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۵۰درصد هورالعظیم آبگیری شد
اســتاندار خوزستان 
گفت: روز گذشــته بازدید 
هوایی از تاالب هورالعظیم 
و پنج حوضچــه این تاالب 
داشتیم، حوضچه یک و پنج 

تاالب به دلیل سطح ارتفاعی که دارند به طور کامل 
آبگیری نمی شوند. به گزارش ایلنا، قاسم سلیمانی 
دشتکی اظهار کرد: در حال حاضر آب از مسیر کرخه 
رهاسازی شــده و ۵۰ درصد آبگیری صورت گرفته 
است. حوضچه های ۲، ســه و چهار باالی ۸۰ درصد 
آبگیری شدند. او افزود: طبق مصوبه ستاد سازگاری 
با کم آبی مقررشده بود ۲۵۰ میلیون مترمکعب آب به 
هورالعظیم برسد تاکنون حدود ۵۰ میلیون مترمکعب 
رسیده و تا شهریورماه ســال جاری تالش می کنیم 
حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب رسانی انجام شود .

    
در دو ماه نخست سال جاری رقم خورد

مرگ ۲۵۹۶ نفر بر اثر حوادث 
رانندگی در کشور 

ســازمان پزشــکی 
قانونی کشــور اعالم کرد: 
در دوماهه نخســت سال 
جاری دو هزار و ۵۹۶ نفر در 
حوادث رانندگی جان خود 

را از دست دادند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشــته که ۱۹۸۰ نفر بود، ۳۱.۱ درصد رشد 
داشته است. از این تعداد ۲ هزار و ۸۹ نفر مرد و ۵۰۷ 
نفر زن بودند. به گزارش ایرنا، بر اســاس این گزارش 
در دوماهه امسال بیشترین آمار تلفات تصادفات به 
ترتیب مربوط به استان های فارس با ۲۴۰ و سیستان و 
بلوچستان با ۱۹۴ و تهران با ۱۷۸ و کمترین آن مربوط 
به استان های ایالم با ۱۷، کهگیلویه و بویراحمد با ۳۱ و 

خراسان شمالی با ۳۴ فوتی بوده است.
    

اختالالت اضطرابی و ُخلقی، 
بیشترین آسیب در میان دانش آموزان

مدیرکل دفتــر زنان و 
امور خانــواده قوه قضائیه 
درباره بیشــترین آسیبی 
که دانــش آمــوزان با آن 
درگیر هستند و میزان آن 

در ســامانه نماد قابل توجه است، گفت: بیشترین 
اختاللی کــه دانش آموزان با آن مواجه هســتند، 
اختــالالت اضطرابی و ُخلقی اســت، زیــرا نظام 
آموزشی ما خود عامل اســترس است. به گزارش 
ایلنا، علی محمد زنگانه در خصوص انواع آسیب های 
که در برخی دانش آموزان وجود دارد، گفت: عمدتاً 
اختالالت اضطرابی، افســردگی، نقــص در انجام 
تکالیف و مواردی از قبیل سوءاستفاده های روحی- 

روانی در برخی دانش آموزان وجود دارد.
    

نجات ۱۰ نفر از شهروندان گرفتار 
در سیل

و  کنتــرل  مرکــز 
عملیــات  هماهنگــی 
ســازمان امــداد و نجات 
جمعیت هالل احمر اعالم 
کرد: در روزهای اخیر و در 

مناطق سیل زده، ۳۹۲ نفر از هم وطنان از خدمات 
جمعیت هالل احمــر بهره مند شــده و ۱۰ نفر از 
شهروندان نجات و به مناطق امن منتقل شدند. به 
گزارش ایلنا، به نقل از پایگاه اطالع رسانی جمعیت 
هالل احمــر؛ مرکز کنتــرل و هماهنگی عملیات 
ســازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر اعالم 
کرد: ۷ استان، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، 
سمنان، سیستان و بلوچستان، کرمان، گلستان و 
مازندران متأثر از حوادث جوی شده که به ۱۹ شهر 

و روستا و ۲ محور متأثر از سیل امدادرسانی شد.
    

