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 بدون الزام هم
 ماسک بزنید

استفاده از ماســک در برخی کشورهای اروپایی و 
آمریکایی اختیاری شــده، اما توصیه های جهانی 
همچنان اســتفاده از ماســک برای پیشگیری از 
ابتال به کرونا و دیگر بیماری های عفونی و تنفسی 
است. متخصصان معتقدند؛ پس از شیوع کرونا در 
جهان، مداخالت بهداشت عمومی غیر دارویی مانند 
استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی منجر 
به کاهش برخی از بیماری های عفونی و ویروسی 
شده است. هندوســتان تایمز در این باره نوشت: 
 )COPD(موارد ابتال به بیماری انسداد مزمن ریه«
و ذات الریه غیرکووید-1۹ تقریبا به میزان ۴۰درصد 
در سراسر کانادا کاهش یافته که به دنبال استفاده 
از ماسک، شست وشوی دســت ها و فاصله گذاری 
فیزیکی صورت گرفته اســت. این در حالی است 
که پس از شــروع همه گیری کرونا، بســیاری از 
مناطق سراسر جهان شــاهد کاهش تقاضا برای 
خدمات مراقبت های بهداشــتی ازجمله دریافت 
خدمات مراقبت های فوری و بســتری شــدن در 
بیمارستان بودند.« در بخش دیگری از این گزارش 
آمده است: »در ابتدا این کاهش، ناشی از اقدامات 
سختگیرانه قرنطینه عنوان می شد و اینکه بیماران 
به دلیل ترس از ابتــال به کرونا بــه مراکز درمانی 
مراجعــه می کنند اما در ماه هــای اخیر با کاهش 
الزام به رعایت دستورالعمل های بهداشت عمومی 
و با وجود افزایش مراجعات بــرای بیماری قلبی، 
مراجعه بیمــاران مبتال به امــراض و عفونت های 
تنفسی ناشی از ویروس های غیرکووید-1۹ روند 
صعودی نداشــته و این یافته ها نشان می دهد که 
رعایت داوطلبانه و غیراجباری دستورالعمل های 
بهداشت عمومی، ممکن است همزمان با ورود به 
فاز بومی کووید-1۹، نقشی مستمر در مهار عفونت 
و بیماری های ویروسی داشته باشد. مثال در کانادا، 
افزایش ساالنه و معمول عفونت های آنفلوآنزا طی 2 
فصل زمستان از آغاز همه گیری رخ نداده است.« در 
ایران هم در زمستان۹۹ آمار ابتال به سرماخوردگی 
و آنفلوآنزا نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. 
هرچند که این آمارها در زمستان امسال افزایشی 
بود که البته شیوع پیک اومیکرون با عالئم مشابه 
سرماخوردگی هم در این افزایش تأثیر داشت. دلیل 
کاهش بیماری های ویروســی و عفونی در ایران 
هم استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری های 
فیزیکی عنوان می شود، اما مدتی است که میزان 
رعایت پروتکل های بهداشــتی در کشور ما آمار 
مناسبی ندارد و پوشش ماســک به 6۰درصد هم 
نمی رســد. الزامات رعایت پروتکل ها در کشور ما 
هنوز حذف نشده و همچنان ضروری است اما مردم 
در حال بازگشت به زندگی عادی هستند و همین 
حاال هم در ترددها و ازدحام  روزانه، بخشی از آنها 
نه ماســک می زنند و نه فاصله گذاری ها را رعایت 
می کنند. این در حالی اســت که بــا وجود حذف 
الزامــات رعایت پروتکل ها در برخی کشــورهای 
اروپایی و آمریکایی، اما کارشناسان و متخصصان 
