
  با سازمان مردم نهاد آشنا شویم

  دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداري خراسان جنوبی

  

که از تجمع افراد داوطلب با اهداف انسان است یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی عام المنفعه  سازمان مردم نهاد ؛ 

؛ تشکیل می در درون جامعه هماهنگ می کننددوستانه، تعاونی و غیرانتفاعی که خودشان را با شرایط گروه هاي معینی 

  .این سازمان ها در سطح محلی، ملی و بین المللی بر طبق قوانین هر کشور تشکیل و سازمان می یابند. شود

ها یاد می شود، در سال هاي گذشته و در عرصه هاي مختلف  فعالیت سازمان هاي مردم نهاد که از آن به عنوان سمن

طور که از نامشان پیداست، با هدف کمک براي حل مشکالت جامعه راه اندازي  زمان هایی که همان سا. فزونی یافته است

در اسالم بر اصل مشارکت در . شده و در مواردي چون آسیب هاي اجتماعی و زیست محیطی، گستره بیشتري یافته است

مطابق آیات . ن تکلیف تأکید فراوان شده استدولت، اداره درست کشور و اصالح امور جامعه هم به عنوان حق و هم به عنوا

و » خدا حال و وضع هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد مگر آنکه خود آن قوم بخواهد و تغییر کند« شورا و نیز این آیه که 

به . سرنوشت جامعه، واجب است نمسلمانا)ها  مشارکت انسان» کلکم راع و کلکم مسوول عن رعیته«همچنین حدیث نبوي 

تبع آن، تحقق و تشکیل اجزا و واحدها و نهادهاي جامعه مدنی مانند احزاب، جمعیت ها، تشکل هاي صنفی و انجمن ها و 

همان طور که قانون . نهادهاي مردمی که جلوه هاي مشارکتند، مقدمه واجب تلقی شده و در حد امکان واجب می شوند

ایران نیز در اصول سوم، ششم، هفتم، هشتم، بیست و نهم، پنجاه و ششم، پنجاه و نهم و یکصد و اساسی جمهوري اسالمی 

وجود همین قوانین به ویژه فصل حقوق ملت نشانگر ظرفیت آن براي پذیرش . چهارم به مشارکت مردم در امور تصریح دارد

هاي عمومی مردم و ایجاد انگیزه در  ب مشارکتهاي مردم نهاد با جل سازمان. هاي مردمی در مدیریت جامعه است مشارکت

هاي  ي گیر ها و تصمیم آنان به منظور رفع مسائل و مشکالت اجتماعی، زمینه و بستري را براي تسهیل در اجراي سیاست

 .آورند نظام سیاسی فراهم می

مسائل و مشکالت به  نهاي مردم نهاد با توجه به نقش واسطه گري خود همواره مهمترین گروهها جهت انعکاسماساز

مسئولین بوده اندکه باتوجه به وجود مسائل متعدد و از سویی توان تخصصی تشکل هاي مردمی قطعا فراهم سازي شرایط 

  .فعالیت براي آنان نتایج موثري را در این حوزه رقم خواهد زد

  

  سمن ها و آسیب هاي اجتماعی

که دولت به تنهایی قادر به   و مشارکت تمامی ارکان جامعه دانست در سالمت اجتماعی هر جامعه را باید درگروي همکاري 

هاي اجتماعی نبوده و رفع این مسئله نیازمند همکاري گسترده مردم در تمامی سطوح پیشگیري و درمان آسیببا   مقابله 

یان دولت و مردم و نیز البته بهتر است این موضوع از طریق سازمان هاي مردم نهاد باتوجه به واسط بودن آنان م. است آن 

باالبردن  نقش مطالبه گري سازمان هاي مردم نهاد آنان را قادر خواهد ساخت با  .فعالیت هاي تخصصی شان صورت پذیرد

 .و باالخص مسئوالن این هدف را به واقعیت نزدیک ساخته و تحولی اساسی در این حوزه پدید آورند حساسیت مردم 

