محسوب می شود. چالش دیگر 
دهد،  انجام  خیر  کار  می کند  اراده  که  کسی  یعنی  هستیم؛  وابسته  خیرین  دانشی 
فقری  با  خیر  امور  در  نیازسنجی  شود.  انجام  خیری  کار  »چه«  که  می گیرد  تصمیم 
تالش  فقر  این  رفع  برای  کنون  تا علمی  نهادهای  متأسفانه  است.  مواجه  جامعه  در 
را  نیکوکارانه  سرمایه گذاری  اقتضای  و  جامعه  توسعه  اصلی  زمینه های  تا  نکرده اند 
گذشته وضعیتی  که جریان خیر از  توضیح دهند. موضوع بااهمیت دیگر این است 
رقابت گونه برای جریانات حکومتی داشته است. در واقع 
کار  دارند  که دوست  جریانات حکومتی در عین حالی 
کاهش  آن ها  مشکالت  از  مشکلی  تا  شود  انجام  خیر 
کار خیر منجر به  کند، در عین حال دوست ندارند  پیدا 
شود.  و...  ملی  محبوب  چهره های  محلی،  قدرت های  تولید 
کمرنگ  شدن خّیر چالش محسوب  این دوگانه نیاز به خّیر و در عین حال 
می شود. همچنین امر خیر نیازمند بنیان های اطمینان بخش اقتصادی است، 
که  یابد  اطمینان  عمومی  اقتصاد  نظر  از  بتواند  خیر  امر  به  اقدام کننده  یعنی 
گر آسیبی اقتصادی به وجود  کارش اثر پیش بینی شدۀ خود را خواهد داشت و ا
حمایت  بانکی  نظام  خصوص  به  و  اقتصادی  نظام  کند.  جبران  بتواند  آمد، 

سیستماتیکی از نیکوکاران نمی کند.

چالش های امر خیر را می توان از 

منظرهای مختلفی بررسی کرد؛ 

از دیدگاه حاکمیتی، حقوقی، فقهی و ... 

 دکتر نعمت اهلل موسی پور 

دبیرعلمی همایش ملی خیر ماندگار 

این چالش ها را از منظری علمی، 

بیان می کند. متن کامل این مصاحبه  با عنوان 

»چالش های نیکوکاری در ایران امروز چیست؟« 

در خبرگزاری ایکنا در تاریخ 29 آبان 1397 

منتشر شده است.

در حال حاضر با رایزنی های بنیاد خیریه راهبری آالء 

توانستیم مرکز پژوهشی امر خیر را با همکاری دانشگاه اصفهان 

در این دانشگاه دایر کنیم. یکی از کارهای پیش بینی شده 

برای این مرکز این است که انتشار مجله را دنبال کنند.
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می توان گفت شناسنامه ای برای خّیر نیاز هست تا بانک با تسهیالتی از آن پشتیبانی کند؟
کند باید بتواند پول را  بله، حتی مثاًل خّیری از آمریکا می خواهد اینجا سرمایه گذاری 
کار  گر خّیران ایرانی می خواهند  کند، یا اینکه ا به ایران منتقل و با ریال اینجا هزینه 
خیری در جای دیگر دنیا انجام دهند، نظام پولی و سرمایه ای ما باید بتواند از آن ها 
گفته  شود اینها می تواند به مفاسد اقتصادی  کند. ممکن است به سرعت  پشتیبانی 
ممکن  اقتصادی  و  اجتماعی  کارهای  بقیه  مگر  می گوییم  پاسخ  در  که  شود  منجر 
گر نظارت انجام نشود، معلوم است که فساد به وجود  نیست منجر به مفاسد شوند؟! ا
نیکوکاری  فقه  که  معنا  این  به  است.  فقهی  چالش  چالش ها  از  دیگر  یکی  می آید. 
نداریم. بحث نیکوکاری فقط وقف نیست و می تواند فعالیت های عمومی اجتماعی 
را هم شامل شود. امروزه، موضوعات خیر خیلی گسترده  هستند. البته معتقدم وقف، 
کم کاری متخصصان حوزوی فقه  که سابقه ای بسیار طوالنی در ایران دارد، به واسطه 

قوی ندارد، چه برسد به اینکه فقه نیکوکاری داشته باشیم.

دومین همایش ملی خیر ماندگار چقدر می تواند این چالش های فقهی را ساماندهی کند؟
به  باید  کس  هر  که  است  سفره ای  کردن  پهن  مثل  همایش ها  این  برگزاری  اصواًل 
دلخواه خود بر آن بنشیند و غذایش را هم با خود بیاورد تا همه با هم سهیم شوند. 
که  که نذری بدهد، بلکه از آن سفره هایی است  این سفره از آن سفره هایی نیست 
این  به  پاسخگویی  در  کامل  توفیق  می کنند!  ادا  را  خود  نذر  آن  در  نذری دهندگان 
برمی گردد.  هستند  علمیت  این  واجد  که  کسانی  عاملیت  به  چالش ها 
محققان خوبی در حوزه و دانشگاه وجود دارند که  می توانند به حوزه 

کنند.   فقهی همایش ورود 
کرده ایم؛  را دنبال  راه  برای حضور متفکران در همایش دو 
اندکی  تعداد  که  این است  راه دوم  بود.  فراخوان  راه  اولین 
کنند. در حوزه  را دعوت می کنیم تا در همایش سخنرانی 
و موضوعات متعدد است  داریم  را مدنظر  کسانی  دعوت 
کم؛ بنابراین در همه حوزه ها نمی شود  گنجایش همایش  و 
در  که  کسانی  داریم  انتظار  بیشتر  کرد.  دعوت  سخنران 
زمینه های مختلف امور خیریه، اندیشه و ایده ای دارند در 
همایش حاضر شوند، مقاله بفرستند و با کمیته های علمی 

ارتباط برقرار کنند. 

ی از چالش های ما 
یک

پرورش ندادن نیروی انسانی 

متخصص برای امور خیر و 

خیریه هاست. در ایران 

گرایش های رشته مدیریت 

بسیار است، در حالی که 

ی از آن به مطالعات 
گرایش

امور خیریه نمی پردازد.



یکی دیگر از چالش های ما پرورش ندادن نیروی انسانی متخصص برای امور خیر و 
خیریه هاست. در ایران گرایش های رشته مدیریت بسیار است، در حالی که گرایشی از آن 
به مطالعات امور خیریه نمی پردازد. گرایش های مدیریت در دوره ای بسیار شدند و بیش 
از ۲۰ گرایش مدیریت وجود داشت؛ اما یک گرایش برای مدیریت امور خیریه به وجود نیامد.

قباًل خبر دادید که قرار است به زودی رشته تحصیلی »مطالعات و مدیریت امور خیریه«، 
نشریه علمی »مطالعات امر خیر« و انجمن علمی »مطالعات نیکوکاری و امور خیریه« ایجاد 
شود؛ اما توضیح بیشتری ندادید. آیا امکان دارد در این مجال دربارۀ این خالقیت های 

جدید توضیحاتی بدهید؟
کاری انجام می دهیم. برای بخش  که چه  در واقع فرایند عملی آن را توضیح ندادم 
تا  کردیم  کار می کند، دعوت  امر خیر  آموزش  در حیطۀ  که  را  کسانی  از  نفر  اول یک 
این  ببیند.  تدارک  خیریه«  امور  مدیریت  و  »مطالعات  رشتۀ  برای  پیش نویسی 
انجام دادم. وقتی  را روی آن  گرفتم و اصالحاتی  ایشان  از  بار من  را یک  پیش نویس 
پیش نویس تهیه شود متخصصان آن را بازبینی و به چهارچوب رشته تبدیل می کنند. 
که آن را در قالب  کردن این چهارچوب دو راه داریم: یک راه این است  برای عملیاتی  
کاربردی بدانیم  کنیم و آن را رشته ای از جنس رشته های  کاربردی دنبال  کز علمی  مرا
که آن را برای دانشگاه ها  که فرایند تصویب خود را دارد. یک راه دیگر هم این است 
دفتر  نام  به  دفتری  علوم  وزارت  یابد.  راه  گسترش  شورای  به  باید  که  کنیم  تصویب 
گر  کارشناسی تصویب شود. ا که باید در آنجا به عنوان رشته  برنامه ریزی آموزشی دارد 
با توجه به مقررات وزارت علوم نتوانیم رشتۀ کارشناسی آن را راه اندازی کنیم در قالب 

گرایش های مدیریت قرار می گیرد.  یکی از 
در حال حاضر با رایزنی های بنیاد خیریه راهبری آالء توانستیم مرکز پژوهشی امر خیر را با 
همکاری دانشگاه اصفهان در این دانشگاه دایر کنیم. یکی از کارهای پیش بینی شده 
کنند. االن تیم هیئت تحریریه را  که انتشار مجله را دنبال  برای این مرکز این است 
ــ  کرده ایم. براساس پیش بینی ها در این همایش باید تعدادی مقاله علمی  انتخاب 
انتشار فصلنامه  تا   کنیم  انتخاب  برای چاپ در نشریه  از میان مقاالت  را  پژوهشی 
که در پایان امسال یا ابتدای سال آینده فصلنامه مطالعات  آغاز شود. ما امیدواریم 

امر خیر منتشر شود.
دربارۀ تأسیس انجمن علمی مطالعات باید بگویم که تأسیس انجمن وابسته به رایزنی  
دانشگاه های  از  همایش  در  حاضر  اساتید  است.  همایش  پیرامونی  محفل های  در 



کز و شهرهای مختلف هستند و پیش بینی شده که در حاشیۀ همایش  مختلف و مرا
کنیم. در این  محفل کوچکی برای رایزنی دربارۀ تأسیس انجمن علمی مطالعات برپا 
و  کرده ایم  پیش بینی  انسانی  نیروی  تربیت  ارتقای  برای  کارگاه  مجموعه ای  همایش 
کارگاه  ها در روز اول همایش برگزار می شود. در پیرامون همایش یک سری محافل  این 
که یکی از آن ها محفل انجمن علمی است. انجمن علمی سازمان  پیش بینی شده 
کار خود را از وزارت علوم می گیرد. واحدی در  مردم نهاد محسوب می شود؛ اما مجوز 
که مجوز می دهد و دریافت مجوز قواعدی  وزارت علوم به نام دفتر علمی وجود دارد 

که آن قواعد را رعایت می کنیم. دارد 

چالش دیگری هم وجود دارد که به آن اشاره ای نکردید؛ پولشویی در بعضی خیریه ها.
در واقع برای اظهار نظر در چنین موضوعی باید شواهدی برای تأیید آن داشته باشم. 
که در پولشویی شریک بوده اند و محکوم شده اند؟ مثاًل  تا االن چند خیریه داشته ایم 
می دانیم که چندین شرکت خودرویی پول ناصواب از مردم گرفتند؛ اما چند خیریه تا 
کرده اند؟ فعاًل شواهدی را ندارم و فقط آن را بیشتر  کارهایی  که چنین  االن داشته ایم 
یک زمینه می دانم. آن را تصوری می دانم که شاید وجود داشته باشد و شاید هم وجود 

نداشته باشد. بنابراین آن را به صورت چالش معرفی نکردم. 
برای  آرمان های مشخص  به  برمی گردد  آن  انجام شده یک بخش  که  کار اصلی  دو 
اقتصادی  زمینه های  شفافیت  به  به  هم  دوم  کار  و  خیر  کار  و  خیریه  امور  پیگیری 
است؛  شده  انجام  کار  دو  این  باشد.  شفاف  باید  خیریه  کارهای  می شود.  مربوط 
نظارت های  طریق  از  باید  شفافیت  بحث  شرایط  هستند.  حکومتی  کار  دو  هر  اما 
می شود  این  به  ملزم  باشد  نظارت  تحت  وقتی  خیریه  یعنی  شود؛  فراهم  حکومتی 
دیگری  کار  ده ها  مثل   - نباشد  نظارت  تحت  که  خیریه ای  کند.  شفاف ترعمل  که 
قانون  فقدان  وجه  آن  بنابراین  نمی کنند.  عمل  شفاف  نیستند-  نظارت  تحت  که 
می شود  این  آن  حاصل  است.  چالش  یک  خیریه ها  کار  بر  نظارت  کمبود  و  جامع 
که فعالیت های خیریه فعالیت نسبتًا پنهانی داشته باشند. فقرمحوری زمینۀ پنهان  
از نظر  کردید امری واقع  که اشاره  را فراهم می کند. مسئله ای  و فردبنیان  بودن  بودن 
چالش  که  چیزی  آن  شود.  تلقی  چالش  بخواهد  که  نیست  خیریه ها  در  اقتصادی 
که  کمبود نظارت و شفاف نبودن به واسطۀ نبوِد قانون جامع است  محسوب می شود 
می تواند خود به چالشی اجتماعی و فرهنگی در خصوص اعتماد مردم به خیریه ها 

تبدیل شود.

ن از تشکیل 
منظور م

اجتماع و نهاد برای امور خیریه 

ت تا در آن 
اتحادیه خّیران اس

تجربه  کارهای خیر به اشتراک 

گذاشته شود. در ایران میل 

 وزارتخانه 
عجیبی به ایجاد

وجود دارد!. 



کشور به وجود  که اشاره شد قرار است این همایش اجتماعاتی برای خّیران  گونه  همان 
کند. چقدر ممکن است  کمک  بیاورد و به نوعی به تجمیع و تسهیل فعالیت های خیر 
این اقدام منجر به جریان تاریخی امر خیر از مسیر مردمی بشود؟ آیا ممکن است چنین 

تشکل هایی منجر به ایجاد سازمان یا وزارتخانه ای برای امور خیریه بشوند؟
کسی را تعطیل  که چند هزار آژانس تا منظور من از فردمحور بودن خیریه ها این نیست 
که به ارادۀ  کنیم! فعالیت ها از این جهت فردمحور است  کنیم تا اسنپ راه اندازی 
ارزیابی شخص  با  و  انجام می شود  شخص تأسیس می شود، به تشخیص شخص 
که به این افراد مشاوره دهد تا در چه زمینه ای و به  خاتمه می یابد. نهادهایی نداریم 

ن از تشکیل 
منظور م

اجتماع و نهاد برای امور خیریه 

ت تا در آن 
اتحادیه خّیران اس

تجربه  کارهای خیر به اشتراک 

گذاشته شود. در ایران میل 

 وزارتخانه 
عجیبی به ایجاد

وجود دارد!. 
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کار خیر انجام دهند. منظور من از تشکیل اجتماع و نهاد برای امور خیریه  چه شکلی 
گذاشته شود. در ایران  کارهای خیر به اشتراک  اتحادیه خّیران است تا در آن تجربه  
میل عجیبی به ایجاد وزارتخانه وجود دارد! این موضوع زمینه های فرهنگی دارد. از 
که دانایان  کمان  که سیاسیون فکر می کنند مردمان از فهم ناتوان اند و حا این جهت 
خلق هستند باید هدایت فعالیت های مردمی را به دست بگیرند. سازمان داشتن، 
کار  که آن  کردن و جوانب مختلف را دیدن لزومًا به معنای این نیست  سازمانی عمل 
کمیتی و دولتی شود. اتفاقًا می خواهم به این حرف رئیس جمهور استناد کنم که با  حا
کارشان  کارمان را خوب انجام نمی د هیم؛ ولی مردم  گفت: » ما دولتی ها  این مضمون 
کنیم  گر وقف و امر خیر را زمانی دولتی  که ا را بهتر از ما انجام می دهند!« فکر می کنم 
کمک مالی دولت نیاز ندارد، اتفاقًا شاید  کار بدتر انجام خواهد شد. خیریه به  حتمًا 
کند و  کار خیر را تسهیل  برعکس آن صادق باشد! دولت و حکومت فقط باید روند 
کنند و تجارب  که با هم تعامل  بقیه  را مردم انجام می دهند. خیریه ها باید یاد بگیرند 
و دانش را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. همایش ملی خیر ماندگار چنین فضایی را 

مهیا می کند.

طبق برآورد فعالیت های خیریه در ایران به اندازۀ درآمد نفتی گردش مالی دارند. بعضی ها 
معتقدند این حجم از گردش مالی نیاز به وزارتخانه ای دارد تا مجلس و دولت بتوانند به 

کنند. نظر شما در این باره چیست؟ آن نظارت 
در این زمینه به وزارت نیاز نداریم، به نظارت نیاز داریم، وجود قانونی جامع امکان 

یابی مؤثر را فراهم می آورد.  نظارت و ارز
را  که نظارت ها  که در قرن بیست و یکم حکومت هایی موفق تر هستند  کنید  دقت 
را  را بیشتر و مسئولیت های خود  برنامه ریزی ها  که  کرده اند نه حکومت هایی  قوی تر 
و  دهند  گسترش  را  نظارت ها  مسئوالن  که  نیست  سختی  کار  کرده اند.  سنگین تر 
کارها را باید  که این  کنند. مثاًل نهاد خیریه نهادی باشد  شاخص هایی را مشخص 
انجام بدهد، مدیر باید ویژگی هایی را دارا باشد، مکان باید این طور باشد، اعضای 
که وزارتخانه ای  تحت پوشش باید این شرایط را داشته باشند و... . اما الزم نیست 
وزارتخانه ای  که  مواردی  تمام  در  زیرا  بدهد،  انجام  را  کار  این  که  شود  راه اندازی 

کارمان بهبود نیافت. راه اندازی شد 

و سؤال پایانی اینکه با توجه به مسئولیت علمی شما در همایش و سابقه فعالیت های 



فعالیت های  کدام  خیریه،  امور  راهبری  زمینۀ  در  علمی تان 
کار خیر بادوام، مؤثر و منطبق بر توسعۀ پایدار  خیر را مصداق 

می دانید؟
این تعبیر را اخیرًا آقای محمدی به هنگام تودیع از اوقاف 
و  است  پایدار  خیر  کار  وقف  گفتند  و  کردند  استفاده 
ایشان  نظر  هستند.  جاری  خیر  کار  خیر  کارهای  بقیه 
محترم است؛ چون به هر حال سال ها در سازمان اوقاف 
کشیده بودند و بر اسم سازمانشان هم ابتدا وقف  زحمت 
کار  معتقدم  خیر.  امور  بقیۀ  سپس  و  است  شده  بیان 

خیر ماندگار برمی گردد به اینکه چه نوع خیری را دنبال می کنیم، 
یم و چقدر در بنیان گذاری امور خیر به دوام  چگونه امور خیر را بنیان می گذار

آن می اندیشیم یا چقدر آن را فردمحور و محدود به زمان کوتاه لحاظ می کنیم. در دنیا 
که چند  کردند وجود دارند  کار  که بنیاد خیریه بودند و  از بنیادهایی  و ایران برخی 
کنند. در  کار خودشان را دنبال  صد سال دوام و استمرار فعالیت داشتند و توانستند 
که در دنیا جزو دانشگاه های برتر هستند چنین بنیادهای  تأسیس برخی دانشگاه ها 
کارهای خیری انجام شده است. مهم این است  خیریه ای وجود داشتند و چنین 
ایجاد  مشکل  که  چیزی  آن  کردم  عرض  یم.  بگذار بنیان  را  خیر  کار  این  چگونه  که 
گر خانواده اش دنبال نکنند هیچ  کرده فردمحوری است؛ چون با از دنیارفتن آن فرد ا
که استمرار حیات  دنبال کننده ای وجود ندارد مگر اینکه سازوکاری قانونی پدید آید 
کند. االن به علت نبوِد قانون جامع چنین سازوکار قانونی  خیریه را ممکن و تضمین 
گفتیم وقتی  کردیم و  گونۀ دیگری از خیر جاری تفکیک  یم. خیر ماندگار را به  را ندار
کارهایی از جنس دانایی انجام می دهیم،  فعالیت های علمی، پژوهشی، آموزشی و 
کارهای  وقتی  اما  دارد.  استمرار  بشر  نسل  در  چون  است؛  ماندگار  خیری  اینجا 
روزمره را انجام می دهیم و نیازهای جاری مردم را جواب می دهیم آن ها خیر جاری 
و طب  ارائه  بیماران سرطانی  به  آالء خدمتی  بنیاد خیریۀ  گر  ا نمونه،  برای  هستند. 
گر بنیاد آالء جایی از تحقیقی  تسکینی را دنبال می کند این خیر جاری است؛ ولی ا
که آثار آن برای نسل های بعد هم  کاری ماندگار است  حمایت می کند این در واقع 
دوام خواهد داشت. پس این تمایزی دانش بنیانی و غیردانش بنیانی است. هر نوع 
که به  که برای رفع نیاز جاری مردم ارائه می شود خیر جاری و هر نوع خدمتی  خدمتی 

علم می شود خیر ماندگار است.

از فردی که در حیطۀ آموزش امر 

خیر کار می کند، دعوت کردیم 

تا پیش نویسی برای رشتۀ 

ت و مدیریت امور خیریه« 
»مطالعا

تدارک ببیند. متخصصان بعد از 

ن را به چهارچوب 
بازبینی آ

رشته تبدیل می کنند. 







بنیاد خیریۀ راهبری آالء پس از سال ها فعالیت در حوزه های مختلفی از امور خیر: مرکز 
کنترل سرطان مکسا، مدرسۀ عالی خاتم االوصیاء )عج(، جامعة المرتضی)ع(، مرکز 
مددکاری کوثر)س(، مرکز تربیتی و پرورش استعداد سالله و...، در سال 1393 »مرکز خیر 
ماندگار« را راه اندازی کرد. هدف این مرکز »تولید و ترویج دانش، فرهنگ سازی و اصالح 
روش های اجرا و مدیریت در حوزۀ امر خیر« است. انتظار می رود با اصالح شیوه های 
کمیتی مربوط  سنتی، منابع محدود خیریه ها و نیکوکاران کشور و نیز منابع دولتی و حا
به این حیطه، با شیوه ای عالمانه تر هزینه شوند و این هزینه ها با اثربخشی و بهره وری 
بیشتر در موضوعات اولویت دار سرمایه گذاری شوند. امید است از این طریق، استمرار 
کشور و ایجاد زمینه های الزم برای تحقق شعار  گسترش هرچه بیشتر امور خیر در  و 
»هر ایرانی یک نیکوکار« را سبب شود. فعالیت علمی و تولید دانش در زمینۀ خیر و 
نیکوکاری خود از اولویت دارترین  و مهم ترین مصادیق فعالیت های نیکوکارانه است. 
کردن منابع  ثبت تاریخ بلند امور خیر، آموزش نیکوکاری به نسل های آینده، بهره ور 
و  ریشه های اصلی آسیب های اجتماعی  اتالف آن، شناخت  از  و جلوگیری  خیریه 
مانده  زمین  بر  امور خیر  از  این موضوعات خود  پژوهیدن در  و  اندیشیدن  کل  به طور 
با اساتید و صاحب نظران  رایزنی و مشورت  از  بنیاد آالء پس  است. در همین راستا 
کرد. برجسته و چند سال تجربه در این عرصه، اقدام به برگزاری همایش خیرماندگار 
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»اولین همایش ملی خیر ماندگار« در اسفندماه 1395 برگزار شد. پژوهشگران در اولین 
جامعه،  محور   6 بود  ایران«  در  خیر  امور  یابی  ارز و  »مطالعه  بر  آن  تمرکز  که  همایش 
فرهنگ، آموزش، اقتصاد، مدیریت و فقه و حقوق امور خیر و نیکوکاری را بررسی کردند.
که 20 مقاله  تعداد مقاالت رسیده به اولین همایش ملی خیر ماندگار، 136 مقاله بود 
در محور اقتصاد و امور خیر، 22 مقاله در محور آموزش و امور خیر، 38 مقاله در محور 
جامعه و امور خیر، 15 مقاله در محور فرهنگ و امور خیر، 11 مقاله در محور فقه  و حقوق 
و امر خیر، 22 مقاله در محور مدیریت و امر خیر دریافت شد. همچنین 8 مقاله در 
که از جمع همۀ مقاالت، 90  محور »ایده ها و تجربه های موفق« به دبیرخانه ارسال شد 
مقاله پذیرفته شد. نمایه سازی و انتشار تمام مقاالت پذیرفته شده در پایگاه استنادی 

گرفت. علوم جهان اسالم )ISC( و در سایت مرجع دانش )سیویلیکا( صورت 
کارگاه های مهارت افزایی مخصوص کارشناسان خیریه های خصوصی و دولتی  نیز از 
کارگاه ها در روز نخست همایش در 6 عنوان  دیگر برنامه های همایش پیشین بود. این 
گرام؛ 3.  کارآفرینی اجتماعی؛ 2. تیم سازی با سبک تیپ شناسی شخصیتی اینیا  .1
گزارش نویسی  مقدمات برنامه ریزی راهبردی در سازمان های مردم نهاد؛ 4. مقدمات 
در سازمان های مردم نهاد؛ 5. مدیریت منابع انسانی سازمان های مردم نهاد ایرانی ؛ 6. 