حــوزه بهداشــت معتقدنــد؛ با توجه به شــدت 
بیماری زایی ســویه اومیکرون و زیرســویه های 
آن باید رویکــرد کاهش محدودیت هــای کرونا، 
محتاطانه تر صورت بگیرد. در کانادا الزام استفاده 
از ماسک در فضاهای سرپوشــیده لغو شده و در 
رستوران ها، سالن های بازی و ورزشی و سالن های 
سینما،گذاشتن ماسک انتخابی است. تنها در بخش  
مراقبت های بهداشتی، مطب پزشکان و درصورت 
تماس با بیماران استفاده از ماسک ضرورت دارد. 
البته وب سایت رسمی دولت کانادا بر تداوم استفاده 
از ماســک توصیه می کند و در این باره می نویسد: 
»حتی اگر استفاده از ماسک اجباری نباشد زدن 
ماســک یک الیه، محافظتی اســت و درصورت 
واکسن زدن هم افراد باید در مکان های مشترک 
با افراد خارج از خانواده خود ماسک بزنند و استفاده 
از آن در محیط های شــلوغ هم به شــدت توصیه 
می شود.« در فرانسه هم از روز گذشته )1۴مارچ( 
الزام اســتفاده از ماسک حذف شــد. نخست وزیر 
فرانسه با اشاره به تزریق دوز چهارم به افراد باالی 
۸۰ســال که بیش از 3 ماه از تزریق دوز قبلی آنها 
گذشته درباره کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی 
توصیه کرده که »افراد همچنان از ماسک استفاده و 
فاصله اجتماعی با دیگران را رعایت کنند. دوری از 
حضور در محیط های شلوغ و بدون تهویه مناسب 
هم می تواند خطر ابتال به بیمــاری کووید-1۹ را 
کاهش دهد.« ایالت اوهایوی آمریکا هم استفاده از 
ماسک را در محیط های عمومی اختیاری و تنها در 
محیط های مراکز مراقبت های بهداشتی، مکان های 
آزمایش کووید-1۹، مراکــز مراقبت از کودکان و 
حمل ونقل عمومی ضروری اعالم کرده اســت. در 
دانشگاه این ایالت، دانشجویان، استادان، کارکنان 
و بازدیدکننــدگان خودشــان تصمیم  می گیرند 
که از ماسک اســتفاده کنند یا خیر، اما همچنان 
توزیع ماســک در بخش های مختلف محوطه این 
دانشگاه ادامه دارد. البته مقامات اوهایو هم از مردم 
می خواهند تا اقدامات احتیاطی و پوشش ماسک 
را مدنظر داشته باشند و دریافت تمام واکسن ها و 
واکسن های تقویت کننده را فراموش نکنند. دیر یا 
زود الزامات رعایت پروتکل های بهداشتی مقابله با 
کرونا در ایران هم اختیاری خواهد شد اما بهداشت 
فردی و رعایت پروتکل ها نباید از سوی مردم نادیده 
گرفته شود. رضا هاشمیان، متخصص بیماری های 
عفونی در این زمینه به پانــا گفته:»ویروس کرونا 
بســیار ویروس پیچیده ای اســت و ممکن است 
جهش های جدیدی از خود نشان دهد. این تصور 
که کرونا تمام شده اشتباه است. همچنان باید در 
برابر ویروس کرونا آمادگی الزم را داشته باشیم و 
مراقبت ها را انجام دهیم تا ایمنی جامعه افزایش 
پیدا کند. این امر هم به رعایت شیوه نامه بهداشتی 
و تزریق دوز یادآور واکســن کرونا بســتگی دارد. 
توصیه ما به مردم این است که با توجه به در پیش 
بودن ایام نوروز، همه پروتکل ها و دستورالعمل های 
بهداشتی کرونا به ویژه استفاده از ماسک را رعایت و 

