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مرضيه بياني: فعاليت 20 تا 30 هزار مؤسســه خيريه در 
کشور، حواشــي زيادي در سال هاي گذشته داشته است. 
جــدا از آن تعداد مؤسســاتي که جاي خالــي اقدامات 
حمايتي دولت را در بسياري از موارد پر مي کنند و نيازمندان 
را زير چتر خود مي گيرند؛ تعداد اندکی از مؤسســات هم 
هستند که به اسم اقدامات خيريه، فعاليت هاي زيرزميني 
و پول شــويي انجام مي دهند. اين در شــرايطي است که 
هيچ نهاد يگانه اي متولي اصلي اين مؤسســات محسوب 
نمي شــود و فعاليت اين مؤسســات به طور جدي تحت 
نظارت نهاد ناظري واحد نيست. نيروي انتظامي، وزارت 
کشــور و سازمان بهزيستي سه دســتگاهي هستند که به 
مؤسسات خيريه مجوز فعاليت مي دهند اما هر يک به طور 
جداگانه و نه با هماهنگي يکديگر نظارت هايي غيرمنسجم 
بر عملکرد مؤسســات تحت مجوز خود دارند. الف تا ي 
فعاليت مؤسسات خيريه را در گفت وگو با نبي اه عشقي 
عضو هيئت مديره شــبکه ملي خيريه هاي حامي ايتام به 

بحث نشسته ايم که در ادامه مي خوانيد:

Á  مؤسســات خيريه اخيرا در اتفاقات کشــور مثا 
سيل، زلزله، کمک به ايتام و اقشار ضعيف و... بسيار 
فعال شــده اند. اين مؤسسات با مجوز چه دستگاهي 

فعاليت مي کنند؟
ســه دســتگاه اصلي تريــن وظيفــه را درخصوص 

مؤسسات خيريه برعهده دارند. نخست وزارت کشور که 

در مصوبات هيئت دولت مســئوليت صدور مجوز براي 

مؤسســات خيريه را بــر عهده دارد. بعد از آن ســازمان 

بهزيســتي کشــور به اســتناد مصوبه مجلس شــوراي 

اسامي مسئول صدور مجوز شناخته شده است. )در بند 

13 ماده 26 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 

مصوب مجلس شوراي اسامي ذکر شده که مؤسساتي 

که يکــي از انواع خدمــات بهزيســتي را ارائه مي دهند 

مســئول صدور مجوزشان سازمان بهزيستي است( پس 

سازمان بهزيستي مصوبه مجلس و وزارت کشور مصوبه 

هيئت دولت را دارد. امــا در کنار اين دو نيروي انتظامي 

هم تحت عنوان مسئوليت پليس امنيت از 40 سال پيش 

مجوز مؤسسات خيريه را صادر مي کند. اين سه دستگاه 

در حقيقت در کشور ما به موازات هم و در کنار هم و جدا 

از يکديگر به مؤسسات خيريه مجوز مي دهند.

Á  آيا دريافت مجوز از يکي از اين دســتگاه ها براي 
شروع فعاليت کافي اســت؟ اگر مجوز دريافت شده 
مثا از نيروي انتظامي باشد؛ سازمان هاي ديگر اجازه 
ورود به بحث نظارت مؤسســه مزبــور را نخواهند 

داشت؟
بله همين طور اســت. تأييد تنها يک دستگاه کفايت 

مي کند. بســياري از مؤسسات هستند که مجوز خود را از 

نيروي انتظامي دريافت کرده اند و سال هاســت فعاليت 

مي کنند. برخي ديگر هم مجوز فعاليتشان را از بهزيستي 

يا وزارت کشــور دريافت کرده اند. فقط مسئله اين است 

که دولت در اين باره کم کاري کرده  اســت يا شــايد هم 

زمان کافي براي رســيدگي به اين امر را نداشــته است. 

