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گزارش نشست هم اندیشی معاون مشارکت های اجتماعی وزارت کشور با شبکه ها و سازمان های 

  8/5/1401مردم نهاد در تاریخ 

شبکه ملی خیریه های حامی ایتام پس از دو سال شیوع کرونا اولین  1401سال در اجرای برنامه تدوین شده 

نشست حضوری مدیران عامل شبکه های مردم نهاد کشور و مدیران موسسه های خیریه عضو شبکه در استان 

ر در تصمیم گیری ها دتهران با هدف هم افزایی و افزایش توانمندی موسسه ها و ایجاد انسجام برای اثرگذاری 

 در سالن کنفرانس شبکه برگزار شد. 8/5/1401تاریخ 

بعد از تالوت آیاتی از کالم ا... مجید آقای عشقی ثانی مدیرعامل شبکه ضمن خیر مقدم به حاضرین در این نشست 

توضیحاتی دادند سپس جناب آقای دکتر رادان معاونت مشارکت های اجتماعی سازمان در مورد اهداف گردهمائی 

توضیحاتی در مورد فعالیت های انجام شده در دوران چند ماهه مسئولیتشان در وزارت کشور عی کشور امور اجتما

روال عادی خود قرار  در اجرای وظایف محوله اکنون کارها برو تاخیر دند و اظهار نمودند پس از مدتی وقفه دا

در مورد مسائل خیریه ها بیان را در ادامه توضیح داده خواهد شد( سپس هر یک از اعضا دیدگاهشان گرفته است )

کردند و آقای رادان پاسخ الزم ارائه دادند و در بخش جمعبندی مقرر شد هر ماه یک نشست با حضور معاون 

  مشارکت های وزارت کشور و مدیران عامل شبکه های مردم نهاد برگزار شود.
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 ثانی مدیرعامل شبکه آقای عشقیسخنان  نکات مهم

 اظهار خوش آمد به حاضرین -

 نشست را توانمندسازی موسسه ها اعالم کردند اهداف -

در زمینه موسسات نیکوکاری ، سازمان های غیر دولتی ، خیرین  دانشگاهی نداشتن رشته تحصیلیتوجه به  با - 

 بهره گیری از تجارب و اندوخته های یکدیگر داریمیاز به ننیروی داوطلب و 

 و شرکت های تجاری ت اجتماعی بازرگانانیمسئول احیا  -

 بهینه از منابع و امکانات کشور استفاده  -

 تبادل اطالعات -

 از سوی وزارت کشور مجوز موسسه خیریه دریافتآموزش افراد متقاضی   ضرورت -

 هدف اصلی است تبادل نظر  –ساختار شبکه افقی است ... هم افزایی  -

 دارد و دستوری نیست.ه مشورت نبشبکه ج -

 .رکن اساسی شبکه است آموزش  -

 .شبکه استکار اساسی  های خیریهموسسه در اعتماد عمومی جلب  -

 

 معاون محترم مشارکت های اجتماعی وزارت کشور رادان دکتر آقایمحورسخنان 

 قدردانی از کارکردن در امور خیر.

 در موضوع خیریه ها  انجام شده هایپراکندگی درکار وطرح موضوع نداشتن اطالعات 

 ساماندهی اطالعات  مددجویان  – مددجوهای حرفه ای در تهرانتمرکز روی توجه و ضرورت 

 و تشکیل بانک اطالعاتی .شناسایی ظرفیت ، امکانات موسسه ها 

 نیازمندان موضوع سامانه برای دریافت خدمات اهمیت 
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 و برنامه ریزی برای تسهیل فرایندها در وزارت کشورموضوع طوالنی بودن فرایند ها 

 بودن موسسات خیریه ( ه ایسلیقنداشتن قانون ) 

 داده شود .تشکل خود به  مسئولیت -تشکل ها فعالیت حوزه  درایجاد تیم مشاوره 

  .سیاستگزاری و تعامل با موسسه هاست)مشارکت های اجتماعی( حوزه اصلی  نقش

، محالت طالق از جمله آسیب اجتماعی  نیاز به کار در حوزه های ،و تخصصی داریم نیاز به تشکل های توانمند 

سسه ها در تمام امور کار می کنند به سمت بسیار است . تعداد زیادمو کمتر توسعه یافته ، کودکان کار ، اعتیاد