از مسافرت های غیرضروری، پرهیز کنند.«

سالمت

کالهبرداری در پوشش کمک های خیرخواهانه
مؤسس دبیرخانه ترویج کار داوطلبانه در گفت وگو با همشهری، روش های تشخیص اصالت نهادهای مردمی برای کمک مالی را توضیح می دهد

چند عکــس تأثیرگــذار از 
یــک محلــه فقیرنشــین، 
خانه ای که بدبختی از ســر و 
رویش می بــارد، کودکی که 
دمپایی هایش پاره اســت و اشک  در چشمانش 
حلقه زده، یک متن غم انگیز و در نهایت شماره 
حســاب بانکی کــه از مخاطبــان می خواهد 
کمک های مالی شــان را واریز کننــد. اغلب هم 
زمان محدود اســت و خانواده به کمک شدیدی 
نیاز دارد. هیچ کس اما نه هویــت این کودک را 
می شناسد، نه می داند آن محله در کدام منطقه 
جغرافیایی واقع شده و نه از اصالت شماره حساب 

بانکی خبر دارد.
کالهبرداری به نام مؤسسه های خیریه، پرونده  
قطوری در مراجع قضایــی دارد؛ هر چند وقت 
یک بار هم یکی از این پرونده ها خبری می شود: 
»کالهبرداری اینترنتی به بهانه دریافت نذورات 
و کمک به نیازمندان«، »سودجویی مؤسسه های 
خیریه جعلی در فضای مجازی«، »کالهبرداری 
در پوشــش خیریه درمانی« و... . فضای مجازی 
حاال مکان مناســبی برای پهن کــردن دام این 
مؤسسه های جعلی شده است. شــرایط زمانی  
برایشان مهیاتر می شــود که عیدی در راه باشد، 
مدارس در حال بازگشــایی باشند یا حتی سیل 
و زلزلــه ای رخ داده باشــد. آن زمــان مردم در 
آماده ترین حالت برای سودجویی این افراد قرار 
دارند. نیروی انتظامی هر بار که جزئیات پرونده ای 
را منتشر می کند، به طور مداوم نسبت به فعالیت 

برخی از مؤسسه های جعلی هشدار می دهد.
آبان ماه امســال بود که رئیس مرکز تشخیص و 
پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای نیروی 
انتظامی خبر از دســتگیری افــرادی داد که در 
پوشــش خیریه های بین المللــی از مردم برای 
کمک به نیازمندان، پول جمــع می کردند. آنها 
فعالیت شــان را خارج از ایران انجــام می دادند.
به گفته علی محمد رجبی، ســودجویان در این 
شــیوه کالهبرداری با بررســی صفحات افراد 
مختلف در شــبکه های اجتماعی و شناســایی 
عالقه مندی آنها، قربانیان را شناسایی و برای آنها 
پیام هایی با مضمون کمک به خیریه ها ارســال 
می کنند. آنها در لوگــوی صفحات مجازی خود 
از تصاویر سازمان های خیریه بین المللی استفاده 

می کنند و به این شکل به دنبال جلب اعتمادند.
برخــی از این مؤسســه ها برای جلــب اعتماد 
مردم از نام افراد مشــهور و معتبر مثل بازیگران، 
هنرمندان، ورزشکاران و... اســتفاده می کنند، 
فیلم های تلخ و تأثیرگــذار را در فضای مجازی 
منتشــر می کنند و در این میان هــم بر مناطق 
شناخته شــده از ســوی مردم مثل استان های 
جنوب و جنوب شرقی کشــور دست می گذارند. 
پیش از این، پلیس فتــا تنها در یکی از پرونده ها 
متوجه کالهبرداری 15۰میلیون تومانی شده بود 
که در قالب جمع آوری هزینه های درمان بیماران 

صعب العالج به دست آمده بود.
برخی از این مؤسســه ها برای شناخته تر شدن، 
دست به تبلیغات گسترده ای می زنند و همزمان 
با حادثه ای مثل ســیل یا زلزله، تورشان را پهن 

می کنند و پول ها را جمع. نیــروی انتظامی در 
همین زمینه اعالم کرده که برخی از مؤسسه ها 
در فضای مجــازی با عنوان کمــک به کودکان 
بی سرپرســت، خرید جهیزیه برای خانواده های 
نیازمند، خرید چادر برای زلزله زدگان و... فعالیت 
می کنند، اما نه مجوزی دارند و نه حتی از اعتبار 
اجتماعی برخوردارند. ماجرا تنها به فضای مجازی 
محدود نمی شــود، گروهی از این مؤسسه ها که 
اغلب ناشناخته اند با دسترسی به شماره های تلفن 
همراه و حتی شماره های ثابت، به طور مستقیم با 
افراد تماس می گیرند و بــا معرفی خیریه خود، 
درخواســت کمک مالی می کنند که البته تعداد 

آنها در حال افزایش است.

