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ناکارآمدی وزارت ورزش و جوانان در بهبود
وضعیت حوزه امور اجتماعی بهویژه جوانان
عمدهترین دلیل ارائه طرح تشکیل وزارت امور
اجتماعی ،خانواده و جوانان است .وزارت ورزش
و جوانان نه تنها در امور جوانان غفلت کرده ،بلکه

مجلس شورا اجتماعی
ی اسالمی

محمود مصدق نــزد یــک
بـ ـ ـ ــه 20سـ ـ ــال پـ ـی ــش بـ ـ ــود کــه
نخستین زمزمهها برای تشکیل
وزارت ـ ـخـ ــان ـ ـهای بـ ـ ـرای خ ــان ــواده
از س ــوی ن ـمــای ـنــدگــان مجلس
شــورای اسالمی به گوش رسید.
پیشنهادی که البته پس از یک دهه به عنوان طرح
تشکیل وزارتخانه ازدواج و خــانــواده مطرح شد و
حتی ابراهیم نیکو ،نماینده مردم رباط کریم در دوره
نهم مجلس شورای اسالمی در نهم تیرماه  93خبر
از نهایی شدن تدوین و تحویل آن به هیئت رئیسه
مجلس در هفته پس از آن داده بــود .در این طرح
ارائه راهکارهای الزم برای تشویق جوانان به ازدواج
و پرداخت وا مهــای قرضالحسنه به آنها ،بررسی
دالیل افزایش طالق و راهکارهای پیشگیری از آن از
جمله وظایف وزارت ازدواج و خانواده عنوان شده بود.
بااینحالطرحیادشدههرگزبهصحنعلنیمجلس
نرسیدتااینکهنمایندگانکمیسیوناجتماعیدست
بهکار شدند و طرح تشکیل وزارت «امور اجتماعی،
خانواده و جوانان» را تدوین کردند که دوازدهم مهرماه
امـســال از ســوی هیئت رئیسه مجلس بــه شکل
فوریتدار اعالم وصول شد.
از نبود متولی مشخص برای حوزههای اجتماعی و
خانواده باوجود اهمیت نقشمحوری و تعیینکننده
خــانــواده و جوانان و همچنین اشتباه بــودن ادغــام
سازمان ملی جوانان و سازمان ورزش و تربیت بدنی
و تشکیل وزارت ورزش و جوانان به دلیل قرار گرفتن
حوزه جوانان زیر سایه حوزه ورزش به عنوان مهمترین
دالیل توجیهی طرح تشکیل «وزارت امور اجتماعی،
خانواده و جوانان» یاد شده است.
بر اساس طرح یاد شده ،سازمان بهزیستی ،معاونت
امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ،معاونت امور
جوانان وزارت ورزش و جوانان و سازمان اجتماعی
وزارت کشور با یکدیگر ادغــام شده و بدون توسعه
تشکیالت و افزایش نیروی انسانی به «وزارت امور
اجتماعی ،خــانــواده و جــوانــان» تبدیل میشود.
همچنین تمامی امکانات ،امــوال و نیروی انسانی
در اختیار سازمانها و نهادهای مزبور در اختیار
وزارتخانه جدید قرار میگیرد و دولت موظف است
شرح وظایف این وزارتخانه را حداکثر ظرف یکسال
به مجلس ارائه دهد.
با این همه اما و اگرها در خصوص طرح کم نیست.
بــه ب ــاور بسیاری از کارشناسان هرچند تشکیل
وزارتـخــانـهای مجزا ب ـرای خــانــواده و امــور اجتماعی
ضرورت دارد امااگر این وزارتخانهبا ساختارهای فعلی
تشکیل شود و یا همه سازمانها و نهادهای موازی را
شاملنشودچنداننمیتوانددرحلوفصلمسائل
این حوزه مفید فایده واقع شود.