 و هر موسسه یک فعالیت خاص را انجام دهد. تخصصی شدن برود

 .معرفی موسسه های فعال در این حوزه ها نیاز به  

 هابرای رتبه بندی موسسه  شاخص از سوی موسسه های خیریهبه  نیاز 

 سوی موسسه ها  صدور مجوز امکان شرایط وبررسی  

استمرار پرداخت نیازمند،  جمعیت افراد ایت در چند دهه و افزایشمتاسفانه حمبه ساماندهی در کار خیریه ها نیاز 

 استنکرده ایجاد مردم نیاز  و امور انجام شده کاهشی در فقربه افراد نیازمند،  کمک

 حفاظت از فرهنگ خیرخواهانه مردم ، با شفاف سازی و مسئولیت اجتماعی 

 های مردم نهاد ایران )ساتفا ( فردا رونمایی می شود.ایجاد سامانه تشکل 

 شود . اطالع رسانینت فضای  در 

خود اظهاری و  _، اطالع رسانی هشدار ( موضوع فعالیت، هیات مدیره –غیر فعال  -شبکه ملی ایتام ) فعال 

  اطالعات به روز

 ، نداشتن اطالعات الزم باعث می شود به اعتماد عمومی لطمه بخورد نداشتن برنامه منسجم

 )وزارت کشور( لیست بدهد.دارد طی یک زمان مشخص به ما  ی موفقشناختی از تشکل ها هرکس هر

 که باید اصالح شود. ، نداشتن ارتباط بین تشکل هاستبحث مغفول مانده

 

 معصوم اهواز 14موسسه خیریه عضو هیات مدیره شبکه و مدیر عامل  آقای کالهدوز

یک کالم  دراست مشکالت مردم زیاد است معصوم اهواز بزرگترین موسسه خیریه استان خوزستان  14موسسه 

هوا کمترین مشکل گرمای  – (مشکالت زیادو داشتن  هوای ناسالم –آب  -خوزستان را دریابید ) کم برخوردار

 استان است.

نیاز به  چالش کشوربه عنوان یک  بگیردمجوز نتوانسته درمانی دارد و  میلیارد برای کار15خیری که موضوع 

 ارتباط باشد. کمیته حقوقی ، کمیته نرم افزار ، کارگروهی که به شکل مستمر با وزارت کشور درتشکیل 

 در وزارت کشورجلسه های تشکل های کشوری برگزاری نیاز به 



4 
 

ها، آموزش ه اشتغال خانوادتجربه ی شیوه ی درآمد زایی ، تجربه های ، تشکل ها، انتقال تجربه هاقانون نیاز به 

 از امکانات و منابع نیروی کار موسسه ها برای بهره برداری درست 

 

 آقای کالهدوزپیشنهاد 2

 برگزار شود. با وزارت کشور : جلسات مستمر1

 داشته باشیم  شبکه ها جلسات مستمر با سایر: 2

 و فعال ایجاد کارگروه حمایت از خیریه های سالم

 راداندکتر  آقای پاسخ 

آقای ) انجام شود.پی گیری می کنیم تا میلیارد آورده دارد. درخواست منطقه ای بدهند  15در مورد فردی که 

 (میلیارد هم ایشان برای کار درمان به خیر مورد نظردر خوزستان اهدا می کنند. 15هوشنگی اعالم نمودند 

شورای توسعه و حمایت کارگروه تخصصی در حوزه های مختلف کاری  درکارگاه  360موضوع آموزش : درمورد  

 شود.می تشکیل 

  جلسه می گذاریم. وقت بخواهید ما هردر مورد برگزاری جلسات هماهنگی 

 

 موسسه عترت فاطمی و عضو هیات مدیره شبکه ملیمدیر عامل محترم  خانم نیریسرکار

 هستیم شاهد آندر وزارت کشور که  خوشحالیم از تغییراتی

گوشه کوچکی از جمعی از سرمایه های عظیم این کشور است ، ما کم به آن توجه کردیم . این ثروت این جمع  

 امیدی دیده می شود . بارقهکوچکی درکار مالی هم نیست . االن گردش  –حال کارکردن است  در هر

 خواهش اول 

بتواند شدن کارها که  قانونمندو درخواست ثبات کار در فعالیت موسسه های خیریه  -این تجمع مقطعی نباشد

 به همراه داشته باشد.باقیات و صالحات 

 دومین درخواست 

تمام نهادهای صدور مجوز زیر نظر وزارت کشور باشد و اگر فردی تائید شد دیگر مراحل بعدی را سخت  هللانشا

 و اجازه کار داده شود. نگیرد

 امکانات و اختیار به مراکز موسسه های خیریه بدهید . 