چطور از اصالت خیریه ها مطمئن شویم؟
از نیمه های اســفند، هفته نیکوکاری آغاز شده 
است و همین مناســبت، فرصت مناسبی برای 
کمک های داوطلبانه به گروه های هدف اســت. 
در ایــن وضعیــت، خیلی ها برای ســودجویی، 
وارد میدان می شــوند. احمد بختیاری، مؤسس 
دبیرخانه ترویج کار داوطلبانه و رئیس شــبکه 
ملی امداد و نجات تشــکل های جوانان است.  او 
در گفت وگو با همشهری درباره نحوه شناسایی 
مؤسسه های مردم نهاد برای اختصاص کمک مالی 
توضیح بیشــتری می دهد. به گفته او، بیشترین 
چالش مؤسسه های مردمی در بخش کمک های 
نقدی و غیرنقدی است؛ یعنی جایی که افراد باید 
پول پرداخت کنند: »برخی از مؤسسه های مردمی 
نیمه دولتی اند؛ مثل هالل احمر و کمیته امداد و 
بهزیستی که غالبا شماره  حساب های 3 رقمی و 
۴رقمی دارند و همه به آنها کمک می کنند. گروه 
دیگر، مؤسسه ها و انجمن های خیریه ای هستند 
که رسمی اند و مجوز فعالیت دارند. گروه سومی 
هم هســتند که مجوز ندارند، اما فعال  هستند. 
آمارها نشــان می دهد که حدود 3۰هزار تشکل 
مردمی و خیریه مجوز فعالیت دارند و به همین 
اندازه هم بدون مجوز مشــغول فعالیت هستند. 
حاال سؤالی که پیش می آید این است که به کدام 
مؤسسه با چه ویژگی هایی باید کمک کرد تا پول 
در قالب کمک نقدی یا غیرنقدی به دست گروه 
هدف برسد؟« بختیاری در توضیح این موضوع 
می گویــد: »افراد باید در انتخاب مؤسســه های 
مردمی و خیریه ها دقت داشته باشند. نخستین 
نشــانه هم مجوز فعالیت این مؤسسه هاســت؛ 
چراکه حتی اگر بعدها مشخص شد که پول برای 
گروه هدف صرف نشــده، امکان پیگیری وجود 
دارد. هم اکنون چند ارگان ازجمله وزارت کشور، 
بهزیستی و وزارت ورزش و جوانان، مجوز فعالیت 
مؤسسه های مردمی و خیریه ها را صادر می کنند. 
قبال نیروی انتظامی هم مجوز صادر می کرد، اما 
حاال این کار را نمی کنــد و تنها مجوزهایی را که 
قبال صادر کرده، تمدید می کند.« به گفته او، قبال 
مؤسسه های مردمی، تنها با همان مجوزهایشان 
فعالیت می کردند و دیگر نیازی به ثبت شرکتی 
نبود؛ یعنی شناسه ملی هم نداشــتند، حاال اما 
باید حتما شناسه ملی هم داشته باشند و بانک ها 
براساس همین شناســه، به نام همان مؤسسه، 

حساب بانکی باز می کنند. بنابراین داشتن مجوز و 
شناسه ملی برای اطمینان از اصالت این نهادهای 
مردمی مهم است و افراد در همان ابتدا می توانند 
از مؤسسه موردنظرشان، مشاهده مجوز و شناسه 
ملی را درخواســت کنند. آمارها نشان می دهد 
که بیش از ۹هزار مؤسســه مردمــی از وزارت 
کشور و استانداری ها، بیش از 12هزار مؤسسه از 
بهزیستی و حدود ۴تا 5هزار مؤسسه از سازمان 

ورزش و جوانان مجوز فعالیت گرفته اند.