یکی از کارکردهاي اساسی سازمان   هاي اجتماعی منجر به تقویت سرمایه اجتماعی پیشگیري، کنترل و کاهش آسیب 

سمن ها می توانند به عنوان واسط میان دولت و جامعه نقش خود را در این زمینه به درستی ایفا . هاي مردم نهاد است

کرده و قدم هاي اصولی در این میان بردارند که البته لزوم حمایت اساسی دولت و برنامه ریزي جهت تقویت و ارتقاي سطح 



دوستانه و داوطلبانه بودن از جمله مشخصات بارز  نیت خیرخواهانه، انسان. اسب سطح کمی آن ضروري استکیفی به تن

هاي مردم نهاد است که رسالت آنان را در این زمینه خطیر ساخته است بنابراین می توان گفت سمن ها، سفیران و  سازمان

خواهند توانست با شناخت دقیق متأثر از برقراري ارتباط با هاي فرهنگی در جامعه بوده و  بازوان دولت در اجراي برنامه

  هایی نیاز محور هستند  ها مجموعه سمن. هاي اجتماعی و فرهنگ سازي آن ایفا کنند مردم نقش موثري را در کاهش آسیب

 
  ویژگی هاي سازمان هاي مردم نهاد

  غیر دولتی بودن -1

غیر دولتی “ بلکه با انگیزه و ماهیتی کامال ؛دولتی تاسیس نمی شوند به این معنی که این سازمانها براساس یک تصمیم

اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی مؤسس آنها می باشند و سازمان جزئی از تشکیالت بدنه عمومی . شکل می گیرند

  .دولت دانسته نمی شود

  غیر انتفاعی بودن -2

تلقی نشود و در صورتیکه فعالیت درآمد زایی را دنبال کند  به این معنی که دستیابی به درآمد وسود هدف نهایی سازمان

تصمیم اولیه و یا هرگونه رویکرد آنها  .کلیه درآمدهاي حاصله صرف هزینه هاي مربوط به فعالیت ها و اهداف سازمان گردد

مفهوم واقعی  نهادهاي مردمی به. به سوي فعالیت اقتصادي تنها با یافتن سود انحراف اساسی از مسیر صحیح می باشد

کلمه همیشه غیرانتفاعی است و با باالبردن کیفی و کمی فعالیتهاي خود به جذب کمک هاي مردمی حتی دولت می 

 .پردازد

 خود جوش بودن و تمایل به استقالل -3

برخوردار باشند به این معنی که این سازمانها سعی می کنند براي تحقق اهداف خود تا حد امکان از درجه استقالل باالیی 

سازمانهاي مردم نهاد بایستی خود جوش و برآمده از مردم باشد یعنی مردم خود به این نتیجه برسند که با حرکتی دسته 

جمعی هرچند در اندازه کوچک، با جمع آوري از منابع ملی و بین المللی و نیز نیروهاي انسانی عالقمند گره اي از مشکالت 

  .جامعه بگشایند

  هدف مشخص داشتن -4

هر سازمانی یکی از اهداف علمی ، بهداشتی ، “ زمینه فعالیت سازمانها متناسب با اهداف آنها مشخص است ، معموال

ماهیت اینگونه نهادها ، برقراري تماس هاي . را دنبال می کند. . . خدماتی، زیست محیطی ، فرهنگی ، اجتماعی ، ادبی ، و 

بردن آگاهی عمومی ، شناسایی و همکاري با نهادهاي همفکر، نظارت و شناسایی نقاط ضعف مداوم با مسئوالن و مردم ، باال

تشکیالت دولتی تالش براي رفع آنها با بکارگیري مهارتهاي خاص خود از راه مشورت دادن به قانون گذاران و سیاست 

 .داري و استفاده از اطالعات استگذاران ، اجراي داوطلبانه قوانین شانه به شانه مجریان دولتی وجمع آوري ، نگه

  

   کارکرد سازمانهاي مردم نهاد

یک سازمان مردم نهاد براي رسیدن به اهداف مورد نظر خود از شیوه ها و روشهاي متفاوتی بهره می گیرد که می توان آنها 