انتظار مي رود يک تجميع اتفاق بيفتد و مردم تکليفشان 

را بدانند که متولي چه کســي اســت؟ چــون موضوع 

رســيدگي به مؤسســات خيريه تنها محــدود به مجوز 

نيســت. مجوز خود فرايندي دارد و افرادي که بخواهند 

فعاليت خيريه اي را بدون هدف کسب درآمد و به قصد 

نيکــوکاري انجام دهند مي توانند دور هم جمع شــده و 

هيئت امنايي تشــکيل داده و معرفي کنند. از دل هيئت 

امنا يک هيئت مديره با تعداد کمتر مثا سه تا هفت نفر 

انتخاب مي شوند. تا مؤسسه را اداره کنند هر مؤسسه هم 

يک مديرعامل دارد و چندين کارمند، مشاور و کارشناس 

و... . مؤسســه خيريه مي تواند بسيار کوچک و در سطح 

يک محله يا حتي يک خانواده باشــد يا مي تواند بزرگ و 

در سطح ملي ارائه خدمت کند.

Á  بــا ايــن توضيحات بايــد بــرآوردي از تعداد  
مؤسسات وجود داشته باشد.

تقريبــا بين 20 هزار تا 30 هزار، عددي اســت که ذکر 

مي شود.

Á اين عدد از سوي چه دستگاهي اعام شده است؟ 
مســئوان خود اين سه دســتگاهي که عرض کردم 

يا کســاني که با اين دســتگاه ها مرتبط هستند، براساس 

موقعيت و شرايطي که پيش آمده، عددي را ذکر کرده اند 

اما عدد دقيقي که بتوان به آن تکيه کرد وجود ندارد.

Á سازوکار فعاليت مؤسسات چگونه است؟ 
بعــد از اينکه مجوز فعاليت صــادر و ترکيب هيئت 

مؤسس مشخص شــد، بايد يک اساسنامه نوشته شود. 

هر کدام از سه دستگاه متولي تيپ اساسنامه خود را دارد 

که بر اساس آن، اساسنامه مؤسسات نوشته مي شود که 

البته بايد تأييديه آن را از دســتگاه متولي اخذ کنند. گام 

بعدي، ثبت مؤسسه در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 

غيرتجاري اســت. اساسنامه با درج اســامي مؤسسان، 

هيئت امنا و هيئت مديره در اداره ثبت شرکت ها به ثبت 

مي رسد، در روزنامه رسمي درج مي شود و وجهه  قانوني 

پيدا مي کند و يک مؤسسه حقوقي را تشکيل مي دهند تا 

افراد بدانند که اين مؤسســه در برابر جامعه و مسئوان 

کشــور و تمام کساني که قرار است به آنان خدمت کنند، 

مسئول  است و در برابر عملکردش بايد پاسخ گو باشد.

Á نوع فعاليت  مؤسسات مشابه است؟ 
 برخي از مؤسســات خيريه همه کاره هستند. مثا در 

اساسنامه نوشــته مي شــود ارائه خدمات به نيازمندان 

و محرومان يا حمايت از اقشــار مختلف. اين مؤسسات 

ممکن اســت معلول نگهداري کنند، ممکن اســت به 

ســالمند خدمت دهنــد، از خانــواده نيازمنــد حمايت 

کنند، وام ازدواج بدهند، مدرســه، راه، مســجد و مسکن 

بســازند و... اما برخي مؤسسات براي فعاليت خودشان 

محدوده مشخص تعريف مي کنند. مثا مي گويند وظيفه 

ما حمايت از زنان بي سرپرســت اســت يــا نگهداري از 

سالمندان يا حمايت از تحصيل 

يعني  و...  مستعد  دانش آموزان 

جامعه هدف دقيق و مشخص 

دارند.

هســتند  افرادي  مؤسســان 

که مؤسســه را تأســيس کرده و 

آن را بــه تصويب مي رســانند. 

در اساســنامه نوشــته مي شود 

که مؤسســان پس از تأســيس 

واقــع  در  ندارنــد.  مســئوليتي 

همــان  فعاليت هــا  مســئول 

هيئت امنــا، هيئت مديــره و...  

خواهند بود. ممکن اســت خود 

مؤسســان در ترکيب هيئت امنا 

و هيئت مديره باشــند و فقط در 

اين صورت مي توانند مسئوليت هايي در مؤسسه داشته 

باشند. تأمين منابع مالي براي مؤسسه از سوی اين افراد 

صورت مي گيرد که در اساســنامه ها در بند مستقلي ذکر 

شــده که منابع مالي اين مؤسسه از کجا تأمين مي شود. 

