




سومنی »هامیش میل خریِ ماندگار با تمرکز بر مطالعه و ارزیایب نظام حکمراین 

به  با عنایت  و  نگایه تخصیص  با  رویکرد میان رشته ای،  با  ایران«  در  خری  امور 
گسرتده  رخدادهای  و  حوادث  در  خرییه  فعالیت های  از  حاصل  تجربه 
بنی املللی  و  میل  پیامدهای  و  آثار  به ویژه  گذشته،  سال  چند  طی  اجتامعی 
ویروس کرونا، به کوشش بنیاد خرییه راهربی آالء و با مشارکت بریخ هنادهای 
انجمن های علمی و مؤسسات اجرایی در  پژوهشگاه ها،  خرییه، دانشگاه ها، 
و نوع دوستانه هرچند  اسفند ماه سال 1399 برگزار یم شود. فعالیت های خری 
از دیرباز تا کنون در ایران رواج داشته و محل تاثریگذاری های بزریگ در حوزه های 
پژوهش  موضوع  ندرت  به  اما  بوده،  فرهنیگ  و  اجتامعی  اقتصادی،  مختلف 
این  در  پژوهش  است.  گرفته  قرار  علمی  مختلف  زمینه های  در  پژوهشگران 
ارزیایب،  آسیب شنایس،  الگوسازی،  مساله،  حل  شناخت،  برای  زمینه 
ایجاد فرصیت  به منظور  و  اساس  این  بر  و هببود، ضروری است.  اولویت بندی 
و  خری  امر  و دست اندرکاران  عاملان  پژوهشگران،  سیاستگذاران،  اجتامع  برای 
در  خری  مردم، زمینه سازی برای پژوهش و تولید دانش، آشنایی با الگوهای کار 
ایران و گفتامن سازی در حوزه امر خری، این هامیش برنامه ریزی و اجرا یم شود. 

             اهداف 
• تقویت و ارتقاء جایگاه پژوهش، نوآوری و تولید علم نافع در حوزه امور خری

در  اندیشمندان  و  عاملان  گفتگوی دست اندرکاران،  و  تجمع  فرصت  ایجاد   •
حوزه امور خری

•  زمینه سازی استقرار نظام جامع پژوهش و نوآوری در حوزه امور خری
• شناسایی قلمروهای نوین و برزمنی مانده برای گسرتش امور خری و نیکوکاری 

و هدایت فعالیت های خرییه به امر دانش بنیان 
افزایش  و  خری  امر  تطبیقی  مطالعات  توسعه  برای  الزم  بسرتهای  ایجاد   •

همکاری های بنی املللی.

             دستاوردهای مورد انتظار هامیش

- ایجاد فرصت برای تولید الگوهای موثر حکمراین امور خری 
- هتییج پژوهشگران به پژوهش در حوزۀ حکمراین امور خری

و  خصویص  دولیت،  حوزه های  بازیگران  نزدیک ترشدن  برای  زمینه سازی   -
مردیم

- فرصت سازی برای گفتگوی عاملانه و پژوهشگرانه درباره حکمراین امور خری
- انتشار ایده های نو در عرصه عمویم و جلب توجه اجتامعی  
- توسعه آشنایی های عالقمندان به مباحث حکمراین امور خری

ئئگزارش سومین همایش
 ملءءءءءی خیرماندئئگار
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مطالعه و ارزیابی  نظام حئئکمرانءءءءی  امور خیر در ایران

زندیگ  در  متفاویت  جلوه های  دارای  نیکوکاری  و  دیگر دوسیت 
به  بیشرت  اجتامعی  سخت  شرایط  در  البته  که  است؛  اجتامعی 
سخت،  شرایط  از  منظور  یم شوند.  ادراک  و  یم آیند  چشم 
حیات انساین است که تامنی »نیازهای اسایس« زندیگ  از  زمان هایی 
روان شنایس  سرشناس  دانشمند   ، مازلو  که  تصویری  هامن  با  ـ 
آهنا  از  قرن بیستم،  حوزه های مختلف علوم در  در  انسان گرا و موثر 
اسایس،  نیازهای  میان  در  با مخاطره مواجه یم شود.  ـ  کرد  ترسیم 
یم افتد،  به خطر  دارد. وقیت حیات شخص  بزریگ  بقاء« هسم  »نیاز 
آن محافظت شود. در  از  تا  او فعالیت یم کند  همه اعضا و جوارح 
است،  مخاطره  در  اسایس  نیازهای  تامنی  که  موقعیت هایی 
تامنی کننده آهنا به وضوح نقش نجات بخش به خود یم گرید و در 

جان آنان یم نشیند.  دیده مردم یم آید و در 
»هبرۀ  باالبودن  سبب  به  ایرانیان  برای  گرچه  »نیکوکاری«  موضوع 
اما  دارد،  فراوان  ظهور  طبییع،  حوادث  پیامدهای  از  آنان  آسییب« 
کرونا« تجربه یم شود، مثال هبرتی است.  »بحران ویروس  آنچه در 
که  کردند  تجربه  روشین  به  انساهنا  جهان گری،  بالی  این  در 
دیگردوسیت و نیکوکاری دارای چه ارزش و جایگاه مهمی در حیات 
اسایس  نیازهای  از  ییک  یم توان  کنون  ا را  نیکوکاری  است.  بشری 
حیات  برای  را  جاذبه«  »نریوی  نقش  که  کرد؛  محسوب  جامعه 