  : را در هشت مورد دسته بندي و بررسی نمود که عبارتند از

  اطالعات جمع آوري ، ارزیابی و انتقال -1

یکی از کارکردهاي مؤثر و مشخص سازمانهاي مردم نهاد ، حد واسط بودن بین دولت و جامعه است کسب اطالعات از 

یعنی تک  –دولت و انتقال آن به شاخه هاي پائین تر ، یعنی تک تک افراد جامعه و با برعکس آن به شاخه هاي پائین تر 



آوري اطالعات در چارچوب موضوع فعالیت و ارائه آن به دولت می تواند تک افراد جامعه و یا برعکس آن یعنی جمع 

 .بصورت یک تعامل فی ما بین و از کارکردهاي اساسی یک سازمان مردم نهاد در توسعه فرهنگی و اجتماعی به شمار آید

  ارائه پیشنهاد به دولت -2

ارهاي اجرائی و یا تئوریک در زمینه هاي موضوعی مختلف بسیاري از سازمانهاي مردم نهاد تالش می نمایند تا با ارائه راهک

به دولت کمک نمایند، این عمل ضمن اینکه می تواند دولت را در پیشبرد اهداف و سیاست هایش کمک نماید باعث ایجاد 

ه و انجام پروژه به عنوان مثال سازمانهاي مردم نهاد با ارائ. تعامل بر پایه اعتماد بین دولت و نهادهاي غیر دولتی می گردد

 .هاي خرد و کالن در موضوعات مختلف دولت را در رسیدن به هدف مبتنی بر توسعه پایدار کمک می نماید

 اقدامات حمایتی و وکالتی -3

یکی از کارکردهاي مؤثر و رایج در سازمانهاي مردم نهاد ، انجام اقدامات حمایتی به اشکال مختلف و ارائه خدمات به فرد 

این امر با اهداف بشر دوستانه اتفاق می افتد و سازمانهاي مردم نهاد را در شمار نهادهاي حمایتی در . می باشد فرد جامعه 

  .یک جامعه قرار می دهد

  آموزش ، پژوهش و انجام مطالعات- 4

وچکتر به آموزش به این کار اشتغال دارند می توانند در مقیاس هایی ک“ سازمانهاي مردم نهاد در کنار نهادهایی که رسما

گروه هایی از جامعه بپردازند که فرصتی براي بهره مندي از آموزشهاي رسمی جامعه ندارند و یا نوع آموزش به گونه ایست 

که نهادهاي رسمی آن را تامین نمی کنند به عنوان مثال سازمانهاي مردم نهادي که با موضوعات خانواده یا تربیتی فعالیت 

آموزشهاي مناسب و مورد نیاز در حوزه خانواده به رشد و ارتقاء سطح بینش والدین به منظور تحکیم  می کنند می توانند با

بنیان خانواده ها کمک نمایند از سویی دیگر عنصر پژوهش و تحقیق نیز از اصول اساسی توسعه یک جامعه به شمار می 

رسمی در محیط هاي مورد نیاز جامعه دست به  رود، سازمانهاي مردم نهاد می توانند با تشکیل گروه هاي کارشناسی

پژوهش هاي کلی و یا موردي زده و نتایج آن را در اختیار بخش دولتی مربوط به آن قرار دهند و یا به اطالع عمومی 

  .برسانند

 ایجاد تشریک مساعی -5

اد و یا حتی دولت در انجام برنامه ها و یا برخی از سازمانهاي مردم نهاد با ارائه راه کارهاي اجرایی و یا نظري به برخی از افر

  .پروژه هایی منطبق با اصول اساسنامه اي خود کمک نموده و با آنان همکاري دارند

  : جمع آوري و ارائه کمک هاي حقوقی و بشردوستانه  -6

مواد مخدر ، شیوع یکی از مسائل که همواره جوامع انسانی با آن درگیر هستند معضالت اجتماعی از قبیل فقر ، مصرف 

برخی بیماریها ، اشاعه فساد و بی بند و باري ، معضالت زیست محیطی ،تنش هاي اجتماعی ، فقر فرهنگی ، فاصله هاي 