عمدتا نيز از طريــق نيکوکاران و کمک هــاي مردمي يا 

فعاليت هاي مؤسســه تأمين مالي صورت مي گيرد البته 

در مواردي نيــز از طريق درآمد وقف نامه که متعلق  به 

کساني است که اموالشان را وقف کرده اند، نيز تأمين مالي 

مي شــود. وقف نامه هاي بسياري در ايران وجود دارد که 

گاه متعلق به 300 تا 400 ســال گذشته است، مثا همه 

بــازار تجريش تهران وقف اســت. ايــن وقف نامه ها به 

شبکه مؤسسات خيريه و نيکوکاري متصل هستند. همه 

محل هاي تأمين مالي و ريز فعاليت ها طبق اساســنامه 

انجام مي شود و همه مؤسسات بازرساني دارند که بر اين 

فعاليت ها نظارت مي کنند.

Á  اين بازرســان از ســوي کــدام دســتگاه بر کار 
مؤسسات نظارت مي کنند؟

اين بازرس ها از سوی هيئت امناها انتخاب مي شوند. 

هيئت مؤســس هم زمان بــا انتخــاب هيئت مديره بايد 

بــازرس هم انتخاب کند و وظيفه بــازرس نظارت بر کار 

هيئت مديره است.

Á  آيا اين بازرس ها از هيئــت امنا حقوق دريافت 
مي کنند؟

خير. اين از ويژگي مؤسســات اســت کــه هيچ  يک از 

اعضــاي هيئت مديره و بازرســان حــق دريافت حقوق 

ندارند. مؤسســات خيريه غيرانتفاعي هستند و به هيچ 

عنوان نبايد در آنها بهره برداري مالي صورت گيرد. همه 

افرادي که در مؤسســات کار مي کنند، داوطلب هســتند 

اما ممکن اســت  برخي از اين اشخاص مسئوليت هاي 

اضافي قبول کنند و بر اساس ضوابطي که در اساسنامه 

تعييــن شــده اســت، مي توانند حقــوق بگيرنــد. مثا  

هيئت مديــره تصميم بگيرد مديرعاملــي را انتخاب کند 

که از بين خودشــان نيســت و بخواهنــد آن را از بيرون 

بياورند. بنابراين او حقــوق دريافت مي کند. اما هيچ يک 

از  مؤسســان و هيئت مديره و بازرســان و... حق دريافت 

حقوق ندارند زيرا کاما خاف مقررات اســت. در يکي از 

مواد قانوني اساسنامه طبق  نظر سازمان مالياتي، بندي 

وجود دارد که تأکيد مي کند اين افراد حتي مجاز نيستند 

به بستگان درجه اولشان هيچ گونه بهره اي برسانند حتي 

حق معامله با اين مؤسسات را ندارند. تا اين اندازه کنترل 

صورت مي گيرد که مؤسســات مورد سوءاســتفاده واقع 

نشوند.

Á  ممکن است اين مســئله در برخي اساسنامه ها  
ذکر نشود؟

بايــد در همه اساســنامه ها ذکر شــود مگر مواقعي 

که در اساســنامه اي اين مورد اســتثنا واقع شود. يعني 

داوطلبانه بودن و رايگان بودن کار در همه اســاس   نامه ها 

وجود دارد اما برای انجام معامله با وابســتگان يا موارد 

اين چنيني ممکن اســت اســتثنا در برخي اساسنامه ها 

وجود نداشته باشد.

Á  شما اشاره کرديد يکي از منابع درآمد مؤسسات  
کمک هاي مردمي اســت. چون اين منابع متعلق به 
مردم است، بايد با نظارت دقيق نيز به جامعه هدف 
برسد. بنابراين به نظر مي رسد وجود فقط يک بازرس 
آن هم در دل خود مؤسســه کفايت نمي کند و شايد 
ازم باشــد ناظر ديگري نيز به اين امور  ورود کند. در 