جذب مشارکت از طریق فضای مجازی برگزار شد.



و  شناسایی  بر  تمرکز  با  خیر  امر  دانش  گفتمان سازی  همایش  این  هدف  مهم ترین 
است.  امروز  ایران  در  نیکوکاری  اعتالی  راستای  در  راهکار  ارائۀ  و  چالش ها  بررسی 
کالن پیگیری  همایش دوم نیز در ادامۀ همایش اول است و همان اهداف را به طور 
کلیدی  عوامل  از  یکی  دیگر  به عبارت   نیستند.  هم  از  جدا  برنامه هایی  و  می کند 
موفقیت این همایش در دستیابی به اهداف، پیوستگی و سلسله وار بودن همایش 
است تا بتوان با مداومت در برگزاری آن، دانش امر خیر را به گفتمانی علمی در جامعۀ 
کاربردی تر شدن همایش دوم اواًل تمرکز اصلی همایش بر  پژوهشگران تبدیل کرد. برای 
گسترش  گرفت و ثانیًا محورهای همایش  »چالش های نیکوکاری در ایران امروز« قرار 
یافت.  ده محور همایش دوم عبارت اند از: 1.اقتصاد و مدیریت؛ 2.جامعه و فرهنگ؛ 
3.روانشناسی و مددکاری اجتماعی؛4. فلسفه و مبانی؛5.آموزش؛ 6.تاریخ؛ 7.حقوق 

و سیاست؛ 8.فقه و اخالق، 9.ارتباطات، رسانه و فضای مجازی؛10. هنر و ادبیات.
رشته های  با  که  است  بین رشته ای  موضوعی  خیر  امر  مستحضرید،  که  طور  همان 
تخصصی مختلف درگیر است؛ یعنی امر خیر هم تاریخ دارد و هم اقتصاد، هم مدیریت 
خیریه محل پرسش است و هم مدیریت امر خیر به صورت کالن با موضوعات مختلف 
دیگر در ارتباط است. از این جهت سعی بر این است تا تمام محورهای علمی که ارتباط 
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وسیع و تنگاتنگی با وادی خیر و دانش نیکوکاری دارند، در این همایش دیده شود.
همچنین، اهتمام بر آن است که در این رویداد علمی با اضافه کردن محور »ایده های 
نو و تجربیات موفق« نظرات و تجربیات فعاالن گران قدر در این حیطه نیز جمع آوری و 
استفاده شود.کارگاه های مهارت افزایی، برنامۀ دیگری است که  در راستای توان افزایی 

و بهره وری سازمان های خیریه و مردم نهاد در این رویداد برگزار خواهد شد. 
در این همایش تالش می شود که کارهای خیر اولویت  دار، اما بر زمین مانده، شناسایی 
جلب توجه  خّیر  افراد  دید  در  که  هستند  خیری  امور  اصل  در  اولویت ها  این  شود. 
نکرده اند و الزم است بعد از این نیکوکاران به آن توجه کنند. بنابراین سعی بر آن است 
که در »دومین همایش ملی خیر ماندگار« سامان دهی چشم انداز نهایی از امر خیر در 
ایران امروز در دستور کار قرار گیرد و این امر جز از طریق مشارکت عمومی انجام نمی شود.

جشنواره خیرماندگار
عالوه بر تولید و ترویج دانش، فرهنگ سازی امور خیر و ترویج روحیۀ انجام آن نیز از 
ماموریت های سازمانی بنیاد راهبری آالء است. در راستای تحقق آن، با هدف تشویق 
و معرفی فعاالن عرصه های مختلف نیکوکاری و امور خیر، جشنوارۀ خیر ماندگار نیز 
کمتری دارد و صرفًا محدود به  گستردگی  برگزار می شود. البته دورۀ اول این جشنواره 
مطالعۀ چند حوزه از امور خیر خواهد بود. ان شاءاهلل از دورۀ بعد این جشنواره شکل 
و  افراد  آثار،  داوری  و  انتخاب  فراخوان،  انتشار  با  و  کرد  خواهد  پیدا  را  خود  اصلی 
را پوشش  امور خیر  گسترۀ  از  کرد و عرصۀ وسیع تری  را معرفی خواهد  برتر  مؤسسات 

خواهد داد. 

برخی از اهداف اصلی این جشنواره عبارت اند از:
1. قدرشناسی از فعاالن و فعالیت های انجام گرفته در وادی خیر، انگیزه آفرینی، توسعه 

کار خیر؛ و تعمیق فرهنگ انجام 
2. الگوسازی با معرفی شکل ها و روش های متنوع کار خیر در زندگی ایرانیان، مسلمانان 

و مردم جهان؛
گســـــترش اقدامات خیر در حوزه ها و موضـــــوعات جـــــدید  کمک به  3. جلب نظر و 

)بر زمین مانده(؛
4. ایجاد فرصت برای شکل گیری نوعی مرجعیت و هدایت گری در حوزۀ امور خیر ؛

5. شناسایی الگوهای موفق در حیطه های مختلف فعالیت مؤسسات خیریه. 



محورهای اصلی که بر اساس آن فعاالن در این جشنواره تقدیر خواهند شد، عبارت اند از:
کتاب برگزیده، پایان نامه برگزیده و مقاله برگزیده(؛ 1. بخش تولید دانش )شامل: 

2. بخش فرهنگ سازی و ترویج امر خیر )شامل: خبرگزاری برتر، تولیدات برتر صداوسیما در 
این حوزه و مدارس فعال در زمینۀ آموزش امور خیر و برگزاری اردوهای داوطلبی و جهادی(؛
3. بخش اصالح مدیریت و تربیت نیروی انسانی متخصص در وادی خیر )شامل: 
خیریه های برتر کارآفرین، کارآفرینان خّیر، پلتفرم و نرمافزار موفق و تأثیرگذار در امور خیر 

و چهره های شناخته شدۀ فعال در عرصه یاری رسانی به خیریه ها(. 

شورای انتخاب جشنواره
دبیرخانه  رئیس  و  داوری  کمیته های  مدیران  جشنواره،  دبیر  از  متشکل  شورا  این 
ک های داوری و انتخاب  جشنواره خواهد بود. وظیفۀ این شورا در وهلۀ اول تعیین مال
کمیته های داوری است و در نهایت تائید نهایی برگزیدگانی  برگزیدگان و اعالم آن به 
لزوم،  صورت  در  است  ذکر  شایان  کرد.  خواهند  اعالم  داوری  کمیته  که  است 

گرفته می شوند. استعالم های الزم از مراجع ذیصالح 

کمیته های داوری جشنواره
حوزۀ  و  فرهنگ سازی  دانش،  تولید  بخش های  در  داوری  کمیته  شامل 3  جشنواره 
عملکرد خیریه ها است و هر کمیته متشکل از 5 تا 7 عضو است. اعضای کمیته داوری 
اعضای  سایر  و  جشنواره  دبیرخانه  رئیس  سیاست گذاری،  شورای  منتخبین  شامل 
پیشنهادی خواهند بود. از  وظایف کمیته های داوری نیز می توان به پیشنهاد گزینه های 
کرد.  اشاره  نهایی  برگزیدگان  اعالم  نهایت  در  و  گزینه ها  انتخاب  و  داوری  تقدیر، 

فرآیند داوری 
کنون بررسی شدند؛ اما از دورۀ دوم به بعد،  در دورۀ اول »آثار/ مؤسسات/ افراد« برتر تا 
»آثار/ مؤسسات/ افراد« برتر مابین هر دو دوره بررسی خواهند شد. شناسایی آثار با توجه 
به موضوع به دو شیوه است: 1. شناسایی آثار توسط شورای انتخاب و کمیته های داوری 
کاربرگ امتیازدهی طراحی شده از  2. آثار ارسال شده به واسطۀ فراخوان. گفتنی است، 
جانب کمیتۀ داوری که به تأیید شورای انتخاب رسیده است، مبنای امتیازدهی قرار 
کاربرگ های تأییدشده از دو طریق  کاندیداهای هر بخش بر اساس  می گیرد. انتخاب 
و شورای  داوری  کمیتۀ  اعضای  از  پیشنهادی هر یک  گزینه های   .1 اتفاق می افتد: 
گزینه های شناسایی شده بر اساس  انتخاب )بر اساس تجربه و شناخت قبلی(؛ 2. 

ک های تعیین شده از طرف تیم های جست وجو زیر نظر دبیرخانه.  مال



بحث مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده برای موسسه های خیریه در بسیاری از موارد به عنوان 
چالشی اصلی مطرح است. سازمان های مردم نهاد و مؤسسات خیریه طبق بند »ط « و »ی« 
قانون مالیات مستقیم، از پرداخت مالیات به نرخ صفر معاف هستند؛ اما این معافیت مشروط 
به ارائۀ اظهارنامۀ مالیاتی و رعایت کردن سایر ضوابط قانونی است که جزئیات آن در قانون 
به طور کامل و جامع بیان شده است. موسسه های خیریه یا به طور کلی از قوانین و مقررات 
مالیاتی آگاهی ندارند و یا با برداشت اشتباه از این نکته که این مؤسسات از مالیات معاف 
هستند، رویۀ اشتباهی را در پیش می گیرند که منتج به رعایت نکردن قوانین و مقررات مالیاتی 
می شود. در این شماره نیز با ادامۀ بحث مالیات از شمارۀ پیشین، به موضوع مصادیق نظارت 
و گزارش های مربوط به نظار برای مؤسسات خیریه و عام المنفعه به شرح زیر می پردازیم.
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فرید رضازاده

بخش دوم
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مصادیق نظارت در مؤسسات خیریه
گزارش  و  کند  بررسی  را  زیر  بندهای  به موسسۀ خیریه  با مراجعه  ناظر مکلف است 
مالیاتی ذی ربط  امور  ادارۀ  به  این دستورالعمل،  تعیین شده در  را مطابق سازوکار  آن 

تحویل دهد:
تفکیکی  گزارش  تقدیم  و  درآمدی موسسۀ خیریه  منابع  دربارۀ  اظهارنظر  و  بررسی   .1

کمک ها و هدایای موضوع بند »ط« ماده 139 قانون و سایر درآمدها. درآمدها، شامل 
گزارش  تقدیم  و  خیریه  موسسۀ  هزینه های  و  مصارف  دربارۀ  اظهارنظر  و  بررسی   .2
تفکیکی شامل مصارف بیان شده در بند »ح« ماده 139 قانون، هزینه های مربوط به 

امور جاری موسسه و سایر هزینه ها.
3. بررسی و اظهارنظر در خصوص میزان تطابق دامنۀ موضوعی و مکانی فعالیت های 

موسسه با اساسنامۀ مصوب و مجوزهای صادرشده برای آن.
4. بررسی و اظهارنظر دربارۀ میزان صحت و کفایت سازوکارهای کنترل داخلی موسسۀ 

خیریه با زمینۀ کاهش ریسك رسیدگی مالیاتی.
)برگزاری  قانون  ماده 139   )1( تبصره  فعالیت های غیرانتفاعی موضوع  بر  نظارت   .5

دوره های آموزشی، سمینارها و...( حسب درخواست مکتوب موسسه.
6. بررسی و اظهارنظر در خصوص تغییرات ایجادشده در دارایی های موجود و یا ایجاد 
یافتی موسسه و تعیین میزان بهره گیری  کمک ها و هدایای در دارایی جدید از محل 
کمك، انجام امور بیان شده در اساسنامه و ارائۀ خدمات  از این دارایی ها در جلب 

موضوع بند »ح« ماده )139( قانون مالیات های مستقیم.
به نحوی  باید  ناظر  هستند،  شعبه  دارای  که  مؤسساتی  خصوص  در   :)1( تبصره 

که بر شعبه های موسسه نیز نظارت کند. کند  برنامه ریزی 

مصادیق نظارت خاص فعالیت های موضوع تبصره 1
را  گزارش آن  کند و  ناظر مکلف است با مراجعه به مؤدی، موضوعات زیر را بررسی 
مطابق سازوکار تعیین شده در این دستورالعمل، به ادارۀ امور مالیاتی ذی ربط تحویل 

دهد:
1. بررسی درآمدهای حاصل از فعالیت مورد نظارت و تقدیم گزارش تفکیکی درآمدها.

گزارش تفکیکی هزینه ها. 2. بررسی هزینه های انجام فعالیت و تقدیم 
اساسنامۀ  با  فعالیت ها  مکانی  و  موضوعی  دامنۀ  تطابق  میزان  گزارش  و  بررسی   .3

مصوب موسسه و مجوزهای صادر شده برای آن.



گزارش های نظارتی خاص مؤسسات خیریه
گزارش های پایین را  در راستای نظارت بر موارد مذکور در مادۀ فوق، ناظر می بایست 

کند: تهیه و به مراجع مربوط تقدیم 
1. طی سال مالی در بازه های زمانی سه ماهه جهت انجام نظارت دوره ای در خصوص 
درآمد و هزینه، ظرف یك ماه از پایان هر فصل، به موسسۀ خیریه مراجعه و ضمن تهیه 
صورت جلسۀ شمارش وجوه نقد )اعم از بانك، صندوق، تنخواه گردان( و همچنین 
نظارت  گزارش  آسان،  نقدشوندگی  با  دارایی های  سایر  و  بهادار  اوراق  مسکوکات، 
دوره ای را در چارچوب فرم »گزارش نظارت دوره ای مؤسسات خیریه و عام المنفعه« بر 
اساس اطالعات مربوط به  روز مراجعه، تنظیم کند. این گزارش باید در دو نسخه تهیه 
کثر ظرف 15 روز از تاریخ انجام نظارت، یك نسخه از آن جهت درج در پروندۀ  و حدا

مؤدی به ادارۀ امور مالیاتی ذی ربط تسلیم شود.
توسط  هزینه  و  درآمد  صورت حساب  تسلیم  تاریخ  از  ماه   4 مدت  ظرف  کثر  حدا  .2
ساالنه  نظارت  »گزارش  فرم  چارچوب  در  را  نظارت  ساالنه  گزارش  خیریه،  موسسۀ 
کند. برای  مؤسسات خیریه و عام المنفعه« تهیه و به ادارۀ امور مالیاتی ذی ربط تقدیم 

که در پی می آید از سوی ناظر انجام پذیرد: گزارش باید اقداماتی  تنظیم این 
و  مقررات  و  قوانین  رعایت  حیث  از  را  موسسه  هزینۀ  و  درآمد  صورت حساب   .2.1
و  بررسی  دستورالعمل  این  مفاد  و  ق.م.م   )139( ماده   3 تبصره  اجرایی  آیین نامۀ 
اظهارنظر خود را با ذکر موارد مغایرت صورت حساب مذکور با قوانین و آئین نامه های 

گزارش مربوط ذکر نماید. مرتبط یا ایجاد هرگونه محدودیت در حیطۀ نظارت، در 
نتیجۀ  و  بررسی  را  فوق  الف  بند  در  مذکور  دوره ای  نظارت  گزارش  مورد  چهار   .2.2

گزارش منعکس نماید. تجمیعی را به همراه ضمائم مربوط در 
3. ریسك مالیاتی موسسۀ تحت نظارت را بر اساس فرم »تعیین ریسك حسابرسی 
مؤسسات  ساالنۀ  نظارت  »گزارش  فرم  پیوست  به عنوان  و  تعیین  خیریه«  مؤسسات 

خیریه و عام المنفعه« در اختیار ادارۀ امور مالیاتی ذی ربط قرار دهد.
با  مبارزه  مقررات  اجرای  در  مشکوك  عملیات  و  معامالت  مشاهده  صورت  در   .4
به واحد اطالعات مالی  از طریق سامانۀ مربوط  را  پول شویی، در اسرع وقت مراتب 

منعکس نماید.

گزارش های نظارتی مربوط به تبصره 1
 )3( تبصره  اجرایی  آیین نامۀ   )13( ماده  و  قانون   )139( ماده   )1( تبصره  اجرای  در 



و  الزم  نظارت های  انجام  از  پس  باید  ناظر  مذکور،  ماده قانونی 
فعالیت های  به  مربوط  هزینۀ  و  درآمد  صورت حساب  بررسی 
دریافت  تاریخ  از  ماه  یك  مدت  ظرف  کثر  حدا گفته شده، 
فرم  چارچوب  در  را  نظارتی  گزارش  مذکور،  صورت حساب 
 139 ماده   )1( تبصره  موضوع  فعالیت های  بر  نظارت  »گزارش 

ق.م.م« به ادارۀ امور مالیاتی ذی ربط ارائه نماید.
ناظر باید صورت حساب درآمد و هزینۀ مربوط به فعالیت های 
آیین نامه  مربوط،  مقررات  و  قوانین  رعایت  حیث  از  را  مدنظر 
دستورالعمل  این  مفاد  و  قانون   )139( ماده   3 تبصره  اجرایی 
بررسی و اظهارنظر خود را با ذکر موارد مغایرت صورت حساب 
هرگونه  ایجاد  یا  مرتبط  آئین نامه های  و  قوانین  با  مذکور 

گزارش مربوط ذکر نماید. محدودیت در حیطۀ نظارت، در 

مصادیق منابع و مصارف مؤسسات خیریه
منابع درآمدی موضوع بند )ط( ماده )139( قانون

اقالم درآمدی ذیل از منابع درآمدی موضوع بند )ط( ماده 
)139( قانون به شمار می آیند:

1. هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی 
اعم از دولتی و غیردولتی؛

2. قبول وصیت، وقف و حبس؛
رسمی  مجامع  از  یافتی  در کمک های   .3
بین المللی و منطقه ای و آژانس های وابسته 

به سازمان ملل به شرط احراز؛
اشخاص  سایر  از  دریافتی  کمک های   .4
حقیقی و حقوقی خارجی، مورد تأیید و موافقت 

مراجع نظارتی مربوط.
اجارۀ  یا  فروش  از  حاصل  عایدی   :)1( تبصره 
یافتی نیز از جمله  کمک ها و هدایای غیرنقدی در
به  قانون  ماده 139  بند )ط(  منابع درآمدی موضوع 

شمار می آید.
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کمک ها و هدایا  که از محل  تبصره )2(: سود حاصل از تسعیر ارز یا فروش مسکوکاتی 
تأمین شده باشند از منابع درآمدی موضوع بند )ط( ماده )139( قانون به شمار می آید.

مصارف موضوع بند )ح( ماده )139( قانون
مصارف قابل قبول برای درآمدهای مذکور در این دستورالعمل عبارت اند از:

1. مبالغ صرف شده در امور مذکور در بند )ح( ماده 139 قانون، به شرح بند )ب( این 
دستورالعمل؛

یافتی نقدی و غیر نقدی آن ها صرف اموری از قبیل  کمک ها و هدایای در بند ب( 
تبلیغات اسالمی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، 
و  مصالها  و  مساجد  نگهداری  و  تعمیر  و  بنا  درمان،  و  بهداشت  تربیت،  و  تعلیم 
مراسم  دولتی،  دانشگاه های  و  مدارس  و  اسالمی  علوم  مدارس  و  علمیه  حوزه های 
تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش 
کمك به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل،  آموزان و دانشجویان، 

زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد.
2. مبالغ هزینه شده برای ادارۀ امور جاری موسسۀ خیریه؛

3. مبالغ صرف شده برای خرید دارایی های ثابت برای انجام فعالیت های مندرج در 
اساسنامه موسسۀ خیریه به شرط احراز مالکیت.

نظارت بر مازاد درآمد مؤسسات خیریه
مؤسسات  یافتی  در هدایای  و  کمک ها  میزان  ساالنه،  نظارت  گزارش  در  باید  ناظر 
که صرف امور بیان شده در بند )ح( قانون نشده است، به تفکیك در پایان  خیریه را 

کند. گزارش تعیین  کمک ها و هدایا و نیز در زمان تنظیم  سال دریافت 

نظارت بر روش ها و سازوکارهای جمع آوری و صرف کمک ها
نظارت بر پیش نیازهای جمع آوری کمك:

به  اقدام  از  پیش  موسسه  که  کند  حاصل  اطمینان  خود  نظارت های  در  باید  ناظر 
را  ذیل  عملیاتی  پیش نیازهای  نقدی  غیر  و  نقدی  کمک های  صرف  و  جمع آوری 

انجام داده باشد:
کز ذی صالح 1. اخذ مجوزهای الزم از مرا
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2. درج نام و نشان موسسه بر روی تمام سربرگ ها، قبوض و اسناد موسسۀ خیریه و 
درج شماره سریال بر روی تمامی قبوض.