اجتامعی دارد و وحدت و تعلق را شکل یم دهد. 
نیکوکاری گرچه امری شخیص محسوب یم شد که گویی شخص به 
انتخاب و خواست خود و بدون توقع بازگشت به آن یم پردازد، اما 
سطح  در  تنها  خری«  امر  »یب بازگشیت  ایده  که  است  آشکار  کنون  ا
و  آن مستقیم  بازگشت  سطح واقعیت،  نیت قابل طرح است و در 

به شخص  البته  و  اجتامع  همه  به  پنهان،  و  غریمستقیم  یا  آشکار 
نزی مربوط است. شواهد کایف برای این بازگشت به شخص  نیکوکار 
بر  باور  آن  از  پیش  تا  ساخت.  آشکار  کرونا  بیامری  تجربه  را  نیکوکار 
این بود که نیکوکاری در سطح شخیص، عمیل معطوف به بازگشت 
فعل خوب بدان  نیست؛ یعین نیکوکاران  به امید کسب رضایت از 
کرونا،  از  امان ماندن  یم پرداختند. تجربه این واقعیت که برای در 
روزمره  نیاز  رفع  برای  ناداران  که  داد  نشان  بامنیم«،  خانه  »در  باید 
فقط آنان قاعده خانه نشیین  گر  خود نمی توانند در خانه بامنند و ا
آشکار  واقعییت  چننی  انداخته اند!  خطر  به  را  همه  کنند،  نقض  را 
یم کند که چگونه هر عمل نیکوکارانه برای ماندن یک شخص در 

یم گذارد. اثر  زندیگ شخص نیکوکار مستقیام  بر  خانه، 
دنبال  توسط شخص  انساین  عمل  یک  عنوان  به  وقیت  نیکوکاری، 
او معنا یم یابد و با تامنی یک  دامنه دید و چشم انداز  یم شود، در 
نیکوکاری در  اما  یا بیشرت، شکل یم گرید؛  نوبت غذای یک شخص 
که  است  چندوجهی  و  پیچیده  فعالیت  یک  اجتامعی،  سطح 
در  اهمیت  حائز  موضوعی  اجرایی اش  اقتضائات  و  شرایط  تدارک 
محدود  و  اختیاری  فعل  یعین  است.  ملت  و  بنی حکومت  روابط 
در  که  کند  کمک  ملت  منافع  تامنی  به  وقیت یم تواند  ملت  ابناء 
آن  چهارچوب کالِن طرایح شده توسط حکومت، تحقق یابد؛ که از 
دوش ملت یم ایستد، یم تواند  چشم اندازی وسیع را  جهت که بر 
تحقق  در  موضوع  عمده ترین  استناد،  همنی  به  کند.  ترسیم 
در  که  یم یابد  تبلور  موضوعی  در  دیگردوستانه  فعالیت های 
اعامل  آن  از  منظور  که  است؛  گرفته  نام  »حکمراین«  امروز  دنیای 
اشخایص  افعال  بر  قدرت  صاحبان  سوی  از  قواننی  و  سیاست ها 

       سخن دبیــر علـمءءی
دئئکتر نعمت اهلل موسءءءی پور
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مشخیص  جغرافیایی  مرزهای  در  جامعه  یک  عنوان  به  که  است 
گزیده اند. سکین 

ِاعامل  از  را  آن  که  یم گریند  بکار  قیدهایی  با  امروزه  را  »حکمراني« 
به مفهوم  منجر  آهنا  از  ییک  که  کند؛  دور  نامشروع حاکامن،  قدرت 
یم توان  را  حکمراین  نوع  این  است.  شده  خوب«  »حمکرایِن 
خصوصي  و  عمومي  هنادي،  و  فردي  اقدامات  از  »مجموعه اي 
اجتامع«  یک  متعدد  امور  مشرتك  اداره  و  برنامه ریزي  براي 
میان  تفاهم  ایجاد  از  مستمري  »فرآیند  بنیاد  بر  که  کرد  قلمداد 
مردیم  و  دولیت، خصویص  بخش های  متضاد«  و  متفاوت  منافع 
حرکت  سازوار  و  مشارکتي  »اقدامات  قالب  در  و  یم یابد  ظهور 
ورای هنادهاي رسمي  مي کند«. این بدان معناست که حکمراین در 
فعل هشروندان  و  اجتامعي  با سرمایه  و  است  و غریرسمي مطرح 
جامعه  و  خصویص  بخش  حکومت،  »همیاري  بر  و  دارد  رابطه 
برای  فردی  طریح  بنی  تفاوت  منظر،  این  از  است.  مبتني  مدني« 
تجمیع  برای  سازماین  طریح  تا  همسایه،  کنون  ا معاِش  تامنی 
گسرته زماین  هّمت مردم در خدمت به یک جامعه -با نگایه در 
تفاوت عمل فردی و جمیع باشد. درازمدت- یم تواند نامیانگر 

کید  تا اصل  این  بر  و  رویکردی مردم گراست  دارای  حکمراین خوب 
نریوهای  همه  تعهد  محصول  جامعه«  خوِب  »ادارۀ  که  دارد 
پاسخگویی،  شفافیت،  قانون،  »مشارکت،  دهگانۀ  به  آن  دخیل 
گرچه  است.  رضایت«  و  جامعیت  کارایی، خدمت،  عدالت،  وفاق، 
این موارد در موضوعات متعدد جامعه قابل طرح هستند، اما در 
این  است.  نیاز  آهنا  به  بیشرت  نیکوکاری  و  خری  فعالیت های  حوزۀ 
امکان  است،  جامعه  نیاز  مورد  که  مزیان  هامن  به  فعالیت ها 
شرایط امروز  را دارند. به همنی علت، در  جابجایی موقعیت عمل 
و نیکوکاری«، ییک از  جامعه ایران، موضوع »حکمراین در عرصه خری 

