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 بنام خدا

 

 ای مردمی سازمان بهزیستی کشورهمشارکتکرد و هزینه مصرف، جلبدستورالعمل جامع 

 مقدمه:

مجلک  وکورا   9/11/1375مصکو   ،تشکیل  سکاامان بیسییکتی رشکوری راجع به قانون اصالح الیحه قانون 2ماده   2-4به استناد تبصره

و  آنکانر حفک  ررامکت تأرلکد بک با ارائه خدمات به جامعه هدف ساامانرلفلت بیبود  به منظور ارتقا  سطح مشاررت مردم با بیسییتی و ،اسالمی

...( این دستورالعم  پ  اا تصویب قف وو ،، فطریهاراتو وجوهات ورعی ) ها  مردمیمصرف مشاررتآور  و رعایت نظم و انضباط مالی در جمع

 گردد.ابالغ می ،اجرا جیتها  مردمی با ساامان بیسییتی وورا  مررس  مشاررت

 

 و تعاریفنونی ، دامنه کاربرد، مستندات قااهداففصل اول:

 

 :اهداف –1ماده 

 و موسسهاتی مردمهی سهااماب بیزیسهتی ههاو نظهارت بهر مشهارکت کهرد هزینهه ،مصرف ،جلبرویه درایجاد هماهنگی و وحدت  (1

 تحت نظارت سااماب بیزیستی غیردولتی
 بیزیستیسااماب  های مردمیحواه مشارکت توسط هامشارکتجلب ضوابط تدوین  (2
 هامشارکت مصرفمودب و هدفمند نتببین مصادیق  (3
و  بیزیستیسااماب های مردمی شده توسط حواه مشارکت جذبی هامشارکتو هزینه مصرف  جلب،تبیین نحوه نظارت بر (4

 غیردولتی تحت نظارت سااماب بیزیستی خیریه موسسات
 گسترش فرهنگ مشارکت، خیر جمعی و مسئولیت اجتماعیکمک به  (5
 

 :دامنه کاربرد2ماده  

دارای غیردولتی  موسساتو ، مراکز تابعه هاشیرستاب ،هاادارات بیزیستی استاببیزیستی،  های تخصصی ساامابو معاونت هاکلیه حواه

 مجوا اا سااماب بیزیستی
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 :مستندات قانونی3ماده 

 شورای انقالب اسالمی  24/3/1359الیحه قانونی راجع به تشکیل سااماب بیزیستی کشور مصوب  (1

  4-2و تبصهره مجله  شهورای اسهالمی  9/11/1375نونی راجع به تشکیل سااماب بیزیستی کشور مصهوب قانوب اصالح الیحه قا (2

 های مردمی با بیزیستیمبنی بر تشکیل شورای مشارکت 2ماده 

 مکررقانوب محاسبات عمومی کشور( 71)یا ماده  قانوب تنظیم بخشی اا مقررات مالی دولت 5ماده  (3

)نحوه مصرف هدایای نقدی که برای مصارف خاص  28/11/81هه مورخ 26443ت/60271شماره  نامه هیأت محترم وایراب بهآئین (4

 شود(های دولتی اهدا میها، مؤسسات دولتی و شرکتبه واارتخانه

 21/2/1383قانوب ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب  6ماده « ه» دبن (5

 21/2/1383تماعی مصوب قانوب ساختار جامع رفاه و تامین اج 7ماده « الف»بند  (6

 مجل  شورای اسالمی 80/11/27تنظیم بخشی اا مقررات مالی دولت مصوب  قانوب 26ماده  (7

 های اجرایی مربوطهنامهآییناصالحات والحاقات بعدی آب و ،1386با پولشویی مصوب  مباراهقانوب  (8

 مفاهیمو ریف اتع:4ماده 

 .است کشور ماب بیزیستیمنظور اا سااماب در این دستورالعمل، ساا سازمان: (1

به صورت نقدی، غیر نقدی و ارائهه خهدمات حقوقی مشارکت فعالیتی آگاهانه و داوطلبانه که توسط اشخاص حقیقی یا  :مشارکت (2

 پذیرد.های سااماب صورت میمطابق با اهداف و برنامه مادّی و معنوی

قانوب اصالح الیحهه تشهکیل سهااماب بیزیسهتی  2ه ماد 4-2شورایی که طبق تبصره های مردمی با سازمان: مشارکت شورای (3

هها هها و شیرسهتابهای مردمی در ستاد بیزیستی کشور و در مراکز استابو به منظور جلب مشارکت 11/12/1375کشور، مصوب 

 شود.های مردمی بیاب میبه اختصار در این دستورالعمل شورای مشارکتگردد که تشکیل می

 گردند.مند میهایی که اا خدمات سااماب بیرهگروهکلیه افراد و  جامعه هدف: (4

شخص حقیقی یا حقوقی که به صورت آگاهانه و داوطلبانه با نیت عام یا خاص مطابق با اهداف سهااماب  :کننده )خیر( مشارکت (5

 نماید.به صورت نقدی یا غیرنقدی یا خدماتی به این سااماب کمک می

-عنواب و جایگاه اجتماعی خود صرفاً به صورت انفرادی مورد شناسهایی قهرار مهی فردی که بدوب در نظر گرفتن :حقیقی شخص (6

 گیرد.