نظارت بر سازوکار دریافت کمک های نقدی
که به طور مستقیم به صورت نقدی در قالب وجوه  کمک ها  در خصوص آن بخش از 
واریزی به صندوق های خیریه و یا سایر پرداخت های نقدی در اختیار موسسه قرار 
می گیرد، ناظر باید نظارت های زیر را اعمال کند و نتایج را در گزارش خود منعکس کند:
اول، حصول اطمینان از وجود سازوکار نظارت داخلی مناسب برای تسهیل شناسایی 

مبدأ دریافت وجوه )حسب مورد(.
کفایت سازوکارهای استفاده شده در موسسۀ خیریه برای نظارت  دوم، بررسی میزان 
بر نحوۀ جمع آوری و شمارش وجوه و واریز آن به حساب های موسسه، از جمله وجود 
ناظر داخلی و استفاده از برنامه های نرم افزاری برای ثبت رویدادهای مالی و رخدادها 

گزارش  دهی در خصوص آن. و 
یافتی )در بندهای الف و ب فوق( به  سوم، حصول اطمینان از واریز مستقیم وجوه در

کثر ظرف یك هفته از تاریخ دریافت. حساب اصلی موسسه، حدا
صندوق ها  مشخصات  باید  داخلی  نظارت  برای  مناسب  ساز و کار  یك   :)1( تبصره 
کمک ها ازجمله شماره )صندوق و قبوض(  و قبوض مورداستفاده برای جمع آوری 
گردآوری صندوق ها، نام و مشخصات مسئولین دریافت وجوه و تاریخ  تاریخ توزیع و 

کند. واریز وجوه به حساب های بانکی موسسه را ثبت 
نام  نام،  باید  ریال، موسسه  میلیون  از 50  بیش  نقدی  کمک های  دربارۀ  تبصره )2(: 
یا شناسۀ ملی  )برای اشخاص حقیقی(  اقتصادی و شمارۀ ملی  خانوادگی، شمارۀ 

کند. )برای اشخاص حقوقی( خّیران را حسب مورد ثبت 

نظارت بر دریافت کمک های غیر نقدی
کمک های غیرنقدی اهدایی به موسسه، ناظر باید نظارت های ذیل را  در خصوص 

کند: گزارش مربوط منعکس  اعمال و نتایج را در 
1. حصول اطمینان از وجود سازوکار مناسب برای ثبت روزانۀ فهرست و مشخصات 

یافتی و ارائۀ رسید به اهداکنندگان. کاالهای مصرفی در کامل 
و  )منقول  سرمایه ای  غیرنقدی  کمک های  مالکیت  انتقال  از  اطمینان  حصول   .2

غیرمنقول( بر اساس سند رسمی یا عرف )برای اموال فاقد سند(



تبصره: دربارۀ کمک های غیرنقدی با ارزش منصفانه بیش از 50 میلیون ریال، موسسه 
یا  حقیقی(  اشخاص  )برای  ملی  شمارۀ  و  اقتصادی  شمارۀ  نام خانوادگی،  نام،  باید 

کند. شناسۀ ملی )برای اشخاص حقوقی( خّیران را حسب مورد ثبت 

نظارت بر فروش کمک های غیرنقدی و دارایی های موسسه
فروش  خصوص  در  موسسه  سازوکارهای  خود  ضمنی  رسیدگی های  در  باید  ناظر 
کمک های غیر نقدی و دارایی ها را بررسی کند و موارد پایین را در گزارش خود بیان کند:
به  موسسه  دارایی های  و  غیرنقدی  کمک های  نرفتن  فروش  از  اطمینان  حصول   .1

اعضای هیئت امنا و مؤسسان و بستگان آنان )موضوع بند پ(
که مؤسسان و   بند پ( در اساسنامۀ آن ها با صراحت این موضوع بیان شده باشد 
وابستگان طبقات اول و دوم آنان و هیئت امنا و مدیران آن ها با موسسه معامله نکنند.
که صالح  افشای مواردی  و  قانونی معامله  از رعایت تشریفات  2. حصول اطمینان 

موسسه در انجام معامالت لحاظ نشده است.
کمک ها و دارایی ها به  3. حصول اطمینان از واریز مستقیم وجوه حاصل از فروش 

حساب های بانکی موسسه.

نظارت بر حساب بانکی موسسه
موسسۀ خیریه باید ظرف یك ماه از تاریخ ثبت اساسنامه، نسبت به افتتاح حداقل 
و ضمن  اقدام  نام موسسۀ خیریه  به  بانک های محل  از  یکی  در  یك حساب جاری 
موسسه،  بانکی  )حساب های(  حساب  به  خود  درآمدی  و  نقدی  وجوه  همۀ  انتقال 

کند. تمامی هزینه ها را نیز از طریق آن حساب )حساب ها( پرداخت 

نظارت بر سازوکار هزینه کرد تنخواه گردان
ناظر باید در رسیدگی های ضمنی خود، میزان و نحوۀ هزینه کرِد تنخواه گردان موسسه را 

کند: گزارش مربوط منعکس  کند و نتیجه را در  از حیث موارد زیر بررسی 
1. متعارف و معقول بودن رقم تنخواه با توجه به حجم فعالیت های جاری موسسۀ خیریه.

2. ثبت دقیق مخارج انجام شده از محل تنخواه موسسه.
3. کفایت سازوکارهای نظارت داخلی موسسه بر هزینه های انجام شده از محل تنخواه.



تأمین مالی جمعی روشی نوین و اینترنت محور برای جذب منابع مالی است. در این 
روش، منابع مالی از افراد زیادی جمع آوری می شود. امروزه از چند مدل اصلی برای این 
منظور استفاده می شود که این مدل ها عبارت اند از: اهداء، پاداش، پیش خرید، استقراض 
و سهام یا مشارکت در سود و زیان. در این مقاله در تالش خواهیم بود تا روش تأمین 
مالی  تأمین  کارکرد  تحلیلی  روشی  با  ادامه  در  دهیم، همچنین  توضیح  را  مالی جمعی 

جمعی در امور خیریه را تحلیل خواهیم کرد.

حسین حسن زاده سروستانی، مهدی حاجی رستملو، مهدی تمییزی فر
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تأمین مالی جمعی
است.  جدید  طرحی  انجام  مالی  تأمین  برای  ابتکاری  روشی  جمعی،  مالی  تأمین 
مالی،  تأمین  متعارف  روش های  به  نسبت  می پردازد  تأمین کننده  که  مبلغی  اگرچه 
کم و محدود است، این منابع مالی از عدۀ محدودی جمع آوری نمی شود و  معمواًل 

.)2 p,2009, ordinani( صاحبان این منابع، از جمعیت انبوهی تشکیل شده اند
که در راستای اعطای  کارکرد اولیۀ تأمین مالی جمعی، تجمیع سرمایه های اندکی بود 
به  هنر  حوزۀ  فعالیت های  نیز  و  انتخاباتی  و  سیاسی  فعالیت های  برای  تسهیالت 
گرفته می شد. لکن شکل گیری دورۀ نوینی از تأمین مالی جمعی سبب شده  خدمت 
از محدودۀ اعتبارات خرد فراتر رفته و بلوک های بزرگ سرمایه را  اثر آن  تا دامنۀ  است 
گیرد، به نحوی که پتانسیل بالقوه ای از منابع بزرگ مالی را در راستای تقویت  نیز در بر 

کارآفرینی ایجاد می کند.

مدل های مختلف تأمین مالی جمعی
تأمین مالی جمعی مدل های مختلفی دارد که به اختصار به معرفی هر یک می پردازیم:
اهدایی1: در این روش مردم جهت حمایت از ایده یا پروژه ای پول خود را بدون توقع 
که بیشتر  کار روشی معمول است  بازدۀ مالی در اختیار نیازمندان قرار می دهند. این 
نوع  این  انگیزۀ اصلی در  آن استفاده می کنند.  از  و خیریه ها  مؤسسات غیرانتفاعی 
معمواًل تمایالت شخصی و یا هنجارهای اخالقی است. در این روش در انتها پاداشی 

مانند پیام تشکر برای حامیان ارسال می شود.
پاداش2: در این روش نیز مردم از ایده یا پروژه ای خالقانه حمایت می کنند، با این تفاوت 
که در ازای این کار هدیه ای دریافت می کنند. اما این هدیه حتمًا باید پاداشی غیرمالی 
از  با پول اعطایی  تأمین مالی شده است، حامیان متناسب  گر فیلمی  ا باشد. مثاًل 
کران اختصاصی فیلم یا دریافت لوح فشردۀ فیلم بهره مند می شوند. پاداش هایی مانند ا
پیش خرید3: در این روش سرمایه گذاران بهای محصولی را پیش پرداخت می کنند و 
کمتر از قیمت فروش  کاال را به قیمتی  قبل از عرضۀ محصول به بازار، سرمایه گذاران، 

.)2014,587,Bellefl amme et al( .دریافت می کنند

1 . Donation 

Crowdfunding

2 . Reward 

Crowdfunding

3 . Pre-purchase 

(pre ordering or 

pre selling)

 4 . Peer_to
_Peer 

(P2P) lending

 رشد روزافزونی که اخیراً در تأمین مالی 
جمعی ایجادشده است وابسته به دو عامل 
خالقیت های فن آورانه در حوزۀ وب دو و 
دیگری بحران مالی 2007-2008 است.



اینجا  بانکی است. در  به وام های  تأمین مالی جمعی شبیه  از  نوع  این  استقراضی4: 
بهره های  قالب  در  مالی  بازدهی  و  می کنند  تأمین  را  ایده ای  یا  پروژه  سرمایه گذاران، 
کلمۀ lending به خاطر  دوره ای است و اصل پول را در انتهای دوره دریافت می کنند. 
وجود ماهیت قرض میان سرمایه گذار و سرمایه پذیر5 است. منظور از )P2P( نیز این 
است که در این روش بانک یا نهاد مالی برای انتقال واسط نمی شود و پول را مستقیمًا 

خود اشخاص در بستر آنالین منتقل می کنند.
برای  تا  می شود  خواسته  مردم  از  روش،  این  در  زیان6:  و  سود  در  مشارکت  یا  سهام 
حمایت از ایده یا پروژه ای سهام شرکت را خریداری کنند که ممکن است شامل حق 
رأی باشد یا نباشد. بازدهی مالی در این روش در قالب سود تقسیمی و سود سرمایه 
که پروژه  ممکن است متعلق به  خواهد بود. برخالف سایر انواع تأمین مالی جمعی 
یا  نوپا  شرکت های  مالی  تأمین  مخصوص  نوع  این  باشد،  شرکت  یا  حقیقی  فردی 
که به دنبال جذب سرمایه های ریسکی هستند. برای ایجاد تمایز  شرکت هایی است 
میان این مدل با سایر انواع تأمین مالی جمعی، به آن لفظ سرمایه گذاری جمعی7 نیز 

)2016 ,Moritz and Block( .اطالق می شود

علل رشد فزاینده تأمین مالی جمعی
که اخیرًا در تأمین مالی جمعی ایجادشده است وابسته به دو عامل  رشد روزافزونی 
است   2008-2007 مالی  بحران  دیگری  و  دو8  وب  حوزۀ  در  فن آورانه  خالقیت های 

.)2016,6 ,Bottiglia and Pichler(
بحران مالی نیز از این جهت حائز اهمیت است که در بحران 2008 و به خصوص بعد از 
فروپاشی بانک آمریکایی لمن برادرز9، اعتباردهی بانک ها به خصوص در اروپا و شمال 
آمریکا تقریبًا متوقف شد. در این دوران تأمین مالی اشخاص حقیقی و کسب وکارهای 
کوچک و متوسط از جانب بانک ها به شدت کاهش یافت و فرصتی ایجاد شد تا تأمین 
.) 2016,7 ,Bottiglia and Pichler( مالی جمعی به عنوان روشی جایگزین مطرح شود

پلتفرم های تأمین مالی جمعی
تأمین مالی جمعی در اغلب اوقات از طریق پلتفرم ها10 انجام می شود. در پلتفرم موارد 

زیر را ارائه می کنند:
1. معرفی طرح؛

کثر زمان برای تأمین مالی؛ 2. حدا

5 . fu
nd seeker

6 . Equity 

crowdfunding or 

Profit a
nd revenue 

sharing

7 . Crowdinvesting 

 8 . web 2 

9 . Lehman 

Brothers

10 . Platforms

11 . keep it a
ll

12. all or nothing



3. مبلغ الزم برای تأمین مالی؛
4.  پاداش حامیان طرح.

که می توانند پروژه را قبل از عرضه به عموم  پلتفرم ها را اشخاص ثالثی اداره می کنند 
یابی کنند. پلتفرم محدود به مکان جغرافیایی خاصی نیست و ظرفیت آن هم برای  ارز

مشارکت افراد محدود نیست.

دو رویکرد اساسی در تأمین مالی جمعی
نحوۀ تأمین سرمایه می تواند به یکی از دو روش »برداشت و استفاده از هر مبلغ جمع 
شده«11 یا »برداشت و استفاده از مبالغ جمع شده در صورت رسیدن به مبلغ معین«12 
که به دنبال تأمین مالی است، مبلغی را به عنوان  باشد. در هر دو روش، نهاد یا فردی 
که  هدف انتخاب می کند. در رویکرد اول تمام پول جذب شده را حتی در شرایطی 
در  ولی  می کنند.  برداشت  پروژه  انجام  برای  نکرده اند  پیدا  دست  هدف  میزان  به 
گر هدف مدنظر جمع نشود، پول حامیان طرح به آن ها برگردانده می شود  رویکرد دوم ا
.)3  .p  ,2015  ,Cumming et al(نمی شود پرداخت  مبلغی  شونده  مالی  تأمین  به  و 

ریسک های تأمین مالی جمعی
ریسک های تأمین مالی شوندگان:

 1. احتمال دارد تأمین مالی پروژه با شکست مواجه شود؛
 2. محتمل است ایده مطرح شده به سرقت رود و دیگران طرح را زودتر عملیاتی کنند؛

3. احتمال دارد برآورد درست و دقیقی از هزینه های پروژه انجام نشود.

ریسک های تأمین مالی کنندگان:
کلی تأمین کنندگان در معرض ریسک های بیشتری نسبت به تأمین شوندگان  به طور 
که از دو طریق رخ  قرار دارند. عمده ترین ریسک برای آنان، احتمال کاله برداری است 

می دهد:
1. ممکن است اطالعات و برآوردهای مالی غلط ارائه شود، یا اطالعاتی از دید سرمایه 
پلتفرم  در  آنچه  از  غیر  راهی  در  می شود  جمع آوری  که  پولی  یا  بماند،  پنهان  گذران 

بیان شده مصرف شود؛
2.  مشکل دیگر برخاسته از طبیعت اینترنت محور تأمین مالی جمعی است که ممکن 
است در این بستر پول شویی، دزدی هویت، تأمین مالی تروریسم و...اتفاق بیفتد.
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بازار تأمین مالی جمعی
بازار جهانی تأمین مالی در سال های اخیر با رشد خیره کننده ای مواجه بوده است. 
طبق آمار، پلتفرم های تأمین مالی جمعی در سال 2014، 16.2 میلیارد دالر منابع مالی 
به 34.4 میلیارد دالر  این مبلغ در سال 2015  که  انتظار می رفته  و  کردند  جمع آوری 
برسد. این رشد فزاینده در تأمین مالی جمعی منحصر به آمریکا و اروپا نیست، بلکه 

از سال 2012 تا 2014 تأمین مالی جمعی در آسیا، 320% رشد داشته است.
 

مالی  تأمین  مختلف  انواع  به وسیلۀ  انجام شده  مالی  تأمین  میزان  نیز  زیر  نمودار  در 
جمعی ارائه شده است:

 

که این نمودار نشان می دهد میزان انواع تأمین مالی جمعی اهداء و پاداش  همان طور 
در سال های گذشته رشد شایانی داشته اند.



کارکرد تأمین مالی جمعی در تأمین مالی امور خیریه
روش  این  از  دارد.  دیرینه  سابقه ای  جمعی  مالی  تأمین 
کن  اما ساخت  ازجمله  بی شماری  عمومی  کارهای  برای 
افراد  گر  ا است:  ساده  آن  ایدۀ  می کردند.  استفاده  مذهبی 
کنند، حتی پروژه های سنگین  کمی را اعطا  زیادی مقادیر 
که امروزه اینترنت ارتباط  قابلیت انجام دارد. با این تفاوت 

.)p9,2016,Bone and Baeck ( .کرده است را تسهیل 

انگیزه حامیان برای حمایت از طرح های 
تأمین مالی جمعی خیریه

آن ها  به  که نسبت  مالی می کنند  تأمین  را  آن طرح هایی  مردم 
مشتاق اند و درگیری عاطفی پیدا می کنند. تأمین کنندگان مالی احساس 

که در حال انجام مأموریت مهم اجتماعی هستند. برخی از این موضوع  می کنند 
به عنوان انگیزۀ »رفتار بشردوستانه« نام می برند. عالوه بر این، برخی به این نیت به پروژه 
کمک می کنند تا آن ها در باشگاه حامیان پروژه حضورداشته باشند و از این طریق 
.)2016,19,Bottiglia( گسترش دهند کسب وکار خودشان و روابط اجتماعی شان را 

مدل های تأمین مالی جمعی جهت تأمین مالی امور خیریه
نوع  از سه  که می توان  دارد  انواع مختلفی  مالی جمعی  تأمین  گفتیم  که  همان  طور 
کرد. در تأمین مالی جمعی اهدایی، مشارکت کنندگان  آن برای امور خیریه استفاده 
در  مشارکت  قصد  با  فقط  و  چشم داشتی  هیچ  بدون  مالی(  منابع  )تأمین کنندگان 
پرداخت  خاصی  نیاز  رفع  جهت  را  مبالغی  انسان دوستانه،  و  خیر  فعالیت های 
به  و  کرد  معرفی  را  خیر  طرح های  می توان  پاداش،  جمعی  مالی  تأمین  در  می کنند. 
کارت تشکر،  از قبیل  مشارکت کنندگان در تأمین مالی این طرح ها جوایزی معنوی 
جمعی  مالی  تأمین  در  همچنین  کرد.  اعطا  و...  خاص  کتاب  خاص،  فشرده  لوح 
استقراضی، هدف مشارکت کنندگان دریافت اصل مبلغ بدهی و سود آن است؛ ولی 
با توجه به ممنوعیت ربا و طبیعت فعالیت های خیرخواهانه می توان آن را به تأمین 
طرح های  معرفی  از  بعد  که  صورت  این  به  داد.  تغییر  قرض الحسنه  جمعی  مالی 
کرد و به صورت قرض الحسنه  نیکوکارانه منابع مالی را از مشارکت کنندگان دریافت 

در اختیار جامعه هدف قرارداد.

ت ربا 
 با توجه به ممنوعی

و طبیعت فعالیت های خیرخواهانه 

می توان هدف مشارکت کنندگان را 

به تأمین مالی جمعی قرض الحسنه 

تغییر داد. به این صورت که بعد از 

معرفی طرح های نیکوکارانه 

ا از آنها دریافت کرد 
منابع مالی ر

و به صورت قرض الحسنه 

در اختیار جامعه هدف قرارداد.
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پلتفرم های تأمین مالی جمعی برای امور خیریه
به  مخصوص  جمعی  مالی  تأمین  پلتفرم  مستقل  به طور  می توانند  خیریه  مؤسسات 
کنند و یا اینکه جمعی از مؤسسات خیریه پلتفرمی را طراحی  طرح های خود را ایجاد 
کنند. همچنین شخص  به همگان معرفی  پلتفرم  آن  را در  و طرح های خیریه  کرده 
کرده و  ثالثی )حقیقی یا حقوقی به غیر از مؤسسات خیریه( می تواند پلتفرم را ایجاد 
به طور مستقیم )دریافت طرح از نیازمند( یا غیرمستقیم )دریافت طرح از اشخاص 

دیگر یا مؤسسات خیریه( طرح های خیریه را در معرض دید عموم قرار دهد.
پلتفرم هایی که در باال به آن ها اشاره شد، می توانند در حوزه ای  تخصصی از  امور خیر )مانند 
تأمین مالی جمعی برای بیماران سرطانی نیازمند( یا به صورت عمومی طراحی شوند.

فرایند تأمین مالی جمعی برای حمایت از نیازمندان
بر اساس پلتفرم های تعریف شده در تأمین مالی جمعی امور خیریه13، فرآیند تأمین 

مالی جمعی می تواند به پنج فاز اصلی زیر تقسیم شود:
1.  ارسال طرح به پلتفرم

مؤسسات خیریه، طرح های خود را به پلتفرم ارسال می کنند. طرح های موفق، معمواًل 
یابی طرح خود انجام می دهند. قبل از این کار، برنامه ریزی عمده ای را در راستای بازار

2. نظارت
که  کنند  تا اطمینان حاصل  یابی می کنند  ارز را  در این مرحله، مدیران پلتفرم طرح 
بین  نظارت،  فرآیند  شدت  است.  شده  رعایت  طرح  دربارۀ  آن ها  مدنظر  معیارهای 
پلتفرم های مختلف، متفاوت است. برخی از پلتفرم ها، معیارهای راحت تری را 
یاد  قرار می دهند و فقط، طرح های غیرقانونی و یا طرح هایی با خطرات ز
برای حامیان را استثنا می کنند و اجازه می دهند تا حامیان، 

خودشان نقش نظارت را ایفا نمایند.
3. نمایش طرح در پلتفرم

شامل  مرتبط  توضیحات  همراه  به  طرح  مرحله  این  در 
پاداش  و  هدف  مبلغ  زمانی،  محدودیت  طرح،  هدف 

حامیان، به صورت آنالین در معرض همگان قرار می گیرد.
4. تعهد حامیان

یک  از  معمواًل  که  مشخصی  مدت زمان  تا  مرحله  این  در 
را  خود  حمایت  تا  دارند  فرصت  حامیان  است،  روز   60 تا 

در تأمین مالی جمعی اهدایی ، 

مشارکت کنندگان بدون هیچ 

ط با قصد 
ی و فق

چشم داشت

مشارکت در فعالیت های خیر و 

انسان دوستانه، مبالغی را جهت 

رفع نیاز خاصی پرداخت می کنند.