فهم  برای  تالش  داده شد.  تشخیص  برزمنی مانده«  »اولویت های 
راه های  این موضوع، به راه های متعددی ممکن است، اما ییک از 
»هامیش ها«  است.  جمیع  هم اندییش  فرصت  ایجاد  آن؛  موثر 
و  عالقمندان  و  نقادان  و  پژوهشگران  و  متفکران  برای  فرصیت 
موضوعی  بر  را  خود  های  اندیشه  تا  پدید یم آورد  اجرایی  کارگزاران 

آن همفکری کنند.  کنند و در  متمرکز 
بنا  که  است  میل  ظرفیت  یک  ماندگار؛  خری  میل  هامیش  سومنی 
ک گذاشنت ایده ها در حوزه  دارد فرصیت برای اندیشیدن و به اشرتا
از  که  است  امید  کند.      فراهم  نیکوکاری«  و  خری  امور  »حکمراین 
نیکوکردار،  و  خریاندیش  اندیشمندان  و  پژوهشگران  کوشش 
هتییج  خری،  امور  حکمراین  موثر  الگوهای  تولید  »برای  دستاوردی 
خری؛  امور  حکمراین  حوزۀ  در  پژوهش  انجام  به  پژوهشگران 
دولیت،  حوزه های  بازیگران  نزدیک ترشدن  برای  زمینه سازی 
و  عاملانه  گفتگوی  برای  فرصت سازی  مردیم؛  و  خصویص 
و  اندیشه ها  انتشار  خری؛  امور  حکمراین  درباره  پژوهشگرانه 
ایجاد  و  اجتامعی  توجه  جلب  و  عمویم  عرصه  در  نو  ایده های 
خری«  امور  حکمراین  مباحث  به  عالقمندان  میان  در  آشنایی 

حاصل شود.
سازد، مشارکت صاحبان  آنچه یم تواند این محفل را مفید و موثر 
و  بشری  اندیشه های  نقادان  و  حکمراین  موضوع  در  ایده 
نیکوکاری  و  خری  امور  تصمیم گریندگان اجتامعی و دست اندرکاران 
بدین  و  است  بارقه های خری  دارای  عمل شان  ایشان  همه  است. 
یم توان  فقط  کنون  ا داشت.  خواهند  عنایت  نزی  نیکوکارانه  امر 
فکری، برگزارکنندگان را  این امر خری  کنون در  پرسید چه کساین هم ا

یاری یم رسانند؟
نعمت هللا مویس پور دکرت 
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      حجت االسالم و المسلمین علی  مالنوری
دبیر اجرایی همایش

      دئئکتر نعمت اهلل موسی پور
دبیر علمءءءیهمایش

       شورای سیاست ئئگذاری

          حجت االسالم و المسلمین سیدمئئهدی خاموشءءءءءی

رییس شورای سیاست ئئگزاری همایش

      دئئکتر محمدصالح طیب نیا
رییس همایش

با حضور  نشست شورای سیاست گذاری سومنی هامیش میل خری ماندگار 
حجت االسالم خامویش رئیس سازمان اوقاف و امور خرییه، دکرت طیب نیا 
دکرت  هامیش،  اجرایی  دبری  مالنوری  عیل  حجت االسالم  هامیش،  رئیس 
درمان  رضا  کشور،  خریین  مجمع  هیئت مدیره  عضو  رحامندوست 
تاریخ 20 هبمن ماه سال  اعضا در  مدیرعامل شبکه میل نیکوکاری و دیگر 

1399 برگزار شد.
حجت االسالم سید مهدی خامویش رئیس سازمان اوقاف و امور خرییه و 

این  در  ماندگار  خری  میل  هامیش  سومنی  سیاست گذاری  شورای  رئیس 
دبریخانه  فعالیت های صورت گرفته در  از  و تشکر  نشست ضمن تقدیر 
سومنی هامیش میل خری ماندگار بیان کرد: امر خری در ایران باید به صورت 

تعّیین)تخصیص( پیش رود نه به صورت تعییین)تخصییص(.
ایشان فرمودند: ما در تعاریف و کنش ها در این حوزه مشکل داریم و این 
هامیش با تولید دانش و در اصطالح  Paper )تولیدات علمی( یم تواند 

به این امر و دستیایب به آن کمک کند.

اعضای شورای سیاست ئئگذاری
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دارای یک مسئول  امور هر محور  کمیته  علمی عضو بودند همچننی جهت انسجام بیشرت  اساتید در  برگزار شد و 19 تن از  زیر  این هامیش در 7 محور 
از میان اعضا کمیته علمی بود که وظیفه راهربی و هدایت مسائل علمی مرتبط به محور تخصیص خود  را بر عهده داشت. محور 

       ئئکمیته علمءءی

       اعضا ئئکمیته علمءءی

مباحث نظری
مطالعه و ارزیایب تجربه های جهاین

مطالعه و ارزیایب تجربه های میل
مطالعه و ارزیایب نقش هنادهای بازیگر عرصه خری 

)عوامل سیاست گذار
هنادهای بازیگر دولیت/ حاکمییت

هنادهای بازیگر مردیم/ خصویص(
آسیب ها و چالش های حکمراین امور خری در ایران

ایران حکمراین »مطلوب« امور خری و نیکوکاری در 
ایده های نو برای حکمراین امور خری در ایران

       دئئکتر محمدرضا اخضریان ئئکاشانءءءءءی
مسئول محور مباحث نظری

       دئئکتر سیدحسین سیـــدی
مسئول محور مطالعه و ارزیابی 

تجربه های ملی

       دئئکتر مجتبی امیری
مسئول محور آسیب ها و چالش 

های حکمرانی امور خیر

          دئئکتر حمیدرضا ئئگل محمدی

مسئول محور حکمرانی »مطلوب« 
امور خیر و نیکوکاری در ایران

      دئئکتر نعمت اهلل موسی پور
دبیر علمءءءیهمایش

       دئئکتر مـئئئهـری بــئئئهـــار
عضو ئئکمیته علمءءی

       پریسا عـلــیویـردی
مسئول محور ایده های نو برای 

حکمرانی امور خیر در ایران
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در انتها 72 مقاله در دبریخانه اعالم وصویل شد که پس از داوری 49 مقاله پذیرفته شد.