اعزام بالگرد برای مهار حریق 
جنگل های مریوان

رئیــس اداره منابــع 
طبیعــی و آبخیــزداری 
مریوان گفــت: یک فروند 
بالگرد جمعیت هالل احمر 
برای مهار آتش سوزی در 

جنگل های این شهرستان اعزام شــد.  به گزارش 
ایسنا، آزاد نامداری اظهار کرد: آتش سوزی در بخشی 
از جنگل های مناطق مرزی و در نزدیکی روستایی 
»دوله بید« گسترش پیداکرده و به دلیل آلوده بودن 
منطقه به مین هــای دوران جنگ تحمیلی امکان 
اعزام نیروی انســانی وجود ندارد و به همین دلیل 
بالگرد به این منطقه اعزام شد. نامداری افزود: تاکنون 
آتش ســوزی به بیش از ۲۰۰ هکتار از جنگل های 
این منطقه خسارت وارد کرده و با خاموش کردن 
و مهار آتش در یک منطقه در منطقه ای دیگر دوباره 

زبانه های آتش شعله ور  می شود.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

چند سالی اســت که شرایط مالی 
بسیاری از مردم کشورمان متزلزل شده 
است و از آنجا که بسیاری از مردم ایران 
هنوز دل هایشان از مهر و محبت خالی 
نشده تالش می کنند تا با کمک یکدیگر 
گره از مشــکالت برخی خانواده های 

نیازمند باز کنند. 
در ســال های اخیر شــبکه های 
اجتماعی به یکــی از روزنه های اصلی 
کار خیر و ارتباط خیرین با مردم تبدیل 
شده است. از ســوی دیگر خیریه های 
خصوصی زیادی هم در این ســال ها 
شروع به فعالیت کرده اند، برخی از آن ها 
با اسم و رسم افراد معروف و مجوزهای 
الزم و برخی به صورت خودجوش و بی 
نام و نشــان. با این حال در بسیاری از 
این خیریه ها، چــه آن هایی که مجوز 
دارند و چه آن هایی کــه بدون مجوز 
فعالیت می کنند نکته ای که کمتر دیده 

می شود شفافیت است. 
شفاف سازی، حلقه گمشده 

برخی مؤسسات خیریه
گفتــه می شــود بیــش از نیمی 
از خیریه هــا مجوزی بــرای فعالیت 
ندارند. همین موضوع می تواند اعتماد 
عمومی برای انجــام کار خیر به طور 
جمعی را خدشه دار کند. فرار مالیاتی، 
پول شویی، اخذ کمک های خرد و کالن 
از خیران و گروه های مردم نهاد فعال از 
سوی این خیریه ها مواردی است که در 

دراز مدت می تواند اعتماد عمومی که 
مهم ترین سرمایه خیریه های مجوزدار 
است را از آن ها سلب کند. چند ماه پیش 
اعضای کمیســیون اقتصادی مجلس 
این اتفاق را خســران غیر قابل جبران 
دانستند و برای برون رفت از این آسیب 
در عرصه انفــاق و کار خیــر عمومی 

راهکارهایی ارائه داده اند.
محمــد باقری بنابی از نخســتین 
نمایندگانی است که نسبت به فعالیت 
خیریه هــای فاقد مجــوز در مجلس 
هشــدار داد. نماینــده مــردم بناب 
مهم ترین بحــث در خصوص نظارت و 
شفاف ســازی فعالیت های مؤسسات 
خیریه منوط بر مدیریت واحد در این 
زمینه می داند: »یک نهاد یا ســازمان 
باید به طور واحــد متولی صدور مجوز 
و همچنین نظارت بر این واحدها باشد. 
مسئله رسیدگی به مؤسسات خیریه 
به امری پیچیده تبدیل شــده اســت 
چرا که در ایــن عرصه وضعیت طوری 
است که هر فردی برای هر مشکلی که 
مشــاهده می کند به تشکیل موسسه 

