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سمن ها، ســازمان های مردم نهاد 
یا ان جی اوها در ایــران آنچنان که باید 
شناخته شده نیستند؛ اما کمتر کسی 
است که سروکارش در روند زندگی به 
آنها نیفتاده باشد. دیروز، هشتم اسفند 
روز جهانی ســمن ها بــود، روزی که 
اهمیت وجود این سازمان ها را به مردم 

یادآوری می کند. 
 سمن ها بازوی توانمند

 کمک های دولتی
سمن ها کمترین وابســتگی را به 
نهادهای صاحب و اعمال کننده قدرت 
سیاسی در جامعه یعنی دولت دارند؛ اما 
در عین حال با سپردن بخشی از وظایف 
دستگاه های اجرایی می توانند به عنوان 
بازوان توانمند در پیشرفت و توسعه به 
دولت کمک کنند. سازمان های مردم 
نهاد برای کسب سود و منفعت فعالیت 
نمی کنند، بلکه اهدافــی غیرانتفاعی 
مانند کمــک به فقرا، آمــوزش، توجه 
به محیط زیســت و بهداشــت و ایجاد 
ائتالف میــان گروه های کوچک مردم 
دارنــد. تشــکل های اجتماعی کلید 
توسعه جوامع پایدار هستند در حالی که 
سازمان های مردم نهاد تاکنون به خوبی 
برای برخی از اقشــار معرفی نشده اند. 
سازمان های مردم نهاد در اموری مانند 
فعالیت های امدادی، رفاهی، مذهبی و 
خیریه، خدماتی، مبارزه با خشونت، دفاع 
از حقوق بشر، توسعه، علم و تکنولوژی، 
هنر و حرفه ها، مطبوعات، زنان، جوانان، 
پناهندگان و مهاجران، سالخوردگان و 

محرومین در جنبش و تالش هستند.
همان طور که گفته شــد سمن ها 
از اهمیــت باالیی برخوردار هســتند 
که به واســطه نقش و کارکرد آن ها این 
اهمیت بیشــتر می شود. بســیاری از 
کارشناسان معتقدند سمن ها می توانند 
موجب کاهش فاصلــه بین نخبگان و 
مردم شوند همچنین ارتقای توانمندی 
مردم، افزایش دسترســی به خدمات 
آموزش، کاهش هزینه های اجتماعی 
و افزایــش ســرمایه های اجتماعی از 
دیگر اهداف سمن ها است. انجمن ها و 
سمن ها عمدتاً برای مقابله با آسیب های 
اجتماعی شــکل می گیرند و استقرار 
توسعه پایدار و افزایش کارهای بخش 
عمومی جامعه از تأثیرگذاری سمن ها 
به شــمار می رود. توانمندسازی اقشار 
مختلف جامعه، واسط بین دولت و مردم، 
صدای مردم بودن و تسهیل کننده امور 

از مهم ترین کارکردهای سمن هاست 
و نقش عوامل فرهنگی در ادامه حیات 
ســمن ها مؤثر بــوده و در جوامعی که 
فرهنگ مشارکتی بیشتر است مردم به 
شکل انفعالی برخورد نمی کنند و باهم 

مشارکت دارند.
 لزوم بهره گیری از سمن ها 

برای جلب مشارکت شهروندان 
دیروز بــه مناســبت روز جهانی 
سمن ها برخی از اعضای این تشکل ها در 
صحن علنی شورای شهر تهران حضور 
داشتند. بر همین اساس مهدی چمران، 
رئیس شورای اســالمی شهر تهران بر 
لزوم بهره گیری از سمن ها برای جلب 
مشارکت شهروندان تأکید کرد. طبق 
گفته های چمران ســازمان های مردم 
نهاد موضوعات خوبی را رصد می کنند 
و با هماهنگی آن ها می توان اصالحاتی 
را انجام داد و گام های خوبی را برداشت. 
او همچنین بیان کرد: شورای شهر تهران 
بر اساس قانون و با توجه به برنامه سوم 
توسعه شهر تصمیم گرفت در ساماندهی 
و هماهنگی با سمن ها پیشگام باشد. به 
ویژه در پیشبرد مسائل شهری که نیاز 
به مشارکت مردم دارد و یکی از راه های 
مناسب جلب مشــارکت شهروندان 
بهره مند از ظرفیت ســمن ها است تا 
در مســائل عمده شهری شاهد تحقق 

