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یک توئيت

سازماناموراجتماعی؛دقیقاکجایی!؟

 3سال از تشکیل مهم ترین سازمان مقابله با آسیب های اجتماعی میگذرد ،اما هنوز بسیاری از مسئوالن و کارشناسان از وظایف و عملکرد آن اطالعی ندارند
مصطفی عبدالهی

ترجمه توئیت :امارات از برنامه اعزام
سفینه بدون سرنشین در سال 2024
خبر داد.
سی ان ان در توضیح این خبر آورده
است :این پروژه به عنوان یک گام به
سمت اکتشاف مریخ طراحی شده
که کشورهای حوزه خلیج فارس در
چشم اندازی با عنوان «مریخ»2117
آن را هدف قرار داده اند.

یک عکس
تــاالب «میقان» در  ۵کیلومتری اراک
واقع شده است که زمستا نها در کنار
مهاجرت پرندگان به این زیستگاه ،بیم
شیوع بیمار یهایی چــون آنفلوآنزای
فوق حاد پرندگان نیز با آن ها می آید و
امسال نیز به مانند سال  ۹۵این نگرانی
خود را نشان داده است.

اردیبهشت سال  95که قائممقام وقت وزیر
کشور از تاکید مسئوالن عالیرتبه نظام بر
تشکیل «سازمان امور اجتماعی» سخن گفت،
این امید ایجاد شد که مدیران اجرایی ،راهبرد
تازهای برای بررسی دقیق و رفع این آسیبها
یافتهاند .گامهای ابتدایی خوب برداشته شد،
شورایعالی انقالب فرهنگی پای کار آمد و
ساختار و وظایف سازمان امور اجتماعی کشور
را تصویب کرد .چندماهی هم زمان الزم بود تا
ساختار اجرایی این سازمان شکل بگیرد و در
نهایت ،آذر سال  96به عنوان تاریخ تولد این
سازمان ثبت شد؛ سازمانی که بخشی
از وظایف آن ،در پایگاه اطالعرسانی
رسمیاش ،اینطور ذکر شده است:
«ارتــقــای سالمت ،سرمایه ،رضایت،
نشاط و عدالت اجتماعی ،نظم و احساس
امنیت ،پیشگیری ،مدیریت ،کنترل ،کاهش و
حذف معضالت و آسیبهای اجتماعی» .حاال
با گذشت سهسال از تولد این سازمان ،نهتنها
برخی مسئوالن و کارشناسان حوز ههای
اجتماعی کشور اطالعی از موجودیت آن
نـــدارنـــد ،کــه حــتــی بــرخــی اســـم آن را هم
نشنیدهاند.
▪بیاطالعی عضو فراکسیون آسیبهای
اجتماعی

جامعه

نمکی :واکسن کرونا را برای
 ۲۱میلیون نفر تأمین میکنیم
وزیــــــر بـــهـــداشـــت از
تأمین واکــســن کرونا
از س ــه طــریــق ب ــرای
 ۲۰تا  ۲۱میلیون نفر
خبر داد .دکتر سعید
نمکی دیــــروز اظــهــار
کـــرد :واکــســن کرونا
را از سه طریق دنبال میکنیم ،یکی از طریق
خرید واکسن از مجموعه کوواکس ،که طبق
برنامهریزی سازمان جهانی بهداشت است ،ما
 16میلیون و  800هزار دوز از این طریق وارد
خواهیم کــرد که ایــن تعداد ،حــدود  8میلیون
نفر(حدود  10درصــد جمعیت مــا) را پوشش
میدهد 5.5،میلیوندوزرابایکیازشرکتهای
صاحبنامدرقالبقراردادمشترکتولید،دنبال
میکنیم و در حال خرید حدود  20میلیون دوز از
یکیازشرکتهایدیگرهستیمودرنهایت 41تا
 42میلیوندوزواکسنرابرای 20تا 21میلیون
نفر تامین خواهیم کرد زیرا واکسن کووید19
دو دوزه است .وی افزود :واکسن داخلی نیز به
خوبی پیش میرود بهرغم اینکه برخی افراد،
تولید داخل و جوانان خوشاندیشه و دانشمند
کشور ا قبول ندارند ،ما در این زمینه نیز به خوبی
پیش رفتهایم و از بین  12شرکت 4 ،شرکت
در حال پیشرفت هستند و یکی از آنها اجازه
تست روی انسان را گرفت و از هفته آینده پس از
گذراندن تستهای حیوانی ،آن را روی انسان
تست خواهیم کرد.