گر طرح موفق به تأمین مالی به میزان مدنظر شد، وارد فاز اجرای طرح  اعالم نمایند. ا
گر  که حتی ا می شود و در غیر این صورت، تأمین مالی نمی شود. مگر در طرح هایی 
که حامیان  به میزان مدنظر، پول جمع آوری نشود، تأمین شوندگان هر میزان مبلغی را 

پرداخته اند، دریافت می کنند.
5.  اجرای طرح

نهادهای خیریه، مبالغ جمع آوری شده را دریافت می کنند و با استفاده از آن به اجرای 
اعطا  آن ها  به  حامیان  پاداش  رسید،  اتمام  به  طرح  وقتی که  می گمارند.  همت  طرح 
گزارش تفصیلی آن به پلتفرم ارائه می شود و در معرض حامیان این طرح و  می شود و 

.)p14,2016,Bone and Baeck ( حامیان بالقوه طرح های بعدی قرار می گیرد
 



تفاوت تأمین مالی جمعی 
با سایر اشکال سنتی تأمین مالی آنالین

آنالین  مالی  تأمین  گونه های  سایر  و  جمعی  مالی  تأمین  بین  بسیاری  شباهت های 
وجود دارد. اول اینکه هر دو شیوه از طریق پلتفرم های آنالین انجام می پذیرد؛ بنابراین 
از عموم مردم  ثانیًا هر دو شیوه،  را حذف می کند.  مالی چهره به چهره  تأمین  به  نیاز 
می شود.  جمع آوری  مردم،  از  زیادی  تعداد  از  کوچک  مبالغ  و  می کنند  استفاده 
از  را  جمعی  مالی  تأمین  که  دارد  وجود  عمده  تفاوت  دو  شباهت ها،  این  علی رغم 

اشکال سنتی تأمین مالی آنالین متمایز می کند:
1. تأمین مالی جمعی بر روی طرح های مشخصی متمرکز است

جمع آوری  کلی  به صورت  سازمان  برای  را  مبالغی  آنکه  به جای  جمعی  مالی  تأمین 
نحوۀ  همچنین  و  هدف  مبلغ  بنابراین  و  می دهد  قرار  هدف  را  خاصی  طرح  کند، 
که  می دانند  شفاف  به صورت  حامیان،  لذا  است.  مشخص  به دقت  آن،  مصرف 
که در شکل سنتی، مبالغ  مبالغ پرداختی آن ها، صرف چه چیزی می شود. در حالی  
که  کلی برای خیریه جمع آوری می شود و بعدًا خود خیریه تصمیم می گیرد  به صورت 

کند. به چه شکلی آن را مصرف 
2. اکثر طرح های تأمین مالی جمعی هدفمند هستند

کسانی که نیاز به تأمین مالی دارند، بایستی میزانی را که طرح، نیاز به تأمین مالی دارد 
گر مبلغ الزم برای انجام طرح جمع آوری نشد،  را به مدیران پلتفرم، اعالم نمایند و ا

.)p19,2016,Bone and Baeck ( پولی را دریافت نمی کنند

نتیجه گیری
گذشته های دور در فرهنگ های مختلف وجود داشته است. تأمین مالی جمعی از 

اما در رویکرد نوین، پیشرفت فن آوری و به طور خاص اینترنت و فضای وب این امکان 
گرد هم آمده و برای  را فراهم آورده است تا افرادی با سالیق، ایده ها و نیازهای متنوعی 
اینترنت می توانند  از  استفاده  با  مردم  کنند.  مالی  تأمین  به  اقدام  نیازهای خود  رفع 
مشکالت و نیازهای مالی خود جهت تأمین مالی ایده، طرح و یا نیاز شخصی تجاری 
را از  کمپین تشکیل دهند و مبلغ مدنظر خود  کنند، برای آن  یا غیرتجاری را مطرح 

کنند. راهی غیر از بانک یا نهادهای مالی متعارف جمع آوری 
استقراضی  و  محور  پاداش  و  اهدایی  جمعی  مالی  تأمین  مدل  سه  از  استفاده  با 
کرد. نهادهای خیریه می توانند با استفاده از  می توان نیازهای نیازمندان را تأمین مالی 
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پلتفرم های تأمین مالی جمعی، نیازهای مختلف نیازمندان 
افراد  مشارکت  با  تا  دهند  قرار  خیرین  عموم  معرض  در  را 
البته  کم، منابع مالی الزم فراهم  شود.  با مبالغ  زیادی ولو 
آن ها  از  برخی  که  مؤثرند  عواملی  روش  این  موفقیت  در 

عبارت اند از:
1.حسن سابقۀ موسسۀ خیریه یا کسب اعتماد حامیان؛

2. طراحی مناسب پلتفرم؛
3. شفافیت دربارۀ تجهیز و تخصیص منابع مالی پلتفرم و 

گزارش به مخاطبان؛ ارائۀ 
گرفتن در  یابی طرح های ارائه شده قبل و حین قرار  4. بازار
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در تأمین مالی جمعی پاداش، 

می توان طرح های خیر را 

معرفی کرد و به مشارکت کنندگان 

در تأمین مالی این طرح ها 

ی از قبیل 
جوایزی معنو

کارت تشکر، لوح فشرده خاص، 

 و... اعطا کرد.
کتاب خاص
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خیریه ها جزء نمادهای جهان سنتی هستند، سابقه شان طوالنی است .  نهادهای مردم نهادی 
هستند که تقریبًا در همۀ کشورها نقش مؤثری داشتند و با سازوکارهای جهان سنتی 
خودشان را تا امروز، یعنی تا دنیای مدرن، حفظ کردند. در عین حال سمن ها هم که نماد 
جهان مدرن هستند، در کنار آن ها پدید آمدند، رشد کردند و امروز کنار خیریه ها برخی از 

امور و فعالیت های مردم  را  دنبال می کنند.
وقتی که نهادهای جهان مدرن پدید می آیند، این سؤال مطرح می شود که آیا همچنان به 
نمادها و نهادهای جهان سنتی نیاز داریم؟ خیلی از مواقع این در ذهن روشنفکران پدیده 
آمده است که گویی نهادهای جهان سنتی مزاحمان جهان نوین اند و اگر می خواهیم مدرن 

باشیم پس نهادهای مدرنیته را بسازیم، بهاء بدهیم و با آن ها کار کنیم.
ایثار خداداد طی سال های گذشته در حوزۀ سمن ها فعالیت داشته است، بسیاری او را 
می شناسند و جزء کسانی است که عالقه مند به توانمندی ایران است. به همین خاطر 
تالش می کند تا در فضای امروز جهان و ایران بگوید که توانمندی ایران با کدام یک از این 
یا مؤسسات خیریه، محقق می شود. شاید  نهاد اجتماعی، یعنی سازمان مردم نهاد  دو 
شّق سومی هم بشود مطرح کرد و آن این است که بگوییم هردوی این ها چطور می توانند 
در کنار هم فعالیت کنند و البته به توانمندی ایران هم کمک کنند. این مطلب خالصۀ 
نشست آقای ایثار خداداد با عنوان »خیریه یا سمن؟« است که در تاریخ 1396/11/9 در بنیاد 

خیریۀ راهبری آالء برگزار شده است.

نشست تخصصی ایثار خداداد

خیریه هــا و 
سازمان های 
مردم نهـــاد 
چه تفاوتی دارند؟

من اگر بخواهم بگویم ما در ایران کجا قرار گرفته ایم، باید 
بگویم در ایران هیچ سمنی در حوزۀ عرضه کنندۀ دانش نداریم؛ 
چون این قضیه حتمًا رویکرد علمی نیاز دارد، حتمًا قدرت 
شبکه سازی نیاز دارد که در آن توانمند نیستیم.



گروه  کار می کنند به چند دسته تقسیم می شوند:  که در خیریه ها و سمن ها  افرادی 
دوستان  این  می آیند.  دولتی  کارهای  از  خوبی  بسیار  تجارب  با  که  افرادی اند  اول 
کردند؛ بنابراین یک سازمان اداری هم ایجاد  سازمانی با ساختار اداری را قباًل هدایت 
گروه دوم در بخش خصوصی حضور داشتند،  کاماًل مکانیکی و غیرافقی.  می کنند، 
که در بخش خصوصی بر بحث بهره ور بودن  بعد وارد این عرصه شدند. از آنجایی 
فرایندهای سازمان حساس هستند، این افراد در بخشی از ایده های سازمانی خیلی 
قوی عمل می کنند؛ ولی در بخشی دیگر از موضوع ها نمی توانند پیش بروند. گروه سوم 
تی  کار تشکیال که تجربۀ  گذاشته ام آدم های خیلی خوب، افرادی اند  که اسمشان را 
اینکه  نه  البته  آمدند.  مسئولیت  حس  به واسطۀ  فقط  و  ندارند  اصاًل  را  ساختاری  و 
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گروه قبلی حس مسئولیت نداشتند، حتمًا داشتند. به قول عزیزی حضور در این  دو 
گروه بسیار می توانند  عرصه لیاقت می خواهد و هرکسی به این لیاقت نمی رسد. این 
موفق تر از دو گروه قبلی باشند؛ ولی معمواًل در کشور ما بسیار ضعیف تر از دو گروه قبلی 

تی بلد نیستند. کار تشکیال عمل می کنند چون واقعًا 
کلی  ادبیات  در  کمی  است  الزم  برسیم  خیریه  با  سمن  تفاوت های  به  اینکه  برای 
کشوری 3 مدل سازمان داریم: سازمان های دولتی،  این موضوع همسو شویم. در هر 
روابط  سوم.  بخش  می گویند  اصطالحًا  که  سازمان هایی  و  خصوصی  سازمان های 
از هم اند،  کاماًل جدا  کشورهای مختلف متفاوت است. در بعضی جاها  این ها در 
گاهی وقت ها جدا از هم اند؛ ولی میزان تأثیرگذاری شان باهم فرق می کند. در برخی 
گر وجود دارند  جاها نیز، مانند رویکرد شوری سابق، همان دو بخش یا وجود ندارند یا ا
کامل در دل دولت اند، استقاللی ندارند. کشور ما هم تقریبًا چنین فضایی دارد؛ یعنی 

گرچه جاهایی هم پوشانی دارند. دولت خیلی بزرگ تر از دو بخش دیگر است، 

چرا سازمان های بخش سوم در دنیا مطرح شدند؟
در  توسعه  مسئول  اینکه  دارد،  وجود  دنیا  در  توسعه  بحث   در  متفاوتی  رویکردهای 
کسی است: دولت، بخش خصوصی یا بخش سوم؟ مثاًل برخی به شدت  جامعه چه 
اعتقاد دارند توسعه باید از دولت شروع شود، مثال ایشان هم کشورهایی ، نظیر چین و 

که در چند سال اخیر توسعه یافتند. برزیل هستند 



کشورهای  که جنگ جهانی دوم تمام شد  کی شروع شد؟ زمانی  اما بحث  توسعه از 
بسیاری ویران شده بودند، در آن زمان بحث این بود که چه کسی باید کشور را بسازد؟ 
که موتور توسعه را در دولت بگذاریم و دولت مسئول آبادانی بشود.  ابتدا نگاه این بود 
بعد از مدتی متوجه شدند نماد دولت، قدرت است و قدرت امری فسادپذیر است. 
با  را  کیفیت و بهره وری  گر همۀ موضوعات در اختیار دولت باشد، عماًل بیشترین  ا

کمترین هزینه نمی توان انتظار داشت.
کم کم دنیا به سمت خصوصی سازی رفت. تقریبًا در دهۀ 50 و اوایل دهۀ 60 میالدی 
افتاد.  به دست بخش خصوصی  توسعه  موتور  و  بحث خصوصی سازی مطرح شد 
فرصت  مردم  و  شد  کمتر  منابع  اتالف  یافت،  افزایش  بهره وری  که  شد  آن  نتیجه 
گر همۀ ابعاد توسعه در اختیار بخش خصوصی باشد، چون  انتخاب بیشتری یافتند. ا
یعنی  نمی دهد؛  ارائه  خدماتی  نرسد  سود  به  گر  ا است،  سود  خصوصی  بخش  نماد 

کند. که پول ندارد نمی تواند از خدماتی نظیر درمان و آموزش و... استفاده  کسی 
که موتور توسعه باید در بخش  تقریبًا در دهۀ 70 و 80 میالدی این نگاه به وجود آمد 
از  و همکاری است. دیگر مثل دولت  داوطلبانگی  نمادش  باشد. بخش سوم  سوم 
ابتدا قدرتی ندارد و مثل بخش خصوصی متعلق به شخص خاصی نیست. اصاًل 
شعارش این است: »از مردم، برای مردم، به وسیلۀ مردم«. تمرکز کشورها امروزه بر بخش 
سوم است، در این حد که وقتی می خواهند دو کشور را باهم مقایسه کنند دیگر قدرت 
نظامی اش را نمی سنجند، پویایی جامعۀ مدنی اش را باهم می سنجند، اینکه میزان 
کار داوطلبانه  که مثاًل سرانۀ  مشارکت مردم در سرنوشتشان چقدر است؟ اینجاست 

می شود نماد توسعه.

سازمان های بخش سوم چه سازمان هایی هستند؟
سازمان های بخش سوم متشکل از سازمان های متنوعی هستند:

کارگری؛ کارفرمایی و  1. ســـــــمن ها؛     2. خیریه ها؛        3. تشکل های 
4. اتحادیه ها؛     5. احـــــزاب؛        6. رســــــانه ها.

کرده اند،  که دولت و بخش خصوصی در جامعه ایجاد  سامان دادن به بی تعادلی ای 
کار بخش سوم است. بخش سوم بیشتر سراغ موضوعاتی می رود که منتهی  بزرگ ترین 
گر قرار  به توسعۀ پایدار  شود؛ چون هدفش حرکت های ماندگار است. در بخش سوم ا
باشد سازمانی از هر نوع شکل بگیرد، به اصلی اساسی نیاز دارد به نام اعتماد. امروزه 
کشور اعتماد است: »اعتماد  می گویند بزرگ ترین زیرساخت برای سرمایۀ اجتماعی 
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کشوری اعتماد  گر در  مردم به مردم، اعتماد مردم به دولت و اعتماد دولت به مردم«. ا
کشور  از بین برود، آن جامعه به سمت نابودی می رود. متأسفانه وضعیت اعتماد در 
کردیم، بر  گذشته تمرکز  که بر توسعۀ سخت در سال های  ما مطلوب نیست و آن قدر 

توسعۀ نرم تمرکز نکردیم.

ویژگی های سازمان های بخش سوم
نظیر  مباحثی  شامل  ویژگی ها  این  دارند،  ویژگی هایی  سوم  بخش  سازمان های 
دموکرات بودن، پاسخگو و شفاف بودن، اخالق مدار بودن، غیرسیاسی بودن، قدرت 

نمایندگی اعضا و... است.
پاسخ گویی شفاف: این موضوعی است که هیچ وقت بخش خصوصی و دولتی نمی تواند 
از نظر مالی  فقط موظف  در این سطح به پای بخش سوم برسد. سازمان خصوصی 
است به ذی نفعان خودش پاسخ بدهد؛ ولی سازمان بخش سومی در حیطۀ سمن ها 
موظف است به هرکس که از او مطالبه کند پاسخ گو باشد؛ چون هیچ چیز پنهانی ندارد.

اخالق مداری: نیاز به توضیح ندارد و برای همه روشن است.
وارد  نیست  قرار  احزاب،  از  غیر  سوم،  بخش  سازمان های  کاًل  بودن:  غیرسیاسی 
دارند.  به شدت مسئولیت سیاسی  این سازمان ها  اما  بشوند؛  فعالیت های سیاسی 
از آن  انتخابات  از  را قبل  که سمن ها موظف اند مطالبات اعضایشان  به این معنی 
گرفتن اینکه متعلق به چه  گر نامزدی پذیرفت، بدون در نظر  کنند و ا نامزدها مطالبه 

جریانی است، به جامعۀ هدفش معرفی بکند.
بحثی  سمن ها  در  باشد:  داشته  را  اعضایشان  نمایندگی  قدرت 
می کند.  فرق  مشروعیت  با  که  مشمولیت  اسم  به  هست 
مشمولیت  ولی  هستیم.  قانونی  چقدر  یعنی  مشروعیت 
گر در حوزۀ بیماران دیابتی فعالیم و در ایران  یعنی اینکه ا
مثاًل 1 میلیون بیمار دیابتی هست، زمانی می توانیم بگوییم 
این  از  نفر  که حداقل 800 هزار  این اعضا هستیم  نمایندۀ 
افراد عضو ما باشند. خیلی از سمن های ما، حتی قدرت 

نمایندگی جامعۀ هدفشان را ندارند.
گر  غیرانتفاعی اند: به این معنا که کسب وکاری در کار نیست و ا
هم باشد الزامًا سودش خرج همان مأموریت سمن می شود.
نیست،  داوطلب  نیروی  داشتن  منظورمان  داوطلبانه اند: 

نماد بخش سوم 

داوطلبانگی و همکاری است. 

ت از ابتدا قدرت ندارد 
مثل دول

و مثل بخش خصوصی متعلق 

به شخص خاصی نیست. 

ش این است: 
 شعار

»از مردم، برای مردم، 

به وسیلۀ مردم«. 



که هیئت مدیره، هیئت امنا، مؤسسین، همه با آن لیاقت و طلبیده  منظور این است 
شدن آنجا هستند، نه اینکه به اجبار آمده باشند.

از نهادی  گر قرار باشد فردی  ا کنند.  باید استقالل خود را حفظ  مستقل اند: سمن ها 
از این قضیه بخواهد استفاده  و  یا نهادی خصوصی در هیئت مدیره باشد  سیاسی 

بکند، دیگر استقالل وجود ندارد.
با مسئولیت اجتمــــــاعی اند: سمن ها از ابتـــــــدا باید روی مسئولیت اجتمــــــاعی شان 
حســـــــاس باشند. قرار نیست خدماتی به اعضا بدهند که به جامعه صدمه بزند؛ مثاًل 
محیط زیست صدمه ببیند، اختالف طبقاتی یا تبعیض ایجاد شود. خیلی وقت ها 
که وارد منطقه ای می شوند؛ ولی  حرکت های ســـــمن ها عقیــــم می ماند به این دلیل 

حاضر نیستند به اصول فرهنگی، مذهبی، بومی آن منطقه احترام بگذارند!
 پویایی: سمن حتمًا پویا، آینده نگر و هدفمند پیش می رود.

 نقش های کلی سازمان های بخش سوم
و  تعلیم دهنده  آینده نگرند،  اصالح کننده اند،  اجتماعی اند،  حرکت دهندۀ  سمن ها 
مشــــــاورند. خالقیت و نوآوری، تأســــیس کنندگی، حمایت کنندگی، ســـخن گویی از 
ویژگی های دیگر سازمان های این بخش است. مورد مهم دیگر اینکه ناظر و دیدبان هستند. 
بسیاری از چالش هایی که در کشورمان داریم، به علت نبوِد یک نهاد بخش سوم ناظر است.
که در دنیا راجع به رتبه بندی های مختلف عرضه می شود، از  کثرًا آمارهای جهانی  ا
دولت ها یا بخش خصوصی گرفته نمی شود. آن آمارها را از افرادی می گیرند که به نوعی 
شخصیت های حقیقی یا حقوقی در بخش سوم هستند. چون بخش سوم قرار است 
اخالق مدار باشد، پی سود و قدرت نباشد، پس آمارهایش هم می تواند مطمئن تر باشد.

روابط دولت با بخش سوم
رابطۀ بیگانگی: اصاًل از پتانسیل همدیگر خبر ندارند، نه دولت می داند این سمن چه 
قابلیت هایی دارد، نه سمن می داند دولت چه قابلیت هایی برایش ایجـاد می کند. 

کاًل بازنده-بازنده  است. این رابطه 
رابطۀ بدبینانه : به همدیگر سوءظن دارند. سمن می گوید دولت می خواهد مرا حذف کند، 
دولت هم می گوید که اصاًل تو برای چه هستی؟ باهم رقابت دارند. باز هردو بازنده اند.
ابزار  واقع  رابطه معمواًل بخش سوم در اختیار دولت است. در  این  ابزاری: در  رابطۀ 

دولت می شود. بازهم طرفی برنده است، طرفی بازنده.



رابطه تعاملی: منظور این است که دو طرف بلدند از ظرفیت های یکدیگر استفاده بکنند. 
کنم؟  که من برایتان چه کار  که الزامًا دولت باید به سمن ها بگوید  منظور این نیست 
دولت ها در پی حل مشکالت خودشان اند. این قدرت سمن است که چگونه نیاز دولت 
گره بزند، اعمال نفوذ بکند و از این  موضوع بتواند خروجی بگیرد. را با اهداف خودش 

چرخۀ عمر سازمان ها
سازمان در بخـش خصوصی بعد از شکل گیری و گذران دوران طفولیت و رشدش  به بلوغ 
می رسد. وقتی به بلوغ می رسد، شروع نابودی اش است. در دنیا سازمان ها در این نقطه 
گر محصولشان هنوز موردتقاضا است، آن  دو رویکرد دارند یا مهندسی مجدد می کنند ا
ک  را چابک تر و قوی تر می کنند یا اینکه محصول و خدماتشان را کاًل عوض می کنند. مال
ما اآلن بخش خصوصی یا دولتی نیست. این را فقط از این منظر گفتم که وقتی مدیری 
دولتی یا خصوصی وارد بخش سوم می شود، در نگاهش با این چرخۀ عمر به آن سمن 
نگاه می کند. این نگاه صدماتی می تواند بزند؛ چون چرخۀ سمن ها کاماًل متفاوت است.

که هم نیاز بودند،  گروهی از مؤسسین یا افرادی  در مرحلۀ یک، سمن »باشگاه« است، 
مثاًل بیماران خاص، دور همدیگر جمع شدند برای ایجاد صدایی واحد. هیئت مدیرۀ 
کاماًل داوطلبانه است و همان هیئت مؤسس امور را انجام  کارها  اول شکل می گیرد. 

می دهد. هیچ کس را ندارند، خودشان هستند و خودشان!
کوچک« می رسند. در این دبیرخانۀ  که بتوانند دوام بیاورند به مرحلۀ »دبیرخانۀ  گر  ا



کوچک سیستم اجرایی و دفتری کوچک و دو سه تا نیرو این ها را پیدا می کنند و تمام 
که با نهاد ها ارتباط بگیرند، چرا؟ چرا این قدر به دنبال برقراری  تالششان این است 
که بگویند:» ما هستیم، ما را ببینید. ما داریم  ارتباط اند؟ همۀ تالششان این است 
به  نمی تواند  جذابی  خدمات  عمل  در  ولی  برمی داریم«؛  جامعه  دوش  روی  از  باری 
اعضاء نشان بدهند؛ چون خیلی ساختارمندند و خیلی وقت ها در این مرحله حذف 
می شوند. به صورت درون زا حذف می شوند؛ یعنی اعضاء خودشان گروه را رها می کنند.
دبیرخانۀ  در  می شوند.  تخصصی«  »دبیرخانۀ  مرحلۀ  وارد  بیاورند  دوام  بتوانند  گر  ا
تخصصی دیگر ساختار سازمانی حرفه ای دارند. بخش های اجرایی دارند و می توانند 
شروع  دولت  سیاست های  بر  تأثیرگذاری شان  بدهند.  اعضا  به  متنوع  خدمات 
است  قرار  گر  ا می گذارد.  تأثیر  قانون  وضع  بر  بلکه  نمی کنند،  قانون گذاری  می شود. 
را  گروه  این  نظر  حتمًا  مسئوالن  شود،  گرفته  دیابتی  بیماران  مثاًل  به  راجع  تصمیمی 
گروهی  گر بخواهند به  گوش نکند ولی می دانند ا می خواهند. شاید الزامًا حرفشان را 

که فعال این حیطه اند باید سراغ این افراد بروند. برسند 
کل  در  موضوع  آن  مرجع  می رسند.  دانش«  »عرضه کنندۀ  مرحلۀ  به  بیاورند  دوام  گر  ا
کشور می شوند، چه برای بخش خصوصی، چه برای دولت و چه برای سایر سمن ها. 
گر قرار باشد سمنی در همان مأموریت شکل بگیرد حتمًا می آید سراغ این  سمن و از  ا
کند حتمًا  گر قرار باشد دولت قانونی برای آن موضوع وضع  آن ها مشورت می خواهد. ا

می آید نظر آن ها را می گیرد.

سمن های ما در ایران در کدام مرحلۀ بلوغ هستند؟
گرفته ایم، باید بگویم در ایران هیچ سمنی  کجا قرار  گر بخواهم بگویم ما در ایران  من ا
نیاز دارد،  در حوزۀ عرضه کنندۀ دانش نداریم؛ چون این قضیه حتمًا رویکرد علمی 
که در آن توانمند نیستیم. همین اآلن شبکه هایی  حتمًا قدرت شبکه سازی نیاز دارد 
که برای صدای واحدتری می خواهد شکل بگیرد؛ اما اصول  بین سمن های ما هست 
یاد است من مثاًل برخی از آن ها  شبکه سازی را رعایت نکرده اند. اصول شبکه سازی ز
را بگویم: مثاًل شبکه حق ندارد وارد فعالیت اعضای خودش بشود. به عنوان مثال ما 
شبکۀ ایکس داریم که زیرمجموعه اش 10 تا سمن است اما می بینیم خدماتی که شبکه 
که یکی از اعضایش دارد یکی است. این به این معنی  دارد عرضه می کند با خدماتی 
گاهی وقت ها اعضای شبکه  کار سایر اعضا دخالت می کند.  که آن سمن در  است 
اصاًل مأموریتشان دیگر با مأموریت شبکه نمی خواند. شبکه وقتی شکل می گیرد بعد 
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که  از تأسیس دیگر می گوییم باید برخی بروند بیرون و بعضی اعضای جدید بیایند؛ چرا
مثاًل این هماهنگی را پیدا نکرده است. یا می گوییم قدرت شبکه باال به پایین و پایین 
به باال نحوۀ استفاده کردنش تعریف دارد. فرض کنید سمنی حق دارد برود روبروی فالن 
گر من را رد بکنی،  نهاد بگوید من عضو فالن شبکه هم هستم؛ یعنی آقای مسئول، ا
من به یک شبکه باالتری هم وصلم، قدرت مطالبه گری من رفته باال. ولی معکوسش 
به فالن وزیر  نباید استفاده بکنیم. بگوییم فالن رئیس شبکه زنگ می زند  را خیلی 
راجع به حقوق فالن عضوش صحبت می کند، پس شما دارید رانت ایجاد می کنید!
کاًل در ایران سمِن عرضه کنندۀ دانش نداریم؛ اما به اندازۀ انگشتان یک دست یا  ولی 
گفت دو دست، دبیرخانۀ تخصصی داریم. 99% سمن های ما در مرحلۀ  شاید بشود 
کوچک اند؛ طیفی این وسط درواقع باال پایین می شوند. بعضی ها  باشگاه و دبیرخانۀ 

نزدیک شدند به سمت دبیرخانۀ تخصصی، بعضی ها ابتدای دبیرخانۀ کوچک اند.