پیشرفت های بزرگ باشیم. 
از سوی دیگر ســید احمد علوی، 
عضو شــورای شــهر تهران نیز گفت 
که سال هاســت آن طور کــه باید به 
ســازمان های مردم نهاد و نقشــی که 
دارند توجه نمی شــود. او بیــان کرد: 
دامنه فعالیت سمن ها، بسیار زیاد بوده 
و علی رغم تمام بی مهری های صورت 
گرفته در سال های اخیر قدردان تمام 
سمن ها هستیم چراکه همواره اقدامات 

مؤثری در شهر انجام داده اند. 
علوی در ادامــه صحبت های خود 

بر این موضوع تأکید کرد که شــورای 
جدید بنا ندارد ستاد سمن ها منفعل و 
بی حرکت باشد و می خواهد بخشی از 
مشکالت شهری را با کمک سمن ها و 

مردم حل کند.
بی مهری های دولت به سمن ها

در ایران ســمن های زیادی شکل 
گرفته اســت. مطابق آمار پایگاه اطالع 
 رسانی و خیریه های کشــور 22هزار و  
۱۸۱ خیریــه، انجمن و ســمن در کل 
کشور وجود دارد. بر این اساس، بیشترین 
فعالیت  ســازمان های مــردم  نهاد در 
حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی 
است که بیشــترین آمار مربوط به امور 
خیریه است. همچنین بیشترین سمن و 
خیریه ها در استان های تهران  ، اصفهان، 
خراســان رضوی و فارس هستند؛ اما از 
میان مهم ترین و شناخته شــده ترین 
آن ها می توان از انجمن حمایت از حقوق 
کودکان، محک، بهنام دهش پور، انجمن 
خیرین مدرسه ساز و جمعیت امام علی 
که البته وزارت کشور اسفندماه گذشته 

حکم انحالل آن را صادر کرد؛ نام برد.
بسیاری از این تشکل های مردم نهاد 
اسم و رســم پیدا نکرده اند اما شناخته 
شده بودن یا ناشناس بودنشان تأثیری بر 
بی مهری های دولتی ندارد و بیشتر این 

ســازمان های مردم نهاد از این موضوع 
آسیب دیده اند.به عنوان مثال مؤسساتی 
که بــا اقدامات خودجــوش و مردمی 
خود بار اضافی بر دوش دولت را کاهش 
می دهند و بعضاً با بودجه های شخصی 
و کمک های مردمی، سعی می کنند در 
راستای کاهش فقر و نابرابری بکوشند، 
اما زمانــی که صحبت بــه کمک های 
متقابل دولت در قبال این ســازمان ها 
می رســد،  آه از نهاد این خیریه ها بلند 
می شود. چرا که در عمل جز سنگ اندازی 
چیزی نصیبشان نشــده است. با اینکه 
طبق قانون ســازمان های مردم نهاد، 
معاف از مالیات هســتند امــا در عمل 
این قانون به درســتی رعایت نمی شود 
و میان ســازمان های مردم نهاد در امر 
پرداخت مالیــات، تبعیض هایی وجود 
دارد. بسیاری از نهادهای خیریه به ویژه 
آن گروه که اقدام به راه اندازی کارگاه های 
تولیدی برای کمک به اشــتغال طبقه 
نیازمند کرده اند، مجبور هستند همپای 
ســایر مراکز تولیدی مالیات پرداخت 
کنند. نتیجه چنین روندی به اســتناد 
اظهارات کارشناسان و خیران، حاصلی 
جز دلسردی و کاهش فعالیت خیریه ها 
نداشته و همواره شــکایت های برخی 
مؤسسات خیریه از ممیزان مالیاتی به 