اقدام می کند.«
عضــو کمیســیون اقتصــادی 
مجلس راه حل اساســی ســاماندهی 
به این فعالیت ها را وجود شــفافیت در 
فعالیت این مؤسســات و نظارت واحد 
و جدی با راه اندازی یک سامانه جامع 
اطالعاتــی می داند: »ضروری اســت 
هر موسسه به هر نیازمندی که کمک 
می کند با اطالعات جامع در این سامانه 
ثبت شود تا هم شــفافیت فعالیت ها 
صورت گیرد و هم مــوازی کاری بین 

فعالیت های مؤسســات ایجاد نشود. 
نهادهای متولی باید نظارت مســتمر 
و جــدی بر صورت های مالی ســاالنه 
مؤسسات داشته باشــند و الزم است 
تمام فعالیت های مالی صورت گرفته 
توســط مؤسســات به صورت شفاف 

اطالع رسانی شود.«
مؤسسات خیریه بی نام و نشان 

بستری برای پول شویی
جای تردیدی نیست که شفافیت 
اهمیت زیــادی در عملکــرد و اعتبار 
مؤسســات خیریه و مردم نهاد دارد. با 
این حال هیچ نهاد و ارگانی به صورت 
مســتمر بر فعالیت برخی از خیریه ها 
نظــارت نمی کند و همیــن موضوع 
موقعیت خوبــی را برای پول شــویی 
بســیاری از افــراد به اصطــالح خیر 
فراهم می کنــد.  در ســال های اخیر 
خصوصاً با وقوع حوادث ســیل و زلزله 
در شمال و جنوب کشــور افراد زیادی 
اقدام به جمع آوری کمک های مردمی 
کردنــد. در ایــن میان متأســفانه بر 
اســاس گزارش های نیروی انتظامی 
و دستگیری چندین نفر از متخلفان، 
مشخص شد که برخی از سودجویان 
با سوءاســتفاده از اعتماد و احساسات 
مردم اقدام به کاله بــرداری می کنند. 
البته این موضوع مختص ایران نیست و 
در بسیاری از کشورها، ظن به پول شویی 
و بــروز تخلفات اقتصــادی در چنین 
بســتر هایی با افزایــش نظارت ها بر 
فرآیند های مالی شان راستی آزمایی 

می شود.
بر اساس ماده ۱۳۹ اصالحی قانون 

مالیات های مســتقیم، در صورتی که 
غیرانتفاعی بودن یک موسسه خیریه 
در اساسنامه موسســه مذکور تصریح 
شده باشد و دریافتی های نقدی و غیر 
نقدی آن در مــواردی مثل »تبلیغات 
اســالمی، تحقیقات فرهنگی، علمی 
و دینی، تعلیــم و تربیت، بهداشــت 
و درمــان، بنــا و تعمیــر و نگهداری 
مســاجد، مــدارس علوم اســالمی و 
مدارس و دانشگاه های دولتی، تعمیر 
آثار باســتانی، کمک به مستضعفان و 
آسیب دیدگان حوادث ناشی از حوادث 
غیرمترقبه« هزینه شــود، در صورت 
تایید سازمان امور مالیاتی، آن موسسه 

از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
بررســی ها نشــان می دهد، شیوه 
اعطای معافیت به مؤسســات خیریه 
برابر بند فوق، زمینه ساز اظهار صوری 
متخلفان اقتصادی مبنی بر فعالیت در 
حوزه خیریه ها است؛ جایی که عالوه بر 
معافیت از پرداخت انواع دیون دولتی، 
گردش مالی این ســازمان ها نیز زیر 

ذره بین قرار نمی گیرد.
برخی اشخاص با اســتفاده از این 

قانون دســتگاه کارت خوان خود را در 
اختیار ســایر افراد قرار داده و اقدام به 
فرار مالیاتی می کنند. عدم بررســی 
فرآیند های مالی مؤسســات خیریه 
توســط ســازمان امور مالیاتی، این 
مؤسسات را به بستری برای انجام انواع 
فساد از جمله فرار مالیاتی و پول شویی 
تبدیل و عدم النفع قابل توجهی برای 