خیریه ها و سازمان های مردم نهاد چه تفاوتی دارند؟
برویم سراغ آن بحث اساسی مان »خیریه ها و سازمان های مردم نهاد چه تفاوتی دارند؟« 
که خیریه پایه  کنم همه باهم پذیرفتید  که فکر  که ما داریم این است  ببینید بحثی 
سمن است. نکته ای هم بگویم، هرچیزی که از من می شنوید حاصل مدیریت سازی 
کشور ، هم من و هم  که درواقع در دل سازمان های  داخلی است. حاصل این است 
همکارانم تالش کردیم به این نقطه برسیم. ما کشوری هستیم که توانایی ملی مذهبی 
کرده است. اصاًل  باالیی داریم، هرجایی هم سمنی قوی شده از حالت خیریه آغاز 
که ما یک  که باید بدانیم این است  آن قسمت باشگاه از دید من خیریه است. چیزی 

طیف هستیم. در بحث خیریه و سمن هم می خواهم بگویم این طیف هست.
که این دو سر طیف بین خیریه و سازمان های مردم نهاد دارد    اولین تفاوت اساسی 
حامی هایشان،  از  حمایت  گرفتن  در  تمرکزشان  بی نهایت  خیریه ها  که  است  این 
گرفتن حمایت های نقدی است؛ ولی سمن قبل از حمایت های نقدی بیشتر در پی 
گرفتن حمایت های اعتباری و تخصصی است. پس سمن ها تمرکزشان صرفًا روی 

کمک های نقدی نیست، به تخصص فرد و اعتبار فرد قبل از پولش نیاز دارند.
  خیریه ها تمرکز در سطح آسیب دارند ولی سازمان های مردم نهاد به ریشۀ آسیب 
گر کودک کاری می بینم و برایم مهم است  نزدیک می شود؛ یعنی چه؟ یعنی اینکه من ا
گرم می دهم. ولی  گر خیریه داشته باشم حتمًا به آن بچه لباس  که این در سرما نلرزد، ا
گر سمن باشم فقط لباس گرم نمی دهم! بررسی می کنم اصاًل چرا این بچه اینجاست؟  ا



کار ایجاد می شود؟ کودک  که چرا اصاًل  به دبیرخانۀ تخصصی برسم می گویم 
کاال می دهد به خانواده ها، مطمئن  که فقط دارد سبد  گر دیدیم جایی 30 سال است  ا
یعنی  دارد؛  کار  وقتی 30 سال سابقۀ  اینکه  با  مانده است.  در مرحلۀ خیریه  باشید 

خدای اعتبار است، خدای شفافیت است!
  خیریه ها به حداقل های ممکن برای جامعۀ هدفشان می پردازند. ماهی می دهند 
حق  در  به خصوص  برسد،  استقالل  به  فرد  که  است  مهم  برایشان  سمن ها  ولی 

انتخابش، پس روی ماهیگیری یاد دادن تمرکز می کنند.
  خیریه ها منفعل و مقطعی اند؛ ولی سمن ها آینده نگر، هم افزا، مستمر، پویا و پایدار.

سمن هیچ رقابتی با سمن دیگری ندارد. در رویکرد خیریه می شود این جدایی ها را 
کرد؛ ولی در رویکرد سمن اصاًل چیزی به اسم جدایی یا رقابت نداریم. یکی  ایجاد 
که در بخش خصوصی و بخش دولتی خیلی علمی  کسانی  از دردهای ما در حوزۀ 
کردند بعد وارد سمن ها می شوند، این ها به مسائلی مثل برنامه ریزی استراتژیک  کار 
موفق، داشتن  گام طراحی سازمان  اولین  دارند؛ سریع شروع می کنند می گویند  دید 
کیفیت است، بعد  برنامه استراتژیک است، بعد رویکردهای مدیریت  رویکردهای 
بررسی می کنیم می بینیم ب  را  این ها  استراتژی   وقتی سند  ابزارهای مدیریتی.  بقیه 
مدل دیوید برنامه ریزی استراتژیک کردند! ایرادش چه است؟ مدل دیوید برای بخش 
که قرار است دو تا شرکت  خصوصی است. مدل دیوید در فضایی تعریف می شود 
کنند، ما در سمن ها رقابتی نداریم. جامعۀ پویا، در بطن خودش انواع و  باهم رقابت 
اقسام سمن ها را دارد. یکی به درجۀ بلوغ رسیده، یکی به درجۀ بلوغ کودک. در چنین 

حالتی نمی توانیم بگوییم حیوانات مهم نیستند، هرکدام وزن خودش را دارد.
  خیریه ها حمایت کننده اند ولی سمن ها توانمندساز و ظرفیت ساز و اصالح کننده اند. 
کامپیوتر بلد نیست، به  کار با  ما در بهترین حالت فقط توانمندسازی می کنیم. فردی 
او این مهارت را می آموزیم اما در عمل، در سطح جامعه، چقدر ظرفیت استفاده از 
به  بنابراین این مهارت  کامپیوتر ندارد؛  که  کار می کند  را دارد؟ مثاًل فرد درجایی  آن 
که جدای از اینکه توانمندسازی  کارش نمی آید. سمن ها تفاوت مهمشان این است 
در  عقاب  تربیت  استاد  ما  اوقات  گاهی  بکنند.  هم  ظرفیت سازی  باید  می کنند، 
ندارد.  پرواز  جای  که  قفس  در  می گذاریمش  اما  می دهیم  پرورش  را  عقاب  قفسیم! 
می کنند  توانمندسازی  اینکه  از  جدای  که  است  این  مهمشان  تفاوت  سمن ها 
ظرفیت سازی هم می کنند: اول اینکه کاال به طرف نمی دهند، بلکه به او یاد می دهند 

کند؛ دوم اینکه ظرفیت را هم ایجاد می کنند. کاال را خودش ایجاد  چطوری 



با بزرگ شدن جوامع و تحول های نوین، 
مشکالت پیش روی جامعه افزایش 
یافته است و دولت ها به تنهایی قادر به 
رفع این مشکالت نیستند. توان جمعی 
و همیاری مردمی در حل مشکالت از 
ظرفیت هایی که در بیشتر کشورها 
به آن توجه می شود. فعالیت های 
خیرخواهانه و توان موسسه های 
خیریه و سمن ها فرصتی است که تا 
به حال به اندازه ای که باید به آن توجه 
نشده است. با کمک این سازمان ها 
هم می توان به رفع مشکالت سرعت 
بخشید و هم با مداخلۀ مناسب و 
هدفمند، معضالتی را که رفع آن ها از 
توان دولت ها خارج است،حل کرد. 
در این جهت واگذاری مسئولیت های 
دولتی به بخش های غیردولتی از جمله 
رئوس برنامه های دولت ها در سال های 
اخیر در کشور بوده است. یکی از این 
حیطه ها، حوزۀ سالمت بوده است.

و88
89139

ز 7
ایی

/ پ
وم

ۀ د
مار

ش

ظرفیت های 
موسسات خیریه 

و سمن ها برای 
مقابله با تحریم ها

تنظیم: منیژه یونسی کفشگیری



طی سال های اخیر نیکوکاران، مؤسسه های خیریه و تشکل های مردم نهاد نشان داده اند 
که در همۀ موقعیت ها در کنار دولت هستند. حتی می توان گفت در برخی موضوعات 
فراتر از توان دولت در حیطۀ سالمت قدم برداشته اند .حضور آنان در دوره های مختلف 
تحریم کشور در ارائۀ خدمت به مددجویان حوزۀ سالمت، توسعۀ زیرساخت ها و تأمین 
تجهیزات الزم به صورت فعال بوده است. ادارۀ کل خیرین و مؤسسات خیریۀ سالمت از 
معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور استفاده از ظرفیت 
مشارکت های مردمی و تجارب مؤسسات و انجمن ها نشستی را در تاریخ 97/7/3 برگزار 
کرد. در این نشست سازمان هایی که دارای فعالیت در سطح بین المللی هستند، حضور 
یافتند و نمایندگان انجمن ها راهکارهای پیشنهادی را برای مقابله با تحریم ها در حوزۀ 

سالمت مطرح کردند که در این گزارش می خوانیم.

مقام مشورتی شورای اقتصادی، اجتماعی سازمان ملل
اجتماعی  اقتصادی،  شورای  مشورتی  مقام  دارای  نشست  این  در  شرکت کنندگان 
سازمان ملل بودند. سازمان ملل متحد برای جلب مشارکت ملت های مختلف در 
از  یکی  است.  کرده  پیش بینی  را  مختلفی  سازوکارهای  ملل،  سازمان  فعالیت های 
کشورها، تحت عنوان مقام مشورتی  این سازوکارها همکاری با سازمان های مردم نهاد 
اقتصادی  شورای  به عبارت دیگر  است.  ملل  سازمان  اجتماعی  اقتصادی  شورای 
اجتماعی سازمان ملل برای مطالعات تخصــــصی در موضوعات مرتبط با شـــــورا و 



اتخاذ تصمیمات، راهبردها و ارائۀ توصیه ها به کشورها و همچنین پیگیری وضعیت 
کشورهای مختلف از همکاری سمن ها بهره می گیرد. این شورا  این تصمیمات در 
فعالیت  زمینۀ  مشخص شده،  شرایط  واجد  سمن های  به  مشورتی  مقام  اعطای  با 

سمن ها در کمیسیون ها و انجمن های شورا را ایجاد می کند. 

راهکارهای پیشنهادی موسسۀ خیریۀ نیک گامان جمشید
کننده های این نشست دکتر اشکان تقی پور، مدیرعامل موسسه خیریه  یکی از ارائه 
نیک گامان جمشید بود. ایشان در ابتدا به تشریح مجوز OFAC 1 پرداخت. این مجوز 
کنترل دارایی های خارجی در وزارت  بعد از اعمال تحریم های آمریکا از جانب دفتر 
دارایی ایجاد شد. سازمان های دارای این مجوز می توانند در آمریکا جهت اهداف 
کمک های  که آمریکا با آنها رابطه دیپلماتیک ندارد،  کشورهایی  خیرخواهانه برای 
کنند. البته این مجوز به انتقال پول ربطی ندارد و برای ورود منابع  مالی جمع آوری 
جمع شده از طریق بانک هاست. این مجوز باید به صورت ساالنه تمدید شود. ارائه 
مجوزهای رسمی و تایید سازمان های دولتی برای انجام پروژه های خیریه از اهمیت 
کاری  اینحال  با  اما  است  سخت  شرایط  این  در  مجوز  این  تمدید  است،  برخوردار 

کند. گامان جمشید توانسته است مجوز را تمدید  نشدنی نیست و موسسۀ نیک 
به نظر دکتر تقی ور انگیزۀ نیکوکاران خارج از کشور در شرایط بحرانی برای کمک کردن 
به ایران بیشتر می شود و این در حالی است که فشار و مشکالت هم برای آن ها از همۀ 
جهات بیشتر خواهد شد. وی برای عبور از بحران پیشنهادهای زیر را عنوان کرد:
کمک رسانی  راستای  در  ناشفاف  مالی  ارتباط  هرگونه  از  پرهیز   .1
سوءبرداشت  از  جلوگیــــــری  سبب  به  هدف،  جامــــــعۀ  به 
و  متحد  ملل  )سازمان  کمک رســــــان  بین الملل  نهادهای 

زیرمجموعه های آن(
کمک رسان  با سازمان های مردم نهاِد  کامل  2. هماهنگی 

به ویژه سازمان های دارای مجوز و مقام های بین المللی
3. بررسی و مطالعۀ دقیق مجوزها و آیین نامه های بین المللی 
صادرشده برای سمن ها، جهت جلوگیری از سو برداشت 

نهادهای بین المللی کمک رسان 
۴. تبیین برنامه زمان بندی شده با توجه به موضوع های زیر:

گرفتن حداکثری زمان بحران • در نظر 

ها باید حدوحدود 
سمن 

 را از 
ت با سایر کشورها

ارتباطا

د. از سوی دیگر 
نظر امنیتی بدانن

نهادهای امنیت نیز باید ظرفیت 

باالی سمن ها و مقام های بین المللی 

و پتانسیل خیرین ایرانی 

ور را برای 
مقیم خارج از کش

کمک به میهن اسالمی در 

مواقع بحرانی دقیقاً بشناسند.

1. The Office
 

of Foreign 

Assets C
ontrol
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کشور در زمان بحران • شناخت از محدودیت های نیکوکاران ایرانی مقیم خارج از 
• استقالل ملموس و مکتوب سازمان های دولتی کمک رسان از سمن های کمک رسان، 
در عین همکاری و پشتیبانی متقابل و همکاری در سه حوزه پیشنهاد و تعریف پروژه، 

تسهیلگری، تأیید با سمن های دارای مجوز و مقام های بین المللی
• پیش بینی موضوع های بحران آفرین در موقعیت کمک رسانی 

• تعیین آماری دقیق از نیازمندی ها و عرضۀ آن به سازمان های مردم نهاد تخصصی

ارتباط نهادهای کمک رسان دولتی و آحاد مردم :
از ظرفیت حداکثری رسانه ها در فضای حقیقی و مجازی جهت تبیین  • استفاده 

بحران مقطعی موجود و اطمینان مردم به سازمان های مردم نهاد
 • برگزاری نشست های آشنایی و اطمینان بخشی میان نهادهای کمک رسان دولتی، 
سازمان های مردم نهاد و رسانه ها جهت آشنایی و جدی گرفتن بیش از پیش سمن ها 

از سوی مردم برای عبور از بحران و تحقق خیر جمعی

چگونه می توان اثر بحران را کاهش داد؟
مدیرعامل موسسه نیک گامان معتقد است برای کاهش اثر بحران باید مراحل زیر طی شود:
کمک رسان در افکار عمومی غرب  1. درک جایگاه خیریه ها و سازمان های مردم نهاد 

به ویژه ایاالت متحده آمریکا
کمک رسان در افکار عمومی امریکا و دنیای غرب جایگاه بسیار  خیریه ها و نهادهای 
کمک رسان غیردولتی هزینه  واالیی دارند؛ لذا فشار سیاست مداران غربی بر نهادهای 
باالیی برای آن ها ایجاد می کند . با توجه به این واقعیت اجتماعی در دنیای غرب، شفافیت 
عملکرد خیریه های ایرانی و ارتباط شفاف و در عین حال فاصله گذاری شده آن ها با 
کمیتی هزینه برخوردهای احتمالی سیاسی غرب را باال خواهد برد. نهادهای دولتی و حا
2. جلب اطمینان خیرین خارج از کشور که در وضعیت بحران و کاهش ریسک پذیری 

آن ها برای حمایت از نیازمندان داخل کشور
3. اعمال شفافیت بیش از پیش از سوی مؤسسات خیریه با راهکارهای زیر انجام 

خواهد شد:
• حسابرسی داوطلبانه سالیانه

گواهی بین المللی استاندارد مؤسسات غیردولتی  • اخذ مجوزهای بین المللی مانند 
) ECOSOC ( مقام مشورتی سازمان ملل متحد)SGS (



کنونی  آمریکا )OFFAC( )در شرایط  ایالت متحده  وزارتخانه خزانه داری  از  • اجازه 
اخذ این مجوز بسیار سخت است و الزم است مؤسساتی که این مجوز را دارند نهایت 
دقت در عملکرد را داشته باشند تا برای تمدید سالیانه آن از سوی دولت آمریکا با 

مشکل مواجه نشوند.(
محکومیت  برای  مردم نهاد  سازمان های  تمام  میان  هماهنگ  راه  نقشه  تبیین   •
تحریم های یک جانبه در راستای شناخت افکار عمومی جهان غرب نسبت به نتایج 

تحریم ها بر مردم ایران
• ایجاد فضای صمیمی و شفاف میان نهادهای امنیتی و سازمان های مردم نهاد با 
کمیتی، برای جلب اطمینان نهادهای امنیتی از یک سو  محوریت مدیران دولتی و حا

و سازمان های مردمی از سوی دیگر
• تعیین خطوط سیاهنمایی و واقع گرایی برای نهادهای امنیتی )برای طرح برنامه ای 
کمیت ملی و  درست در راستای بیان تأثیرات تحریم بر مردم بدون آنکه به قدرت حا

شأن مردم خدشه ای وارد شود.(
• وحدت رویه در بیان دیدگاه ها درباره تحریم ها در سه سطح سازمان های مردم نهاد، 

کمیتی و نهادهای امنیتی ناظر نهادهای کمک رسان دولتی و حا
4. چگونگی استفاده از پتانسیل مردمی برای عبور از بحران 

• تعریف مشابه موضوع برای عبور از شرایط فعلی
• استفاده از سازمان های مردم نهاد به عنوان سرگروه های مجموعه های کوچک مردمی 

کمترین بوروکراسی اداری و نهایت نظارت دولتی و امنیتی با 
خانوادگی  حتی  و  مردمی  کوچک  مجموعه های  برای  راه  نقشۀ  تبیین  و  تعریف   •
و  دولتی  کمک رسان  نهادهای  مردم نهاد،  سازمان های  نهاد  سه  رویۀ  وحدت  با 

کمیتی، نهادهای امنیتی ناظر حا
• برگزاری نشست در راستای تبیین قانونی پروتکلی مبنی بر بایدها و نبایدهای امنیتی 

بین سمن های دارای مجوز و مقام های بین المللی و سازمان ها و نهادهای امنیتی
• گسترش فعالیت های سازمان های مردم نهاد بر اساس اساسنامه

حدوحدود  می بایست  مردم نهاد  سازمان های  که  کرد  اشاره  پور  تقی  دکتر  پایان  در 
ارتباطات خود با سایر کشورها را که از نظر امنیتی مخل امنیت داخلی نباشد، بدانند 
و از سوی دیگر نهادهای امنیت نیز می بایست ظرفیت باالی سازمان های مردم نهاد 
کشور را  دارای مجوز و مقام های بین المللی و پتانسیل خیرین ایرانی مقیم خارج از 
جلوگیری  برای  پس  بشناسند  دقیقًا  بحرانی  مواقع  در  اسالمی  میهن  به  کمک  برای 
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چنین  برگزاری  احتمالی  بحران های  از  عبور  برای  هم افزایی  و  سوءتفاهم  هرگونه  از 
نشستی ضروری به نظر می رسد.

راهکارهای پیشنهادی موسسۀ خیریۀ محک
تشریح  به  نیز  محک  خیریه  مؤسسه  بین الملل  و  عمومی  روابط  مدیر  کامکار  خانم 
کاملی از تاریخچه موسسه و فعالیت های  گزارش  پیشنهادهای خود پرداخت .ابتدا 
ارائه نمود و در خصوص توسعۀ روابط بین الملل سازمان های مردم نهاد و توسعۀ  آن 
بتوان  بحران  با  مواجه  صورت  در  به نحوی  که  کرد  کید  تأ تخصصی  همکاری های 
داروهای سرطان را از مؤسسات تخصصی کشورهای همسایه و سایر کشورها دریافت 
نمود . محک به تازگی در بررسی استانداردهای سازمانهای مردم نهاد توسط سازمان 
SGS با امتیاز 97.5 از 100، حائز رتبۀ اول در بین 328 سازمان مردم نهاد و خیریه از 

سرتاسر جهان شده است. 
وی مشکالت ناشی از تحریم ها را در 4 حوزۀ دسترسی به دارو، دسترسی به تجهیزات، 
نمود.  بندی  دسته  روادید  صدور  مشکالت  و  المللی  بین  های  کمک  به  دسترسی 
گروه ها  کشور و اعالم نیاز به  گروه های داوطلب خارج از  کامکار توانمندسازی  خانم 
برای بهره مندی از پتانسیل آن ها را از دیگر فعالیت های موسسه در این زمینه معرفی 
نمود . اسالیدهایی در خصوص وضعیت فعلی مؤسسه و پیشنهادهایی برای مقابله 

با تحریم توسط ایشان ارائه شد.

مقایسه هزینه دارو کودکان محک
پرداختی 5ماهه اول 96-97



101.000.000 تومان
هزینه روزانه دارو 

رشد هزینه های دارو

محدودیت ها در دوره قبلی تحریم

پیشنهادهای محک برای این دوره



و94
95139

ز 7
ایی

/ پ
وم

ۀ د
مار

ش

راهکارهای پیشنهادی موسسۀ خیریۀ بهنام دهش پور
اهداف  از  یکی  گفت  پور  دهش  بهنام  خیریه  مؤسسه  مدیرعامل  رضایی  خانم 
انجمن ها زنده نگه داشتن امید در دل افراد نیازمند است . داشتن مقام مشورتی برای 
هر انجمن الزم و ضروری است به خصوص برای خود موسسه و انجمن اما مسئله ی 
که این مسئله هم ربطی  حائز اهمیت تأثیرگذاری هر انجمن در زندگی مردم است 
 . ندارد  گون  گونا مجوزهای  نداشتن  و  داشتن  یا  انجمن  یک  کوچکی  یا  بزرگی  به 
کار  که در داخل ایران فعالیت می کنند می توانند بسیار  مؤسسات بین المللی فعال 
که از پناهندگان  گر ما اجازه دهیم مؤسسات و انجمن هایی  کنند . یعنی ا را آسان 
کمک می کنند به داخل ایران بیایند و این همکاری را  یا به بیماران  دفاع می کنند 
کنترل آن ها بسیار آسان تر  با مؤسسات متناظر خودشان در داخل ایران انجام دهند 
که بعضًا ممکن است شناخت درستی  کشور است  از ارتباط با مؤسسات خارج از 
به  این مؤسسات  آمدورفت  برای  ایجاد هماهنگی  بنابراین  باشیم.  نداشته  آن ها  از 
منابع  از  بهره مندی  بر  رضایی  خانم  باشد.  ثمربخش  می تواند  بسیار  کشور  داخل 
کید بر نقش مثبت تشکیل  کید نمود. در انتها ایشان ضمن تأ مالی سفارتخانه ها تأ
که باعث هم افزایی فعالیت مؤسسات  شبکه ها مانند شبکه سرطان و توان بخشی 
ایازی  دکتر  ارزنده  فعالیت های  از  را  حرکت  این  یکدیگر،  با  آنان  بیشتر  آشنایی  و 

دانست و از ایشان تشکر نمود.
که از طرف وزارت امور  که سازمان های مردم نهاد جلساتی را  کرد  خانم رضایی بیان 
خارجه تشکیل می شود بسیار جدی می گیرند و شرکت می کنند و هرگونه اطالعاتی 
داده  بازخوردی  مؤسسات  به  هرگز  ولی  می دهند  گزارش  را  شود  خواسته  آن ها  از  که 

که از این اطالعات چه استفاده ای شده است.  نمی شود 

راهکارهای پیشنهادی بنیاد خیریۀ سپهر
که در حال  کرد  دکتر نواب رییس هیئت مدیره بنیاد خیریه سپهر در این نشست بیان 
حاضر هیچ مشکلی در تأمین منابع مالی خارجی ندارند. وی توضیحاتی در خصوص 
را  جسمی  معلولین  از  حمایت  که  مؤسسه  ساختمان  برای  مالی  منابع  اخذ  نحوۀ 
کشور  گفت مسئله اصلی بی تفاوتی دستگاه های اجرایی  کرد و  برعهده دارد ، بازگو 
که مؤسسات در قبال  کشور است. از آنجایی  کمک های خیرین خارج از  نسبت به 
کمک ها باید پاسخگو باشند بی توجهی به این امر موجب بی اعتباری مؤسسات  این 
و انجمن ها در برابر خیرین میشود. وی متذکر شد بنیاد خیریه سپهر موسسه ای است 
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کند نام او را منتشر می کند و سایت موسسه هرماه به روز  کمک  که هرکس به هر میزانی 
از وزارت بهداشت رسیدگی به شکایات مراجعین و  را  انتظارات خود  می شود. وی 

پاسخ دهی به موقع به مکاتبات مطرح نمود. 