◾

◾اقدام مبارکی است

محمد زاه ــدی اص ــل ،رئـیــس انجمن علمی رفــاه
اجتماعیازطرحتشکیلوزارتخانوادهدفاعمیکند
و به قدس میگوید :اگر پایبند منافع ملی هستیم

◾

◾

◾تعداد دانشجویان مهارتی ،کمتر از  ۱۰درصد
سیدحیدر میرفخرالدینی ،معاون آموزشی
دانشگاه فنیوحرفهای کشور در گفتوگو با
آنا بیان کرد :هنوز برای بیشتر خانوادههای
ایرانی مدرکگرایی و القاب دانشگاهی مهم است و
این موضوع لطمه زیادی به جامعه علمی زده است ،به
همین دلیل آمار دانشجویان مهارتی کمتر از  ۱۰درصد
کل دانشجویان دانشگاههای کشور است.

ترک فعل هم داشته است بنابراین دیگر چندان
امیدی به آن نیست .اگر معاونت امور جوانان
وزارت ورزش ،معاونت امور زنان نهاد ریاست
جمهوری ،سازمان امور اجتماعی وزارت کشور
و سازمان بهزیستی در هم ادغام شوند و یک

◾واکسن در تضاد با طب ایرانی نیست
نفیسه حسینی یکتا ،سرپرست دفتر
طــب ایــرانــی و مکمل وزارت بهداشت
در گفتوگو بــا بــرنــا اظــهــار ک ــرد :در طب
ایــرانــی بــارهــا یــک وی ــروس مــرده را وارد بــدن کــردهانــد
تــا مــقــاومــت ب ــدن در بــرابــر آن زی ــاد ش ــود .بنابراین
نــم ـیتــوان نتیجه گــرفــت واکــســن در تــضــاد بــا طب
ایرانی است.

وزارتخانه از آنها شکل بگیرد آنوقت مسائل و
امور جوانان و خانواده بهتر حل و فصل میشود
و نهاد خانواده که نقش زیربنایی در توسعه و
پیشرفت کشور دارد بهتر میتواند به وظایف
خود عمل کند.

ناکارآمدی و موازی کاری در حوزه خانواده و جوانان
نمایندگان مجلس را به ارائه طرح تشکیل وزارتی جدید واداشته است

است .ضمن آنکه در حوزه اجتماعی 23دستگاه،
نهاد و سازمان ورود کردهاند؛ بنابراین اگر قرار است
وزارتخانه اجتماعی داشته باشیم ،در ابتدا باید
بپذیریم مسئول تمام سیاستگذاریها همین
وزارتخانه است و تا زمانی که روی این موضوع اجماع
نشود تشکیل وزارت امور اجتماعی با ادغامی که در
طرحپیشبینیشدهاستمسئلهایراحلنمیکند.

احتمال تشکیل یک وزارتخانه اجتماعی

◾

◾خأل وجود وزارت خانواده ً
کامل احساس میشود
شهال کاظمی پــور ،جامعهشناس ،مـعــاون سابق
پژوهشی مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و
تخصصی جمعیت کشور هم نگاه مثبتی به طرح
تشکیل وزارت امــور اجتماعی ،خانواده و جوانان
دارد و به قدس میگوید :همه ما سنگ خانواده را
به سینه میزنیم البته بیشتر در بحث فرزندآوری
و ازدواج ،اما در بحث آسیبها و همچنین طالق
متولی مشخصی برای نهاد خانواده نداریم و خأل
وجــود وزارت خــانــواده کامال ًاحساس میشود .از
ایــن رو تشکیل وزارت امــور اجتماعی ایــده خوبی
است و هدف مناسبی را هم دنبال میکند فقط باید
در تنظیم ساختار و چارچوبهای آن و همچنین
واگذاری پ ُستهای مدیریتی آن خیلی دقت شود.
اگر این اتفاق بیفتد و وزیر با کفایتی برای آن انتخاب
شود و تشکیالت و امکانات و بودجه خوبی برایش
تعریف کنند قطعا ًایــن وزارتـخــانــه نتیجهبخش
خواهد بود.