گردد که به صورت گروهی دارای منافع مشترک بوده و به موجب قهانوب دارای شخصهیت به اشخاصی اطالق می :حقوقی شخص (7

 باشند.می

 شود.نیت وی خاص نامیده می چنانچه مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت خود را مشخص نماید، نیت خاص: (8

 شود.چنانچه مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت خود را مشخص ننماید، نیت وی عام نامیده می نیت عام: (9

را بهه  کند؛ به عبارت دیگر او مال خهودعقدی است که به موجب آب یک نفر، مالی را به رایگاب به شخص دیگری تملیک می هبه: (10

 قانوب مدنی(. 795آورد. )ماده ی در میطور مجانی به ملکیت دیگر

عبارت است اا اینکه عین مال حب  و منافع آب تسبیل شود. ایرا مقصود اا وقف، انتفاع همیشگی موقوف علهییم )افهرادی  وقف: (11

یل منهافع، اند. همچنین منظور اا تسهبها انجام شده( اا مال موقوفه است که به همین دلیل نیز آب را وقف نامیدهکه وقف برای آب

 قانوب مدنی( 55 واگذاری منافع در راه خداوند و امور خیریه و اجتماعی است. )ماده
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صلح ممکن است یا در مورد رفع تنااع موجود و یا جلوگیری اا تنااع احتمالی یا در مورد معامله و غیر آب واقع شود. صهلح  صلح: (12

نمایهد. متصهالح ح کسی است که مالی یا امری را به دیگری واگذار مهیباشد، مصالح و متصالح، مصالعقد بوده و دارای دو طرف می

 قانوب مدنی( 752گویند. )ماده الصلح میدهد مالنماید. چیزی را که مصالح به متصالح میکسی است که آب را قبول می

 اموال منقول و غیر منقول: (13

 48دوب اینکه به خود یا محل آب خرابی وارد آید. )صهفحه : اشیایی که نقل آب اا محلی به محل دیگر ممکن باشد باموال منقول

 قانوب مدنی(

آب است که اا محلی به محل دیگر نتواب نقل نموده اعم اا اینکه استقرار آب ذاتی یها بهه واسهطه عمهل انسهاب  اموال غیرمنقول:

 مدنی ( قانوب 47باشد به نحوی که نقل آب مستلزم خرابی یا نقص خودمال یا محل آب شود. )صفحه 

 فرد و موسسه داوطلب  (14

شخص حقیقی یا حقوقی که با اراده و اختیار بدوب چشمداشت مهادی، براسهاا اههداف انسهاب دوسهتانه، بهدوب  داوطلب: فرد

های خود، به صورت تخصصی یا غیر تخصصی و بر طبق قوانین و مقررات سااماب به طهور مالحظات سیاسی، با تکیه بر توانمندی

 نماید.ستمر با این سااماب همکاری میمستمر یا غیر م

امهاب بها انجهام  ههم موسسه ای غیردولتی و غیرسیاسی که توسط شخص حقیقی یا حقهوقی تاسهی  شهده و: موسسه داوطلب

های تمهام یها تعهدادی اا کارکنهاب دوستانه و داوطلبانه و با تکیه بر توانمندیهای اقتصادی براساا اهداف انسابفعالیت یا فعالیت

 نماید.وسسه به صورت تخصصی یا غیرتخصصی و بر طبق قوانین سااماب به طور مستمر یا غیرمستمر با این سااماب همکاری میم

ینهد آدر فر ههاهها و سهاامابهها، شهرکتهایی کهه انسهابمسئولیت اجتماعی عبارت اا تعیدات و مسئولیتاجتماعی:  مسئولیت (15

 .دنباشر اا رعایت آب میدیگراب ناگزیبا اندگههی اجتماعی و تعامل 

پ  اا دریافت پروانه تاسل  اا سو  ساامان بیسییتی برا  ارائه  غلرتجار  و ا  ره با هدف غلرسلاسی: موسیهغیردولتی موسسه (16

 است.و موسیه غلردولتی انتفاعی  غلرانتفاعی غلردولتیخلریه  نوع موسیه به دو خدمت در راستا  اهداف این ساامان تشیل  وده و

المنفعهه ای غیردولتی که با هدف غیرسیاسی وغیر تجاری بهه صهورت عهامموسسه:  (غیر انتفاعی غیردولتی) خیریه سسهمو

شود و بعداا دریافت شماره ثبهت برای ارائه خدمات بیزیستی پ  اا دریافت پروانه تاسی  اا سوی سااماب بیزیستی تشکیل می

تشکیل این موسسات ، شناسهایی و جهذب منهابع هدف اا  .کندع به فعالیت میها و موسسات غیرتجاری شرواا اداره ثبت شرکت

بکه اختصکار درایکن دسکتورالعم   .قابل تقسیم بین اعضهای موسسهه نیسهت منافع حاصل اا آب ، و که منابع است غیرمالی( )مالی و

 وود.بلان می خلریهموسیه 

غیرتجاری در راستای اههداف سهااماب بیزیسهتی و  رسیاسی وای غیردولتی که با هدف غیموسسهموسسه غیردولتی انتفاعی: 

هها و شود و بعد اادریافت شهماره ثبهت اا اداره ثبهت شهرکتپ  اا دریافت پروانه تاسی  اا سوی سااماب بیزیستی تشکیل می

تقسیم منهافع  و غیرمالی تواند جلب منابع مالی ومیاا تشکیل این موسسات  هدفکند. موسسات غیرتجاری شروع به فعالیت می

 حاصل اا آب، بین اعضای خود و یا غیر باشد.