 و وقت گیر به نفع جامعه هدف باشد نه کارهای اداری فعالیت ها، دغدغه مدیر خیریه

 حکومت می دانیم و می خواهیم کارکنیم . جزء خودمان را ما
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  نایب رئیس مجمع خیرین سالمت تهران آقای هوشنگی 

بررسی م شده بود برای آقای رادان و نماینده سازمان ملل متحد که اعزاجناب جلسه ای با حضور  ماه پیش در یک

شده میلیارد دالر ضرر مردم ایران در ارتباط با سالمت  180نهایت مشخص شد  در داشتیماثرات تحریم سالمت 

 است.

از آقای رادان درخواست  می دهند. ،هستندتمام دنیا اهمیت خیلی زیادی به سمن ها و نهادهایی که حمایت گر  در

 .بگیرندتوجه به نقش خیریه ها را جدی  می کنم.

 باید استمرار داشته باشد.که قرارگرفتند وزرا و نمایندگان مجلس  خیرین مورد توجه مقامات دولت،امروز 

 رادان  دکتر آقای پاسخ 

 ها ضرروی است.قانون برای تشکل  تدوین

 اساس قانون می توانید مطالبه گری کنید. بر خیریه شما شکل ها نیاز به قانون دارد .گفتیم که تدرجلسه مجلس 

 .مشکل ساز است پس برای تدوین قانون به صورت جدی حضور داشته باشیدعدم هم فکری و تعامل 

 تشکیل شود.ماه با معاونت مشارکت های اجتماعی  هرمدیران خیریه ها نفر  25 تا 20جلسه ماهانه کشوری بین 

 آمادگی دارد.معاونت مشارکت های اجتماعی برای همکاری با تشکل ها 

 

  رئیس هیات مدیره شبکه نیکوکاری و خیریه ها نویآقای خام

 .همکاری نمایند موسسه ها اب اهداف وزارت کشوردارند  برای تامین  پتانسیل باالییشبکه ها 

 و خدمت رسانیشبکه بستری است برای ارتباط و اثرگذاری 

برای پیش گیری از مشکالتی که به وجود  گیردو باید مورد بررسی قرار مهم ترین موضوع پیش نویس قانون است 

 خواهد آمد.

 اجتماعی باشند . سازمان امور ها می توانند کمک کارشبکه  ،در مورد آموزش

نوع جواب داد . آقای رادان مثبت تلقی شود بایدیک ماه جواب نداد  نهادهای نظارتی اگر بعد ازدر پاسخ استعالم 

و نمی شود  پس زمان بر است .وز کار موسسه ها خیلی فرق می کند. مجوز کسب و کار و با مجعمل متفاوت است

 موسسه خیریه را با کار تجاری یکسان دید.

 

برای ارائه خدمات فرهنگی پس از خدمات و تمرکز موسسه  موسسه عترت بوتراب کارپخش فیلم 

 معیشتی 

 مسابقه دو میدانی فرزندان تحت حمایت به همراه افراد تیم ملی دو میدانی 
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فعالیت شما ساختن کلیپ با توجه و تمرکز به فرزندان باشد و خود فرزندان نقش و اثرگذاری ، آقای رادانپیشنهاد 

 ارانزاز بانی تعریف کنند نه خود کارگ و را بیان کنند

 )جامعه هدف گویای فعالیت کارآ و اثربخش باشد( .بیان کند فرزندفرهنگی را خود  استعدادیابی و کار

 

 شبکه خانه خیرین ایران مدیر عامل محترم  روشناییآقای 

موسسه عضو  3000شهرستان حدود  400استان و  31است در گرفته بهزیستی  و مجوز وزارت کشورشبکه  نای

 خانوار را تحت پوشش دارند .  10،000درحال حاضر 

 در بحران ها نقش کمکی و حمایتی داشته است در سیل و زلزله 

وزارت کشور همه متولی بهزیستی و ، سازمان نیروی انتظامی . مشخص نیستدرکشور  خیریه ها حوزه جایگاه

 صدور مجوز هستند.

 . موسسه ها به شکل تجربی و سنتی اداره می شود.

 .دانش محور نیستندموسسه ها علمی و . 

 شکل نداشتن اعتبار مالی پایدارم .