راهکارهای پیشنهادی بنیاد بیماری های نادر ایران
از  تشکر  ضمن  ایران  نادر  بیماری های  بنیاد  مدیرعامل  ادراکی  حمیدرضا  دکتر 
گفت  برگزاری این نشست و ارائه توضیحاتی در خصوص تاریخچه و اهداف بنیاد 
غربالگری  و  شناسایی  و  است  شده  شناسایی  نادر  بیمار   4500 حدود  کنون  تا که 
بیماران را به عنوان یک اصل مهم دانست. وی بر افزایش مشارکت سازمان غذا و دارو 

کید نمود. با سازمان های مردم نهاد تأ

راهکارهای پیشنهادی سازمان دفاع از قربانیان خشونت
که  را  تجربه ای  ابتدا  خشونت  قربانیان  از  دفاع  سازمان  مدیرعامل  پژوه  گلشن  آقای 
حدود دو هفته قبل در خصوص ارزش دارا بودن مقام مشورتی سازمان ملل در شورای 
که فقط  از فضاهایی  که یکی  کرد و خاطرنشان نمود  عالی حقوق بشر داشت بیان 
سازمان های دارای مقام مشورتی می توانند در آن وارد شوند استفاده از ظرفیت های 
ویژه شورای حقوق بشر است، متأسفانه خیلی از سازمان ها نمی توانند در این حوزه 
که  داد  پیشنهاد  وی   . ندارند  پتانسیل ها  این  به  نسبت  گاهی  آ یا  و  کنند  شرکت 
که تا چه میزان  کنیم و به این نتیجه برسیم  کمیتی برطرف  مشکالت را در سطح حا
این مشکالت در سطح بین المللی مطرح شود. دیگر اینکه مرجعی ایجاد شود که این 
که مقام مشورتی دارند و در  که انجمن ها و سازمان هایی  کند  گردآوری  اطالعات را 
مجامع بین المللی شرکت می کنند بتوانند با این اطالعات در جلسات بین المللی 

حضور یابند.

راهکارهای پیشنهادی انجمن حامی
خانم اشرفی از انجمن حامی متذکر شد که خیلی از دولت ها و جوامع مدنی اطالعات 
که  سازمان هایی  که  دارد  ضرورت  و  دارند  اطالع  ایران  واقعی  شرایط  از  کمی  بسیار 
گزارشی را از  دارای مقام مشورتی سازمان ملل هستند در ارتباطات بین الملل بتوانند 
وضیعت ایران ارائه دهند. وی متذکر شد که ما باید به صورت جمعی نسبت به انتقال 

نگرانی هایمان در دنیا اقدام کنیم.



 1                گفت وگو با لیسا هالند
      

مدیر بخش داوطلبان موسسۀ 

مراقبت از بیماران مبتال به 

          سرطان پستان

ترجمه: احمد یوسفی

 

  Lisa holland .1 



لیسا هالند مدیر بخش داوطلبان موسسۀ مراقبت از بیماران مبتال به سرطان پستان 
کار می کرد. داوطلبان  می گوید: موسسۀ ما از همان ابتدای فعالیتش با 500 داوطلب 

بخش بسیار مهمی از پروژۀ ما برای درمان سرطان سینه اند.
سرویس  اعطای  به  موفق  داوطلب  نیروهای  از  کمک گیری  با   1973 سال  از 
خدماتی مان در سرتاسر بریتانیا شده ایم. این موضوع به ما یاد داد که حضور داوطلبان 
کمک های مالی و دیگر مسائل تا چه اندازه الزامی است. داوطلبان  برای جمع آوری 
همچنین مهم ترین نقش را در یافتن بیماران سرطانی در مکان های دورافتاده و محلی 

بازی می کنند.
که باید به عنوان مدیر بخش داوطلبان به آن  از دید من یکی از مسائل بسیار مهمی 
واقع  در  است.  داوطلبانه شان  کار  از  داوطلبان  انگیزه  و  هدف  درِک  باشم،  واقف 
که داوطلب باید جذب آن شود و زمان و  که موسسۀ شما چه دارد  درک این مسئله 
هزینه اش را پای آن بگذارد. در موسسۀ مراقبت از بیماران مبتال به سرطان، بسیاری از 
داوطلبان خود یا درگیر این بیماری بوده اند و یا شخصی از آشنایانشان به این بیماری 
دچار شده اند. لذا انتخاب داوطلبانگی صرفًا برای ایجاد تغییر نیست و انگیزه های 

شخصی و معنوی نیز ممکن است دخیل باشد.
و مستقیم درخواست  وارد موسسه ای شوید  نمی توانید  که  دارد  تصوری غلط وجود 
درخواست  که  را  شخصی  هر  گذشته ام،  تجربیات  به  توجه  با  من  دهید.  داوطلبی 
داوطلبی داده و به نظرم انسان مناسبی آمده است، پذیرفته ام. مهم ترین وظیفۀ مدیر 

بخش داوطلبان از نظر من، عضوگیری و فرایند انتخاب داوطلب است.
که پیشنهاد داوطلب شدن از سمت فردی، بسیار مهربانانه است،  فارغ از این نکته 
باید این نکته را در نظر گرفت که فرصت متناسب با توانایی های داوطلب در سازمان 
این  غیر  در  شود.  برآورده  داوطلبانه  کار  از  داوطلب  انتظارات  و  باشد  داشته  وجود 
گر درخواست داوطلب پذیرفته نشود شاید موجب آزردگی خاطر شود؛ اما در  صورت ا

بلندمدت هم به سود شماست و هم به سود شخص داوطلب.
که از مشارکتشان تقدیر  که پذیرفته می شوند، الزم است  برای آن دسته از داوطلبان 
کرده  کمک  که همکاری شان چقدر به پیشبرد اهداف خیریه  شود و نشان داده شود 
است. همچنین هزینه و وقتی باید صرف شود تا داوطلبان مهارت های جدیدی از 

کار داوطلبانه  بیاموزند.
که استعدادهای بسیار داوطلب را ببینید و از  این موضوع بسیار رضایت بخش است 
کند. به عنوان مدیر بخش  کار داوطلبانه شکوفا  که استعدادهایش را در  او بخواهید 
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کار را  که شوق اصلی داوطلب در ابتدای  داوطلبان، همیشه حواسم را جمع می کنم 
که رضایت قلبی در آنها به وجود آمده است. کنم و ببینم  درک 

در جهانی مطلوب، داوطلبان در همۀ تصمیم گیری ها دخالت داده می شوند؛ اما در 
کار همیشه مناسب و انجام شدنی نیست. با این وجود موسسۀ خیریه  واقعیت این 
بایستی تصمیم گیری هایش را به طور صادقانه با داوطلبان در جریان قرار دهد. تجربه ام 
که  کرد. شاید هنگامی  که داوطلبان از این امر بسیار استقبال خواهند  به من می گوید 
داوطلبی در تصمیم گیری شرکت داده می شود، وی تصمیمی بگیرد که چندان از نظر 
کاری برای آن مورد خاص  که چه  ما منطقی به نظر نیاید. اما آن ها بهتر از ما می دادند 
هنگامی  حتی  معتقدم  نیز  شود.  انجام  است  بهتر  بوده اند،  درگیر  آن  با  مستقیم  که 
شفاف سازی  اصل  تا  کرد  گوشزد  را  آن  باید  گرفت  اشتباه  تصمیمی  موسسه ای  که 

همچنان پابرجا بماند.
که محترم و معتمد است  که با موسسه ای  لیسا هالند افزود: هر داوطلبی می خواهد 
کارمندان  میان  ارتباط  خیریه  موسسۀ  در  کند.  همکاری  دارد،  شفاف  رویکردی  و 
که  چرا ببینند.  سود  ارتباط  این  از  طرف  دو  هر  که  باشد  به گونه ای  باید  داوطلبان  و 
متقابل  احترام  پرورش  بنابراین  هدف اند.  یک  دنبال  به  موسسه  در  همه  درمجموع 
اداره ای  فضای  با  ما  خیریۀ  موسسه  در  جذب  از  پس  داوطلبان  است.  مهم  بسیار 
کسی چه وظیفه ای را بر عهده دارد و همۀ  که چه  یابند  آنجا آشنا می شوند تا بهتر در

کردن وظایف دیدار می کنند. کارمندان حقوق بگیرمان با داوطلبان برای مشخص 
کار بر عهدۀ مدیر  کمک های جاری داوطلبان باز بسیار مهم است. در موسسۀ ما این 
یک  که  وظایفی  و  نقش ها  از  است.  منطقه ای  بخش  مسئولین  و  داوطلبان  بخش 
کنار  که آن ها طی دوره هایی مشخص در  مسئول یا یک داوطلب خبره دارد این است 
هم با دیگر اعضا گرد هم می آیند. چالش اساسی این است که چگونه با داوطلبانمان 
یاد  به  را  موضوع  این  مشکل  این  باشیم.  ارتباط  در  دورافتاده  و  روستایی  مناطق  در 
که ارتباط میان داوطلبان در دسترس و داوطلبان حاضر در مناطق دورافتاده،  می آورد 
بخش مهمی از موضوع داوطلب گیری است. در موسسه فرصت ها و تمریناتی برای 
داوطلبان به وجود آورده ایم تا مطمئن شویم منابعمان به طور درست تحت مدیریت 
است. این کار به معنای این بود که بعضًا مجبور به اتخاذ تصمیمات دشواری بودیم.
که به عنوان مدیر بخش داوطلبان در اختیار دارم  که مهم ترین ابزاری  گرفته ام  من یاد 
این حقیقت است که داوطلب از ته دل خواستار دستیابی موسسه به اهدافش است 

و همیشه مطابق رسوم مجموعه و ارزش های آن عمل می کند.
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بخش  که  قدر  چه  هر  موسسه  می گوید:  تراست  ایمپتوس  موسسۀ  مدیر  یانگ،  سارا 
نیز  و  شد  خواهد  آسان تر  اهدافش  پیشبرد  باشد  داشته  مناسبی  داوطلبانۀ  اجرایی 
کمک حال داوطلبان باشد. اگرچه تأثیر این  توانایی افراد حرفه ای در این امر می تواند 

امر باارزش، به برنامۀ دقیق مؤسسه برای نظم دهی به داوطلبان بستگی دارد.
اجرایی  بخش  در  که  دارد  داوطلبانی  با  کار  در  بزرگی  تاریخچۀ  ایمپتوس  موسسۀ 
تجارب روزانه و کاری خود را در موسسه به اشتراک گذاشتند. فقط همین سال گذشته 
کار  کاری داشته اند.  داوطلباِن ما در بخش اجرایی نزدیک به 2.8 میلیون یورو ارزش 
بر  امور مالی، نظارت  آن ها در زمینه های اجرایی مانند فناوری اطالعات، مدیریت 

تی و... بوده است. گروه های تشکیال
اولویت اند.  در  خبره  داوطلبان  که  معناست  این  به  محدود  ظرفیت  و  اندک  منابع 
کاری  برنامه ریزی  و  اقتصادی  مدل سازی  استراتژیک،  بازنگری های  و  مطالعات 
که  کارهایی اند  دسته  آن  این ها  زیرا  چرا؟  اما  نمی گیرد؛  قرار  داوطلبان  اختیار  در 
در  داوطلبان  از  که  است  آن  بهتر  بپردازند.  آن ها  به  روزانه  باید  امر  متخصصان 

کرد. که مفید واقع می شوند استفاده  بخش هایی 

 1                گفت وگو با سارا یانگ
      

مدیر مدیر موسسۀ 

2    ایمپتوس تراست

پشتیبانی از 

داوطلبان 
بخش اجرایی

ترجمه: احمد یوسفی

در شرایط داوطلبی حقیقی، این بسیار ضروری است که 
بررسی شود که داوطلب توانایی های الزم را دارد. 
افراد عادات کاری متفاوت دارند و باید بررسی شود که عادات 
کاری داوطلبانتان مطابق با ارزش های کاری شرکت باشد.

 

1. Sarah young

 2. Impetus trust

 



داوطلب گیری در امور استراتژیک چیزی جدید نیست. ما به مدت ده سال به رشد 
شبکه ای داوطلبان امور اجرایی اعتماد کرده ایم و آنان پیشنهاد های خود را دربارۀ امور 
کمک  اجرایی ارائه می دهند. ما به داوطلبانمان و دیگر داوطلبان مؤسسه های دیگر 

می کنیم تا از خوب به عالی تبدیل شوند.
که از داوطلبان در امور اجرایی استفاده نبرند منبعی ارزشمند  گر  مؤسسه های خیریه ا
که اهداف موسسه بهتر پیش می رود و هم اینکه  را از دست داده اند. هم به این دلیل 
از قبل  بهتر  با جامعه  ارتباطش  و  انجام داده  کار مفیدی  داوطلب احساس می کند 

شده است.
اولین گام این است که معلوم شود کدام قسمت کاری برای موسسه ارزشمندتر است. 
که مایلید در موسسه تان مشاهده  با داشتن یک برنامۀ بلندمدت برای ایجاد تغییراتی 
کارتان افزوده شود و قطعًا در این مسیر می توانید از کمک ها داوطلبان  کنید تا تأثیرات 

نیز استفاده کنید.
که قرار است از داوطلب  کارتان و مواردی  که خالصه ای از ماهیت  گام بعد این است 
تحویل بگیرید را ارائه دهید تا هر دو طرف بدانند که درگیر چه کاری اند. مقیاس زمانی 

کلید مهمی است.
از طرف دیگر ساختن یک مدل اقتصادی ممکن است بهتر از درآمد متمرکز دوهفته ای 
کارها مطابق با زمان بندی تعیین شده پیش  که  باشد. همچنین باید در نظر داشت 

کارها را از داوطلبان بیرون بکشد؟ کافی زمان دارد تا بهترین  روند. آیا تیم شما به قدر 
ادامه می دهد: در شرایط داوطلبی حقیقی،  تراست  ایمپتوس  از موسسۀ  یانگ  سارا 
که داوطلب توانایی های الزم را دارد. افراد  که بررسی شود  این بسیار ضروری است 
کاری داوطلبانتان مطابق  که عادات  کاری متفاوت دارند و باید بررسی شود  عادات 

کاری شرکت باشد. با ارزش های 
یک معرفی برنامه ریزی شده و کافی تأثیر بسیاری در بررسی توانایی های داوطلب دارد. 
کافی  کاری تان به طور  که تیم  کار می کند باید در نظر داشت  که پروژه آغاز به  هنگامی 
منابع را در اختیار دارند. داشتن بازنگری های منظم باعث می شود که نسبت به مسیر 

کنید و در صورت لزوم آن را تغییر دهید. رفته دید خوبی پیدا 
کنید تا برای  در نهایت پس از دستیابی به اهداف پروژه، از داوطلبانتان نظرخواهی 
بر  را  تأثیرشان  که  مشتاق اند  متخصص  داوطلبان  یابید.  گاهی  آ بیشتر  بعد  پروژۀ 
کرد  گر با آن ها در ارتباط باقی بمانید آن ها را بیشتر مشتاق خواهید  موسسه بفهمند. ا

و ممکن است در پروژۀ بعدی دستگیرتان شوند.



آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در پانزده کشور اسالمی 
و پانزده کشور غیر اسالمی )مجموعۀ سی جلدی(

از دیرباز در همۀ ادیان آسمانی به سنت حسنۀ وقف توجه شده است. دین مبین 
اسالم نیز همچون سایر ادیان الهی اهتمام ویژه ای به ترویج وقف در جامعه دارد. نهاد 
وقف پایگاه مستحکمی برای توسعۀ زیرساخت های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی 
ادارۀ جامعه است. با توجه به این ظرفیت ها »سازمان اوقاف و امور خیریه« به عنوان 
سایر  خیریه  امور  و  وقف  مدیریت  نظام  مطالعه  با  تا  شد  آن  بر  وقف  نهاد  حکمران 
کشورها مقدمات آشنایی و بهره گیری از توانمندی های سایر ملل را فراهم کند. بنابراین 
پژوهشی  پروژۀ  سازمان  این  پشتیبانی  و  مدیریت  توسعۀ  1394،معاونت  شهریور  از 
کشور   ۱۵ و  اسالمی  کشور   ۱۵ خیریۀ  امور  و  وقف  مدیریت  نظام  وضعیت  شناخت 
کتاب مستقل منتشر شد. که نتایج آن در قالب بیش از ۳۰  کرد  غیر اسالمی را آغاز 

کشورها عبارت اند از: 1. همسایگی و ویژگی های اجتماعی و  شاخص های انتخاب 
فرهنگی مشابه با ایران؛ 2. برخورداری از نظام مدیریت و فعالیت های در خور تامل در 
کشور  حیطۀ وقف و امور خیریه؛ 3. وجود ارتباط بخش وقف و امور خیریه بین ایران و 
وادی  در  موفق  تجربه  داشتن   .4 هدف؛ 

وقف و امور خیریه در دنیا.
این مجموعه، ساختار و وضعیت نظام 
وقف و امور خیریه؛ وضعیت جغرافیایی، 
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی؛ 
توسعه  روند  خیریه؛  امور  و  وقف  مفهوم 
خیریه؛  امور  و  بخش  موجود  وضعیت  و 
نگاشت نهادی بخش وقف و امور خیریه 
را در هر  این بخش  توسعۀ  برنامه های  و 

یک از کشورهای هدف بیان می کند.
این اثر حاصل تالش دفتر نوسازی و تحول 
معاونت توسعه و پشتیبانی سازمان اوقاف 
می باشد.  1396 سال  در  خیریه  امور  و 

معرفی کتاب



نام کتاب: 
نظام سازی خیر

نویسنده: احمدرضا اخوت
ناشر: انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت علیهم السالم/ 1394/ 310 صفحه

نویسنده در این کتاب که از مجموعه کتاب های »منظومۀ رشد« است ساختار اختیار 
که در آن انسان ها به خیر رغبت پیدا می کنند و جز خیر را  و نظامی را تبین می کند 
گزینشی  که هر  کتاب نظام سازی خیر توضیح داده می شود  انتخاب نمی کنند. در 
که به اشتباه  انسان و جامعه به اشتباه صورت می پذیرد، هر قضاوتی  که در زندگی 
که در هم فرو می ریزد و بدون  در زندگی فردی و اجتماعی جاری می شود، هرباوری 
که به نتیجه نمی رسد یا نتیجه معکوس می دهد  پشتوانه می ماند، هر عمل آشفته ای 
کت سوق می دهد، از نقص معرفت  که انسان را به ورطۀ هال و در نهایت هر نتیجه ای 
و مهارت در خیرشناسی و خیرگزینی است. بنابراین هرقدر به شناخت جایگاه خیر 
گزینش مطلوب در زندگی فرد و  در زندگی و نیز به شناخت فرایند آن توجه شود، توان 

جامعه افزایش می یابد و این مهم بستری برای همه پیشرفت های انسان است.
نویسنده در تدارک مطالب از آیات قرآن  

و  بقره  مبارکه  سورۀ  ویژه  به  روایات  و 
و  صلی اهلل علیه و آله  کرم  ا پیامبر  روایات 
استفاده  علیه الّسالم  علی  امیرالمومنین 
مولفه  با  کتاب  مطالب  است.  نموده 
های نظام سازی خیر آغاز و در 6 فصل 
با عناوین اصول و محورهای نظام سازی 
خیر، راهبردهای دستیابی به خیر شامل: 
تبیین، ابالغ و تبلیغ خیر، ارسال و انذار 
شیوه  می یابد.  ادامه  نصرت  و  تولیت  و 
اجرایی نظام سازی خیر در بخش پایانی 

کتاب ارایه شده است.
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آرزو رضایی ُمجاز



در میان تمامی ماده ها و تبصره های متعدد بودجۀ شورای شهر، شاید چشم نیازمندان به 
هیچ کدام به اندازۀ ماده 17 نباشد. قید »در راه ماندگان« در متن این ماده، راِه بسیاری از شهروندان 
را در طول ادوار مختلف شورای شهر به اتاق های اعضاء کشانده تا از این محل، دستگیری ای 
کنند. اما با تمام اهمیت این مادۀ یاری رسان، چترش برای همه و به طور یکسان سایه 
نمی گستراند و مصداق گزارۀ معروِف »همه با هم برابرند؛ اما برخی برابرترند« شده است!