مجمعی که در سهطح سهتادی )کمیسهیوب عهالی( و اسهتانی بیزیسهتی بهه  ی مردمی:هامشارکت و تبلیغات کمیسیون جذب (17

ین په  شود و اا اهای مردمی تشکیل میمشارکتو تبلیغات  منظور رسیدگی به تخلفات مراکز و موسسات خیریه در امینه جذب

ههای مردمهی  مشهارکت جذب وتبلیغهات شود. این کمیسیوب مرجع صدور یا ابطال مجوا نامیده می« کمیسیوب جذب وتبلیغات»

 باشد.می غیردولتیخیریه برای موسسات 

دارای  غیردولتهیخیریهه  بهرای موسسهات« کمیسیوب جذب و تبلیغات»مجوای که توسط  های مردمی:مجوز جذب مشارکت (18

 .شودلیت اا سااماب بیزیستی صادر میپروانه فعا
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دارای غیردولتهی  خیریههبرای موسسات « کمیسیوب جذب و تبلیغات»مجوای که توسط  های مردمی:مجوز تبلیغات مشارکت (19

 های مردمی اا کمیسیوب عهالی یها اسهتانی جهذب وو مجوا جذب مشارکت 26پروانه فعالیت اا سااماب بیزیستی کمیسیوب ماده 

 .شودافت کرده باشند صادر میتبلیغات دری

ههای مشهارکتجهذب تبلیغهات و های مربوط به ها و دستورالعملنامهسااماب و آیین و ضوابط هرگونه تخطی اا مقرراتتخلفات:  (20

 گردد.می محسوبها تخلف مردمی و عدم رعایت آب

 ههامشهارکت تبلیغهات ای مجوا جهذب وسااماب و موسسات داربه این وجیی که پرداخت آب  )ریالی یا ارزی(: مشارکت نقدی (21

قبهال  های سهااماب، درتوسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آگاهانه و داوطلبانه با نیت عام یا خاص، مطابق با اهداف و برنامه

 پذیرد.می ی پیش بینی شده توسط سااماب صورتهاهای مردمی یا سایر روشاخذ رسید، واریز به حساب مشارکت

که توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آگاهانه و داوطلبانه مطابق با اههداف  اموال منقول و غیرمنقول :دیمشارکت غیرنق (22

شهود و اراش ریهالی آب قابهل هها، اههدا مهیمشارکت جذب وتبلیغاتسااماب و موسسات دارای مجوا های سااماب به این و برنامه

 محاسبه است.

ههای سهااماب بهه طلبانه که توسط شخص حقیقی یا حقوقی مطابق بها اههداف و برنامههفعالیتی آگاهانه و داو مشارکت خدماتی: (23

، انجام شده و اراش ریهالی هاشارکتو موسسات دارای مجوا جذب وتبلیغات مصورت ارائه دانش، تخصص و میارت به این سااماب 

 باشد.آب قابل محاسبه می

های سااماب تمام یها بخشهی اا هزینهه ی مطابق با اهداف و برنامهدر آب شخص حقیقی یا حقوقفعالیتی که مشارکت درساخت:  (24

 شود.و مسکن جامعه هدف را متقبل می غیردولتیساخت و تامین ساختماب مراکز دولتی و موسسات 

شود و به دالیلهی قابهل استای اهداف سااماب بیزیستی با مشارکت خیر یا خیرین ساخته میر مرکزی است که در مرکز خیرساز: (25

 .گذاری کامل نیست و باید تحت نظارت ومدیریت سااماب اداره شودوا

ها و... که در قالب ها و موسسات غیردولتی، شرکتها یا سمن: افراد حقیقی وحقوقی در ساامابهای مردمیعاملین جلب مشارکت

 نمایند.های نقدی با سااماب مشارکت مینامه در جلب مشارکتتفاهم

های مردمی با همکاری و مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی، فعالیتی که در آب حواه مشارکترداری: بمشارکت از طریق بهره (26

سهاای امهالک مطابق اهداف سااماب و رعایت قوانین و مقررات مربوطه، په  اا تصهویب در کهارگروه راهبهری، مهدیریت و بیینهه

 .نمایداختیار سااماب بیره برداری می سااماب، اا امالک تحت

هرگونه کمک نقدی، غیرنقدی و خدماتی که بصهورت مسهتقیم اا طریهق خیهرین بها نظهارت  کت غیرمستقیم با سازمان:مشار (27

 گردد.سااماب بیزیستی به جامعه هدف ارائه می

واحدی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور ارائه خدمات در راستای اهداف سااماب مطابق با یکهی اا  مرکز غیردولتی: (28

قانوب تنظیم بخشی اا مقررات مالی دولهت په  اا اخهذ موافقهت اصهولی وپروانهه  26ماده  12تا 1های مندرج در بندهای فعالیت

 .دشوفعالیت اا سااماب بیزیستی ایجاد می

 های مردمی موضوع این دستورالعملهای جلب مشارکتپایش مستمر تمامی فعالیت نظارت: (29

 مصرف و ،برا  ثبتها توسط دبلرخانه وورا  مشاررتا  ره سامانه: های مردمیرکتمشاهزینه کرد  جلب، مصرف وثبت  سامانه (30

 .وودمی ناملدهدراین دستورالعم  سامانه ره به اختصار  گرددموسیات معرفی می به مرارس وها  مردمی مشاررتررد هسینه
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 ی مردمیهامشارکتب لجفصل دوم: 

 های مردمیهای جلب مشارکتشیوه: 5ماده

دارای پروانه فعالیت غیردولتی ، مراکز دولتی و موسسات هاو ادارات بیزیستی در شیرستاب های مردمی سااماب، استابهااه مشارکتحو

و با رعایهت شهرایط و ضهوابط قهانونی،  توانند اا طرق ایرمیجذب وتبلیغات شورای دارای مجوا جذب اا  یا پروانه تاسی  اا سااماب و