دولت در پی دارد.
یکی از اشــکالی که ایــن روزها در 
کوچــه و خیابــان زیاد بــا آن مواجه 
می شویم خیریه هایی است که در ازای 
پرداخت مبلغ به افراد برگه هایی را به 
عنوان رسید کار خیر تحویل می دهند. 
در همین رابطه افرادی که در این زمینه 
فعالیت می کنند معتقدند مؤسسات 
خیریه معتبر، وارد خیابان نمي شوند 
و جلوي کســي را نمي گیرند. مواردي 
که در خیابان ها مشاهده مي کنیم که 
مشابه تکدي گري یا برگه فروشي است، 

اصاًل مجوز ندارند. 
 لزوم تجمیع مراکز 

صدور مجوز خیریه ها
از سوی دیگر و بر اســاس آمار غیر 
رسمی حدود ۷۰ هزار موسسه خیریه 
با مجوز بهزیستی، وزارت ارشاد، وزارت 
کشــور، شــهرداری و دیگر نهاد های 
دولتی در حــال فعالیت هســتند. به 
گفته محمدعلــی کوزه گــر؛ معاون 
اسبق مشارکت های مردمی سازمان 
بهزیستی، مشکل عدم سامان دهی این 
مؤسســات، وجود مراجع متعدد برای 
صدور مجوز خیریه ها است. به طوری 
که حتی نیروی انتظامی نیز به صورت 
مجزا اقدام به صدور مجوز برای فعالیت 
خیریه ها کرده است؛ بنابراین عدم وجود 
یک متولی واحد برای صدور مجوز و نیز 
بی توجهی به نظارت دائمی سازمان امور 
مالیاتی بر عملکرد مؤسسات خیریه، 
شناسایی و رصد بسیاری از تخلفات در 
این قالب را تقریباً غیر ممکن می سازد. 
با این حال اگر بــرای صدور مجوز 
خیریه ها تنها یک مرجع مشخص شده 
وجود داشته باشد شــرایط می تواند 
بهتر و قابل بررســی تر باشد. اگر یک 
مرجع واحــدی مانند بهزیســتی که 
تخصص ایــن کار را دارد مرجع اصلی 
در صدور مجوز برای این مؤسســات 
باشد و در کنار آن برای بهبود عملکرد 
خود با معاونت اجتماعی وزارت کشور 
نیز همکاری کند شــاهد بهبود اوضاع 
در این حوزه خواهیم بود. تنها راهکار 
جلوگیری از سوء استفاده از خیریه ها 
شفاف سازی و نظارت منظم بر عملکرد 
آن هاســت. در مجموع مدیریت واحد 
صدور مجــوز و نظارت بر مؤسســات 
خیریه سبب ســاماندهی بهتر در این 

زمینه و رفع به هم ریختگی حال حاضر 
این حوزه می شــود که این امر جلوی 
سوء استفاده های برخی از سودجویان 

را می گیرد.
چشم امید نیازمندان به خیریه ها 
در کنار تمام ایــن موضوعاتی که 
در این گــزارش به آن پرداخته شــد 
اما باید ایــن نکته را هــم مطرح کرد 
که خیریه های بســیاری هستند که 
کارشان کمک کردن به نیازمندان است. 
باید این موضوع را هم در نظر داشــته 
باشیم که در تمام خیریه ها شاهد سوء 
استفاده نیستیم. بارها و بارها دیده ایم 
که فعالیت های این مؤسســات مردم 
نهاد در بزنگاه ها و در شرایط بحران در 
کنار دیگر گروه های کمک رسانی بسیار 
مؤثر واقع شده است. پس نباید زحمات 
و فعالیت های برخی از مؤسسات خیریه 
را نیز نادیده بگیریم چرا که از طریق این 
مؤسسات کمک های قابل توجهی به 
افراد نیازمند می شــود. متولیان این 
خیریه ها نیز بدانند که با نظارت بیشتر 
و واحد در این خصوص فعالیت چنین 
مؤسســاتی نیز بهتر و بیشــتر جلوه 
می کند و ســبب اعتماد بیشتر مردم 