قوردی»
«حسین ح 
دبــیــر فــراکــســیــون
آســــــیــــــبهــــــای
اجتماعی مجلس،
در گـــفـــتوگـــو با
خـــراســـان دربــــاره
عملکرد ســازمــان
امـــــور اجــتــمــاعــی
کــشــور ،از وجـــود چنین ســازمــانــی ابـــراز
ب ـیاطــاعــی میکند و م ـیگــویــد« :تــعــداد
سازمانهایی که خود را مسئول و متولی رفع
آسیبهای اجتماعی میدانند ،آنقدر زیاد
است که ما حتی اسامیشان را هم فراموش
میکنیم» .حقوردی با ابراز تاسف از عملکرد
ضعیف بسیاری از این سازمانها هم میگوید:
«متاسفانه عملکرد این سازما نها در حوزه
آسیبهای اجتماعی تقریبا صفر است و به قول
معروف آفتابه لگن هفت دست ،شام و ناهار
هیچی».او ادامه میدهد« :دلیل این استدالل
هم ایــن اســت که از حجم انبوه آسیبهای
اجتماعی در کشور چیزی کم نشده ،از سوی
دیگر هم باید این سازمانها و نهادها گزارش
کار بدهند که چه کرد هاند اما چنین اتفاقی
نیفتاده است».
▪اقلیما :جنبه تشریفاتی دارد

رئـــيـــس انــجــمــن
مـــــــــددكـــــــــاران
اجتماعی ايران هم
اگــرچــه بــا سازمان
امـــــور اجــتــمــاعــی
کشور آشنایی دارد،
امــا عملکرد آن را
قـــــــابـــــــلدفـــــــاع
نمیداند .دکتر «مصطفی اقلیما» در گفتوگو
بــا خــراســان میگوید :طــی سهسالی کــه از
تشکیل سازمان اجتماعی سپری شده است،
نــه تنها بــهــبــودی در وضعیت آسیبهای
اجتماعی مشاهده نمیشود بلکه برخی از این

آسیبها تشدید هم شده است .وی میافزاید:
این سازمان هم مانند برخی از سازمانهای
دیگر بیشتر جنبه تشریفاتی دارد و افرادی هم
کــه در آن حضور مییابند ،هــر کــدام چند
مسئولیت دیگر دارند .اقلیما درباره این نکته
کــه «احتماال ایــن ســازمــان هــم گــزارشــی از
اقدامات و جلسات کارشناسی خود دارد»،
میگوید« :تهیه گــزار شکــار و ارائـــه آن به
مسئوالن کشور کار چندان دشواری نیست اما
واقعا خروجی گزارشها و برنامههای
سازمان امــور اجتماعی
کـــشـــور چــه

بوده است و چرا قابل مشاهده
و ارزیابی نیست؟»
▪عماد افروغ :از عملکرد این سازمان
بی اطالعام

یـــکـــی دیـــگـــر از
استادان بنام کشور
در حوزه اجتماعی،
دکتر «عماد افروغ»
اســـت .کارشناس
خــبــرهای کــه تصور
میشود بر اساس
تجربیات علمی و
پژوهشی ،یکی از افرادی باشد که سازمان امور
اجتماعی کشور از او در جلسات کارشناسی
خود استفاده کرده باشد یا الاقل عملکرد این
ســازمــان بــرای ایــن اســتــاد حــوزه اجتماعی
مشخص باشد .اما دکتر افروغ چیزی درباره
گزارشعملکردهایاینسازماننشنیدهاست
و از آن ابراز بیاطالعی میکند .اگرچه دکتر
افروغ مناعت طبع به خرج میدهد و میگوید:
«حتما استادان و کارشناسان دیگری که با این
سازمان در ارتباط هستند ،از عملکرد آن
مطلعاند» ،اما نمیتوان این نکته را کتمان کرد
که اگر سازمان امور اجتماعی کشور عملکرد
قابلتوجهی داشت ،بدونشک ،کارشناسی
چون عماد افروغ در جریان آن قرار میگرفت.
▪ارجاع به گزارشهای سایت

مشتاق بودیم یا بهتر اســت بگوییم وظیفه
داشــتــیــم کــه در گــف ـتوگــو بــا دکــتــر «تقی
رســت ـمونــدی» مــعــاون وزی ــر کــشــور و رئیس
سازمان امور اجتماعی ،توضیحات او درباره
عملکرد این سازمان را هم داشته باشیم .در
گفتوگوی تلفنی با رستموندی ،موضوع را
طرح و انتقادهای وارده به عملکرد سازمان
امور اجتماعی را بازگو کردیم .رستموندی
ارائــه توضیح دربــاره عملکرد سازمان را به
معاونش دکتر «رضا محبوبی» ارجاع داد و مقرر
شد هماهنگی الزم برای پاسخگوبودن او را
هم انجام دهد .با وجود این ،تالش ما برای این
گفتوگو نتیجهای نداد و در نهایت به «احدی»
کارشناس هماهنگکننده ارتباط با رسانهها
ارجاع شدیم .پیگیریهای احدی درباره این
موضوع هم در نهایت به تماس او با ما و اعالم
این نکته ختم شد که« :برای بررسی عملکرد،
از گزارشهای روی سایت استفاده کنید».