 ههااا جملهه ایهن روش.ی مردمی و تشویق آناب به خیر جمعی و پذیرش مسئولیت اجتماعی، اقدام نمایندهامکنسبت به جمع آوری ک

 عبارتند اا:

 دعوت اا خیرین و نیکوکاراب جیت بیره مندی اا نیات خیرخواهانه آناب در جیت اهداف سااماب (1
 ات و سایر وجوه شرعیکابیره مندی اا منابع حاصل اا خم ،  (2
 منابع حاصل اا صدقات و نذورات اا استفاده (3
 ف و ....وق  ،هبهصلح،  عقود شرعی اعم اا:  اا حاصل منابع  اا  یمند بیره (4
 هاهای دولتی و غیر دولتی تحت عنواب مسئولیت اجتماعی آبو سااماب هااشخاص، شرکت هایمشارکتبیره مندی اا  (5
همیهاراب در قالهب ) نیهاد، موسسهات و بنیادههاههای مهردمانجمهن ها،ها، بانکسااماب ها،اشخاص، شرکت مندی اا مشارکتبیره (6

 مشارکت(
 های خیرساا در راستای اهداف ساامابمشارکت در ساخت مراکز و ساختماب (7
با اسهتفاده اا  های آمواشیو برنامه های خاصو مناسبت مراسمها، های خیریه، همایشها، بااارچهمشارکت در برگزاری نمایشگاه (8

 حمایت اشخاص حقیقی و حقوقی ری وگذاسرمایه
 های مردمیدر جلب مشارکت سنتی و نوینو ابزارهای  هااا روش استفاده (9

مهاه بعهداا ابهال   سهظرف « مقررات عمومی آب » و  «تبلیغات مشارکتیای مردمی جذب و»:شیوه نامه تشکیل کمیسیوب تبصره

کشور با تصویب شورای معاونین و تایید ریاست محترم سااماب  ی مردمی سااماب بیزیستیهادستورالعمل جلب ، مصرف مشارکت

 گردد.میابال   هابه استاب
 کمیسهیوب غات باید مجواهای مربوطهه را اا یی مردمی وتبلهادارای پروانه فعالیت اا سااماب برای جلب مشارکت خیریه موسسات (10

  د.ی مردمی دریافت نماینهاغات مشارکتیتبلجذب و 
اسهتاب تنیها منبهع  های مردمی دروتبلیغات مشارکتجذب  کمیسیوبو  های مردمی در ستادات مشارکتیغتبلوجذب  کمیسیوب (11

 .دنباشمیهای مردمی مشارکتوتبلیغات ب ذمجواجو ابطال صدور 
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 بخش دولتیتوسط  مقررات عمومی جلب مشارکت :6ماده

 جلهب مشهارکت داشهته باشهند وههای مردمهی، ی حواه مشارکتبا هماهنگتوانند در سااماب بیزیستی می و واحدها هاکلیه حواه (1

های مردمی در سهطح شیرسهتاب، اسهتاب و سهتاد حواه مشارکت .های مردمی ارائه نمایندمشارکت به حواهرا  گزارش آب مکلفند

 .نمایدثبت سامانه  درهای دریافتی را گزارشاست  موظف

ههای توسط حواه مشهارکت ها و...ها، ساامابفراد، شرکتولیت اجتماعی اهای مردمی، مسئکلیه وجوه نقدی که تحت عنواب کمک (2

استاب  و در هر های مردمی سااماب واریز گرددباید به حساب متمرکز مشارکت ،های دیگر سااماب جمع آوری شدهمردمی یا حواه

 .شود های مردمی هماب استاب واریزتباید به حساب متمرکز مشارک

 اقهداممرکزی  بانکهای مردمی با بیزیستی با امضاء مدیرکل و ذیحساب نزد نسبت به افتتاح حساب مشارکت الام است هر استاب (3

 نماید. 

هها پ  اا اطالع اا مانده حساب مشارکت نقدی شیرستاب وظفند براساا اسناد مالی در اسرع وقتها مادارات کل بیزیستی استاب (4

 ها قرار دهند.اً در اختیار بیزیستی شیرستابعین مصارفوجوه مربوطه را جیت  ،)عام و خاص(

هها و های بین المللی، دولت، ساامابایر کشورها )اعم اا افراد حقیقیکنندگاب سهای مشارکتافتتاح حساب ارای برای واریز کمک (5

آوری شهده در ی جمهعهای مردمی نقدکمک بالمانع است.ها مرکزی و استاب داری کشور برای ستادها( با اخذ مجوا اا خزانهسمن

 گردد.های مردمی ستاد یا استاب واریز میحساب ارای، حسب مورد و بر اساا نیت واریز کننده به حساب مشارکت

در صورت دارا بودب نیت خهاص  باشدای که مالکیت و نقل و انتقال آب تابع قوانین و مقررات ثبتی میاموال منقول اهدایی سرمایه (6

ههای مردمهی بها بیزیسهتی باید نسبت به انتقال سند رسمی به نام سااماب و در صورت دارا بودب نیت عام با نظر شورای مشارکت

ورت تحویل گرفته شود و به ص ،به اهداکننده رسید ارائهقدی منقول مصرفی باید پ  اا ثبت در سامانه و اقدام گردد. هدایای غیرن

 ثبت و ضبط گردد.مجزا 

هها و تاییهد اا جمله مدال، جواهرات و وسایل عتیقه پ  اا صهورت جلسهه شهدب توسهط حهواه مشهارکت هدایای نفی  تبصره:

 ،طبق قهوانین و مقهررات مزایدههای مردمی و تایید ریاست محترم سااماب پ  اا مشارکتحواه مدیرکل استاب و در ستاد توسط 

 استاب و ستاد واریز خواهد گردید. یهاکتمبالغ آب به حساب مشار

ای مشهروط بهه نیهت ادلههبدر خصوص اموال غیرمنقولی که در قالب یکی اا عقود وقف، هبه، صلح، بیع مشروط یا هرگونه عقهد م (7

مات اقهدا ،نسبت به انتقال اسناد قانونی به نهام سهااماب ،کنندهمشارکتضمن مشخص نمودب نیت  ،گرددخاص به سااماب اهدا می

 های مردمی با بیزیستی عمل شود.الام صورت پذیرد و در صورت دارا بودب نیت عام مطابق نظر شورای مشارکت

 

های مالی، اداری )کارتک ، دفاتر ثبهت، درخواسهت انبهار، خروج این کاالها و هدایای غیرنقدی باید مطابق با دستورالعمل:1تبصره

های مردمی، در استاب بها ستاد با تایید معاوب پشتیبانی ومعاوب مشارکت انبار درها اا بحواله و قبض انبار( صورت پذیرد و خروج آ

ههای مردمهی در شیرستاب با تایید رئی  شیرسهتاب و کارشهناا مشهارکت های مردمی ومعاوب مشارکت تایید مدیرکل استاب و

 .صورت پذیرد
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کننده است، نیاای نیست وارد انبار گردد، بلکه باید بهر اسهاا در خصوص اموال اهدایی که قصد فروش با نیت مشارکت :2تبصره

و سهتاد  سهتاب(ههای اها(، استاب )مدیرکل استاب، ذیحساب و معهاوب مشهارکت)رئی  اداره و کارشناا مشارکت سطح شیرستاب

فهروش  ،احل قانونیجلسه شده و پ  اا طی مرستاد( صورتمردمی های مشارکتباالترین مقام حواه حساب و )رئی  سااماب، ذی

 ها واریز گردد.مبالغ آب به حساب مشارکت

 : کلیه واحدهای بیزیستی موظفند اقالم خوراکی و فاسد شدنی را طبق مقررات و در اسرع وقت توایع نمایند.3تبصره 

په  اا ه هرگونه جلب مشارکت خدماتی داوطلباب اعم اا تخصصی یا غیرتخصصی طبق دستورالعمل جداگانهه ای خواههد بهود که (8

 گردد.سااماب ابال  میرئی  توسط تایید شورای معاونین سااماب 

 

 بخش غیردولتی عمومی جلب مشارکت توسط  مقررات: 7ماده

 کمیسهیوباا  را مجوا جذب وتبلیغهات که های مردمی اقدام نمایندمشارکت بلبه جتوانند نسبت می در صورتیخیریه  مؤسسات (1

 د.نباش نمودهمربوطه دریافت 
نسبت به افتتاح تنیها یهک حسهاب جهاری قابهل برداشهت بهه نهام توانند می ،های مردمیب مشارکتلج به مجااخیریه سسات مو (2

 .نماینداعالم و آب را به ادارات بیزیستی استاب یا ستاد صاحباب امتیاا اقدام 

در  .نام و کدشناسایی دریافهت نماینهدباید در سامانه ثبت ،های مردمیمشارکتتبلیغات  و بذجمجاا به خیریه مؤسسات  تبصره:

 گردد.ارسال می 26ماده به کمیسیوب ابتدا جیت لغو پروانه فعالیت ویا پروانه تاسی   موضوعصورت احراا تخلف اا مفاد این بند، 

 براسهاا مجهوا کمیسهیوب جهذب وتبلیغهات براسهاا ایهن دسهتورالعمل ومیدهای کودک  مراکز غیردولتی، موسسات انتفاعی و (3

 معهین بها ادارات بیزیسهتی امکهاب عاملیهت جهذب و در مدت محدود و نامه مشخص و تبلیغات در قالب تفاهم وه نامه جذب وشی

 خواهند داشت. را هامشارکتتبلیغات 

سهایر مگر در شرایط خاص همچوب الزلهه و  را نداشته هاحق جلب مشارکت ،میدهای کودکو ، موسسات انتفاعی مراکز غیردولتی (4

برای مدت محدود با تشخیص رئی  سااماب های مردمی تبلیغات مشارکت جذب وکمیسیوب که با مجوا طبیعی  یبالیاحوادث و 

تابع قهوانین ایهن و مراکز غیردولتی ها در میدهای کودک مشارکتتبلیغات  جذب ونماید. در این شرایط در این خصوص اقدام می

 .باشندمیو مقررات عمومی آب  ای مردمیهشیوه نامه جذب وتبلیغات مشارکت ودستورالعمل 
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 مردمی هایمشارکتکرد هزینه مصرف و نحوه: سومفصل 

 بخش دولتیتوسط  ی مردمیهامشارکتکرد و هزینه رفمص نحوه -8ماده 

بر اساا تصمیم شورای  ،های مردمی عامبراساا نیت خیرین و مشارکت ،های مردمی خاصاا محل مشارکت کردو هزینه رفمص (1

 باشد.میهای مردمی مرکزی، استانی و شیرستانی شارکتم

حسهب مهورد بهه  ،شیرسهتاب و ، استابمرکزی  های مردمیکرد اا سوی شورای مشارکتدر صورت تفویض اختیارمصرف و هزینه (2

کور و تاییهد های مردمی با دستور افهراد مهذکرد اا محل مشارکتکل استانی و روسای شیرستانی، هزینهریاست سااماب یا مدیراب