         دئئکتر حسین ابراهیم آبادی

عضو ئئکمیته علمءءی

          دئئکتر مریم  سعیـــدیان

عضو ئئکمیته علمءءی

       دئئکتر محسن طاهـــری
عضو ئئکمیته علمءءی

       دئئکتر نسیم  غـنـبـرطـئئهرانــءءءءءی
عضو ئئکمیته علمءءی

      دئئکتر سیدمجتبی خیام نئئکویی
عضو ئئکمیته علمءءی

      دئئکتر الهام ملءءک زاده
عضو ئئکمیته علمءءی

       دئئکتر حوریه ربــانــءءءءءی
عضو ئئکمیته علمءءی

      حجت االسالم و المسلمین نیستانءءءءءی
عضو ئئکمیته علمءءی

      دئئکتر نادر  ریاحءءءءءی سامانءءءءءی
عضو ئئکمیته علمءءی

      دئئکتر نسیم یادئئگار
عضو ئئکمیته علمءءی

       محمد طاهانژاد
عضو ئئکمیته علمءءی

      دئئکتر محمدرضا  پویافر
عضو ئئکمیته علمءءی

      حجت االسالم و المسلمین سید احمد سجادی
عضو ئئکمیته علمءءی



9

<<

مطالعه و ارزیابی  نظام حئئکمرانءءءءی  امور خیر در ایران

       اعضا ئئکمیته اجرایی
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شماره پیش 
بستر برئئگزاریسمتسخنرانموضوع سخنرانءءیتاریخ برئئگزاریهمایش

یک

12شهریور99
حکمرانی و مدیریت امر خیر: 

از نظر تا عمل
آپارات - اینستاگرامعضو هیأت علمی دانشگاه تهراندکتر مجتبی امیری

15شهریور99
خیریه: کنش اخالقی یا دور 

معیوب بی عدالتی
دکتر عباس منوچهری

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت 

مدرس
آپارات -اینستاگرام

17شهریور99

کاربست هوش مصنوعی برای 

مدیریت منابع نیکوکاری در 

سطح ملی
آپارات - اینستاگرامعضو هیأت علمی دانشگاه تهراندکتر علی اصغر پورعزت

19شهریور99
حکمرانی اقتصادی و حکمرانی 

امر خیر
دکتر حسین راغفر

عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراسالم 
اهلل علیمه

آپارات - اینستاگرام

24مهر99دو

بازآرایی نظام حکمرانی تامین 

اجتماعی؛ ضرورت ها و 

راهبردها

دکتر محمدرضا اخضریان 

کاشانی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

آپارات - اینستاگرام اسالم و حکمرانی امر خیر و 

رویکرد نظری
دکتر سید مرتضی نبوی

عضو مجمع تشخیص مصلحت 

نظام

طراحی الگوی مناسب فعالیت 

های خیر در ایران
دکتر داوود دانش جعفری

عضو مجمع تشخیص مصلحت 

نظام

24آبان 1399سه
حکمرانی امور خیر، مفاهیم و 

مسائل
آپارات - اینستاگرامعضو مرکز پژوهشی آالءدکتر سید حسین سیدی

20آذر99چهار
بازیگران اجتماعی و سیاست 

گذاری امور خیر در ایران

عضو هیأت علمی دانشگاه امیندکتر محمدرضا پویافر

آپارات ñ اینستاگرام 

سایت خیرماندگار
دکتر نسیم یادگار

فارغ التحصیل دانشگاه تهران و 

فعال در زمینه کارآفرینی اجتماعی

رضا درمان
رییس شبکه ملی مؤسسات 

نیکوکاری و خیریه

13بهمن99پنج

توجه به اقلیم طبیعی در 

حکمرانی مطلوب امور خیر 

در ایران
مدرس دانشگاه تهراناحمدرضا اخوت

آپارات ñ اینستاگرام 

سایت خیرماندگار

درآمدی بر مختصات الگوی 

مطلوب حکمرانی امور خیر 

در ایران
دکتر سعید مسعودی پور

دکتری مدیریت و پژوهشگر حوزه 

امور خیر

آپارات ñ اینستاگرام 

سایت خیرماندگار

15بهمن99شش

داللت های حکمرانی شبکه 

ای برای حکمرانی مطلوب امور 

خیر در ایران
دکتر وحید یاوری

عضو هیأت علمی دانشگاه امام 

صادق علیه السالم

آپارات ñ اینستاگرام 

سایت خیرماندگار

با  با موضوعات مرتبط  آشنایی فضای علمی کشور  با موضوعات مختلف به جهت  سومنی هامیش میل خریماندگار هر ماه یک پیش هامیش  در 
این رویدادها شرکت  در  از 600 نفر  شده  است که بیش  برگزار  کشور  خری  زیست بوم امر  در  ذهن فعاالن حاضر  و ایجاد مسأله در  خری  حمکراین امور 

داشته اند؛ در زیر گزاریش از آهنا تقدیم حضورتان یم گردد.