 

 

 رادان دکتر آقای جناب 

که بتوانید از مسئولیت اجتماعی شرکت  و کار را ببریم جلو مسئولیت اجتماعی داریم باید ساز ، در شرکت ها ما

 استفاده ببریم . شرکت پتروشیمیمانند های بزرگ 

 باشد شخصمیک موضوع باید چه حوزه ای کار می کند در تشکل  ین کها

  را نداردرسیدن به این مشکالت توان دولت 

 دولت نمی تواند. هرهایی را می توانید انجام بدهید ککا شما

 د . تشکل ها به افراد اتباع کمک می کند.ندولت نمی تواند به اتباع خدمات بدهد تشکل ها بده

 EB های اجتماعی و من فراتر از مسئولیت شخصی خودم رفتم در اتیسم و آسیب

 70رسید از ده درصد پرداخت هزینه رسید به 12به  6جریان اتیسم تالش کردیم افراد تحت حمایت از سن  در

 کردیم که داروهایش وارد شود.تالش EB درصد . درمورد 

 را کوتاه کردیم. بازه زمانی  -سامانه درست نداریم و فرایند 

 و توان ندارددولت نمی تواند  لیودولت است با مسئولیت  و تمام اقدامات
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موسسه  نمی تواند به اتباع یادولت قانون چارچوب  در هستندخیریه ها از بحث تحریم معاف  –در بحث تحریم 

 کند. ها کمک 

 

 دکترمهرابی مدیرعامل شبکه ملی سرطان 

 ما از معاونت اجتماعی سازمان امور اجتماعی این است که مدیریت سرمایه اجتماعی را به عهده بگیرد. انتظار

می تواند به ع آن می کنیم که انجام نشده است . و موضو آموزش ، بهداشت ، رفاه ، وظایف دولت است ما کاری را

 سود خیریه باشد .

برای توجه به برنامه دوی موسسه بوتراب الزم است با مسئولیت اجتماعی شرکت ها می تواند نقطه برد باشد. 

 .حمایت امدادی را به نسل بعدی تحویل بدیم امدادی داشته باشیم و موسسه های خیریه باید دوی

  .را دارد هداشت مسئولیت درمانیچکس مسئولیت بیمار را به عهده نمی گیرد وزارت به

لویت در شبکه ملی سرطان بر ایجاد سامانه بیماران مبتال به سرطان است . وزارت بهداشت وظایف سنگینی دارد وا

 و به مدیرت بیمار نمی رسد .

 

 خانم میرحبیبیسرکار

با آقای فغانی همین جلسه را داشتیم برای ایجاد ثبت مشخصات مددجویان در    11/5/99سال پیش مورخ  دو

 سامانه وزارت رفاه 

 رح و تقاضای تسهیل گری دارند.طرا  فقط چالش هاها تقاضای کمک مالی ندارند  وسسهمهیچ کدام از 

 ر موضوعات زیردتسهیل گری تقاضای  

 تعریف نشدن جایگاه سازمان های غیر دولتی -1

  ایجاد هماهنگی بین نهادهای غیر دولتیدر اجتماعی  امورظیفه سازمان و-2

این کمک  و سازمان های غیر دولتی از ریاست جمهوری معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم دارد دفتر

 )موسسه ها به صورت شفاف و روشن از خدمات دولتی و غیر دولتی آگاه شوند( اطالعی ندارند

 ا هم گرایی.تواگرایی بیش تر است  همگرایی بین تمام موسسه ها وجود ندارد.

 

 آقای منوچهر وثاق مدیر عامل انجمن بیماران صعب العالج استان تهران 

 د به موضوعات زیر اشاره نمودند.وعالیت جاری در انجمن خفمورد فرایند  آقای منوچهر وثاق  پس از توضیح در

 موضوع حسابرسی -1

 موضوع تمدید مجوزها چالش برانگیزاست . -2
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 آقای رادان پرسیدند آیا شما از مجلس بودجه دریافت می کنید ؟ پاسخ منفی بود.

 

 مصوبه نشست

شبکه های کشور با معاون مشارکت ، برگزاری ماهانه اولین نشست پس از پایان گفت و گو مصوبه  اصلی این نشست

مورد ملی خیریه های حامی ایتام ماه به میزبانی شبکه  اولین شنبه هر زمان برگزاری های اجتماعی وزارت کشور

 تائید همه اعضا قرار گرفت.

امیدوارکننده ارزیابی شد در جلسه حضوری تبادل اطالعات باعث افزایش انرژی  نشست بسیار مثبت و ،کلدر 

 شود. افراد متخصص و توانمند حاضر در جلسه می

 

 

 

 

 التوفیق ...ا مِن  و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