 .های مردمی انجام خواهد شدحواه مشارکت

بها تاییهد رئهی  کننده و حسب مورد در سطح ستاد مرکهزی سهااماب  صرفاً براساا نیت اهدا ،های مردمی با نیت خاصمشارکت (3

معهاوب ت نظهارتحهت مهدیرکل و  تاییهد ابههای مردمی سااماب و در سهطح اسهتاب باالترین مقام حواه مشارکت سااماب و نظارت

ههای مردمهی شیرسهتاب کارشناا مشهارکت نظارت رئی  شیرستاب و به تاییدشیرستاب سطح ی مردمی استاب و در هامشارکت

کننهده جیهت سهایر ههای مردمهی و موافقهت مشهارکتبا نظر دبیر شورای مشهارکت مصرف بودب در صورت ماااد .گرددهزینه می

 .باشدبرداری مینیااهای مورد نظرقابل بیره

مبالغی که با موضوع فطریه به صهورت  ،باشند با در نظر گرفتن فتاوای مراجع عظامها موظف میستاد و ادارات کل بیزیستی استاب (4

هها در اسهرع وقهت اقهدام جلسه نموده و نسبت به هزینه نمهودب آبنقدی در سطح شیرستاب اختصاص پیدا نموده است را صورت

باشد. ضمناً مبالغ فهوق ها نمیهای مردمی ستاد و ادارات بیزیستی کل استابلغ به حساب مشارکتنمایند و نیاای به واریز این مبا

 گردد.در میزاب مشارکت نقدی استاب محاسبه می

هها موظهف ادارات کهل بیزیسهتی اسهتاب ،های مردمی استاب واریز گهردددر صورتی که مبالغی با عنواب فطریه به حساب مشارکت (5

بایست با قید فوریت هزینه گردنهد در اولهین فرصهت مبنی بر اینکه این وجوهات می ،به دستورات شرعی موجود باشند با توجهمی

 های مربوطه واریز نمایند.به حساب شیرستابآب را 

 گردد:هزینه می های مردمی با نیت عام مطابق با اهداف بیزیستی و بر اساا جدول ایرمشارکت (6

گانه جدول در طول سهال، بایهد بهه گونهه ای باشهد کهه در یاادههای مردمی در موارد های مشارکت: توایع اعتبار حساب1تبصره 

 مشارکت نقدی جذب شده هماب سال بیشتر نباشد. درصد 20یک اا موارد، اا هیچ

ه ماهیت ملی جدول ک 9و  8 های ردیفها موظف به مشارکت در تامین هزینه برنامهستاد و ادارات کل بیزیستی استاب: 2تبصره 

 باشند.های مردمی استاب و ستاد میو کشوری دارند اا حساب مشارکت

نامه فیمابین، حق الزحمه آناب بر اساا تفاهم ،های مردمیب مشارکتذدر صورت استفاده اا تواب و همکاری عاملین ج 3تبصره 

 ده باشد.(درصد وجوه جذب ش 20پرداخت خواهد شد. )در هر حال حق الزحمه نباید بیش اا 

 رییهامکهاب تغ ،یاستان یمردم یهامشارکت یشورا بیو تصو میاستاب با تصم ژهیو طیشرا زیخاص و ن یامان طیدر شرا: 4تبصره 

 باشد. یم ریی( قابل تغ1جدول )ذکر شده در تبصره  یهافیبه رد یاختصاص درصد



10 

 

 های نقدی با نیت عاممشارکت کردو هزینه مصرف مصادیق جدول

 خدمات نوع ردیف

 تحت پوشش ساامابمددجویاب مسکن  تأمین خرید، تعمیر و کمک به 1

 تحت پوشش سااماب کمک به توانمندساای شغلی جامعه هدف 2

 گذاری و...گذاری جیت تأمین آینده مددجویاب اا طریق سبد گردانی، بیمه، صندوق سرمایهسرمایه 3

 عه هدف تحت پوشش ساامابهای اادواج جامکمک به تأمین جییزیه و هزینه 4

 های آمواشی، فرهنگی، وراشی و فوق برنامه جامعه هدف تحت پوشش ساامابهای برنامهکمک به تأمین هزینه 5

نیاامنهداب بینهی های ضروری غیرقابهل پهیشو هزینه مددجویاب، رفع نیااهای موردیمعیشتی  کمک به حل مشکالت 6

 شرایطواجد

7 
و  ی خهدمات بیزیسهتی هها، مجتمعمراکز دولتیات موردنیاا تجییز  خریدفضای فیزیکی و بااساای  و کمک به ساخت

 تحت نظارت سااماب خیریهموسسات 

 های خیر سااکمک و مشارکت در ساخت مراکز و ساختماب 8

عی ههای مردمهی و مسهئولیت اجتمهاهای جلب و گسترش فرهنگ مشارکتهای مورد نیاا برنامهکمک به تأمین هزینه 9

 ی مردمی هاجذب مشارکت ی اطالع رسانی، تبلیغات جلب وهاوتامین هزینه

 های درماب جامعه هدف تحت پوشش ساامابکمک به تأمین هزینه 10

و ...( و تجییزات پزشکی مورد ، تجییزات مورد نیاا ناشنوایاب کمک به تامین خدمات توانبخشی )کاردرمانی، فیزیوتراپی 11

 اامابنیاا جامعه هدف س

 

  مردمی توسط بخش غیردولتی هایکرد مشارکتو هزینه فرمصنحوه -9ماده 

-های مردمی را صرفا جیت پیشبرد اهداف موسسهه و افهزایش کیفیهت خهدماتمشارکتمکلفند هرگونه دریافت  خیریهموسسات  (1

 رسانی به گروه هدف هزینه نماید.