باید موافق این حرکت مبارک از سوی مجلس باشیم؛
چون واقعا ًایجاد یک وزارتخانه در حــوزه خانواده
ضرورت دارد البته به این شرط که همه دستگاهها و
سازمانهای موازی تجمیع شوند و ذیل این وزارتخانه
در بیایند یعنی همه سازمانهای حمایتی حتی
کمیته امداد و بنیاد علوی هم ذیل وزارتخانه بیایند.
اگر این اتفاق نیفتد حتی اگر چنین وزارتخانهای
تشکیل شود کارایی الزم را نخواهد داشت و میشود
شیر بییال و دم ،بهطوری که نه تنها نمیتواند هدف
موردنظر را که ساماندهی و حل و فصل مسائل
خانواده را بــرآورده کند بلکه بودجه کشور هم هدر
میرود .وی در همین زمینه میافزاید :وقتی صحبت
از خانواده میکنیم ،نمیتوانیم کودک خانواده را به
یک جایی بسپاریم و مسائل زنان و سالمندانش را به
جاهای دیگر ،چون این کار به خانواده آسیب میزند.
باید یکبار برای همیشه تکلیف خود را با خانواده
مشخص کنیم و هر آنچه مربوط به خانواده میشود
اعم از مسائل کودکان و سالمندان تا جوانان و زنان
را ذیل یک وزارتخانه جمع کنیم و به حل و فصل
مسائلش بپردازیم .تنها استادتمام رشته مددکاری
اجتماعی ایران ادامه میدهد :بند دهم اصل سوم
قانون اساسی به اصالح ساختار نظام اشاره میکند
و اگر این ماده قانونی به عنوان یک راهبرد اجرایی

میشد و ساختار اداری کشور را درست میکردیم
االن و در شرایط تحریمی این همه مشکل نداشتیم.
وی با اشــاره به اینکه محوریت وزارتخانه احتمالی
باید بهزیستی باشد ،میگوید :عنوان این وزارتخانه
هم میتواند وزارت «خانواده» باشد چون همه امور
این حوزه را دربرمیگیرد .ضمن اینکه همانند آن را در
برخی از کشورهای دیگر دنیا سراغ داریم .با وجود این
اگر قرار است وزارت خانواده پسوندی داشته باشد
باید امور اجتماعی باشد.
ً
وی در پاسخ به اینکه ظــاهــرا در طــرح یــاد شــده به
وضعیت درآمدی و اقتصادی خانوارها توجه نشده،
در این صورت آیا تشکیل وزارت خانواده میتواند در
دستیابی به اهدافش اعم از ازدواج جوانان ،افزایش
نــرخ رشــد ب ــاروری ،کاهش طــاق ،اشتغال جوانان
و ...موفق شود ،میگوید :این برداشتی نادرست از
موضوع است که تصور کنیم وزارت خانواده متولی
فرهنگ ،اقتصاد و معیشت خانواده و همه مسائل
مربوط به خــانــواده اســت .نباید وزارت خــانــواده را
جزیرهای تلقی کنیم که با هیچ وزارتخانه و سازمانی
ارتباط نــدارد .وزارتخانهها مکمل هم هستند و به
طــور طبیعی وزارت خــانــواده میتواند از ظرفیت
وزارتخانههایمختلفمثلاقتصادوداراییومسکن
وشهرسازیبرایدستیابیبهاهدافشاستفاده کند.

◾

میزان

واکنش

◾ تعطیلی برخی پایگاههای اورژانس تهران
یحیی صالح طبری ،سرپرست اورژانــس
تــهــران بــه ایسنا میگوید :کمبود نیروی
انسانی در پایتخت کامال ًاحساس میشود
و به همین دلیل برخی پایگاهها تعطیل شده است .اگر
هر سال کمتر از  ۵۰۰نیروی بومی برای تهران تربیت
کنیم مطمئنا ً دو یا سه سال بعد به بنبست بسیار
جدی میرسیم.