قوت خود باقی است. البته روز گذشته 
هم داریــوش مــرادی، مدیــر عامل 
شــبکه آســیب های اجتماعی استان 
خوزستان در همین رابطه گفت: دولت 
به سازمان های مردم نهاد بارها قول داده 
بود تا از سمن ها مالیات نگیرد، اما تاکنون 

به حرف خود عمل نکرده است.
 سمن ها و معضل نبود 

قانون مشخص
یکــی دیگــر از معضالتــی کــه 
ســازمان های مردم نهاد در ایران با آن 
مواجه هســتند و باعث بروز مشکالت 
زیادی شــده اســت نبودن یک قانون 
مشــخص اســت. با وجود اینکه بیش 
از دو دهه از تشــکیل و رسمیت یافتن 
ان جی اوهــا در کشــور می گــذرد، 
اما همچنان بــا فقدان قانــون جامع 
سازمان های مردم نهاد مواجه هستیم. 
پیرو عدم قانون، در حال حاضر فعالیت 
ســمن ها با تصویب نامه دولت انجام 
می شود درحالی که انتظار می رود برای 
رفع موانع و پیشبرد برنامه های سمن ها 
هرچه سریع تر قانون جامع سازمان های 
مردم نهاد به تصویب برسد تا این قانون 

روند فعالیت سمن ها را تسهیل کند.
اگر قوانین درســت و جامعی برای 
سمن ها تدوین شود آن ها می توانند به 
راحتی به فعالیت های خود ادامه دهند. 
این قانون می تواند شرایط حمایتی از 
آنان را به وضوح روشن کند و همچنین 
چارچوب فعالیت، وظایف و اختیارات 
آن ها را نیز دقیق و روشن مشخص کند 
و با این حساب کمتر شاهد پیش آمدن 

مشکالت برای این سازمان ها هستیم.
 روند کند صدور شناسه 

برای سمن ها 
معضل دیگری که برای ســمن ها 
در ایران وجود دارد رونــد کند صدور 
شناسه است. تا سال گذشته از ۳ هزار 
سمن موجود در کشور فقط ۳۰۰ سمن 
توانستند شناســه ملی دریافت کنند. 
البته همه سمن ها هم نیازی به دریافت 
شناسه ندارند. به عنوان نمونه سمن هایی 
که در حوزه محیط زیست یا جمع آوری 
اقالم برای نیازمندان فعال هستند، نیازی 
به دریافت حمایت های دولتی ندارند، 
به همین دلیل برای دریافت شناســه 
متقاضی نیستند؛ در مقابل سمن هایی 
متقاضی دریافت شناســه هستند که 
عالقه مند باشــند قراردادهایی را امضا 

کنند و مبالغی به حسابشان واریز شود.

تفاوت این سمن ها در مبادالت مالی 
است، بدین ترتیب سمنی که شناسه 
نداشته باشد، نمی تواند حساب بانکی 
افتتــاح کند و از حمایت هــای دولتی 
بهره مند شود؛ به عبارت دیگر سمن های 
جوانان برای اینکه بتواننــد با ارگانی 
قرارداد امضا و بودجه ای دریافت کنند 
باید شناسه ملی داشــته باشند، چون 
هر نهاد و ارگانی موظف اســت تنها به 
حساب رســمی پول واریز کند. با این 
حال در کل کشــور، حدود هزار سمن 
متقاضی دریافت شناسه اند که تقریباً 
کارهای بخش اندکی از آن ها انجام  شده 
است. همین کند بودن صدور شناسه 
باعث شده تا برخی از جوانان که به دنبال 
راه اندازی یک سازمان مردم نهاد هستند 
ناامید و دلسرد شوند و از خیر کار بگذرند.
در آخر اینکه وجود سمن ها می تواند 
از مشــکالت زیادی جلوگیــری کند. 
کارشناسان معتقدند حضور سمن ها و 
سازمان های مردم نهاد به ویژه در مورد 
آسیب های اجتماعی می تواند بسیار مهم 
باشد. با این حال در سال های اخیر دیده 
شده که برخی از این تشکل ها به دلیل 
فعالیت در حوزه های اجتماعی توقیف یا 
منحل شده اند. مسئوالن باید بدانند گذر 
کردن از برخی مسائل با اتحاد و اعتماد 
داشــتن به همین گروه های کوچک 
ممکن می شود. همان طور که در بسیاری 
از کشورهای دنیا سمن ها با کمک دولت 
توانسته اند به نتایج خوبی برسند اگر در 
ایران هم از این تشــکل ها حمایت های 
کافی و جامع به عمل آیــد قطعاً نتایج 
خوب و قابل توجهی را شاهد خواهیم بود. 