حال حاضر چنين ناظري وجود دارد؟
همه مؤسســات يک رئيس هيئت مديره برای اداره 

جلسات، يک نايب رئيس، يک نفر خزانه دار و يک منشي 

دارند. بدون اســتثنا اين ســمت ها در همه مؤسسات 

خيريه وجود دارد. پس  فرايندی  اداري و سلسه مراتب 

در آنجا وجود دارد. هر نوع فعاليت مالي در مؤسسات 

خيريه بايد ذيل نظر خزانه دار انجام شود. او پاسخ گوي 

مسائل مالي مؤسسه است. هر نوع ورودي به مؤسسه 

از يــک ريال تا يک ميليون بايد در دفاتري که ســازمان 

مالياتي کشــور تعريف کرده اســت، ثبت شود. اول هر 

سال مؤسســات نامه مي نويسند و اين دفاتر به صورت 

مهــر و موم شــده براي آنان ارســال مي شــود و همه 

امــور مالي آنان در اين دفاتر ثبت مي شــود. در ابتدای  

فعاليت شــان نامه ا ي  به سازمان ماليات مي نويسند و 

ضمن اعام آغاز فعاليت شان درخواست ناظر مالياتي 

مي کنند. سازمان مالياتي يکي از کارمندان و کارشناسان 

خود را به عنوان ناظر بر امور مالي مؤسسات منصوب 

مي کنــد. اين ناظر مالياتي بايد همــه عمليات مالي را 

تحت نظارت قرار دهد؛ اينکه چقدر پول دريافت شده 

است و چقدر و چگونه خرج شده و بازخورد آن به چه 

صورت بوده است، بايد اعام شود. همه مؤسسات در 

سال بايد يک بيان مالي به سازمان مالياتي  ارائه دهند. 

يک مؤسسه حسابرســي نيز وجود دارد که مؤسسه 

بــا آن قرارداد دارد و همه عمليات مالي که از ســوی 

خزانه دار کنترل شده و به وسيله حسابدار ثبت مي شود 

را بررسي کرده و تأييد مي کند.

از  معــاف  مؤسســات  اين   Á
ماليات هستند؟

 بله. امــا به شــرطي که از 

فعاليت اقتصادي پولي دريافت 

نکنند و خيريه بودن شان را اثبات 

کرده باشــند. طبق نظر سازمان 

مالياتــي، همه عمليــات مالي 

 آنان اعــم از هر نــوع درآمدي 

چک مي شود.

Á بــه ايــن ترتيب، ســازمان 
مؤسســات  تعداد  آمار  مالياتي 
خيريه و چگونگي عملکرد آنها را 

در اختيار دارد.
 بله دقيقا همين طور است.

Á  وزارت کشور، نيروي انتظامي يا سازمان بهزيستي 
که خودش به اين مؤسســات مجــوز مي دهد، روي 

عملکرد آنان نظارتي ندارد؟
بله. نظارت دارند.

Á اين نظارت به چه صورت انجام مي شود؟ 
در ابتــدا ديدگاه ها و انتظارات خود را در اساســنامه 

ديکته شده به مؤسسه مي دهند؛ مثا بندي درباره انحال 

مؤسســه وجود دارد که مي گويد مؤسسه اي که در حال 

فعاليــت اســت، اگر منحل شــود، تکليــف دارايي ها و 

اموالش چه مي شود. براساس آن يک هيئت سه نفره بايد 

ايجاد شــود. اين هيئت سه نفره با نظر سازمان مالياتي و 

دستگاهي که مجوز صادر کرده، دارايي ها را بررسي کرده 

و با توجه به نوع فعاليت آنان دارايي شــان به مؤسســه 

خيريه مشــابهي که در همان موضوع فعاليت مي کند، 

داده شــود. همه مؤسســات هر ســال بياني يک ساله 

مي دهند و بايد به تصويب هيئت امنا  برسد و اطاعات هر 

نوع درآمد و هزينه را با جزئيات ارائه دهند.

Á  آيا نماينده اي از ســوي دستگاه هاي مجوز دهنده 
در جلســاتي که گزارش ارائه مي شــود، حضور پيدا 

مي کنند؟
مجمع ها ســاانه هســتند. براي هر مجمع نماينده 

دســتگاه  مجوزدهنده به صورت رســمي دعوت شده و 

حضــور مي يابد و نظارت مي کند. عملکرد فقط شــامل 

نقدينگي جابه جا شــده نيســت. عملکرد شامل رضايت 

مددجــو، خدمت گيري و تحت پوشــش قــرار دادن نيز 

مي شود. پول نمايش محصول کار است؛ نه خود آن کار. 