ماده ۱۷ و موارد مصرف آن، هنوز چرتکۀ غایبی در بودجۀ شهرداری ها دارد. ماده ای 
کمک به مستمندان است و در ُبعد مدیریتی اش،  که در وجه قانونی اش، صندوق 
کمک به افراد نیازمند، مستمند و  دامنۀ هزینه کردی عجیب و غریب داشته است. 
اشخاصی که برای درمان، تحصیل، ازدواج، اسکان و... نیاز به مساعدت مالی دارند، 
که از محل این بودجه، اعطاء می شود؛ اما در ساختار مدیریت  ازجمله مواردی است 
این ماده در دوره های مختلف شورا، رویۀ شفافی نداشته است. شهری، هزینه کرد 
شهر  شورای  اعضای  قول  از  می توان  مصداقی،  به صورت  را  مخدوش  وضعیت  این 
کرد. برخی اعتبار ماده ۱۷ را در نیمۀ اول سال، تمام شده اعالم می کردند  کرج رصد 
کرده  که هنوز به تِه دیگ نخورده، زیر درخواست ُمراجع را امضاء  کفگیری  و برخی با 
ابتدای شورای  با آن مکتوب، روانۀ شهرداری می کردند. بعدها در  را  و فرد متقاضی 
و  گرفت  شکل   ۱۷ ماده  هزینه کرد  نحوۀ  سامان دهی  حول  داغی  بحث های  پنجم، 
گرهای بسیاری بر  برخی هشدار دامنۀ رشد »رانت « را از محل آن  دادند. حتی اما و ا
کمک به مدیران و معاونان از محل این ماده  کرج برای  الیحۀ 900 میلیونی شهرداری 
کمک به مستمندان پر و خالی  که می گوید توشۀ این مبحث برای  تا قیدی  آوردند 
شود، از جیب مدیران  جهت تشویق مالی َسر درنیاورد. اما با تمام این هشدارها هنوز 

کانال کشی انضباطی نشده است. این بخش از بودجه، 
به علت  بی انضباطی  این  کرج،  شهر  شورای  فرهنگی  کمیسیون  رئیس  تعبیر  به 
ناسازگاری بررسی موارد این ماده در دو کمیسیون »فرهنگی« و »برنامه وبودجه« است. 
کبر سلیم نژاد می گوید: »طبق قانون، شهرداری مکلف است در خصوص همۀ موارد  ا
جاری و عمرانی مرتبط با سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، حدود یک دوازدهم 
کمیسیون  کیفیت هزینه ها بر عهدۀ  بودجۀ پیش بینی شده را هزینه نماید و نظارت بر 
کمیسیون  به   ۱۷ ماده  از  بخشی  حاضر  حال  در  اما  است؛  شهر  شورای  فرهنگی 
برنامه وبودجه می رود و بخشی در کمیسیون فرهنگی بررسی می شود.« وی همین امر را 
عامل برهم خوردن انضباط هزینه کرد این ماده می داند و اظهار می کند طبق این رویه: 

»مشخص نیست سقف ماده ۱۷ در سه ماه چقدر است!«



این ماده در میان شهروندان  گردش اصولی  نیز چوِب الی چرخ، در  مسئلۀ دیگری 
که از شورای چهارم روی دوش شورای پنجم مانده است: بذل  نیازمند است، ارثیه ای 
کرده است.  ادا  به  را موظف  این شورا  و  که وعده داده شده  ناتمامی  و بخشش های 
که بخشی از مصوبات شورای چهارم  گفتۀ سلیم نژاد: »مشکل دیگر ما این است  به 
مختلف،  هیئت های  و  رسیده  ارث  پنجم  شورای  به   ،۱۷ ماده  و   ۱۶ ماده  محل  از 

سازمان ها و نهادهای بسیار به ما فشار می آورند.«

سوراخ شدن کیسۀ ماده ۱۷ با ضرب دیه ها و جزای محکومیت
در موارد طرح شده در صحن نیز، نبوِد وحدت رویه در نحوۀ تخصیص، میان »برابرها« و 
»برابرترها«ی مشمول، خط کشی می کند. برخی از اعضای شورای شهر، کمک به کارکنان 
شهرداری را از ردیف این بودجه، وظیفۀ شورا می دانند و برخی دامنۀ حمایتگری ماده 
کل شهر می گسترانند تا بر سر هر شخص مستمند یا در راه مانده سایه  بکشد،  ۱۷ را تا 
که موارد تخصیص را  چه عضو نیروهای شهرداری باشد و چه نباشد. دو رویکردی 
بر ِسیر واحدی پیش نمی برد. با این حال، به تصریح حقوقی های شورا، ساالنه بیش 
از یک میلیارد تومان صرف پرداخت »دیه« می شود! روند جاری نشان می دهد »خأل 
کارکنان رفع سد معبر و  کارمندان شهرداری خصوصًا در میان  آموزش های عمومی« به 
کیسۀ ماده ۱۷ را با ضرب  پلیس ساختمان -که دامنۀ درگیری بیشتری با مردم دارند- 
که بار  کرده است! درواقع »مسئولیت مدنی« در شهرداری، وجهی است  دیه ها سوراخ 
غیبتش روی شانه های نحیف ماده ۱۷ می افتد. »مقدم«، مشاور حقوقی شورای شهر 
کرج می گوید: »وقتی ما از مسئولیت مدنی صحبت می کنیم، به مسئولیت شهرداری 
کارکنان، آن را محقق  که خأل آموزش  و مستخدمان آن در قبال شهروندان می رسیم 
نمی کند. ساالنه بیش از یک میلیارد تومان دیه و جزای محکومیت پرداخت می کنیم، 
کنیم تا  کمیسیون فرهنگی یا مرکز پژوهش ها تزریق  گر یک دهم آن را به  که ا در حالی  
گستردۀ  کارکنان، آموزش عمومی در باب مسؤولیت هایشان دهند، با این اتفاقات  به 
ناشی از زدوخورد پلیس ساختمان یا مأمورین رفع سد معبر با مردم مواجه نمی شویم.«

کنترل »رانت« در تقویت سمن ها
از  برد:  ذره بین  زیر  هم  دیگری  جوانب  از  می توان  را   ۱۷ ماده  به  مربوط  بحث های 
»مادۀ  این  جیب  از  هزینه کرد  چگونگی  تا  کردن  کمک   رویۀ  این  آسیب شناسی 
پناهنده«، نیز پیش کشیدن راهکارهای احتمالی که امکان سوءاستفاده و رانِت حول 
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معتقدند  جامعه شناسان  می اندازد.  کار  از  را  موضوع  این 
از محل این ماده  و تزریق اعتبارات آن به سمن ها می توان 

گرفت. کم توان را زیر چتر حمایت  بخش فراوانی از اقشار 
گفت:  خصوص  این  در  جورشری  نعیمی  عباس  دکتر 
که از آن اصطالحًا با عنوان  »توسعه یک امر چندگانه  است 
توسعۀ متوازن یاد می کنیم و در صورتی هم شکل می گیرد 
هم  با  هم زمان  فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی،  توسعۀ  که 
بایستی  بدهد  رخ  متوازن  توسعۀ  اینکه  برای  رود.  پیش 
ساختار اداری و اجرایی، ساختار سالمی باشد. حدود 100 

که جهان سیاسی، جهان دولت-ملت است و  سال است 
در دوران دولت-ملت ها مشغول زیستیم. در این بین، محور رابطی به 

نام تشکل های غیردولتی وجود دارد که این ها نه مردم عادِی پراکنده هستند و نه 
دولت و از آن ها تحت عنوان سمن ها یاد می شود و فکر می کنم توسعۀ متوازن با تقویت 

این تشکل ها محقق می شود.«
قوی تری  سمن های  کشوری  »هرچقدر  افزود:  سیاسی  علوم  و  تاریخ  پژوهشگر  این 
درواقع  داد.  خواهد  رخ  بیشتر  فساد،  کاهش  بر  کید  تأ با  توسعه  فعل  باشد،  داشته 
گر مساعدت ها از  کاهش می دهند. دربارۀ بحث مذکور هم ا سمن های قوی، فساد را 
کاهش فساد می شود؛ زیرا منافع فردی در این  گیرد، منجر به  طریق سمن ها صورت 
کارمند اداره یا ذی نفع در سازمانی است تعلقی  که  کم است. فردی  تشکل ها بسیار 
از طریق آن پست سازمانی، منابع  که تالش می کند  یا قشری دارد  به صنفی، طبقه 
جمعیت های  سمن ها  درحالی که  دهد.  تخصیص  خود  مشخص  هدف های  به  را 
داوطلبانه هستند و متشکل از تمامی قشرها و از سوی دیگر، منافع جمعی بر فردی 
در آن ها اولویت دارد؛ درنتیجه امکان وقوع فساد بسیار کمتر می شود. به عبارت دیگر، 
منافع عمومی در سمن ها به عنوان واسط دولت و ملت، بهتر دیده می شود؛ بنابراین 

تزریق منابع مالی به این تشکل ها، به بهبود توسعه در بلندمدت کمک می کند.«
کمک دهی به مردم در قالب  این مدرس دانشگاه در ادامه با آسیب شناسی سازوکار 
متوجه  دارد  وجود  روند  این  در  که  »آسیبی  گفت:  حاضر-  حال  شیوۀ  -با   ۱۷ ماده 
ساختار اجتماعی است. ساختار اجتماعی در جهان جدید یعنی در 200 سال اخیر 
گذشته، جهان عقالیی و عقالنی شده  و به خصوص بعد از مباحث »وبر« در 50 سال 
که عقالنیت  گذار این گونه تعریف می شوند  کشورهای توسعه یافته هم در این  است. 

ماده 17 و موارد مصرف آن

هنوز چرتکۀ غایبی در بودجۀ 

شهرداری ها دارد. ماده ای که در 

وجه قانونی اش ، صندوق 

ت و در 
کمک به مستمندان اس

ُبعد مدیریتی، دامنۀ هزینه کردی 

ب داشته است.
ب و غری

عجی
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انقالب  جلوۀ  سازمان،  درواقع  دارند.  خود  سازمانی  و  اداری  مناسبات  در  بیشتری 
شود.  تزریق  اجتماعی  محیط  به  باید  و  کرد  پیدا  نمود  مدرنیته  در  که  عقالنی ست 
بستر اجتماعی پیشاعقالنی، بستر ارادت ورزانه است. ارادت ورزی یکی از مهم ترین 
طریق  از  اینکه  یعنی  است؛  مشرق زمین  در  به خصوص  اجتماعی  بستر  مؤلفه های 
کدخدا و ریش سفید، صاحب موقعیت جدیدی می شویم.  ارادت ورزیدن به رئیس، 
و  برمی دارد  را  حقیقی  شخصیت  چراکه  می کند  نقد  را  این  روند  عقالنی،  جهان 
شخصیت حقوقی را به جای آن می نشاند و شخصیت حقوقی هم از دل سزاواری ها 
بیرون می آید. اما در بستر فعلی، هرچقدر فرد، ارادت ورزتر باشد بیشتر سهم می برد و 

این خود به فساد اجتماعی دامن می زند.«
نگاه  »از  کرد:  خاطرنشان  ایران  متخصصین  مجمع  جامعه شناسی  دپارتمان  رییس 
بستر  درواقع  و  است  قضیه  همین  از  مصداقی  شما  مدنظر  بحث  جامعه شناختی، 
ارادت ورزی را تقویت می کند و اتفاقًا به نفاق اجتماعی هم خواهد انجامید؛ چون امکان 
دارد که افراد به ارادتی هم که می ورزند، اعتقادی نداشته باشند. بنابراین این رویه در کنار 
افزایش بی صداقتی، به گدامنشی هم دامن می زند و رفته رفته فرهنگ را از شایسته ساالر بودن 
به سمت ساختار ارادت ورزانۀ پیشاعقلی پیش می برد و نوعی حرکت ارتجاعی ست.«

لزوم تعامل شورا با نمایندگان بخش سوم جامعه
دکتر محمدرضا پویافر نیز، تعامل شورا با نمایندگان بخش سوم جامعه، ضمن این 
یابی می کند: »این ایده می تواند موتور محرکه ای در جهت  بخش از بودجه را مهم ارز
ارتباطی  شبکه های  شکل گیری  در  همیشه  که  نیازی  اینکه  باشد،  شهر  توسعۀ 
کانال شورا و شهرداری حمایت شود. این رویه خیلی از مشکالت را حل  داشته ایم، از 
می کند، ضمن اینکه وقت شورا و شهرداری، صرف امور مهم تر می شود. در قدم اول، 
گروهی به نمایندگی بخش سوم جامعه )سمن ها و خیریه ها( وارد تعامل با شورا شوند 
که از این محل می شود به  و در اتاق فکری، آیین نامه ای تنظیم شده و مشخص شود 

کرد.« کمک مالی  کدام بخش ها و به چه میزان 
که باعث  کرد: »این ایدۀ مهمی ست؛ چرا این جامعه شناس و استاد دانشگاه اظهار 
کند. از سوی  می شود نطفۀ شبکه های ارتباطی سمن ها شکل بگیرد و رفته رفته رشد 
که از محل تمرکز سرمایه و برخوردهای سلیقه ای و بی ضابطه  دیگر، فساد حال حاضر 

کنترل می شود.« و نیز نبوِد حسابرسی وجود دارد تا حد زیادی 
وی تصریح کرد: »ما زیرساخت ها و آیین نامه های قانونی داریم، هم در محور حمایت و هم 



دخالت دادن و نقش آفرینی سمن ها و مؤسسه های خیریه و یکی از راه هایی که این ایده ها 
را اجرایی می کند، تسهیل فرآیندهای مدیریت  شهری ازجمله همین تقسیم کردن منابع 
کنیم چراکه این  ماده ۱۷ است. باید به ضرورت تشکیل شبکه های ارتباطی جدی فکر 
شبکه ها می توانند هم به توزیع عادالنۀ امکانات کمک کنند و هم شفاف سازی را مقدور 
می سازند، ضمن اینکه به توسعۀ اجتماعی و فرهنگی در بلندمدت هم خواهند انجامید.«

جای خالی آیین نامۀ شفاف
کمیسیون برنامه وبودجه، حقوقی  اما دست اندازهای تحقق این ایده چیست؟ رئیس 
گفت: »برخی از بررسی ها  کرج در این خصوص  و نظارت و تحول اداری شورای شهر 
قانون  اساس  بر  که  می گرفته  تعلق  کسانی  به   ۱۷ ماده  موارِد  گاهی،  می دهد  نشان 
مستحق آن نبوده اند، اعم از نزدیکان و همکاران شهرداری، یا یک  سری مشتری دائم 
کمرنگ تر شده و نسبت  که هرماه مبلغی را می گرفتند. در حال حاضر این رویه  بودند 
به پرداخت ها دقت بیشتری صورت می گیرد. به عبارتی در قالب ساختار جدیدی که 
هرکدام از همکاران لحاظ کرده اند، این بودجه هزینه می شود. اما به این معنی که کل 
فرآیند سیستمی شده باشد، یا فرآیندش دقیق تعریف شده باشد و درخواست ها از 

کار هنوز متمرکز نیست.« کند، نه!  یکجا بیاید و پاالیش شود و خروجی پیدا 
عباس زارع در بیان موانع رسیدن به سازوکاری مشخص در این رابطه، مشغله های 
که  این است  کرد: »علت اصلی  زارع اظهار  آورد.  را دلیل  بی شمار مدیریت شهری 
کل مبلغ ماده ۱۷ در قیاس با ارقام چشمگیری  اولویت های خیلی بیشتری داشتیم. 
که در ردیف های دیگر هست، متفاوت است و هنوز فرصت الزم برای اینکه بتوانیم 
کنیم، به دست نیاوردیم. در حال  در رابطه با این بخش از بودجه هم انضباط بخشی 
حاضر به سامان بخشِی ماده ۱۶ پرداخته ایم و هزینه کرد از محل آن را دسته بندی کردیم 
و »حمایت از نهادهای مدنی«، »حمایت از نهادهای ورزشی«، »حمایت از نهادهای 



کمیتِی تأثیرگذار در امور شهرداری« و. .. را ضمن آن دیدیم تا دست شهرداری در  حا
نهادهای  به  مشخصی  سقف  طبق  مثاًل  نباشد.  باز  ماده  این  محل  از  کردن  هزینه 
کمیتی پرداختی داشته باشد تا تقویت نهادهای مدنی و سندیکاهای شهری هم  حا

از این مسیر لحاظ شود اما دربارۀ ماده ۱۷ هنوز این فرصت دست نداده است.«
حوزۀ  و  رویکرد  میان  تناقض  می شود،  مشاهده  ماده ۱۷  هزینه کرد  پیوستار  در  آنچه 
اجراست. رویکردی که از حمایت دهی به نیازمندان می گوید و اجرایی که در حمایت 
کمک  نگ می زند و در مقابل سیل درخواست های شهروندی در رابطه با دریافت 

َ
ل

مالی، کیسه ای خالی را نشان می دهد .
»افراد  از  را  شهری  مدیران  قرائت  باید  نخست  وهلۀ  در  بین  این  در  می رسد  نظر  به 
درمانده و در راه مانده« و نحوۀ شناسایی این اشخاص دانست. زارع دراین باره بیان 
گر بخواهیم  یاد است و ا که مشکالت در جامعۀ ما بسیار ز کرد  کرد: »نمی توان انکار 
مواجه  هرروز  در  کثیری  موارد  با  باشیم،  مردم  معاشی  مسائل  تک تک  پاسخگوی 
جاری  بودجه های  از  گفته  و  کرده  مشخص  را  ماده ۱۷  سقف  قانون گذار  می شویم. 
امکان  بنابراین  شود،  منظور   ۱۷ ماده  قالب  در  است(  )متغّیر  درصدی  تا  کثر  حدا

حمایت از شهروندان نیازمند تحت بودجۀ این ماده، محدود است.«
اما در این بین، یک نکته را باید مدنظر داشت تا وقتی اختیار ماده ۱۷ ضمن سازوکار 
فعلی در دست اعضای شوراست، زمینۀ فساد خرد و نیز بستر سهم خواهی های مکرر 
که رفته رفته باعث سلب اعتماد عمومی نسبت به این  نیز مهیا خواهد بود، اختیاری 
کمیسیون برنامه وبودجه، حقوقی و نظارت و تحول  نهاد مردمی می شود. رئیس 
کرد: »دقیقًا این موارد  کرج در این خصوص اظهار  اداری شورای شهر 
نباید به شورا بیاید و بایستی در شهرداری حل شود. شهردار 
فرد  به   ۱۷ ماده  محل  از  تومان  میلیون  پنج  تا  دارد  اختیار 
کند. به نظر من سازوکار هزینه کرد ماده ۱۷  نیازمند پرداخت 
باید در شهرداری ها به وجود بیاید. عوض اینکه انرژی و زمان 
گفتن به موارد ماده ۱۷ صرف شود، بایستی  شورا برای پاسخ 
کارگروهی در شهرداری تشکیل شود تا مستمندان را شناسایی 
بودجه  اجرای  رود؛ چون  به شهرداری  باید  پروسه  این  کند. 
اجراست.« بر  نظارت  شورا  کار  و  است  شهردار  اختیار  در 
خألهای  خاطر  به  ل 

ّ
تعل این  »آیا  اینکه:  به  پاسخ  در  زارع 

قانونی است؟« گفت: »نه! هیچ گیرودار قانونی ندارد و فقط 

آنچه در پیوستار هزینه کرد 

ماده 17 مشاهده می شود، تناقض 

میان رویکرد و حوزۀ اجرا است. 

رویکردی که از حمایت دهی به 

نیازمندان می گوید و در مقابل 

سیل درخواست های شهروندی 

در رابطه با دریافت کمک مالی، 

ی را نشان می دهد.
کیسه ای خال



و110
111139

ز 7
ایی

/ پ
وم

ۀ د
مار

ش

باید پروتکلی طراحی شود. درواقع شهردار باید آیین نامه ای بنویسد و طبق آن به این 
قبیل درخواست ها در حّد بودجه و اختیار شهرداری پاسخ دهد. به این مسئله نباید 
در راهروهای شورا پاسخ داده شود؛ چون هر عضو شورا در مواجهه با موارد آن، سلیقه ای 
کرد. بنابراین باید پروتکل داشته باشیم و بر مبنای آن سیستم بدهیم ،  عمل خواهد 

کما اینکه آیین نامۀ اجرایی منجر به شفافیت هم می شود.«
کانال کشی انضباطی این ماده، اواًل، اعضاء باید بیش از پیش  از سوی دیگر، در مسیر 
کنند؛ ثانیًا، شورا بایستی  درهای شورا را به روی فکرهای برون سازمانی و مستقل باز 
کنشگران فرهنگی و اجتماعی در نهادهای مردمی دراز  کمک خود را به سوی  دسِت 
گلوی  که  گرفته و نهادهایی  کمک  کند؛ ثالثًا، اعضای شورا می توانند رسانه ها را به 

گرفته اند، معرفی نمایند. ماده ۱۷ و ۱۶ را 
که با شناسایی انجمن های فعال شهر و نهادهای  صاحبان اصلی ماده ۱۷ مردم اند 
پروسۀ  وارد  و  داد  امن سامان  منزلی  در  را  مادۀ سرگردان  این  مردمی حامی، می شود 
توزیع عادالنۀ امکانات در میان کانون های شهرِی مثمر ثمر در امر توسعه شد نیز دست 
که هرچند تکیه به اریکۀ قدرت ندارند؛ اما  کانون هایی  کرد.  کوتاه  رانت را تا حدودی 
این  به  نیز  »زارع«  را خواهند ساخت.  »آینده«  که  اجتماعی اند  بی تردید سرمایه های 
کاتالیزور تسریع کننده، نظر مثبتی دارد و می گوید: »نهادهای مردمی که به طور مستقیم 
کمک کننده باشند. درواقع به جای اینکه شورا  با مستمندان در ارتباط اند می توانند 
و شهرداری خودشان وارد عمل شوند، بودجه به آن ها اختصاص داده شود. امکان 

کرد.« اعمال این نظر وجود دارد و می شود در تنظیم آیین نامه به این مباحث نظر 
رئیس کمیسیون برنامه وبودجه، حقوقی و نظارت و تحول اداری شورای شهر کرج در پایان 
خاطرنشان کرد: »ما می توانیم سمن ها را توانمند کنیم، اعتباری برای آن ها در نظر بگیریم 
کار  کودکان  و در عوض، مأموریت های مشخصی از آن ها بخواهیم؛ مثاًل سامان دهی 
در سطح شهر، حمایت از زنان بی سرپرست یا بدسرپرست. معتقدم یکی از روش های 
تقویت نهادهای مدنی هم همین است. ضمن ماده ۱۶ نهادهای مدنی تقویت شده و 
کارگزار و تسهیلگران اجتماعی تبدیل می شوند. می توانیم حتی  کانال ماده ۱۷ به  در 
با شرح  متناسب  که  نهادی  مثاًل  کنیم؛  بازتعریف  را  این مسیر  در  واسط  حلقه های 
وظایف شهرداری و شورا باشد، ۱۰۰ عضو رسمی و فعالیت مستمر داشته باشد، در این 
ف می شود به آن کمک کند. در ماده ۱۷ هم بی تردید حلقه های 

ّ
صورت شهرداری مکل

به  اقتصادی می تواند  از منظر  و بدنۀ ضعیف اجتماعی  بین مجری ماده ۱۷  واسط 
کند.« کمک  فقر  از  برآمده  ترمیم آسیب های اجتماعِی  با  رابطه  در  مدیریت شهری 
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چند سالی است جوانانی از سراسر کشور در قالب اردوهای 
جهادی به مناطق کم برخوردار هجرت می کنند تا لکۀ محرومیت 
را از چهرۀ ماِم میهن بزدایند. این حرکت ها که افت وخیزهایی را 
در سال های گوناگون تجربه کرده، اینک به بلوغی درخوِر توجه 
رسیده است که می توان در کنار سایر فعالیت های خیرخواهانه 
به ارزیابی آن نشست. گفت وشنود زیر با »محمدحسین برکوک« 
مسئول گروه جهادی »السابقون« است که چند سالی است 
همراه گروهش در سیستان و بلوچستان فعالیت می کند.