های مردمی عام بهر اسهاا مصهوبه ارکتمشبراساا نیت خیرین و  و در اسرع وقت های مردمی خاصکرد اا محل مشارکتهزینه (2

 شود.با تنظیم اسناد مالی مربوطه انجام می خیریه هیات مدیره موسسات

و توایهع سسهه موظفند اقالم خوراکی و فاسد شدنی را در اسرع وقت جیت گروه هدف تحهت پوشهش مو خیریهمؤسسات تبصره :

 نمایند.مصرف 

کرد اجااه مصرف وهزینه ،نمایندهای مردمی دریافت میتبلیغات مشارکت درشرایط خاص مجوا جذب وموسسات انتفاعی که  (3

را به بیزیستی  مواردتمامی  ،وتبلیغات مشارکت نامه جذبطبق شیوه ضمن گزارش موارد جذب شده و، مشارکت را نداشته

 دهند.شیرستاب تحویل می/استاب
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 های مردمیمشارکت ردکب و هزینهلج نظارت بر -چهارمفصل 

 ی مردمی بخش دولتی هامشارکتب و هزینه کردجلنظارت بر : 10ماده 

هها، مراکهز دولتهی و ادارات سهااماب در سهطوح کلیه واحدهای بیزیستی اعهم اا مجتمهع درها جلب و مصرف مشارکت درنظارت  (1

قهانوب  6مهاده « ههه»راجع به تشکیل سااماب و بنهد  )اصالحیه قانوب شیرستاب، استاب و کشور مطابق با قوانین و مقررات سااماب

 اعمال می گردد. کشور مکرر دیواب محاسبات عمومی 71انوب و مطابق با ق (3813مصوب  ،ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی

اجرایی آب انجهام  نامهو آیینالحاقات بعدی  اصالحات و ،1386های مردمی با رعایت قانوب مباراه با پولشویی سالمشارکتدریافت  (2

 گیرد.می

 .انجام پذیرد دولتیمقررات  ها و اسناد باید در قالباری حسابنگید (3

یها نماینهده رئی  سهااماب ای و نظارت بر حسن اجرای مصوبات در سطح ستاد مرکزی سااماب بر عیده تأیید اسناد هزینهتبصره:

، مهدیرکل اسهتاباسهتاب بهر عیهده در سهطح  مردمی سهااماب وهای باالترین مقام حواه مشارکتحساب و تحت نظارت ، ذیایشاب

و تحهت نظهارت کارشهناا  رئهی  شیرسهتابدر سطح شیرستاب بر عیهده  ،های مردمیتحت نظارت معاوب مشارکتو حساب ذی

هها موظفنهد براسهاا مصهوبات شیرسهتاباستاب و  ادارات بیزیستیستاد و . بدین منظور باشدمیهای مردمی شیرستاب مشارکت

های مردمی بها خود یا بر اساا تفویض اختیار اا سوی شورای مشارکت یو شیرستان یهای مردمی مرکزی، استانشورای مشارکت

بهر اسهاا جهدول  کرد مبالغ مصوب اا محل سرفصل مشارکت نقهدی خهودارائه صورتجلسه و تنظیم سند هزینه، نسبت به هزینه

 ام نمایند.اقد های نقدی با نیت عاممصادیق مصرف مشارکت

های نقدی به صورت مسهتقیم، استاب و شیرستاب موظفند در قبال دریافت کمکستاد، های مردمی در سطح مشارکتعوامل کلیه  (4

ههای مردمهی واریهز و فهیش رسید مربوطه را مطابق نمونه ارسالی سااماب صادر و مبالغ دریافت شده را به حساب بانکی مشهارکت

ملزم به صدور رسید و بایگانی آب همراه بها  دریافت رسید، همکاراب . در صورت خودداری فرد خیر اابانکی را ضمیمه رسید نمایند

 باشند.های مردمی میفیش بانکی واریز به حساب مشارکت

ههای مردمهی های مشهارکتقادر به رصد حساب بایست بصورت رواانهمیها و استاب و شیرستابهای مردمی ستاد حواه مشارکت (5

 د.نباش، تعریف شدهسطوح دسترسی ها بر اساا ستاب و شیرستابستاد، ا

 های مردمی باید در سامانه ثبت گردد.: کلیه مشارکت1تبصره

ههای مردمهی نظارت بر حسن اجرای مصوبات در سطح ستاد مرکزی سااماب بهر عیهده بهاالترین مقهام حهواه مشهارکت :2تبصره

ههای مردمهی های استاب و در سطح شیرسهتاب بهر عیهده کارشهناا مشهارکتعیده معاوب مشارکت برو در سطح استاب  سااماب

 باشد.می شیرستاب

)نقهدی، غیرنقهدی و  جهذب شهده های مردمهیمشارکت مکلفند کلیه اطالعاتادارات بیزیستی استاب و شیرستاب و مراکز دولتی  (6

 .باشدرکز، ادارات بیزیستی شیرستاب و استاب میو مسئولیت صحّت آب به عیده رئی  مثبت نمایند در سامانه روا را به( خدماتی

ههای مشهارکت کردمکلفند کلیه اطالعات مصرف و هزینه و ادارات بیزیستی شیرستاب و استاب ها و مراکز دولتیمسئولین مجتمع (7

عیده بر العات و مسئولیت صحت آب بر اساا سطح ورود اطماهیانه در سامانه ثبت نمایند را  (دماتیمردمی )نقدی، غیرنقدی و خ