       پیش همایش ها



11

<<

مطالعه و ارزیابی  نظام حئئکمرانءءءءی  امور خیر در ایران

گریی ویروس کوید 19، دبریخانه هامیش برآن شد تا افراد حاضر در هامیش کامال محدود باشند  و مخاطبان  با توجه به شرایط خاص حاصل از فرا
بتوانند در فضای مجازی و شبکه های اجتامعی از جزییات رویداد به صورت زنده و لحظه به لحظه خرب دار شوند و برای این مهم در بسرتهای زیر 

اقدام به پخش زنده نمود:

Khairemandegar.com :1. سایت اصلءءءی خیرماندئئگار

3. صفحه آپارات خیرماندئئگار به آدرس:   
     aparat.com/Khairemandegar                              

2. صفحه اینستائئگرام خیرماندئئگار به آدرس: 
@khairemandegar

       روز هــمـایــش

       تعداد بازدیدئئکنندئئگان

ســایت  الیــو  از  بازدیــد   5000
وسـیلــــه  بــــه  خیرماندئئگــار 

یئئکتــا ئئکاربــر  300بازدید ئئکننده یئئکتا1200 

300 بازدیــد بــا 30 بازدیدئئکننــده 
ئئکننــده    بازدیــد   270 و  مســتمر 

مســتمر غیــر 

31 بــازدیـد ئئکنـنـده یئئکتا

بــازدیـــد   50
 11 همــراه  بــه 
بازدیـدئئکننده 

 39 و  مســتمر 
ــد ئئکننده  بازدی

مســتمر غیر

بـــــازدیـــــــد   9
ئئکنـنـــده یئئکتــا



12

ئئگزارش سومــــــین همایش ملءءءءءی خیرماندئئگار 3 <<

مطالعه و ارزیابی  نظام حئئکمرانءءءءی  امور خیر در ایران

        همایش در آیینه رسانه

پیش همایش ها
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خبرئئگزاری بین المللءءی 
قــرآن- ایئئکنا

خــبــــــرئئگـزاری 
فــــارس

خــبــــــرئئگـزاری 
مــــئئئهـــــر

مشاهده ݡکامل خبر 
از طریق اسݡکن

QR Code  

مشاهده ݡکامل خبر 
از طریق اسݡکن

QR Code  

مشاهده ݡکامل خبر 
از طریق اسݡکن

QR Code  
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خبرئئگزاری دانشجویان
ایران- ایسنا

خــبــــــرئئگـزاری 
شبستان

مشاهده ݡکامل خبر 
از طریق اسݡکن

QR Code  

مشاهده ݡکامل خبر 
از طریق اسݡکن

QR Code  



15

<<

مطالعه و ارزیابی  نظام حئئکمرانءءءءی  امور خیر در ایران

 QR جئئئهــت مشــاهده فیلم هــا و ئئکلیپ هــا
Code روبــه رو  را اســئئکن ئئکنیــد 

اخبار صدا و سیما

ئئگفتئئگو دئئکتر طیب نیا 
در برنامه صبح بخیر ایران

ئئگزارش خبری شبئئکه یک 
سیما  از سومین همایش
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ئئگزارش خبری 20:30  از 
سومین همایش

ئئگزارش دوربین هفت از 
سومین همایش 

ئئگفتئئگو حجت االسالم 
شرفخانءءءءءی با برنامه سالم 

صبح بخیر شبئئکه        
سوم سیما
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ئئگزارش خبری شبئئکه پنج 
سیما  از سومین همایش

ئئگفتئئگو های رادیویی

ئئگفتئئگوهــای  و  صوت هــا  شــنیدن  جئئئهــت 
رادیویــی انجــام شــده  QR Code روبــه رو 

را اسئئکن ئئکنید .
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بازتاب خبری سومین همایش ملءءءءءی خیرماندئئگار درسایت ها
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        بیانیه پایانءءی

به صورت  ماندگار  خری  سوم  هامیش  متعال،  خداوند  یاری  به 
در  امر خری  ارزیایب حکمراین  و  با موضوع »مطالعه  و  مساله  محور 
2021( در  3 مارچ  13 اسفندماه 1399 )2 و  12 و  روز های  ایران« طی 
برگزار شد.  ـ مجازی  به شیوه حضوری  کشور  کرونایی  شرایط سخت 
اهمیت  و  برای خرییه ضرورت  امر خری هامن قدر  برریس حکمراین 
ویروس  از  آسیب دیده  مردم  روزمره  امور  به  پرداخنت  که  دارد 

نوزده! کوویید 
بخش  های  جدی  مشارکت  با  و  خری  حوزه  همت  به  هامیش  این 
حکومیت و خصویص برگزار شد. همنی مشارکت این امید را ایجاد 
حوزه  در  متفاویت  عمل  و  نگاه  با  هجری  پانزدهم  قرن  که  یم  کند 

حکمراین امر خری همراه باشد.
حیات  دیگر  عرصه  دو  با  تعامل  در  مدرن  جهان  در  خری  عرصه 
اجتامعی یعین عرصه  های حکومیت و خصویص عمل یم کند و در 
تصویر کالن، عمل خرییه  ها متأثر از عملکرد و نوع تعامالت با آن 
آن  با  ارتباط  در  و فهم حدود عمل خری  تعینی  در  است.  دو بخش 
امر خری«  عام  یعین »حکمراین  اجتامعی  دو بخش، مدیریت کالن 
و  اجزاء  از  متشکل  خود  خری  عرصه  درعنی حال،  است.  مطرح 
امر  »حکمراین خاص  و  که عمل مدیریت  است  متعددی  عوامل 