نماينده دســتگاه متولي بايد تأييد کنــد تمام اتفاقات آن 

جلسه اعم از برگزاري انتخابات و عملکرد و... به درستي 

انجــام گرفته اســت. ضمن اينکه ايرادات را در جلســه 

گوشزد مي کند تا رفع شود.

Á مؤسسات اجازه انجام فعاليت اقتصادي دارند؟ 
خير، ندارند. مگر زماني که در اســاس نامه آنان يک 

فعاليتي تعريف شــده باشــد؛ مثا يک مؤسســه خيريه 

ممکن اســت يک کارخانه توليد کفش داشــته باشــد؛ 

چرا کــه مثا اين کارخانه به اين مؤسســه از ســوی يک 

شــخص واگذار شــده اســت يا مثا شــخصي مغازه يا 

ســاختمانش را به نام مؤسســه خيريه اي مي زند که در 

اين حالت مؤسسه بايد ماليات شــرکت يا کارخانه اي را 

که فعاليت مي کند، مثل يک شرکت يا کارخانه معمولي 

پرداخت کند. درآمد مردمي که مؤسسات دارند، مشمول 

ماليات نيست؛ اما فعاليت اقتصادي آنان مشمول ماليات 

است. برخي از آنان اجازه فعاليت اقتصادي دارند؛ ولي 

فقط زماني که در اساســنامه آنان اين موضوع قيد شده 

باشد. يادآور مي شــود که کمک هاي افراد به مؤسسات 

خيريه از درآمد مشمول ماليات شان کسر مي شود.

Á اساسنامه را چه کسي تعريف مي  کند؟
 همان طــور کــه گفتــم، بر اســاس تيپ ارائه شــده 

دســتگاه ها تنظيم مي شوند. بخشي از آن مشترک است؛ 

مثا ممکن اســت 30 مــاده به طور مشــترک در تمام 

اساس نامه ها وجود داشته باشد. مابقي آن متفاوت است 

و هر مؤسسه اهداف خود را ذکر مي کند و بازرس خود را 

معرفي مي کند. به طور کلي بر تمام اين فعاليت ها نظارت 

وجــود دارد و همــه فعاليت ها ثبت و ضبط مي شــوند. 

متأسفانه برخي به دليل کم اطاعي و شنيده هاي ناقص، 

درباره مؤسسات قضاوت اشتباه مي کنند.

Á  اين واقعيت وجود دارد که در کشــور ما بسياري 
از اين مؤسسات اگرچه با اسم و هدف انجام کار خير 
مجوز گرفته اند؛ اما در عمل وارد فعاليت هاي ديگري 
شدند و مؤسسه بهانه اي براي فعاليت هاي غيرقانوني 

و پول شويي شده است.
من با اين گفته به شدت مخالف هستم؛ مثا 20 هزار 

مؤسسه فعال داريم که اگر از اين 20 هزار مؤسسه فعال 

يک يا دو مؤسســه خطا کنند، آيا مي تــوان آن را به کل 

مؤسســات تعميم داد؟ بين اين همه مؤسســات ممکن 

اســت کســاني به دايلي از طريقي بهره برداري خارج 

از چارچــوب انجام دهنــد که البته غيرممکن نيســت؛ 

 امــا تعداد متخلفان بســيار محدود اســت و عدد قابل

 ذکري نيست.

اقتصاد سه شنبه   22 مرداد 1398سال شانزدهم    شماره 3499

نيروي انتظامي، وزارت کشور  و  بهزيستي، سه دستگاهي که به مؤسسات مجوز مي دهند

20 هزار خيریه بدون ناظر  واحد 
نـکتـه

 اينکه چقدر پول دريافت شده 
است و چقدر و چگونه خرج 

شده و بازخورد آن به چه صورت 
بوده است، بايد اعام شود. همه 
مؤسسات در سال بايد يک بيان 

مالي به سازمان مالياتي  ارائه دهند. 
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20 هزار خيريه بدون ناظر واحد 
Á اين گفتــه را که »تعــداد آنان کم اســت«، 

بر اساس چه برآوردي مي فرماييد؟
براساس گزارش ها، خبرها، دستگاه ها و مردم.