می شود. 
البته الزم به ذکر است که شفافیت و 
نظارت بر مؤسسات خیریه سبب دیده 
شدن بیشتر فعالیت خیرین واقعی نیز 
می شــود. باید مرجع مشخصی برای 
صدور این مجوزها وجود داشته باشد تا 
این آشفتگی ها به پایان برسد. از این راه 
فعالیت خیریه هایی که دغدغه کمک 
رســانی به اقشــار ضعیف را دارند نیز 
بیش از پیش مورد توجه و حمایت قرار 
می گیرد. مؤسسات خیریه می توانند 
نقش پررنگی در کمک به قشر نیازمند 
جامعه داشته باشند. چشم امید این قشر 
مستمند به فعالیت ها و کمک های این 

مؤسسات است. 

موسساتی که بدون شفافیت و نظارت، اعتماد عمومی و حس نوع دوستی را نشانه رفته اند؛

رشد قارچ گونه و ضرورت تفکیک سره از ناسره خیریه ها 

خبر

طبق پیش بینی ها موج پنجم کرونا هم از راه 
رسید و ایران فقط از واکسن های جدید رونمایی 
می کند. خبری هم از تسریع روند واکسیناسیون 
نیست؛ شرایطی که نشان دهنده ضعف مدیریت 

بحران کروناست. 
رئیس مرکــز تحقیقات ویروس شناســی 
دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشــتی درباره 
وضعیت شیوع کرونا در پنجمین پیک بیماری 
در کشور، گفت: شواهد بر این است که وارد موج 
پنجم بیماری در کشور شده ایم. تعداد شهرهای 
قرمز طی چند هفته  اخیر از ۱۲ شهر، به ۲۱ شهر 
افزایش یافت. بعد از ۲۱ شهر به ۳۲ شهر و سپس 
به ۶۳ شهر و پس از آن هم به ۹۲ شهر قرمز رسیده 
است. در عین حال گسترش این قرمز شدن به 
سمت مرکز مهم است. در حال حاضر در استان 
تهران، اسالمشهر، بهارستان، پاکدشت، پردیس، 
تهران، دماونــد، ری، شــمیرانات، فیروزکوه، 
قرچک در وضعیت قرمز قــرار گرفته اند و تعداد 

موارد بیماری افزایش یافته است.
علیرضا ناجی با اشاره به واریانت های غالب در 
پیک پنجم کرونا، گفت: یکی از مسائل مهمی که 

در حال حاضر مبتال به آن هستیم، همین واریانت 
دلتا یا نوع هندی ویروس کرونا است. البته ما در 
ایران هم واریانت دلتــا و هم واریانت بتا یا همان 
آفریقای جنوبی را شناسایی کردیم. از خصوصیت  
واریانت دلتا این اســت که قدرت انتقال بسیار 
باالیی دارد و قدرت انتقالش ۶۰ درصد نســبت 
به واریانت آلفا که همان نوع انگلیســی ویروس 
کروناست، باالتر است. همچنین میزان بستری 

آن نسبت به واریانت آلفا دو برابر بیشتر است.
ناجی ادامه داد: حال ســناریوی موج چهارم 
را با واریانت آلفا در نظر بگیرید و حاال با واریانت 
دلتایی در ارتباط هستیم که قدرت انتقالش ۶۰ 
درصد هم بیشتر اســت. شواهدی که از افزایش 
تعداد شــهرهای قرمز و افزایش بیمــاران در 
بیمارستان ها می بینیم، نشان از این واریانت دارد. 
در حال حاضر در تهران تخت های خالی کم داریم 
و مراجعه کنندگان سرپایی بسیار افزایش یافته اند 
و همه این ها می تواند به دلیل واریانت دلتا باشد. 
ازآنجایی که کار منظمی هم درباره واریانت ها و 
برای پایش ژنتیکی انجام نمی دهیم، نمی توان به 

صورت مطمئن صحبت کرد.