تسهیل صدور شناسه، وضع قانون متقن، معافیت های مالیاتی و ...
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یادداشت

علی ربیعی در یادداشتی با عنوان »به مناسبت 
روز جهانی سمن ها« نوشت: حوزه عمومی نحیف 
و فقدان میانجی های اجتماعی در ساحت های 
مختلف، فردگرایی منفی و بی ثباتی اجتماعی 

را به دنبال خواهند داشت.
به گزارش ایلنا، متن کامل یادداشت به این 

شرح است:
هشتم اســفندماه، روز جهانی سازمان های 
مردم نهــاد اســت.  هرچنــد در جوامع کهن 

سنت های قوی به خصوص با آموزه های دینی در 
این خصوص وجود داشته، اما سمن ها در اشکال 
مختلف و نویــن، تبدیل به یک ضــرورت برای 

زندگی در عصر جدید شده اند.
مردم بــرای زندگــی اجتماعــی، نیازمند 
مشــارکت در گروه ها، انجمن ها، ســندیکاها، 
اتحادیه ها و اجتماعات سیاســی، اجتماعی و 
فرهنگی متعدد هســتند و بدین سان زندگی 
اجتماعی و مشــارکت، در ابعــاد مختلف، جزء 

الینفک از حیات اجتماعی و پیونددهنده حوزه 
خصوصی و حوزه دولت محسوب می شوند.

یکی از مشکالت بنیادین جامعه ایران، فربهی 
دولت اســت. این بیماری »بزرگــی دولت« با 
قطورتر شدن لوله های نفت، همواره مزمن تر شده 
است. بزرگ بودن دولت، به مرور حوزه عمومی 
را نحیف تر کرده و حتی حوزه های خصوصی را 
هم درنوردیده است.مصاف جامعه مدنی و دولت 
یکی از خصوصیات ایران و جوامع شبیه به ایران 

است.  ضعیف بودن جامعه مدنی، ضعف بزرگ 
هر جامعه ای است. حوزه عمومی نحیف و فقدان 
میانجی های اجتماعی در ساحت های مختلف، 
فردگرایی منفی و بی ثباتی اجتماعی را به دنبال 
خواهند داشت.یکی از اصالحات ساختاری که 
متاســفانه به رغم اینکه طی برنامه های متعدد 
توسعه به آن اشاره شده اما به دو علت رفتارهای 
توده ســتایانه دولت و ناکارآمدی در اصالحات 
محقق نمی شــود، کوچک کردن دولت و اجازه 
تنفس دادن به حوزه هــای عمومی و خصوصی 
است.تسهیل گری دولت، برداشتن نگاه امنیتی 
و گسترش نهادهای مردمی به نفع همگان است.

 تجربه نشان می دهد نگاه همراه با سوءظن به 
عنوان یک زائده و مزاحم انگاری، عامل بازدارنده 

برای گســترش ســمن ها بوده اســت. هرچه 
نهادهــای میانجی قوی تر، جامعه بانشــاط  تر، 

باثبات تر و حمایت و اعتماد فزون تر می شود.
روز جهانی سازمان های مردم نهاد را گرامی 

می داریم.