Á   چه دستگاه هايي؟
 همــه دســتگاه هايي که گــزارش رســمي ارائه 

مي دهند و حسابرسي انجام داده اند.

Á  تاکنــون دســتگاهي به موضوع پول شــويي 
مؤسسات خيريه ورود داشته يا مؤسسه اي به دليل 

تخلف منحل شده است؟
اطاع دقيق ندارم، شايد هم باشد.

Á  پس بــر چه اساســي تأکيد داريد کــه تعداد 
متخلفان اندک است؟

 بايد چند کانال را در نظر بگيريم. اول اينکه دستگاه 

ناظــر که قانــون آن را مکلف کرده، نظــارت مي کند. 

هنگامي که افراد براي اخذ مجوز اقدام مي کنند، آنها 

بررسي مي شوند. انگشــت نگاري، بررسي سوء پيشينه 

و رصد درآمدي انجام مي شــود؛ سپس عضويت آن 

فــرد در هيئت مديره پذيرفته مي شــود. همه اعضاي 

هيئت مديره و مسئوان مؤسســه بدون استثنا کنترل 

مي شوند.

Á  اين شــرايط اوليه براي ورود قانوني اســت. 
افرادي هســتند که خــارج از ضوابــط از رانت 
امضاهاي طايي اســتفاده کرده و اساســا گرفتن 
مجوزشان از ابتدا با اين رانت همراه است و خارج 

از چارچوب مجوز مي گيرند.
اول آنکــه يک دســتگاه ناظــر وجــود دارد. دوم 

مؤسســه يک هيئت مديره دارد. اين هيئت مديره يک 

فرد نيست؛ بلکه هيئت امنا و هيئت مديران و بازرسان 

خزانه دار مجموعه اي از افراد هســتند که پاسخ گوي 

عملکرد خواهند بود. ســازمان مالياتي نيز هر ســال 

همه مؤسســات خيريه را ارزيابي و بررسي مي کند تا 

بتوانــد بگويد بــه فعاليت هايي کــه در خيريه انجام 

مي شــود، ماليات تعلق مي گيرد يا خير و اگر مي گيرد، 

چه ميزان خواهد بود. منبع مالي ديگر که به صورت 

کمک مالي تأمين مي شود، از طريق کارت هاي بانکي ، 

حساب ها، حتي صندوق ها و دنياي مجازي وارد شده 

که حساب آنها نيز ثبت مي شود. افراد نمي توانند براي 

مؤسسه به اسم خودشــان حساب باز کنند؛ چون اين 

کار جرم اســت. در صورتي که تاريخ مجوز مؤسســه 

تمام شــود، بانک حساب مؤسسه مربوطه را مي بندد 

و مسئوان مؤسسه مجددا با اوراق و اسناد بايد ثابت 

کنند که فعاليت مؤسسه به طور قانوني ادامه داشته 

باشــد؛ هرچند همه اين کنترل هــا و نظارت ها انجام 

مي شــود؛ البته با وجود تمام اين کنترل ها و نظارت ها 

ممکن است خاف اتفاق بيفتد.

Á  شما مي فرماييد سازمان مالياتي نظارت دارد 
اما سازمان مالياتي از منظر خود به موضوع عملکرد 
مؤسسات ورود مي کند و به ســاير تخلفات ورود 