 طنز تلخ قرنطینه کردن 
دو روزه شهرهای قرمز

ناجی گفت: دلیل این که در کنترل بیماری 
موفق نیستیم این اســت که قوانین محدودیت 
را اعمــال نمی کنیم. مــا در زمینــه افزایش 
سطح پوشــش واکسیناســیون موفق نبودیم 
و از طرفــی قوانین کنترلی کوویــد را به خوبی 
اعمال نمی کنیم. بااین حــال محدودیت های 
اجتماعی مان را هم به موقــع برقرار نمی کنیم، 
نه تنها شهرهایمان را به موقع قرنطینه نمی کنیم، 
بلکه اصاًل دستوری در این زمینه نداریم. در یک 
شهر جنوبی بعد از قرمز شدن وضعیت تصمیم 
می گیرند که دو روز شــهر را قرنطینه کنند که 
این یک حالت فکاهــی دارد. این موارد منجر به 
کنترل نمی شــود. وقتی روند مداوم چرخش 
ویروس را شاهد هستید، به این معنی است که ما 
داریم به سمت بدی می رویم و طی این مدت روند 

کاهشی نداشته ایم.
بازار تهران تعطیل شد

تغییــر وضعیــت مجــدد کرونایــی در 
پایتخــت و ورود آن بــه وضعیــت قرمــز 

 موجــب تعطیلی بــازار بــزرگ تهران شــد. 
بر همین اساس تمامی بازار های تهران نیز به طور 
رسمی باید تعطیل شوند و تمام واحد های صنفی 
باید نســبت به این امر اقدام کننــد در غیر این 

صورت با آن ها برخورد می شود.
گفته می شود گروه های شــغلی ۲، ۳ و ۴ در 
وضعیت قرمز کرونایی باید تماماً تعطیل باشند 
و تنها گروه شــغلی یک که مشاغل پرمصرف و 
ضروری را تشــکیل می دهند، توانایی فعالیت 

بالمانع را دارند.
4۰ میلیون دز واکسن برکت تا پاییز!

انتقادها به نبود واکســن همچنــان ادامه 
دارد و بر همین اســاس معاون هماهنگی ستاد 
اجرایی فرمان امام)ره( بابیان اینکه تا پاییز ۳۰ تا 

۴۰ میلیون ُدز واکسن کووبرکت در ماه تحویل 
وزارت بهداشت خواهد شد، از ایمنی بیش از ۹۰ 

درصدی این واکسن خبر داده است.
سید مصطفی ســید هاشمی گفته است که 
ما اکنون تولید واکسن را در فاز اول آغاز کردیم 
و تا امروز ۲۵۰ هزار ُدز تحویل وزارت بهداشــت 
داده ایم. تا پانزده تیرماه این تعداد را به یک و نیم 
میلیون ُدز می رسانیم و تا پایان تیرماه به سه تا 
چهار میلیون ُدز خواهیم رســاند و بعد از تیرماه 

وارد فاز دوم تولید خواهیم شد.
او افــزود: در آن زمان بالغ بــر ۵ میلیون ُدز 
واکســن خواهیم داشــت و ما تا پاییز خواهیم 
توانســت ۳۰ تا ۴۰ میلیون ُدز واکســن در ماه 

تحویل وزارت  بهداشت دهیم.

یک ویروس شناس با مقایسه واریانت موج پنجم و چهارم:

قدرت انتقال دلتای کرونا ۶۰ درصد بیشتر از آلفاست

این روزها در کوچه و خیابان 
با کارمندان خیریه هایی 

مواجه می شویم که در 
ازای پرداخت مبلغ به افراد 

برگه هایی را به عنوان رسید 
کار خیر تحویل می دهند. در 

همین رابطه افرادی که در 
این زمینه فعالیت می کنند 

معتقدند مؤسسات 
خیریه معتبر، وارد خیابان 

نمي شوند و جلوي کسي 
را برای دریافت کمک 

نمی گیرند

گفته می شود بیش از نیمی 
از خیریه ها مجوزی برای 

فعالیت ندارند. همین 
موضوع می تواند اعتماد 

عمومی برای انجام کار خیر 
به طور جمعی را خدشه دار 

کند

 شماره   837 /دوشنبه  14   تیر   1400  /   24 ذی القعده 1442  / 5  جوالی   2021