خری« را آشکار یم  سازد.
پدیده  ها  بریخ  با  خرد(،  )سطح  خری  امر  خاص  حکمراین  عرصه 
و  عوامل  این ها  تأثری منفی یم  گذارند.  آن  بر  که  است  قابل وصف 
اقتصادی، سیایس، فناوری،  شرایطی در محیط اجتامعی، فرهنیگ، 
را هتدید  تربییت و علمی کشور هستند که کارکرد حکمراین امر خری 

یم  کنند:
محرومیت امر خری از پشتوانه دانش، آموزش و پژوهش علمی

فرد محوری و نبود شبکه و هم افزایی در حوزه امر خری

دیده شدن خرییه به مثابه دهنده تعادل آفرین
مدیریت هشودی و تکلیف  محور خری

فقر آگایه حوزه خری از امور بر زمنی مانده
مداخله اعتامد سوز حکومت در عرصه خرییه  ها

سنت پرهزی از شفافیت و پاسخگویی در حوزه امر خری
حکمراین عام امر خری )سطح کالن( با محیط میل عمل امر خری در 
در  خصویص  و  حکومیت  بخش  با  آن  ارتباط  و  دارد  سروکار  کشور 
و  هتدیدکننده  واقعیت  های  بریخ  هم  سطح  این  در  است.  میان 

چالش آفرین حکمراین امر خری وجود دارد:
را  آن  نگاه دو بخش دیگر: بخش حکومیت  در  ناصواب خری  تصویر 

»دریپ« یم خواهد و بخش خصویص آن را »درپیش«!
و  خرییه  ها  استقالل  با  توأم  فعالیت  حامیتگر  سیاست  فقدان 

وجود قواننی پرشامر و متعارض دولت زده!
از  فراوان  انتظارات  و  حاکمییت  و  دستوری  زبان  و  هنادینه  بدبیین 

خرییه برای تعادل سازی
از  ییک  خری،  امر  حکمراین  عرصه  آفرین  چالش  واقعیت  های  این 
است؛  نموده  مواجه  کردی  بدکار  با  را  اجتامعی  مهم  بخش های 
حافظ  مالت،  همچون  و  دارد  وحدت  بخش  نقش  که  هنادی 
خری  امر  که  یم  رسد  نظر  به  است.  اجتامعی  سرمایه  و  وحدت 
این  است.  کنوین  اجتامع  در  خود  رسالت  بازتعریف  نیازمند 
بازتعریف رسالت دو وجه اسایس دارد: اول تغیری رویکرد از برعهده 
مصائب  و  بحران ها  هبنگام  سازی«  »تعادل  وظیفه   داشنت 
اجتامعی به »تعایل آفریین« در خدمت به هبسازی زیست جمیع و 
به  فرهنیگ«  فردگرایانه  هشودی  »اقدامات  از  رویکرد  تغیری  دوم 
به  الزام  دو  هر  این  دانش بنیان«.  برنامه ریزی شده  »فعالیت 
علم هم  است.  علم  بر مدار  آن حرکت  و  رهنمون هست  یک چزی 



22

ئئگزارش سومــــــین همایش ملءءءءءی خیرماندئئگار 3 <<

مطالعه و ارزیابی  نظام حئئکمرانءءءءی  امور خیر در ایران

فعالیت  های  چگونیگ  و  اولویت  ها  شناسایی  بر  »نوری«  یم  تواند 
سرمایه  گذاری  برای  جدید  عرصه  یم  تواند  هم  و  بیفکند  خرییه 

خری در ایران باشد.
اعالم  شرح  بدین  هامیش  تأکید  مورد  مهم  موارد  اساس،  این  بر 

یم  شود:
میانه  در  خرییه  ها  است.  ایران  در  خرییه  ها  قرن  آینده  قرن  اول. 
آن ها  در  که  متنوعی  وظایف  انجام  در  ناکارآمد  حکومیت  بخش 
فایده  ـ  هزینه  محاسبه  گر  خصویص  بخش  و  است  کرده  ورود 
قرار  خویش  اولویت  را  ملت  خوشبخیت  و  سعادت  فعالیت ها، 
از  رهایی  و  بندیگ خداوند  بنیاد  بر  زندیگ  تعایل  به  کمک  و  یم  دهد 
وقیت  خری  عمل  یم  کند.  دنبال  را  سیاست،  و  معیشت  بردیگ 
انگزیه  بخش  تر  و  جامعه  برای  مؤثرتر  اجتامعی  عرصه  در  یم  تواند 
و تصمیامت  اساس دستورات  بر  »کارگزاری  از  که  باشد  برای خرّیان 
آفرین  امور سعادت  در شناسایی  »عاملیت  به  هنادهای حکومیت« 
این  در  کند.  چرخش  زمنی مانده«  بر  خری  امور  و  انساین  حیات 
تعایل بخش«  »الگوی عمل  که عرصه خری یم  تواند  است  وضعیت 
همت  که  بود  نوع  این  از  تحویل  شاهد  یم  توان  وقیت  نامید.  ارائه 
بریخ  ساخت  به  مربوط  گذرای  و  محدود  کمک  های  از  خریین 
تعادل   رفایه  و  جاری  نیازهای  بریخ  تأمنی  یا  فزیییک  تأسیسات 
به  مدرسه  سازی،  یا  غذایی  مواد  توزیع  مثل  مدت  کوتاه   بخش 
و  رفایه  صنعیت،  علمی،  مؤسسات  اداره  و  تاسیس  از  حامیت 
الگوی  و  یابد  تغیری  تعایل جامعه  زاینده در خدمت  و  نوآور  درماین 
خایص از خدمت در کنار الگوهای حکومیت و خصویص ارائه گردد. 
ساخت  برای  دانشگاه ها  به  کمک  از  خری  عمل،  نوع  این  در 
اداری و رفایه و آموزیش  یا خوابگاه به مشارکت در امور  ساختامن 
دانشگاه ها و تأسیس مؤسسات همتا با تمرکز خاص خریخواهانه 
برای  الگویی  نیازمند به  افراد  برای بریخ  ایجاد سرپناه  از کمک به  و 