یادداشتی از علی ربیعی 

سمن ها؛ ضرورت زندگی در عصر جدید 

یکی از معضالتی که 
سازمان های مردم نهاد در 
ایران با آن مواجه هستند 

و باعث بروز مشکالت 
زیادی شده است نبودن 

یک قانون مشخص است. 
با وجود اینکه بیش از دو 

دهه از تشکیل و رسمیت 
یافتن ان جی اوها در کشور 

می گذرد، اما همچنان 
با فقدان قانون جامع 

سازمان های مردم نهاد 
مواجه هستیم

داریوش مرادی مدیر، 
عامل شبکه آسیب های 

اجتماعی استان خوزستان: 
دولت بارها به سازمان های 

مردم نهاد قول داده بود تا از 
سمن ها مالیات نگیرد، اما 
تاکنون به حرف خود عمل 

نکرده است
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5 هزار دست فروش تهرانی 
ساماندهی شدند

مدیرعامل شرکت 
ســاماندهی صنایع و 
مشاغل شــهر تهران 
از ســاماندهی 5 هزار 
ر  د ش  و ســت فر د
روزبازارها خبر داد و شــایعه فــروش موزاییکی 
پیاده روها به دلیل ســاماندهی دست فروشان در 
برخی مناطق تهران و به خطر افتادن منافع برخی 

افراد دانست.
به گزارش فارس، قــدرت اهلل محمدی گفت: 
شایعاتی که درباره فروش موزاییکی پیاده روها به 
دست فروشان مطرح می شود در واکنش به ایجاد این 
روزبازارها از سوی کسانی بوده که منافع شخصی از 

دست فروشی داشتند. 
    

 سود هنگفت بیمه ها 
از خطاهای نسخه الکترونیک

معاون فنی و نظارت 
سازمان نظام پزشکی 
گفــت: آن طــور که 
کارشناسان اقتصادی 
تخمیــن می زننــد 
بیمه ها چندین هزار میلیارد تومان از اجرای نسخه 

الکترونیک سود داشته اند. 
به گــزارش اعتمادآنالین، علی ســاالریان 
اظهار کرد: بیمه ها هم از بابت حذف دفترچه ها، 
از بابت حذف نســخه خوانی و اینکه این طرح 
خوب اجرا نشــد و بســیاری از مردم خدمات 
درمانی را آزاد دریافت کردند. بیمه ها همیشه 
به دنبال ســود یک طرفه هستند و می خواهند 
بدون ایجاد لجستیک الزم طرح ملی را اجرایی 

کنند.
    

کاهش 5۰ درصدی مراجعات 
سرپایی ابتال به امیکرون

عضو ســتاد ملی 
مقابله بــا کرونــا از 
کاهش 5۰ درصدی 
مراجعات ســرپایی 
ابتال بــه امیکرون در 
مراکز درمانی بر اســاس مشاهدات میدانی خبر 

داد.
به گزارش ایرنا، دکتر مســعود مردانی گفت: 
موارد بستری براثر ابتال به امیکرون نیز در مراکز 
درمانی رو به کاهش است، اما بیمارانی که از یک 
ماه قبل در بخــش مراقبت های ویژه بســتری 

هستند، بدحال بوده و وضعیت خوبی ندارند.
    

5۰۰ میلیون تومان اعالم شد؛
 رقم باورنکردنی سرقت 

اموال شهری در هر شبانه روز
عضو شورای شهر 
تهران گفــت: در قبال 
سرقت شــبانه روزی 
حداقل 5۰۰ میلیون 
تومان در شبانه روز بر 
اســاس برآورد برخی از مدیران شهری از امکانات 

شهر مسئول هستیم.
به گزارش خبرنگاران جوان، ناصر امانی گفت: 
گزارش هایی درباره سرقت اموال و امکانات شهری 
حتی قطعات پل ها، گاردیل ها و ستون ها تا درب و 
دریچه انشعابات شــهری و تابلو های راهنمایی در 

سطح شهر تهران اعالم شده است.
    