هم به هیچعنوان سایت
بــــهروز و معتبری
بــرای استفاده
از آمـــارهـــا و
گــزارشهــا
نـــیـــســـت.
آخــــریــــن
خبر ها ی

جشــــــــــــده
در 
روی آن مــربــوط بــه یکی
دو سال قبل است :خبر برگزاری
صدوچهارمین نشست ش ــورای اجتماعی
کشور در تاریخ  11مــرداد  ،97خبر نشست
خبری رئیس سازمان در تاریخ  16مرداد 97
و . ...نکته عجیب دیگر اینکه تصاویر برخی از
این خبرها هم مربوط به خبر دیگری است و با
متن خبر ارتباطی ندارد!
▪بهروز نبودن آمار مرکز رصد اجتماعی

این سازمان ،زیرمجموعهای به نام «مرکز رصد
اجتماعی» هم دارد که تصور کردیم شاید
بتوانیم گزارشهای مرتبط را روی آن بیابیم.
اگرچه ایــن مرکز اطلس موضوعی جامعی
روی سایت خود ارائه کرده است ،اما خیلی
زود متوجه بهروزنبودن اطالعات آن میشویم؛
وقتی میبینیم کــه آمــارهــای آن بــا برخی
آمارهای رسمی اعالمشده در خبرها تفاوت
دارد .با این شرایط ،چطور میشود به اعداد
و ارقام ارائهشده در بخشهایی مثل «سرمایه
اجتماعی»« ،ازدواج»« ،طالق»« ،خودکشی»،
«قـــتـــل»« ،ســــرقــــت»« ،ایـــــــدز»« ،مــصــرف

زمان چندانی الزم نبود که متوجه شویم سایت
ســازمــان امــور اجتماعی کــشــور()nsoc.ir

▪نشست خبری  3ماه قبل

البته با وجود پاسخگونبودن مسئوالن سازمان
اجتماعی کشور به ابهامات موجود ،درباره
کارآمد بودن یا نبودن این سازمان یک جانبه
قضاوت نمیکنیم .پنجم شهریورماه امسال
که تقی رستموندی در یک نشست خبری
حضور یافت ،به برخی فعالیتها و اقدامات
انجامشده در این  3سال اشاره کرد ،از جمله:
راهانــدازی دفاتر تسهیلگری در  235محله
حاشیهنشین  22استان .باقی گزارشهای
رستموندی در این نشست تقریبا همان آمارها
و اطالعاتی بود که سازمان بهزیستی ،پلیس
آگاهی و دیگر نهادهای مشابه در اختیار دارند
و شاید حاال سرجمع شده است .هرچند ممکن
اســت مسئوالن ســازمــان اجتماعی کشور،
وظایف خود را در همین حد بدانند ،اما به نظر
میرسد این سازمان شباهتی به آن سازمان
چابک و کارآمد مدنظر مسئوالن نظام ندارد.

ماجرای تشکیل سازمان چه بود؟
 25اردیــبــهــشــت  95بــود کــه «مرتضی
میرباقری» قائممقام وقت وزیــر کشور با
اشاره به ارائه گزارش آسیبهای اجتماعی
به رهبر معظم انقالب ،گفت« :مقام معظم
رهبری در این جلسه ضمن استماع گزارش
ســرا نقــوا و مسئوالن اجــرایــی کشور ،بر
ایجاد برنامه جامع تقسیم کار در دستگاهها
تاکید کردند .رهبر معظم انقالب تاکید
کــردنــد کــه شـــورای اجتماعی کــشــور به
صورت ماهانه تشکیل شود و سازمان امور
اجتماعی کشور در زیرمجموعه وزارت
کشور با هــدف پیگیری مصوبات شــورا و
هماهنگی دستگا ههای اجــرایــی ایجاد
شــود» .شورا یعالی اداری وزارت کشور
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▪یک سایت با خبرهای  2سال قبل!