شفافیت مالی، شــرط کمک به مؤسسه ها 
و خیریه ها

بختیاری می گوید شــرط اول بــرای اطمینان 
از فعالیت های یک مؤسســه مردمــی و خیریه، 
شفافیت مالی اســت: »مؤسسه ای که به درستی 
فعالیت می کنــد، باید در دوره های مشــخص 
گزارش مالی اش را منتشــر کنــد؛ درحالی که 
اکنون بخشی از تشکل ها و مؤسسه های خیریه، 
گزارش های مالی شان را منتشر نمی کنند؛ حتی 
گاهی اوقات مشاهده می شــود که این کار را بلد 
هم نیستند و آموزشــی ندیده اند. برخی از آنها 
عنوان می کنند که نیرویی برای این کار ندارند. 
به طور کلی این مسئله در کشــور ضعیف است 
و حاال در میان گروه های مردمی و تشکل ها هم 
دیده می شود. هیچ کس به آنها آموزشی نداده و 
زمانی که مجوز فعالیت می گیرند به صورت یک 
پی دی اف ســاده به آنها آموزش های معمولی و 
ابتدایی داده می شــود.«  حاال سؤال اینجاست 
که مردم چطور می توانند بــه این گزارش های 
مالی دسترســی پیدا کنند؟ مؤسس دبیرخانه 
ترویج کار داوطلبانه به این سؤال پاسخ می دهد و 
می گوید: »مطالبه گری مخاطبان این مؤسسه ها 
که همان مردم هســتند، این تشکل ها را مجبور 
می کند تا گزارش های مالی شان را منتشر کنند؛ 
یعنی آنها به این نتیجه می رسند که برای جلب 
مشــارکت مردمی، مکانی را درنظر بگیرند که 
در آن گزارش هایشــان را منتشر کنند. این فضا 
می تواند در فضــای مجازی مثــل صفحه های 
اینســتاگرام و تلگرام و... باشــد یا می تواند در 
وب سایت شــان قرار گرفته شــود. گزارش های 
شفاف مالی آنقدر مهم اســت که حتی برخی از 
هنرمندان شناخته شــده که در این زمینه فعال 
هســتند و مردم به اعتبار آنها، کمک های مالی 
می کنند هم گــزارش  فعالیت هــای مالی را در 
گروه های مشخصی که دارند، منتشر می کنند؛ 
حتی ســازمان های عمومی مثل هالل احمر هم 
این کار را می کنند که مثال بــرای طرح نذر آب 
این میزان پول جمع آوری شده و در این بخش ها 
هزینه شده اســت.« بختیاری می گوید: »تنها 
تشــکل هایی که پول های مردم را در جای دیگر 
هزینه می کنند، تمایلی به انتشار گزارش هایشان 
ندارند؛ البته در میان آنها هستند گروه هایی که از 
روی ناآگاهی اقدام به این کار نمی کنند. تعدادی 
هم به دلیل غیررســمی بودن و اینکه موظف به 
پاســخگویی به ســازمان امور مالیاتی نباشند، 
خودشان را موظف به انتشــار گزارش های مالی 

نمی دانند.«

حدود 40درصد از مؤسسه های خیریه قابل 
نظارت نیستند

یکی از راه های جلوگیری از سوءاســتفاده های 
مالی از ســوی مؤسســه های جعلی نظارت بر 
آنهاســت. با این حال گفته می شود که با توجه 
به حجم باالی این تشکل ها و غیررسمی بودن 
برخی از آنها، امکان نظــارت بر همه آنها وجود 
ندارد. ایــن نکته مورد تأکید بختیاری اســت. 
او می گوید که در تمام دنیا، مســئله نظارت بر 
تشــکل ها تبدیل به یک چالش شــده؛ چراکه 
حدود 3۰تا ۴۰درصد از مؤسســه های خیریه 
قابل کنترل نیســتند. در ایران 3۰هزار تشکل 
فعال اســت که نظارت دقیقی نمی توان بر همه 
آنها داشــت. باید به این نکته هم توجه شود که 
این تشــکل ها بنگاه های اقتصادی نیستند که 
بتوان از راه های مختلف آنهــا را رصد کرد یا به 
آنها فشار وارد کرد. مؤسس دبیرخانه ترویج کار 
داوطلبانه تأکید می کند کــه می توان از ابزاری 
مانند تمدید نکردن مجوز این تشکل ها در مقابل 

ارائه گزارش های شفاف استفاده کرد.