نخواهد کرد؟
پول شويي  يک فعاليت پنهان است. چيزي نيست 

که شــما آن را ببينيد و دريابيــد و با آن برخورد بکنيد 

يا نکنيد. اگر بپرســيم آيا ممکن است پول شويي اتفاق 

افتد؟ خب بله، پول شــويي در هر شرکتي و توسط هر 

شــخص و کارمندي در هر سمتي ممکن است انجام 

شود. آيا مؤسسات براي پيشــگيري از اين فعاليت ها 

ســازوکاري ترتيب داده اند؟ بله. ولــي به اين معني 

نيســت که هيچ اتفاق منفــي اي در آن نمي افتد. اما 

عدد اين اتفاق بســيار کوچک است. مؤسسات خيريه 

منابعشــان وقف و کمک مردمي اســت، اگر بپرسيد 

آيا ممکن اســت يک مؤسســه از صد کيلــو برنج که 

به آن داده شــده 10 کيلو را بــه نيازمند ندهد و از آن 

سوءاستفاده کند؟ خب بله ممکن است. ما نمي توانيم 

مطمئن باشيم اما اينکه آيا براي جلوگيري از آن ترتيبي 

داده شــده اســت، بله. گزارش دهي منظم ســازوکار 

آن اســت. مؤسســه اي که پول مي گيرد، بايد رســيد 

بدهــد و براي اعطاي کمک نيز ســند ارائه کند. اينکه 

گروهي در خيابان جلوي افــراد را مي گيرند و از آنان 

به اسم مؤسســه  پول دريافت مي کنند، خاف انجام 

مي دهند و ازم اســت با آنان برخورد شود. مؤسسات 

به هيچ وجه مجاز به جمع آوري کمک به اين ســبک 

نيستند. بنابراين هميشــه احتمال بروز تخلف وجود 

دارد. يکي از ضوابط مؤسســات خيريه اين است که از 

محل کمک هــاي مردمي حق ندارند حقوق پرداخت 

کنند. کمک هاي مردمي با هدف مشخصي جمع آوري 

مي شوند. مثا وقتي پولي به منظور خريد گوشت براي 

فقرا جمع آوري مي شود، نمي توان آن را صرف خريد 

ديگري کرد. از اين رو تمام فعاليت ها بايد کنترل شود؛ 

ما با کنترل موافق هستيم.

Á  در مورد خيريه ها مشــکل اصلــي نبود متولي 
واحد براي نظارت و پاسخ گويي است. مثا ديوان 
محاسبات بر عملکرد دولت نظارت دارد اما براي 
نظارت بر خيريه ها هيچ ارگان يا سامانه و دستگاه 

ناظر مشخصي وجود ندارد.
دســتگاه هاي مجوزدهنــده و همچنين ســازمان 

مالياتي کشــور به عنوان دســتگاه هاي ناظر شناخته 

مي شوند.

Á   فکر نمي کنيد بهتر اين بود ســامانه اي تشکيل 
شــود تا همه مؤسســات زيرمجموعه اين سامانه 
فعاليت کنند؟ چون براي نهادهاي حمايتگر دولتي 
مجلس امسال در تبصره 18 چيزي شبيه به اين را 

تصويب کرده است. 
 اين کار بسيار خوب است. اميدوارم اجرا شود.

Á  فکر مي کنيد اگر اين ســامانه تشــکيل شود، 
مقاومتي براي پيوستن به آن صورت گيرد؟

 نه به هيچ عنوان مــا آماده هر نوع همکاري براي 

اجراي آن هستيم.
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20 هزار خیریه بدون ناظر واحد 
Á  تجربه کشــورهاي ديگر در اين زمينه چگونه