مــوادمــخــدر»،
«مــصــرف الــکــل»
و ...اعتماد کرد؟

هم در یکصدوهفتادوهفتمین جلسه مورخ
 1395/7/24تشکیل این سازمان را
تصویب و اعالم کرد« :این شورا در اجرای
منویات مقام معظم رهبری مبنی بر ارتقای
نقش شورای اجتماعی کشور در راهبری
پیشگیری و مقابله با پدید هها ،آسیبها
و مشکالت اجتماعی و تشکیل سازمانی
چابک و کارآمد بــرای انسجام بخشیدن
به فعالیتهای حــوز ههــا و دستگا ههای
اجتماعی کشور و پیگیری و نــظــارت بر
اقدامات و برنامههای دستگاههای مسئول
در این حوزه ،مندرج در بند سوم نامه شماره
/1-8802م مورخ  1394/8/28دفتر
مقام معظم رهبری تصویب کرد».
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گزیده

تدبیر هوشمندانه ثبت احوال

متولدان  ۱۵روز اول آذر
شناسنامه  ۹۹/۹/۹میگیرند
گروهاجتماعی-میتوانستندخیلیزودترچنین
تصمیمی را اتخاذ کنند؛ این تصمیم که تاریخ تولد
متولدانحوالی 99.9.9بهاینتاریخدرشناسنامه
ثبت شود .قطعا چنین تصمیم بههنگام و از روی
تدبیر ،باعث جلوگیری از بسیاری از هزینههای
مالیوسالمتخواهدشد.ازسوییواقعاثبتتاریخ
 99.9.9برایمتولدانحوالیآن،چهضرریبرای
سیستم ثبت احوال ایجاد میکرد یا میکند؟ پس
میتوان با اندکی خوشسلیقگی و تدبیر بهموقع،
تصمیمیبجاگرفت،همانطورکهاکنونایناتفاق
افتادهوسخنگویسازمانثبتاحوالکشور اعالم
کردهاست که امکان صدور شناسنامه متولدان
۱۵روز اول آذر به تاریخ ُرند وجود دارد.سیفا...
ابوترابیدرتشریحثبتتاریختولددرروز۹۹/۹/۹
گفت :سازمان ثبت احوال کشور محدودیتی برای
ثبت این وقایع ندارد ،لذا اگر فردی در تاریخ پنجم
یا ششم آذر به دنیا بیاید ،میتوانند بــرای وی به
سازمان ثبت احوال کشور مراجعه کنند و در نهم
آذرماهباتاریخصدور ۹۹/۹/۹شناسنامهدریافت
کنند .وی افــزود :همانطور که معاونت درمان
وزارتبهداشتنیزتاکیدمیکند ،سالمت فرزندان
مهمتر از تولد ُرند ۹۹/۹/۹است چرا که ممکن
است خدایناکرده این کار موجب آسیبدیدگی
ن ــوزاد شــود .وی ادام ــه داد :همانند سالهای
گذشته کــه بحث تــاری ـخهــای ُرنـــــد،۹۸/۸/۸
۹۷/۷/۷و۹۶/۶/۶مــــطــــرح بــوده اســت ،لــذا
از همه هموطنان تقاضا میکنیم که به سالمت
فرزندان خود بیندیشند .وی تاکید کرد :شاید
فردی تمایل داشته باشد تاریخ صدور شناسنامه
فرزندش  ۹۹/۹/۹باشد.بنابراین ثبتاحوال
محدودیتی برای ثبت والدت با تاریخ ۹۹/۹/۹با
گواهی اخذشده از بیمارستان ندارد .اما والدین
توجهداشتهباشنداگرفرزندشاندومیاسومآذرماه
یا تا 15روز اول ماه متولد شود ،طبق قانون در این
 ۱۵روز که به آنها اجــازه داده شده تا برای صدور
شناسنامه اقــدام کنند ،میتوانند برای صدور
شناسنامه فرزند خود در تــاریــخ ۹۹/۹/۹اقدام
کنند.

پلیسفتا:دریافتتسهیالتکرونایی
نیازبهثبتنامدرهیچسایتیندارد
محمدعلی رجبی درب ــاره شرایط دریــافــت وام
یک میلیون تومانی و کمکهزینه  ۱۰۰هزار
تومانیکروناتوضیحاتیداد.سرهنگمحمدعلی
رجبی ،رئیس مرکز پیشگیری از جرایم سایبری
پلیس فتا ،دربــاره آخــریــن وضعیت اعطای وام
یکمیلیونتومانیکروناوکمکهزینه ۱۰۰هزار
تومانی اظهار کــرد :بــرای دریافت کمکهزینه
 ۱۰۰هزار تومانی و وام یکمیلیون تومانی کرونا،
نیاز به ثبتنام در هیچ سایتی نیست .او ادامه داد:
افرادیکهتمایلبهدریافتوامدارند،کدملیخود
را به شماره  ۶۳۶۹پیامک کنند و برای دریافت
کمکهزینه ۱۰۰هزارتومانیهمدولتاقدامات
الزمراانجاممیدهدونیازیبهثبتنامنیست.