اهمیت بازدید حضوری از خیریه ها
 با همه اینها توصیه بختیاری به کسانی که قصد 
مشارکت مالی یا غیرمالی در تشکل های مردمی و 
خیریه ها را دارند این است که حتما پیش از شروع 
کمک هایشــان، به صورت حضوری از مؤسســه 
موردنظر بازدید کنند: »سازمان های مردم نهادی 
که داوطلب نمی پذیرنــد یا از حضــور افراد به 
مکان شــان اســتقبال نمی کنند، حتما ایرادی 
دارند و نباید خیلی مطمئــن برای کمک به آنها 
اقدام کرد. ترجیح این است که افراد پول هایشان 
را در جایــی هزینه کننــد کــه از فعالیت های 
خیرخواهانــه محل مورد نظر اطمینان داشــته 
باشند و بتوانند راحت در محل رفت وآمد کنند.« 
بســیاری از مؤسســه های خیریه و تشکل های 
مردمی در فضــای مجازی فعال  هســتند. آنجا 
شــرایط خوبی برای ارتباط با مخاطبان فراهم 
اســت و مخاطبان به صورت آنالیــن و در همان 
لحظه می توانند کمک های مالــی را درصورت 
درخواست های آن مؤسسه، واریز کنند. اما همین 
شرایط می تواند زمینه سوءاستفاده های فراوانی 
را هم ایجاد کند. بختیاری در این زمینه توضیح 
می دهد و در عین حال که به رشــد قابل توجه 
این مؤسسه ها در فضای مجازی اشاره می کند، 
می گویــد: »برخی از این گروه ها از احساســات 
مردم سوءاســتفاده می کنند و خیلی ها را هم به 
دام می اندازند. ما نمونه این نوع سوءاســتفاده ها 
را در سیل نوروز ۹۸شــاهد بودیم. من آن زمان 
نماینــده هماهنگ کننده تشــکل ها در هالل 
احمر بودم و در ســازمان مدیریــت بحران هم 
فعالیت هایی می کردم. در همان سال، نزدیک به 
۸۰تا ۹۰حساب بانکی مشکوک که برای کمک 
به سیل زده ها اعالم شده بود، مسدود شد. نکته 
اینجاست که تنها نیمی از صاحبان این حساب ها، 
برای پیگیری مسدود شــدن حساب های بانکی 
مراجعــه کردند و نیم دیگــر، هیچ وقت مراجعه 
نکردند که نشــان می دهد حساب ها جعلی بوده 

اســت.«  به گفته او، گاهی افراد شناخته شــده 
اقدام به جمع آوری کمک مالــی می کنند. این 
شــاید از نظر عمومی اتفاق خوبی باشد، اما نکته 
اینجاســت که این افراد تخصص کافی ندارند؛ 
یعنی ممکن اســت پول مردم را هدر دهند و در 
جایی که واقعا نیاز نیست، هزینه کنند؛ درحالی که 
یک تشــکل که فعالیت مشــخص و تخصصی 
دارد، دقیقا می داند که فــالن منطقه با توجه به 
شــرایطی که دارد به چه کمک هایی نیاز دارد: 
»ما شاهد هستیم که در بســیاری از موارد 5۰تا 
6۰درصــد کمک های مردمــی در حوادث هدر 
می رود؛ این مســئله در خارج از شرایط بحران 
هم دیده می شــود. افراد متخصــص با توجه 
به فرهنــگ و قومیت مردم یــک منطقه برای 
کمک اقدام می کنند؛ درحالی که خیلی از افراد 
غیرمتخصص با دیدگاه زندگی شهری، مثال به 
یک روســتا می روند و انتظار تغییرات اساسی 
دارند. موردی داشــتیم که یکی از خیران برای 
یک کودکی در روستا، اسباب بازی برده بود که 
حتی آن کودک نمی دانســت چطور باید با آن 
بازی کند. تشکل های رسمی، نقش قابل قبولی 
در هدایت درست کمک های مالی مردم دارند.« 
بختیاری حتی مواردی از کمک های مردمی را 
که به صورت پیام هایی در اینستاگرام و واتساپ 
منتشــر می شــود تأیید نمی کند. او می گوید 
ممکن است این پیام ها از افراد شناخته شده ما 
فرستاده شود، اما خیلی وقت ها منبع اولیه آن 
مشخص نیست و افراد به اعتبار شخص دیگری 
اقدام به انتشار آن پیام کرده اند: »خیلی وقت ها 
در گروه هــای خانوادگی چند نفر یــا خانواده 
درنظر گرفته می شوند و برای کمک به آنها پول 
جمع می شود. این مسئله قابل تحسین است، اما 
زمانی که کمک ها فراتر از یک گروه خانوادگی 