تاییهد بهه بایهد  باشد ومی های بیزیستی استابهای مردمی شیرستاب و معاوب مشارکترئی  مجتمع، مرکز و کارشناا مشارکت

 .ها رسیده باشدتایید مدیرکل ادارات بیزیستی استابآیند به رئی  بیزیستی شیرستاب رسیده و در انتیای فر
یا  های ثبت شده درسامانه  به خیّرین محترم در قالب پیامکدر قبال دریافت مشارکتهای مردمی مسئولیت دارد حواه مشارکت (8

 .رسانی نمایداطالع های دیگربه روش

 ،در سامانههای مردمی مشارکت کردمصرف و هزینه، جلبدر ورود اطالعات و ثبت گزارش  تخلف و ، قصورهرگونه کوتاهیبا  (9

 د.مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد ش
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  های مردمی بخش غیردولتیمشارکت کردمصرف و هزینه ،جلبنظارت بر : 11ماده 

بهه روا در سهامانه  را ()نقدی، غیرنقدی و خهدماتی های مردمیمشارکت کردمصرف و هزینه ،جلب کلیه اطالعاتمکلفند موسسات  (1

ی و درانتیهاایید رئی  بیزیستی شیرستاب رسیده به ت باید باشد ومی مدیرعامل موسسهعیده  رو مسئولیت صحّت آب بثبت نمایند 

 .ها برسدفرآیند به تایید مدیرکل بیزیستی استاب
نامه اجرایی آب انجهام و آیین الحاقات بعدی اصالحات و ،1386 های مردمی با رعایت قانوب مباراه با پولشویی سالمشارکتدریافت  (2

 .گیردمی
 ،ارائهه آمهار دقیهقعهدم و در سهامانه  مردمهیهای مشارکتکرد ات جذب و هزینهدر صورت قصور و کوتاهی مؤسسه در ثبت اطالع (3

آیهد و اا انعقهاد هرگونهه یبا مؤسسه برخورد قانونی به عمل مه 26یند نظارت ماده آمراتب به منزله تخلف محسوب شده و مطابق فر

 آید. قرارداد ممانعت به عمل می

ثبهت اطالعهات  نههیهها در امآب یانعقاد قرارداد با آنیا منوط به همکهار ایو  هیریخ مؤسسات تیو پروانه فعال  یپروانه تأس دیتمد (4

 باشد.یدستورالعمل م نیا 11 ماده 1مطرح شده در بند غیردولتی به صورت  قیها در سامانه و ارائه آمار دقجلب مشارکت

 امانه اقدام نماید.نسبت به صدور رسید و ثبت آب درس ،هرگونه کاال باید در قبال دریافتموسسات  (5
 

یهک نسهخه بهه اداره  ،یک نسخه به فرد خیر ،باشندبرگی  3باید و غیرنقدی های نقدی مشارکتقبوض صادره برای  کلیه:1تبصره 

قبوض باید مطابق با الگوی تییه شده توسهط سهااماب این ) .گرددسوم در مؤسسه نگیداری مینسخه  وتحویل بیزیستی شیرستاب 

 (.شدبیزیستی کشور با

 .اهداکنندگاب الزامی استارائه رسید به  صدور ومبنی بر  ،یا محل دید مراجعینموسسه نصب اطالعیه در ورودی : 2بصره ت

در صورت خودداری فرد خیر اا دریافت رسید، کارکناب و دریافت کنندگاب کمک، ملزم بهه صهدور رسهید و بایگهانی آب : 3تبصره 

 باشند.می

-کشوری به حهواه مشهارکت موسساتشماره حساب خود را به بیزیستی شیرستاب و استاب و  رت کتبیبصوباید استانی  موسسات (6

 های مردمی ستاد اعالم نمایند.
تراانامه مالیاتی  های مالی موسسات غیردولتی در دفاتر مالی )دفتر روانامه و دفترکل( و ارائه اظیار نامه وثبت عملکرد صورتحساب  (7

 الزامی است.  دبیرخانه کمیسیوب استانی/عالی لی به سااماب امورمالیاتی و ساالنه در پایاب سال ما

 نحوه تهیه گزارش آماری: 12ماده

این ماه اا ابال   سهظرف مدت  ،عام خاص وتیبا ن یمردم یهامصرف مشارکتو جلب یآمار یهاوثبت گزارش مینامه نحوه تنظوهیش

 گردد.یسااماب، ابال  م نیمعاون یشورا در بیتصو تدوین و پ  اادستورالعمل، 

 های مردمیمشارکت جلبمؤسسات در یند رسیدگی به تخلفاتآفر: 31ماده

در قالهب  غیردولتهی ینهد رسهیدگی بهه تخلفهات مؤسسهاتآمطهابق فر ،های مردمهیمشارکت جلبدر صورت تخلف مؤسسه در فرایند 

 .دآیعمل میبرخورد قانونی به 26ماده  نظارتیدستورالعمل 

شهورای مرکهزی و تصهویب تاییهد  بهه   1399تیهر  10 مهور  در جلسههتبصره  17 وماده  سیزده فصل و چهاردستورالعمل با  این

در  قبلهیههای از تاریخ ابالغ آن کلیه دستورالعمل باشد.می االجراالزم ن بهزیستی رسیده و زین پس،سازمامردمی با های مشارکت

 گردد.میملغی تلقی  ،آن کردو هزینه مصرفدی، غیر نقدی و خدماتی( و )نق های مردمیمشارکتجلب خصوص نحوه 