تولید مسکن اجتامعی روی یم آورد.
برای  هم  ضروری  کارهای  از  ییک  خرییه  مؤسسات  ارزیایب  دوم. 
است.  ملت  بیشرت  اعتامد  برای  هم  و  خرییه  ها  درست تر  عمل 
که  یم کند  مهیا  مواردی  شدن  آشکار  برای  را  زمینه  اقدایم  چننی 
غری  مقاصدی  به  اما  شکل گرفته  خرییه  نام  تحت  است  ممکن 
و  مردیم  هنادهای  تأسیس  بر  علت،  بدین  یم کنند.  اقدام  خری 
تأکید یم شود.  خرییه دارای مأموریت »ارزیایب مؤسسات خرییه« 
شیوه  به  اصوالً  که  باشند  موفق  یم توانند  وقیت  مؤسسایت  چننی 
و  دولیت  بخش  به  نسبت  و  برپدازند  موضوع  این  به  دانش بنیان 
همچننی،  باشند.  مستقل  خرییه ،  بخش  حیت  و  بخش خصویص 

این  از  تا  بود  خواهد  خرییه  بخش  عملکردهای  از  ییک  ارزشیایب 
و  خری  بخش  ارزیابانه  نظارت  تحت  دیگر  بخش های  طریق 
فراگری  اجتامعی  کنش  آفرین،  تعایل  خرّیی  گریند.  قرار  نیکوکاری 
که  است  ممکن  وقیت  این  و  است  متعایل  اجتامعی  زیست  برای 
در  خری  به  اقدام  ابزارهای  از  ییک  به عنوان  ارزشیایب  از  خری  بخش 

استفاده کند. اجتامعی  عرصه حکمراین 
این  یم شود.  تأکید  خری  امور  حوزه  در  پژوهش  انجام  بر  سوم. 
دانشگاه های  محوریت  با  است  انتظار  کوتاه مدت  در  موضوع 
دنبال  مؤسسایت  توسط  درهنایت  و  پذیرد  انجام  کشور  کنوین  فعال 
یم شوند.  تأسیس  خری  امر  حوزه  در  اقدام  مأموریت  با  که  گردد 
در  اما  است  بسیار  شامر  و  تنوع  دارای  حوزه  این  موضوعات  گرچه 
مواردی چون حوزه اختیارات والیت فقیه، پدیده های نو در عرصه 
به  اقدام  رواین  جنبه های  خری،  فردی  آثار  و  اجتامعی  آثار  اقتصاد، 
سطح  در  نیکوکارارانه  اقدامات  گسرتش  چگونیگ  نیکوکاری، 
اولویت های  شناسایی  خرّیی،  ضرورت های  آینده شنایس  جامعه، 
شیوه های  و  خرّیی  اقدامات  نوع  آثار  تعینی  مانده،  برزمنی  خری 
نیاز است. درعنی حال،  پژوهش های گسرتده  به  ارزشیایب خرییه  ها 
رسالت  است.  در موضوع خری یک ضرورت  تجربه جهاین  از  آگایه 
این  در  که  است  آن  دانشگایه  آموزیش  و  پژوهیش  هنادهای  مهم 

زمینه بر غنای دانایی کارگزاران امور خری و مردم بیفزایند.
آینده  قرن  در  موفق  عمل  ضرورت  خرییه  ها  شبکه  سازی  چهارم. 
را پیدا یم کنند که  با شبکه شدن شرایطی  است. خرییه های فعال 
هم انجام خدمات آن ها را هسل تر و موفق تر یم کند و هم یم تواند 
هم جوار،  الگوی  به عنوان  که  بدهد  را  امکان  این  آن ها  به 
بخش های دولیت و خصویص را متأثر سازند و با آن ها در امور بزرگ 
تا  مهیا یم کند  را  امکان  این  کند. شبکه سازی  اجتامعی، مشارکت 
ایفای نقش خرییه در عرصه منطقه ای و جهاین هم ممکن شود.
نوعی  نقادی  استقبال یم کند.  خود  عمل  نقادی  از  پنجم. خرییه 
نقادی  این  از  است.  دوجانبه  دارای خری  که  است  ارزشیایب خربگان 
اصالح  خری  عمل  هم  و  یم یابد  افزایش  جامعه  آگایه  هم 
که  نیست  تردید  خرییه  نقادی  در  باوجوداین،  یم پذیرد. 
»اعتامد  موضوع  به  اطالع رساین  بخش های  و  جمیع  رسانه های 
و  را لحاظ یم نامیند  نقادی  آثار چندجانبه  و  دارند  توجه  عمویم« 
آثار آن ها، حساس یم باشند.  نسبت به صحت و اعتبار نقادی ها و 
تحقق  به  خدمت  در  رسمی  تربیت  حوزه  ارزشمند  تالش های 
نیازمند  البته  و  قابل تحسنی  نیکوکار«  یک  ایراین،  »هر  بلند  آرزوی 
اصالح است و توفیق آن ها به حامیت رسانه ها و هنادهایی نیازمند 
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است که تربیت غریرسمی را هدایت و مدیریت یم کنند.
خرییه  ها  جهاین  و  منطقه  ای  اتحاد  و  همکاری  ضرورت  بر  ششم. 
تأکید یم  شود. شاید توافق بخش حکومیت و حیت بخش خصویص 
در سطح منطقه و جهان با دشواری هایی مواجه باشد اما تشکیل 
برای  از آن جهت که اصوالً  اتحادیه ها و شکل گریی روابط خرییه ها 
حیت  که  است  این زماین  و  ـ  یب تعادیل هاست  و  بحران ها  با  مواجه 
آن  با  اضطراری  خدمات  دریافت  سبب  به  هم  حکومت ها 
نیکوکاری  دیپلامیس  در  مهمی  موضوع  ـ  یم کنند  همرایه 
توفیق  با  یم تواند  وقیت  موضوعی  چننی  البته  است.  )خرییه( 
مستقل  و  بزرگ  خرییه های  شکل گریی  شاهد  که  شود  همراه 
در  آن  حضور  سبب  به  وقف  حوزه  باشیم.  مستقالنه  عمل  دارای 
همه کشورهای اسالیم یم تواند به عنوان شکیل مشرتک از خرییه 
به پیگریی چننی هدیف اقدام کند. موضوع وقف در بیشرت کشورها، 
شکل گریی  برای  زمینه ای  یم تواند  و  است  غریسیایس  وجه  دارای 
یا  یا کشورهای اسالیم  فعالیت های خرییه ای مشرتک در منطقه 