گروه جهادی السابقون چگونه شکل گرفت و از کجا فعالیت خود را شروع کرد؟
گرفت. مجموعۀ ما این طوری شکل نگرفت  گروه از سال 88 شکل  این 
تهران  شهر  مختلف  دانشگاه های  از  باشند،  دانشگاه  یک  از  بچه ها  که 
که دور هم جمع شدند. در ابتدا هم پایگاه  در رشته های مختلف بودند 
پایگاهی  تهران  و  امیرکبیر  دانشگاه  در  بعدها  اما  نداشتیم؛  دانشجویی 
کردیم در مناطق  گروه را شکل دادیم، قصد  که  تشکیل دادیم.  روز اولی 
محروم درس بدهیم. خودمان در دوران دانش آموزی و دانشجویی کارهای 
که می روند پروژه های  کرده بودیم، همین جهادی های مرسومی  جهادی 
انجام  هم  روستاها  در  فرهنگی  کار  کنارش  در  می کنند،  اجرا  عمرانی 
کار بازدهی ندارد؛ یعنی وقتی  می دهند. بعد به این نتیجه رسیدیم این 
با هزینه های  را  که مستقرشده  تیمی  و اسکان  شما هزینه های ساخت 
رفت وآمدش جمع می زنید، می بینید همۀ این هزینه ها از پول کارگری که 
کند بیشتر است. عالوه بر این ما به برخی فعالیت های  کار  قرار بوده آنجا 

                             محرومیت زدایی هم نقد داشتیم.

کردیم و تا سال 89 هیچ  در ابتدا نوروز 88 اولین اردوی آموزشی را برگزار 
کاری نکردیم. دوباره نوروز 89 و بعد نوروز 90 را هم رفتیم. کم کم مدل ذهنی 
گفتیم نوروز رفتن فایده ندارد،  ما داشت شکل می گرفت. از جایی به بعد 
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این حرکت باید مستمر باشد. از آنجا که دانشجو بودیم و مخاطبانمان دانش آموز بودند، 
گرفتیم دو  بار در تابستان، یک بار بین دو ترم و یک  بار هم در نوروز اردو برگزار  تصمیم 
کنیم. بعدًا به این نتیجه رسیدیم که دانش آموزانمان هم باید یکسان باشند و مخاطب 
کردیم و در یک دسته  مشخصی داشته باشیم. با مسئوالن آموزش وپرورش  صحبت 
مدارس مشخص پایگاه زدیم. البته اشتباهاتی هم کردیم و سختی هایی هم کشیدیم. 
کنیم. در آن  کنید می خواستیم با مسئوالن آموزش وپرورش یا فرماندار صحبت  فرض 
زمان مسئول مجموعه که من بودم 21 سالم بود و دوست دیگرم 22 ساله، هرجا می رفتیم 
که  کسی ما را تحویل نمی گرفت! شخصیتی مجازی ساختیم به نام »حاج آقا موسوی« 
گروه است، هرجا می رفتیم، سالم حاج آقا موسوی را ابالغ می کردیم و در  مثاًل مسئول 
کردیم و جلو رفتیم.  ادامه مثاًل این موضوع! به هر حال با راهکارهای این گونه راه پیدا 
نهایتًا  و  کرمان  جنوبی،  خراسان  رفتیم،  ایالم  گشتیم،  را  کشور  از  مختلفی  جاهای 
سیستان و بلوچستان؛ اما مقداری که گذشت به این نتیجه رسیدیم تمرکز را حفظ کنیم.

مدل کاری شما »هجرت« بود یا »سکنی«؟ غالب گروه های جهادی یکی از این دو نوع اند.
این  البته  بلوچستان.  و  سیستان  روی  شدیم  متمرکز  بعد  ولی  بودیم؛  هجرت  اولش 
کشور  کل  تمرکز هم جای بحث دارد؛ چون سیستان و بلوچستان 11 درصد مساحت 
استان  داخل  باشیم.  بوده  مستقر  منطقه  یک  در  فقط  که  نیست  این طوری  است، 
کوچکی مثاًل دهستان، یا بخش یا شهرستان خدمت  گروهی در منطقۀ  بودیم. زمانی 
کشور را دارد، دستۀ  کل  که 11 درصد مساحت  کردیم در استانی  می کنند؛ اما ما قصد 

خاصی از خدمات را در حوزۀ آموزش وپرورش ارائه دهیم.

کار جهادی با سایر کارهای خیریه ای در چیست؟ به نظر خودتان تفاوت 
یاد انجام می شود؛ اما کار جهادی شاخصه هایی  کارهای انسان دوستانه در کشور ما ز
کردیم  که متفاوتش می کند. من با یک مثال شروع می کنم: زمانی نشستیم فکر  دارد 
این محرومیت  انجام می دهیم، چقدر دوست داریم  کار محرومیت زدایی  که  حاال 
حتی  یا  گاه  ناخودآ دیدیم،  کردیم  مراجعه  خودمان  درون  به  بعد  شود؟  ریشه کن 
کار  که در  آدمی  ریشه کن شود؛ چرا؟ چون  این محرومیت  نداریم  گاه، دوست  خودآ
گر محرومیت  محرومیت زدایی است، اصاًل فلسفۀ وجودی اش این محرومیت هست. ا
این  دنبال  آدم  اینکه  به  برمی گردد  این  نیست!  معنی دار  حضورش  اصاًل  شود  تمام 
کار جهادی دارد؟ اینکه آدم ها  که خودش وسط بازی باشد. حاال چه ربطی به  است 
کنند و دنبال  کار  از خودشان بگذرند و بر اساس احساس وظیفه در دوره ا ی مشخص 



که همیشه خودشان وسط زمین بازی باشند،  این نباشند 
آسیب  که  است  جهادی  کار  شاخص های  از  یکی  این 
خارج  در  که  کارهایی  کنند.  برطرف  موردی  به صورت  را 
برخی  اما  همه اش،  بگویم  نمی خواهم  می شود،  انجام 
فیلم  می کند،  کمکی  جایی  فرد  است.  رسانه ای  شوی 
نمونه های داخلی اش هم  نمایش دهد.  تا جایی  می گیرد 
هست. بعضی از مؤسسات خیریۀ وابسته به مجموعه های 
اقتصادی کشور هم کار خیر انجام می دهند؛ اما از کنار این 

کار خیر مثاًل معافیت اقتصادی دارد.

معافیت مالیاتی به نظر شما بد است؟
گر روزی این کار معافیت مالیاتی را پوشش  نه! نمی گویم بد است؛ اما این یک ستاره دارد و ا
کار اساسی می گردید باید  گر شما دنبال  ندهد، آن وقت ممکن است دیگر تکرار نشود. ا
کند، هم  کمک  که دوتا ستاره داشته باشد. یعنی هم به آن منطقه  کاری را انجام دهید 
در درون آدم ها جرقه ای را ایجاد کند و آن جرقه شاخصۀ کار جهادی است. به این معنی 
که در درون آدم ها تغییری اتفاق بیفتد و آن تغییر احساس وظیفه  نسبت به هم نوع است.

در بین صحبت هایتان اشاره کردید که به برخی حرکت های محرومیت زدایی انتقاد دارید. 
که در حرکت های محرومیت زدایی فعال هستند می گویند  گاهی برخی از دوستانی 
هدف ما خودسازی است و ما در این کار خودسازی می کنیم. چون نمی توانند هدف 
کارآمد انجام دهند روی این موضوع مانور  که همان محرومیت زدایی است  اصلی را 
می دهند تا مثاًل حضورشان را توجیه کنند. ما این نقد را داشتیم که این هدف خودسازی 
گاه پیش می آید؛  نمی تواند هدف اولی باشد. خودسازی در ضمن کار به صورت ناخودآ
کنارش  کارآمدی اتفاق افتاد در  گر آن  کارآمدی داشته باشید تا بعد ا ولی حتمًا باید 
خودسازی هم اتفاق بیفتد. در واقع به بهانۀ خودتان نروید، به بهانۀ رفع محرومیت  
که عده ای می روند  بروید. خیلی تندتر بخواهم بگویم، این اصاًل »توریسم فقر« است 
که موبایل آنتن نمی دهد!«.  کنند: »جایی رفتیم  مناطق محروم تا در خاطراتشان نقل 
فردی که در نهایت امکانات هست خوشحال است از اینکه جایی رفته که از امکانات 
به دور بوده و این برایش جذاب است تا مثاًل قدر داشته هایش را بیشتر بداند. دقیقًا 
کند.  کلی پول می دهد تا برود آفریقا ماجراجویی را تجربه  مشابه اینکه فردی از آمریکا 
کرده اند؛  کار اضافه  حاال در مدل وطنی برخی آمده اند رگه هایی از معنویت به این 

تالش کردیم اعتمادبه نفس

ی زایل نشود. 
یا کرامت

از جایی به بعد گفتیم 

شما به این توانمندی 

ا از این به بعد 
رسیدید، م

می رویم جای دیگر.



ولی در باطن همان است. خیلی وقت ها هم بازخوردش بین مردم خوب نیست. البته 
کارهای محرومیت زدایی  این آسیب فقط به اردوهای جهادی برنمی گردد، خیلی از 
عکس  فقیر  دانش آموز  چشم  از  می روند  که  مجموعه هایی  است.  این گونه  هم  دیگر 
کنند. که پول بیشتری جمع  تشان  می گیرند، بعد آن عکس را می گذارند داخل مجال

گرفتید در استان سیستان و بلوچستان متمرکز شوید و در حیطۀ  پس در آن زمان تصمیم 
آموزش خدمت ارائه دهید.

گروه هایی مثل ما یکی از آسیب هایشان این است که وقتی می روند در مناطق محروم، 
خدمات متفاوت ارائه می کنند و این باعث می شود که سازمان های محلی، هیچ کدام 
کار خودشان نمی دانند و بین بخش های دولتی پاس کاری می کنند. یکی از  کار را، 
کشاورزی  که وقتی به ادارۀ جهاد و  گروه های جهادی در مناطق این است  مشکالت 
مراجعه  بهزیستی  به  بهزیستی.  بروید  اینجا،  آمدید  چرا  می گویند  می کنند  مراجعه 
گروه ها را هیچ کدام از این  کار این  می کنند می گویند بروید فرمانداری و...؛ چرا؟ چون 
گر هم همه شان بخواهند  کنند. ا سازمان ها به تنهایی نمی توانند برای خودشان روزمه 
که همۀ سازمان ها روزمه  کنند آن وقت مخاطب می گوید این چه کاری است  مستند 
گرفتیم فقط با  کرده اند؟ پس معلوم است همه دروغ می گویند. ما در آن زمان تصمیم 

که انجام می دهیم سراغ آموزش وپرورش رفتیم. کاری  کنیم. با توجه به  کار  یک نهاد 
که تا الیه های پایینی سازمان  البته نوع ورود ما سازمانی نبود، نوعی وروِد همدالنه بود 
کردیم و همه ما را می شناسند و بی اغراق با ما همکاری می کنند. روزبه روز  هم رسوخ 
منطقۀ  دوتا  و  سی  بلوچستان  و  سیستان  مثاًل  می شود.  مستحکم تر  ارتباط  این  هم 
تا را  از این سی و دوتا منطقه فکر می کنم حدود بیست وهفت  آموزش وپرورش دارد، 
ارتباط صمیمانۀ رفاقتی داریم. خود افراد بومی و معلم ها هم به ما محبت دارند. برای 
مثال مدرسه ای امسال هفده تا قبولی رشته پزشکی داشت یا یک نفر رتبۀ دوم انسانی 
که دانشگاه فرهنگیان قبول شد و می خواهد معلم بشود این هر دو اتفاق در مدرسه ای 
گروه ما  کار  که این  که اولین پایگاه ما در سیستان و بلوچستان بود. ما ادعا نداریم  بود 
بود و این را از زحمات دبیران بومی شان می دانیم؛ اما خودشان به گروه ما محبت دارند 
و پشت سر گروه ما بارها گفته اند شروع کارمان در نتیجۀ حضور این گروه جهادی ست.

گرفته است. در واقع ارتباط مثبتی بین شما و معلمان و دانش آموزان آن مناطق شکل 
که قباًل  گرفته است. البته این ها تحت تأثیر اشتباهاتی است  بله این ارتباط شکل 
زمانی  مثاًل  بودیم!  علیه السالمی  آدم های  ما  بگویم  نمی خواهم  یعنی  دادیم؛  انجام 
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کارهایی در مناطق محروم انجام می شود؛ اما در بلندمدت اعتمادبه نفس آدم های آن 
کردیم این اتفاق نیفتد. از جایی  کرامتی زایل می شود، تالش  منطقه از بین می رود یا 
به بعد گفتیم شما به این توانمندی رسیدید، ما از این به بعد می رویم جای دیگر. برای 
گفتند  نمونه در همین انتخاب رشته در سراوان، چند سالی فعال بودیم. امسال به ما 
خودشان  هستند،  دانشجو  هم  اآلن  و  کردید  تربیتشان  شما  که  دانش آموزهایی  این 

کار انتخاب رشته را انجام بدهند؛ بنابراین ما دیگر نرفتیم. می توانند 

بعد از 9 سال فعالیت و تجربه به نظرتان مهم ترین کاری که باید در رفع محرومیت انجام بشود 
چیست؟ شما با فعالیت آموزشی کار خودتان را شروع کرید کارهای دیگری هم الزم است؟
کردیم. در واقع یک سری  کارهای دیگری هم  که این پایگاه مستحکم تر شد،  بله بعد 
و  سیستان  برای  فقط  شاید  می گویم  که  این هایی  البته  داریم.  راهبرد  و  سیاست 
گر کمی مرور کنید در نسل های قبلی ما آموزش وپرورشی  بلوچستان اعتبار داشته باشد. ا
کرد حداقل  بودن، شأن اجتماعی واالیی داشت. روزبه روز این شأن اجتماعی افت 
در تهران و دوروَبِر ما. اما اوضاع سیستان و بلوچستان مثل نسل قدیمی ما در تهران 
واالیی  اجتماعی  شأن  بلوچستان  و  سیستان  در  آموزش وپرورشی ها  یعنی  است؛ 
کارهای  می خواهیم  گر  ا که  رسیدیم  نتیجه  این  به  بلوچستان  و  سیستان  در  دارند. 
محرومیت زدایی انجام بدهیم، یکی از بهترین بسترها برای ما شبکۀ آموزش وپرورش 
و  انسانی  شبکۀ  گسترده ترین  که  دارد  خصوصیتی  آموزش وپرورش  شبکۀ  است. 



از بین  کشور دارد. شما وقتی به روستایی می روید، در آن روستا  کل  تجهیزاتی را در 
کمیتی چه می بینید؟ فقط خانه بهداشت و مدرسه:  تمام سازمان های دولتی و حا
خانه بهداشت یعنی وزارت بهداشت، مدرسه یعنی آموزش وپرورش. در واقع نمایندۀ 
این موضوع  و بستر حضورش هم مدرسه هست. ما متوجه  آنجا معلم است  دولت 
شدیم که باید از بستر مدرسه آغاز کنیم. عالوه بر این برای انجام کارها به شبکۀ انسانی 
این  با  ما  بودند.  آموزش وپرورشی ها  همین  انسانی  شبکۀ  بهترین  و  داشتیم  احتیاج 
شبکه رفتیم جلو، سعی کردیم کارهای دیگری هم انجام دهیم؛ مثاًل در حوزۀ اشتغال، 
مشخص  خودمان  برای  حتی  است.  مدرسه  این ها  همۀ  بستر  درمان  و  بهداشت  یا 
گر بخواهیم ارزاق توزیع  کردیم که کمک شخصی نمی کنیم مثاًل ارزاق نمی دهیم؛ ولی ا
کنیم در همان مدرسه شبانه روزی استفاده می کنیم. این طور هم خیروبرکتش بیشتر 
که چشمشان به دست ما باشد. است، هم این روحیه در افراد منطقه ایجاد نمی شود 

در حوزۀ مدرسه سازی هم 
فعالیتی داشتید؟

بله تابه حال 7 مدرسه ساختیم؛ 
اما در داستان مدرسه سازی هم 
هدفمان مدرسه سازی نیست. 
ما در مدرسه سازی دنبال این 
گر مثال ما یک مدرسه  بودیم که ا
می سازیم، 5 تا مدرسه از بومی ها 
جوانه بزند. مثاًل در سراوان روزی 
که اولین مدرسه را کلنگ می زدیم، سراوان مجمع خّیرین مدرسه ساز نداشت و اآلن مجمع 
که بومی منطقه است و تا اآلن 20 تا 30 مدرسه ساخته است. خّیرین مدرسه ساز دارد 

 انجام دادید؟
ً
برای این به قول خودتان جوانه زدن چه کاری دقیقا

که  که هر تعداد  گفت وگو با مردم وقت می گذاریم. در واقع متقاعدشان می کنیم   برای 
می توانند مدرسه بسازند. ضمن اینکه ما افراد محلی را کاماًل می شناسیم و مثاًل می دانیم 
کدام افراد متمول هستند. عالوه بر این ها متوجه شدیم افراد بومی از مدارس بومی ساز 
خّیران  که  نوسازی  مدارس  گر  ا شما  می کنند.  محافظت  خّیرساز  مدارس  از  بیشتر 
ساخته اند را ببینید انگار 15 ساله ساخته شده اند.  افراد بومی خیلی برای این مدرسه ها 
دل نمی سوزانند؛ چون فکر می کنند خّیری که آن را ساخته است، بازهم می آید می سازد. 
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به همین دلیل فکر می کنیم خودشان باید بسازند و اآلن هم مطالبۀ افراد بومی از ما 
که مدرسه بسازیم؛ بلکه مثاًل می گویند بیایید با فالن فرد متمول صحبت  این نیست 
کنند؛  کنید؛ بلکه متقاعد شود و مدرسه بسازد. شاید خودشان نتوانند آن فرد را قانع 
اما ما را به عنوان شخصیتی که نفوذ دارد و می توانند افراد را متقاعد کنند می شناسند.

سؤال قبلی ام را طور دیگری می پرسم به نظر شما در حوزۀ محرومیت زدایی اولویت اقدامات 
چه باید باشد؟ اولین اقدام مثاًل بحث آموزش است یا در حوزه های دیگر؟

گر  بحث این نیست که در آموزش است یا در حوزه های دیگر، نوع رفتار مهم است. حتی ا
قصد دارید خدمات پزشکی بدهید مثاًل دندان ُپر می کنید یا هر کار دیگر، باید ببینید 
آیا باعث نمی شود که این افراد توجه شان به بهداشت دندان کم شود؟ چون مثاًل ممکن 
است بگویند این ها سالی یک بار می آیند و دندان ما را درست می کنند. من می گویم 
کار نباید فقط تسکینی باشد، باید عالوه بر درمان و تسکین از جنس پیشگیری و  نوع 
آموزش هم باشد. مشکل این است که رسانه و جامعه ما آن ُپر کردن دندان برایش مهم تر 
از آموزش بهداشت دندان است، مدرسه سازی مهم تر از آموزش به دانش آموز است. اما 
گفتید به نظرم آموزش و اشتغال خیلی مهم است. این  که  کل در حوزه هایی  به طور 
گذاشته ایم. دو وادی را خیلی مهم می دانیم و توان عمده مان را نیز در این دو موضوع 

گروه شما در حیطۀ اشتغال چه کاری انجام داده است؟
که خرمای بلوچستان را از استان های دیگر می خرند و به اسم خرمای  سالی دیدیم 
و  کردیم  بسته بندی  را  خرما  زدیم،  کارگاهی  می کنند.  صادر  و  بسته بندی  خودشان 
که همان  تحت عنوان خرمای بلوچستان در بازار تهران فروختیم. نتیجه اش این شد 
افرادی که مثاًل کیلویی هزار تومان با منت از کشاورز خرما می خریدند، وقتی دیدند ما 
وارد این بازار شدیم، آن ها هم رقم هایشان را افزایش دادند. البته سال دوم ادامه ندادیم؛ 

ولی خیروبرکتش به مردم رسید.

بیشتر به نظر می رسد اعتمادبه نفس دادید به آدم های آن ناحیه.
کاری  بله، اعتمادبه نفس دادیم به آدم ها و به رقم واقعی محصوالتشان را فروختند. یا 
خیلی  دیدید  احتمااًل  است.  سوزن دوزی  موضوع  در  می دهیم  انجام  داریم  اآلن  که 
گرام می فروشند.  مجموعه ها هستند که سوزن دوزی سیستان و بلوچستان را در اینستا
کردیم، اجناسشان را خریدیم. بعد یکی  که برند دارند را پیدا  چند تولیدکنندۀ محلی 
گالری ای در  کرد  که با ما همکاری می کرد و در لندن زندگی می کند، قبول  از خّیرانی 
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لندن بزند و این کارها را بفروشد. این گالری ان شاءاهلل در 20 ژانویه امسال برپا می شود.
که انجام دادیم در خصوص دام و طیور است. با توجه به شرایط منطقه  کار سومی 
گذاشتیم تا  تولید بلدرچین مناسب است. دستگاه های جوجه کشی در چند روستا 

به صورت اشتراکی بلدرچین تولید کنند.

یکی از مشکالت استان، موضوع محیط زیست است. آیا در این وادی هم واردشده اید؟
بله خیلی برایمان مهم است. مثاًل طرحی به نام »مدرسۀ سبز« راه انداخته بودیم، از 
که با مردم صحبت می کردیم و آن ها را درگیر می کردیم. یکی از  جنس طرح هایی بود 
که هیچ درخت و بوته ای در مدارس نیست و دانش آموز  بدی های منطقه این است 
هم وقتی از دوران مدرسه هیچ درختی نبیند، این علقه را نسبت به محیط زیست پیدا 
کمک دانش آموزان و معلمان در مدارس درخت کاری  نمی کند. با رایزنی شهرداری و 
کردیم به تعداد مشخصی از دانش آموزان.  کردیم و هرکدام از این درخت ها را واگذار 
با  شهریور  آخر  هفتۀ  در  مدارس«.  »غبارروبی  عنوان  با  انداختیم  راه  دیگری  طرح 
این  البته  کردیم.  غبارروبی  را  مدارس  دیگر  ادارات  حتی  معلمان،  و  اولیا  همکاری 
کار شاید در نگاه اول به محیط زیست ربطی نداشته باشد؛ ولی در ادامه به سمت 
محیط زیست می رود که دانش آموز به محیط پیرامونش حساس شود و دیگر پالستیک 
و زباله را در محیط رها نکند. طرح سومی که داریم روی آن کار می کنیم، این است که 
مجموعه ای گیاه و درخت را با نگاه تجاری بکاریم. مثاًل درختی که متناسب با اقلیم 
گر نتوانیم این  باشد، این درخت آب کمی بخواهد؛ اما تولید چوب و علوفه هم بکند. ا
کار را با نیازهای روزمره مردم همگام کنیم، صرفًا دغدغه ای فانتزی جلوه می کند؛ ولی 

گر با نیازهای روزمره همگام شود آن وقت پایدار می ماند. ا

گر از شما بپرسند که در یک کالم به دنبال چه هستید، چه می گویید؟ ا
می گوییم ما به دنبال توسعه هستیم، هم توسعۀ پایدار و هم توسعۀ مردمی و از درون 
نام »کارگروه  به  کارگروهی داریم  کردیم.   این موضوع هم مطالعاتی  آن جامعه. دربارۀ 
مطالعاتی توسعه« و دربارۀ این مفاهیم مطالعه و بررسی می کنیم. مطالعاتمان هم بیشتر 
پیرامون روش های متفاوت توسعه است و اینکه چه آسیب هایی ممکن است داشته 
باشد یا چه نوع نگاهی در توسعه مؤثر است. عالوه بر این خیلی خودمان را نقد می کنیم. 
ممکن است اشکاالتی داشته باشیم؛ اما به دنبال رفع این اشکاالت هستیم. ادعا هم 
که بررسی می کنیم  کاری انجام می دهیم، درست است. اما ادعا داریم  که هر  نداریم 
کنیم. را اصالح  آن ها  لزوم ان شاءاهلل  و در صورت  نه  یا  کارهایمان درست است  که 