◾

◾از تعرفهگذاری خدمات پرستاری چه خبر؟
محمد شــریــفــی مــقــدم ،دبــیــر کــل خانه
پرستار به باشگاه خبرنگاران جوان گفت:
بــرای اج ــرای طــرح تعرفهگذاری خدمات
پرستاری حدود  10هزار میلیارد تومان اعتبار الزم بوده
و ردیف اعتبار برای انجام آن به سازمان برنامه و بودجه
ارسال نشده است؛ در نتیجه این طرح سال آینده هم
اجرا نمیشود.
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◾با ساختارهای فعلی ،مسئلهای حل نمیشود
سید حسن موسوی چلک ،رئیس انجمن مددکاران
اجتماعی ایران هم نگاهی مشابه به طرح تشکیل
وزارت «امور اجتماعی ،خانواده و جوانان» دارد و به
قدس میگوید :نمیتوان ضرورت وجود وزارت امور
اجتماعی را نفی کرد چون واقعا ًضرورت آن احساس
میشود اما اگر این وزارتخانه با ساختارهای فعلی
تشکیل شود ،مسئلهای را در حوزه اجتماعی حل
نخواهد کرد .وی با اشــاره به اینکه حوزه اجتماعی
در ساختار مدیریتی کشور باید دارای قدرت باشد،
میافزاید :چون االن فعالیت هستههای موازی در
اینحوزهخیلیزیاداستوسیاستهایمشخصی
وجــود ن ــدارد؛ برنامهها هم دقیق ،فراگیر و پایدار
و اثربخش نیستند و بــه همین دلیل شاهد این
همه مشکل در حوزه اجتماعی هستیم .بنابراین
پس از چهار دهه از انقالب اسالمی باید ساختار
دستگاههای اجرایی در حوزه اجتماعی بازنگری شود
تا با افزایش هماهنگیها بهتر از منابع انسانی و
مادی برای بهبود وضعیت اجتماعی کشور استفاده
شود .وی طرح مجلس در خصوص تشکیل وزارت
امور اجتماعی ،خانواده و جوانان را چندان کارشناسی
شده ارزیابی نمیکند و میگوید :در این طرح اهمیت
و کارکردهای مثبت این وزارتخانه جدید مطرح نشده

◾

◾این طرح نیاز به چکشکاری دارد
کیومرث ســرمــدی ،عضو کمیسیون اجتماعی
مجلس شورای اسالمی نیز در خصوص ضرورت
تجمیع همه سازمانها و نهادهای مــوازی که در
حــوزه آسیبهای اجتماعی و خــانــواده فعالیت
میکنند ،میگوید :آسیبی کــه در کشور وجــود
دارد مــوضــوع مــوازیکــاری اســت .مثال ًدر زمینه
آسیبهای اجتماعی حــدود  23دستگاه متولی
پیگیری و درمــان آسیبهای اجتماعی در کشور
هستند .البته اعتبارات مخصوص آن را هم جذب
میکنند اما وقتی نتیجه و برونرفت کارشان را در
کف جامعه میبینیم ،درمییابیم نه تنها آسیبها
کاهش نمییابد بلکه با افزایش آسیبها و تنوع
آنهــا مواجه میشویم .ضمن اینکه عمال ًدر این
میدانکسیپاسخگونیستوهرنهادیمشکالت
را به گردن دیگری میاندازد .وی با تأکید بر اینکه
طرح تشکیل وزارت خانواده و جوانان قطعا ًایراد
دارد ،تصریح میکند :این مشکالت وقتی در صحن
علنی مجلس بررسی شود بهتر شناسایی و اصالح
میشوند .به هرحال این طرح نیاز به چکشکاری
بیشتری دارد امــا اصــل و فلسفه تشکیل وزارت
خانواده و جوانان درست است؛ چون وقتی مرکز
تصمیمگیری امور مربوط به حوزه خانواده و امور
اجتماعی واحد شود و این کار از سوی وزارت خانواده
انجام گیرد قطعا ًبــرونرفــت و بــازده کــاری بهتری
خواهد داشت.