زیاد طبقاتی ، فقدان فرهنگ مناسب شهر نشینی و صدها مورد دیگرمی باشد که اگرچه نهادها و سازمانهاي دولتی و رسمی 

ت همواره برنامه ها و سیاست هایی را اعمال می نمایند و بودجه هایی را ساالنه مصروف این ، به منظور غلبه بر این معضال

 .بخش می سازند اما نقش مشارکتی سازمانهاي مردم نهاد و تشکلهاي محلی می توانند ، کمک مؤثري در این راه باشند

  : کارکرد روانی تبلیغاتی-7

ري و زیست محیطی مورد استفاده قرار می گیرد ، انتشار خبرنامه هاي ، این روش به ویژه از سوي سازمانهاي حقوق بش

برگزاري نشست ها و سخنرانی ها در جلسات سازمانهاي دولتی و غیردولتی در مورد موضوعی خاص ، این کارکرد را عینیت 

  می بخشد

  :ا بیان نمودبنابراین در یک جمع بندي کلی می توان براي سازمانهاي مردم نهاد کارکردهاي زیر ر



 اطالع رسانی و آگاه سازي عمومی و آموزش  

 جلب مشارکت هاي مردمی در زمینه هاي مختلف و متناسب با اهداف سازمان و بسیج عمومی  

 ایجاد گسترش و تقویت هماهنگی بین بخش هاي دولتی و مردم 

 گسترش نظارت عمومی 

 ارزیابی پروژه ها و فعالیتهاي عمومی 

 استفاده از منابع افزایش بهره وري در  

 ارائه راهکارها و پیشنهادها به دولت به منظور کمک به رفع مشکالت و نارسایی ها  

  بیابان زدایی ، درخت کاري( پایداري در تولید و مصرف منابع طبیعی و محیط زیست( 

  بازاریابی ، بهره برداري پایدار ، توسعه ، حفظ( منابع تولید ( 

 امدادرسانی ، امور خیریه اي ، بهداشتی و انجام پروژه هاي ( جامعه و بخش دولتی  ارائه خدمات به بخش عمومی

  )تحقیقاتی به همکاري با بخش دولتی در اجراي پروژه ها

  اقدامات مشترك براي پیشبرد برنامه ها: همکاري با ارگان هاي دولتی 

امکانات و تجهیزات ، منابع انسانی و اهداف آن متفاوت متناسب با ، الزم به ذکر است که دامنه فعالیت سازمانهاي مردم نهاد

است برخی از آنها تنها در سطح استان یا شهرستان ، برخی در گستره ملی و برخی دیگر نیز فراتر از آن و سطوح بین 

  .المللی فعالیت می کنند

  

  

   :توضیحات در خصوص نحوه استفاده از معافیت مالیاتی

  

ز اخذ پروانه فعالیت و ثبت حقوقی ، جهت استفاده از معافیت مالیاتی باید به دفاتر سازمان سازمان هاي مردم نهاد پس ا

پس از تسلیم اظهار نامه مالیاتی به همراه . امور مالیاتی مربوطه مراجع نموده و اقدام به تسلیم اظهار نامه مالیاتی نمایند

اساسنامه و پروانه و سند ثبت سازمان، کارشناسان سازمان امور  مدارك مثبته دال بر فعالیت عام المنفعه و غیر انتفاعی مثل

مالیاتی پس از بررسی و تایید فعالیت غیردولتی و عام المنفعه و غیر انتفاعی سمن، نسبت به صدور معافیت مالیاتی براي 

   .سازمان مردم نهاد اقدام می گردد

  

 نکته مهم

تسلیم اظهار نامه مالیاتی به منزله تخلف تلقی شده و منجر به تعیین بدهی عدم مراجعه سمن به دفاتر امور مالیاتی و عدم 

لذا سازمان هاي مردم نهاد جهت استفاده از معافیت مالیاتی حتما باید . براي سمن از سوي دفاتر امور مالیاتی خواهد شد