حیت در سطح جهان باشد.
تأکید یم شود  خرییه ها  برای  صنفی  نظام  یک  تشکیل  بر  هفتم. 
زمینه  و  آید  پدید  امر خری  درخدمت حکمراین خاص  که یم تواند 
بخش های  با  ارتباط  در  خری  امر  عام  حکمراین  برای  مناسیب 
در خدمت  اصوالً  نظایم  آورد. چننی  فراهم  و خصویص  حکومیت 
آن است که استقالل و مردیم بودن فعالیت های حوزه خری حفظ 
که  باشد  موثر  یم تواند  وقیت  صنفی  نظام  این  شود.  ترغیب  و 
آن ها  اتکای  به  و  باشد  خرییه ها«  خواست  و  مشارکت  از  »برآمده 
شبکه  تا  یم کند  ایجاد  زمینه  نظام  این  همچننی،  کند.  فعالیت 
یعین  اجتامع  دیگر  بخش  دو  با  بتواند  طریق  آن  از  خری  مردیم 
در  حاکمیت  و  کند  برقرار  تعامل  و خصویص  حاکمییت  بخش های 
را ممکن نامید. آنچه مورد تأکید است ضرورت توجه  سطح کالن 

با  عمل  اختیار  این  و  است  خری  عرصه  در  عمل  اختیار  به 
آسیب جدی  و دستورات بخش حاکمییت یم تواند  سیاست گذاری 
ببیند. حوزه خری قابل مهندیس کردن نیست و با نگاه های ناکارآمد 

از آن حاصل نمی شود. سیاست زده، تحلیل درسیت 
روابط  تنظیم  به منظور  و  امر خری  به حکمراین  هشتم. در خدمت 
نیاز  مقررایت  به  و خصویص،  بخش های حکومیت  و  بخش خری  بنی 
عملکرد  و  خری  امر  ماهیت  درست  شناخت  از  برآمده  که  است 
به شدت مورد  آنکه  باشند. چننی مقررایت ضمن  خرییه یه کشور 
موثر  نتیجه  به  خرییه ها  مشارکت  بدون  نمی تواند  اما  است،  نیاز 
را دچار مشکل  برسد. مقررات متعدد و متشتت کنوین عمل خری 
جایگزین  مقررات  تدوین  برای  شتابزده  اقدام  اما  است؛  کرده 
با دشواری های  را  کار خری  نابودسازی فرصت،  است ضمن  ممکن 
بیشرت مواجه سازد. در این موضوع تأکید یم شود که در تنظیم این 
بنی  همکاری  اقتضائات  رعایت  اسایس  مساله  مقررات،  نوع 
بخش های  بنی  سلسله مراتیب  و  خطی  نگاه  از  پرهزی  و  بخیش 

دولیت، خصویص و خرییه است.
آینده  برای  پربازده  سرمایه گذاری  نوعی  نیکوکاری  تربیت  هنم. 
جزو  خرییه  موسسات  دست اندرکاران  آموزش  گرچه  است. 
تربیت  بر  حاکم  رویکرد  اما،  است؛  اکنون  ضروری  اقدامات 
دانشگایه  آموزش  و  مدرسه ای  آموزش  حوزه  در  آینده  نسل های 
یم سازد،  را  نیکوکاری  آینده  سرمایه  آنچه  است.  بسیار  توجه  حایز 
توجهی  قابل  که بخش  نیکوکاری است؛  به موضوع  باور ملت  نوع 
از آن در فرایندهای آموزش رسمی تشکیل یم شود. چننی آرماین را 
با  نمی تواند  خری  امر  کند.  مراقبت  و  حامیت  یم تواند  خرییه 
باشد  داشته  انتظار  عمل،  کالبدهای  تدارک  به  محدودماندن 
عنایت  و  توجه  مورد  مردم  در  نیکوکارانه  باورهای  و  نگرش ها 

موسسات آموزیش خواهد بود.
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