آموزش عالی

خانه و خانواده

حقوقی و قضایی

آسیبهای اجتماعی

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور:

متقاضیاندورهدکترای۱۴۰۱
به ۳۸هزارنفررسیدند

رئیسدبیرخانهشورایملیسالمندانبیانکرد

یکمیلیونو ۵۰۰هزارنفر
درآستانهتجردقطعیدرسالمندی

رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه:

بانکاطالعاتیمجرمانمتواری
راهاندازی میشود

یک مسئول ستاد مبارزه با مواد مخدر:

سخنگوی سازمان سنجش آمــوزش کشور از نامنویسی
 ۳۸هزار نفر در آزمون دوره دکترای  ۱۴۰۱خبر داد.
فاطمه زرینآمیزی با اشــاره به نامنویسی در آزمــون دوره
دکترای سال  ۱۴۰۱به آنا گفت :نامنویسی در این آزمون از
اول آذر آغاز شد و تا  ۸آذر ادامه دارد .متقاضیان این آزمون
باید به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند.
وی افزود :تاکنون  ۳۸هزار و  ۵۷۹نفر در این آزمون نامنویسی
کردهاند .هزینه نامنویسی در آزمون دوره دکترا  ۲۰۸هزار
تومان است که داوطلبان میتوانند با داشتن کارتهای
بانکی عضو شبکه شتاب و رمز دوم پرداخت کنند.
زری ــن آمــیــزی ادام ــه داد :آزم ــون ورودی مقطع دکــتــرای
نیمهمتمرکز ( )Ph.Dسال  ۱۴۰۱جمعه  ۶اسفندماه ۱۴۰۰
برگزار خواهد شد.

حسامالدین عالمه ،رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان
کشور به فارس گفت :در آخرین سرشماری جمعیت در
سال  ،۱۳۹۵حدود  ۸۰هزار نفر از سالمندان مجرد قطعی
هستند .مجرد قطعی کسی است که از  ۴۰سال عبور کرده
و هنوز ازدواجنکرده است .در سنین سالمندی یک درصد
جمعیت ،مجرد قطعی بودند .با نگاهی به دوران میانسالی
یعنی  ۴۰تا  ۶۰سالگی میبینیم آمار تجرد قطعی در کشور
یکمیلیون و  ۵۰۰هزار نفر است .این افراد با همان وضعیت؛
یعنی تجرد قطعی بــه دوران سالمندی وارد میشوند.
همچنین افزایش شدید طالق در جوانی و میانسالی سبب
افزایش سالمندان تنها میشود.
وی گفت :کشور ما بهشدت نیازمند بانک اطالعات ویژه
سالمندان است و جای خالی آن احساس میشود.

رئیس مرکز آمــار و فــنــاوری اطــاعــات قــوه قضائیه گفت:
با راهانـ ــدازی بانک اطالعاتی مجرمان مــتــواری هیچگونه
خدماتی به مجرمان متواری ارائه نخواهد شد.
به گزارش مهر ،محمد کاظمی فرد با اشاره به سند تحول
قضایی در موضوع مجرمان متواری گفت :با همکاری ناجا
تا پایان ســال سرویس بانک اطــاعــات مجرمان متواری
راهانــدازی خواهد شد تا از ارائه خدمات به آنان جلوگیری
شود.
کاظمی فرد همچنین با توجه به تأکید رئیس محترم قوه
قضائیه در مورد اطالعرسانی به افرادی که ممنوعالخروج
میشوند خاطرنشان کرد :در این زمینه نیز سامانه ای ایجاد
خواهد شد که به محض ممنوعالخروج شدن فرد با ارسال
پیامک ،این مهم به وی اطالع داده شود.

مدیرکل درمان و حمایتهای اجتماعی ستاد مبارزه با مواد
مخدر گفت :پایه داروهایی که در عطاریها و بدنسازیها
برای الغری تجویز میشود عمدتا ًشیشه است.
به گــزارش برنا؛ رضــا تویسرکان منش افــزود :پایه بیشتر
داروهایی که در عطاریها ،بدنسازیها و آرایشگاههای
زنانه بــرای الغــری تجویز میشوند شیشه است و ممکن
است استفادهکنندگان به عوارض روانی و جسمی مصرف
شیشه مانند مشکالت عروقی ،فشار خون و حتی مرگ
دچار شوند.
وی افزود :مسئلهای که هنگام مصرف شیشه موجب الغری
میشود چربیسوزی نیست ،شیشه سبب کاهش اشتها
میشود ،سوخت و ساز بدن را باال میبرد و موجب از بین
رفتن عضالت ،پروتئینهای بدن و پوکی استخوان میشود.

تمام داروهای الغری
شیشهدارند!