  .نسبت به ارایه اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند

  

  : دم نهاد می دهندچه دستگاه هایی مجوز سازمان  مر

مجوزفعالیت سازمانهاي مردم نهاد در سطوح ملی، استانی وشهرستانی از طریق وزارت کشور، استانداري 

  .صادر میگردداداره کل بهزیستی، ناجا و ورزش وجوانان وفرمانداریها، 

  



  ثبت کرد؟) سمن(چگونه می توان سازمان مردم نهاد

  :نیاز دارد موارد ذیل رعایت گرددروند تاسیس سمن بسیار ساده بوده و 

  .مشارکت نه نفر که حداقل دو نفر از آنها داراي تخصص در موضوع فعالیت باشند  -1

  و تکمیل تقاضانامه الکترونیکی http://saman.moi.ir مراجعه به سایت - 2

ه شماره همراه شما توسط مسئولین ثبت نام کننده ب.(دریافت تائید اولیه از مرکز، اداره یا واحد مربوطه - 3

  ).پیامک خواهد شد

اعالم مشخصات کامل مؤسسین سمن و تکمیل اساسنامه در سایت مذکور ، مطابق فرم موجود در  -4

  .سایت

به دبیرخانه هیأت نظارت بر تشکل ) جهت مشاهده به سایت مراجعه شود (تحویل مدارك مورد نیاز   - 5

  .هاي غیردولتی

توسط هیأت نظارت بر تشکل هاي غیر دولتی و مراجع ذیصالح وفق  بررسی درخواست تأسیس سمن  -6

  .قانون

معرفی به سازمان ثبت اسناد جهت ثبت سمن پس از تایید هیأت نظارت و اخذ شماره ثبت سمن جهت   -7

  .صدور پروانه        فعالیت

  .دریافت پروانه فعالیت سمن و آغاز به فعالیت طبق اهداف اساسنامه  -8

  

  توان سمن ثبت کرد؟ ینه هایی میدر چه زم

اقدام به تشکیل سمن  ونیاز استان  متقاضیان می توانند در حوزه هاي ذیل با توجه به عالقه و تخصص اعضا

  :نمایند

  امور اجتماعی -1

  پیشگیري از آسیب هاي اجتماعی) 1-1

  رفاه اجتماعی و ارتقاي مهارتهاي اجتماعی) 1- 2

  امور خیریه و نیازمندان) 1- 3

  امور زنان و خانواده) 4-1

  امور کودکان) 1- 5



  امور جوانان) 6-1

  حقوق شهروندي) 7-1

  امور فرهنگی -2

  ترویج ارزش ها و فرهنگ اسالمی) 1-2

  ایثار و شهادت) 2- 2

  دفاع مقدس) 2- 3

  هنر) 4-2

  اعم از مادي(میراث فرهنگی و گردشگري) 2- 5

  )و معنوي

  زیر ساخت هاي فرهنگی) 6-2

  درمانبهداشت و  -3

  توسعه بهداشت عمومی) 1-3

  بهداشت محیط) 3- 2

  دارو و درمان بیماران) 3- 3

  امداد و نجات) 4-3

  زیر ساخت بهداشت و درمان) 3- 5

  محیط زیست و منابع طبیعی - 4

  محیط زیست) 1-4

  منابع طبیعی) 4- 2

  عمران و آبادانی -5

  کمک به عمران و آبادانی) 1-5

  فن آوري - 6

  نوین تعامل با مراکز علمیفن آوریهاي ) 1-6

  امور بین الملل -7

  مهاجرین) 1-7

  حفظ صلح) 7- 2

  انجمن هاي دوستی) 7- 3



  سازمانهاي بین الملل) 4-7

  امور زیر ساختی توسعه -8

  توسعه انسانی و اقتصادي) 1-8

  ورزش -9

  امور ورزش) 1-9

  اقوام -10

  اتحاد اقوام و کمک به انسجام و وحدت ملی) 1-10

  .در شهرستان ها با فرمانداري ها تماس حاصل نمایید جهت ثبت سمن

  

 