آزمون مجازی دانشجویان 
علوم پزشکی بی اعتبار شد

معاونت آموزشی 
وزارت بهداشت اعالم 
کرد: همــه کالس ها 
نشــکده ها و  در دا
دانشــگاه های علوم 
پزشکی باید حضوری برگزار شــود و آزمون های 

غیرحضوری و مجازی از درجه اعتبار ساقط است.
به گزارش مهر، ابوالفضل باقری فرد در نامه ای 
خطاب به دانشــگاه های علوم پزشکی اعالم کرد: 
»با توجه به شرایط یک ماه گذشته کشور و مجازی 
شــدن آموزش برخی دروس و واحدها به صورت 
موقت مجدداً تأکید می شــود با مصوبه ستاد ملی 
مقابله با کرونا، همــه کالس ها در تمام مقاطع باید 

حضوری برگزار شود.
ضمناً از تاریخ )۸ اسفند ۱۴۰۰( هرگونه امتحان 
غیرحضوری و مجازی برای دانشجویان داخلی یا 
بین المللی از درجه اعتبار ساقط است. مسئولیت 
اجرایی این دستورالعمل به عهده معاونان آموزشی 

دانشگاه ها است.
 

از گوشه و کنار

بعد از اما و اگرهایی که در رابطه با تعیین تکلیف بیش از 25۰ تن ســرم تاریخ 
گذشته در گمرک وجود داشت، درنهایت سازمان اموال تملیکی نسبت به انهدام این 

محموله دارویی اقدام کرده است.

به گزارش ایسنا،  ماجرای سرم های تاریخ گذشته از زمانی شروع شد که تابستان 
امسال مسئوالن گمرک ایران از وجود 5۰۰ تن سرم دپو شده در گمرک خبر دادند، 
ارونقی، معاون وقت فنی گمرک ایران اعالم کرده بود که حدود 25۰ تن از این سرم ها 
مربوط به پنج ســال پیش بوده و ظاهراً تاریخ انقضای آن تمام و یا رو به پایان است، 
همچنین حدود 2۸۰  تن دیگر نیز از یک سال قبل برای بیماران دیالیزی وارد کشور 

شده، اما تعیین تکلیفی نشده بود.
درنهایت در شهریورماه، طی بازدید معاونان دادستان تهران از گمرک تهران و 
انبارهای عمومی، در کنار سایر اقالم سالمت محور موضوع سرم های تاریخ گذشته 
و همچنیــن دارای تاریخ مصرف موردتوجه قرار گرفت و مقرر شــد با ورود وزارت 
بهداشت تعیین تکلیف شود؛ به گونه ای که 25۰ تن ســرم تاریخ گذشته تحویل 
سازمان اموال تملیکی شده و 2۸۰ تن ســرم دیگر که مربوط به بیماران دیالیزی 

بود نیز به سرعت از سوی وزارت بهداشت بررسی و در صورت صدور مجوز از گمرک 
ترخیص شود.این در حالی است که تازه ترین اعالم اجتهادی، رئیس سازمان اموال 
تملیکی از این حکایت دارد که اخیراً 25۹ تن سرم تاریخ گذشته که در شهریورماه 

امسال در اختیار این سازمان قرارگرفته بود، منهدم شده است.
در جریان این سرم های تاریخ گذشته مسائل دیگری مطرح بود ازجمله اینکه 
گفته می شد می تواند برای مصارف ثانویه و غیرانسانی مورداستفاده قرار گیرد و یا 
میرمعینی، معاون پیشین سازمان اموال تملیکی تأکید داشت که باید طبق قانون، 
وزارت بهداشت این اقالم دارویی را تحویل گرفته و تعیین تکلیف کند، درعین حال 
که او معتقد بود امحای این سرم ها هزینه ای حدود 25۰ میلیون تومان می تواند به 

همراه داشته باشد.  
این البته تنها حاشیه سرم های وارداتی در سال جاری نبود و از مردادماه امسال 
که به دلیل کمبود و نیاز داخلی، واردات ســرم آغاز شد، به دلیل ناهماهنگی های 
موجود در واردات اقالم دارویی، ترخیص حدود ۱۳۰۰ تن سرم با مشکل مواجه شد 
و مدت ها محل مناقشه وزارت بهداشــت و گمرک بود که درنهایت ترخیص آن در 

دستور کار قرار گرفت.  

پایان اما و اگرهای گمرک و وزارت بهداشت؛

۲5۰ تن »سرم« منهدم شد