اســت؟ آنان به چه صورت در ايــن زمينه عمل 

مي کنند؟

در آمریــکا یــک میلیــون و5۰۰ هزار مؤسســه 
خیریه وجود دارد. در همین کشــورهاي همسایه نیز 
مؤسسات خیریه بســیاري وجود دارد. من زماني که 
کار مي کردم، براي بررســي عملکردشان به برخي از 
آنــان مثل ترکیه یا اتریش، لیبي، تونس، افغانســتان 
و... سر زدم. همه اینها قواعد و ضوابط و معیارهایي 
دارد. اولین چالش بزرگ ما این اســت که چرا ســه 
دســتگاه داریم که مجــوز صادر مي کننــد؛ باید یک 
دستگاه باشــد. مثا در حال حاضر وقتي مي خواهیم 
مؤسســه تأسیس کنیم، اگر یکي از دستگاه ها ایرادي 
وارد کند و مجوز ندهد، مي توان از دســتگاهي دیگر 
مجــوز گرفت. بنابراین ازم اســت بــه این موضوع 
رســیدگي شــود. دولت باید ایحــه اي قانوني را به 
مجلس ببرد و تمام این کار را به یک دســتگاه واگذار 
کنــد تا نظارت شــود و آمار دقیق هــم بدهند تا من 
مجبور نباشــم در پاسخ به این ســؤال که چه تعداد 
مؤسســه وجود دارد، بگویم 2۰ تا۳۰ هزار مؤسسه. 
در مؤسسات خیریه ما مشــکاتي داریم که به دنبال 
حل آن هســتیم؛ مثا اینکه مؤسسات نباید چند کار 
را هم زمان انجام دهنــد و نباید بتوانند هم زمان هم 
صندوق قرض الحســنه باشــند هم مسکن بسازند و 
مســتمري بدهند و هم ایجاد شــغل کننــد و... . هر 
مؤسســه خیریه باید فقط در یک موضوع ورود پیدا 
کند؛ مثا مؤسسه خیریه فقط حامي ایتام یا مؤسسه 
خیریــه مخصوص زنان یا مردان ســرطاني باشــد. 
بنابرایــن باید براســاس نیاز جامعه بررســي کرده و 
اطاعات آن را به مؤسســان برسانیم تا براساس آن 
موضوعات مؤسسات ایجاد شوند. همچنین نظام ما 
باید واحد شــود و یک دســتگاه متولي وجود داشته 
باشد تا پاســخ گو باشــد و هرجا ازم بود، هماهنگ 
کند. مثا اگر ازم بود ســازمان بهزیستي مؤسسه اي 
را در زمینه کمک به نابینایان یا ناشنوایان ایجاد کند، 
با توجه به اینکه متخصصاني در این زمینه در وزارت 
بهداشــت وجــود دارند، این متخصصــان باید ورود 
کنند. مشــکل دیگر بحث جایابي مؤسســات است. 
در برخي اســتان ها و قســمت ها تعداد مؤسســات 
بسیار زیاد است و در برخي مناطق تعداد آنها اندک 
اســت. ما باید به مؤسسات خیریه مناطقي را که نیاز 
به کمک بیشــتري دارند، معرفي کنیم. ازم اســت 
خدمت اســتاندارد هم تعریف کنیم؛ مثا در جامعه 
ما گفته مي شود فان مؤسســه از تعدادي خانواده 
نیازمند و بي سرپرســت حمایت مي کند. این حمایت 
به این صورت است که مؤسسه در سال مثا چند بار 
مراجعه کرده و بســته هاي غذایي به آنان مي رساند؛ 
درحالي که مؤسســه دیگري تمام ابعــاد زندگي این 
خانواده ها از معیشــت، تحصیل، درمان تا ازدواج و 
غذا و... را در برمي گیرد. ما باید مؤسسات را حمایت 
و تشــویق کنیم تــا کار تخصصــي و نظام مند انجام 
دهند. مثا درحال حاضر در رابطه با سرطان مي بینیم 
که براي درمان یک بیمار سرطاني 2۰ میلیون تومان 
ازم اســت؛ درحالي که ما هیچ مؤسســه اي نداریم 
که این مقــدار را بتواند کمک کند. بیمار باید به چند 
مؤسســه مراجعه کند و از هرکدام بخشي از مبلغ را 
بگیرد. در حالي که امکانات باید متمرکز شده و سهم 
دولت تعیین شــود. دولت تکلیفش را انجام دهد و 
مابقي آن را صندوق ها پوشــش دهند. ما یک نظام 
خوب تأمین اجتماعي نداریم که حداقل نیازهاي یک 
خانواده را پوشش دهد. مؤسسات خیریه نیز آموزش 

ازم براي ارائه خدمات تخصصي را ندیده است.
Á  هزينه هــاي جــاري خيريه ها از کجــا تأمين

مي شود؟

از طریــق نیکــوکاران و خیرین شــبکه اي که در 
اختیــار دارند. برای مثال در شــبکه ملي خیریه هاي 
حامي ایتام فردي که در خارج کشــور ســاکن است، 
هزینه هاي جاري مؤسسه را متقبل شده است. افراد 
زیادي در کشــور دل در گرو انســانیت دارند و کمک 

مي کنند.

ادامه مطلبادامه مطلب
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