برود، می تواند مشکل ساز شود.«

راه اندازی ســامانه ای برای شناســایی 
تشکل های مردمی اصالت دار 

حاال در راستای ایجاد مسیری برای کمک های 
مردمــی، دبیرخانــه ترویــج کار داوطلبانه، 
سامانه ای برای معرفی این تشکل های مردمی 
و خیریه هــا راه اندازی کرده که قرار اســت از 
حدود 2هفته دیگر، در دســترس قرار گیرد. 
بختیاری در این زمینه می گوید: »این سامانه، 
با هدف معرفی تشکل های مجوزدار راه اندازی 
شده است؛ به این صورت که افراد اگر بخواهند 
کار داوطلبانه حضوری داشته باشند، می توانند 
اقدام به ثبت نام در این سامانه کنند و براساس 
تخصص شــان به آنها تشــکل یا مؤسسه ای 
معرفی می شود. اگر هم تمایل به کمک مالی 
دارند، فضایی ایجاد شــده تا گــزارش مالی 
مؤسسه های مختلف در دسترس قرار گیرد و 
افراد براساس پروژه های تعریف شده، در بخش 
موردنظرشان کمک  مالی کنند. در این سامانه، 
تأکید شــده که تنها مؤسسه ها و تشکل هایی 

که مجوز خود را روی سامانه 
قــرار می دهنــد، می توانند 
مشــارکت داشــته باشند.«
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احمد بختیاري، 
موسس دبیرخانه 

ترویج کار داوطلبانه:

 افــراد بایــد در انتخاب 
و  مردمي  موسســه هاي 
خیریه ها دقت داشته باشند، 
اولین نشــانه هــم مجوز 
فعالیت این موسسه هاست، 
چرا که حتي اگــر بعدها 
مشخص شد که پول براي 
گروه هدف صرف نشــده، 

امکان پیگیري وجود دارد.

موسسه اي که به درستي 
فعالیت مي کنــد، باید در 
دوره هاي مشخص گزارش 
مالي اش را منتشر کند؛ در 
حالي که اکنون بخشي از 
تشــکل ها و موسسه هاي 
خیریــه، گزارش هــاي 
مالي شــان را منتشــر 
گاهي  حتــي  نمي کنند؛ 
اوقات مشاهده مي شود که 
این کار را بلد هم نیستند 
و آموزشي ندیده اند. برخي 
از آنها عنوان مي کنند که 
نیرویي براي این کار ندارند.

حدود 30 تــا 40 درصد از 
موسســه هاي خیریه قابل 
کنترل نیســتند. در ایران 
30 هزار تشکل فعال است 
که نظارت دقیقي نمي توان 
بر همه آنها داشت. باید به 
این نکته هم توجه شود که 
این تشــکل ها بنگاه هاي 
اقتصادي نیستند که بتوان از 
راه هاي مختلف آنها را رصد 
کرد یا به آنها فشار وارد کرد.

سازمان هاي مردم نهادي 
که داوطلب نمي پذیرند یا 
از حضور افراد به مکان شان 
حتما  نمي کنند،  استقبال 
ایرادي دارند و نباید خیلي 
مطمئن براي کمک به آنها 
اقدام کرد. ترجیح این است 
که افراد پول هایشان را در 
جایي هزینــه کنند که از 
فعالیت هــاي خیرخواهانه 
محل مورد نظر اطمینان پیدا 
کنند و بتوانند به راحتی در 

محل رفت و آمد کنند.

نـمـــونه بـرخـــي از 
سوءاستفاده ها را در سیل 
نوروز 98 شــاهد بودیم.  
در همان ســال، نزدیک 
به 80 تا 90 حساب بانکي 
مشکوك که براي کمک به 
سیل زده ها اعالم شده بود، 
مسدود شد، نکته اینجاست 
که تنها نیمي از صاحبان این 
حســاب ها، براي پیگیري 
مسدود شدن حساب هاي 
بانکي مراجعه کردند و نیم 
دیگر، هیــچ وقت مراجعه 
نکردند که نشان مي دهد 
حساب ها جعلي بوده است.

سامانه اي با هدف معرفي 
تشــکل هاي مجــوزدار 
راه اندازي شــده است، به 
این صورت کــه، افراد اگر 
بخواهنــد کار داوطلبانه 
حضوري داشــته باشند، 
مي توانند اقدام به ثبت نام 
در این ســامانه کنند و بر 
اساس تخصص شان به آنها 
تشکل یا موسسه اي معرفي 
مي شود. اگر هم تمایل به 
کمک مالي دارند، فضایي 
ایجاد شده تا گزارش مالي 
موسســه هاي مختلف در 
دســترس قــرار گیرد و 
افراد بر اساس پروژه هاي 
تعریف شده، در بخش مورد 

نظرشان کمک  مالي کنند.


