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آگهی مفقودی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب  حمیده بابانیا فرزند ابوالقاسم به شماره 
شناسنامه ۴۸۲۱ صادره از تهران در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 
بین الملل صادره از واحد دانشگاهی تهران مرکزی ۱۸۹۶۱۰۱۰۵۶۲۰ 
و به شماره دانشجویی ۹۳۰۳۲۹۳۴۹ و تاریخ ۱۹/ ۱۱/ ۹۸ مفقود 
گردیده است . از یابنده تقاضا می گردد اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد تهران مرکزی به نشانی : تهران - سوهانک - بلوار ارتش - 

میدان قائم - خیابان خندان - خیابان سلماس ارسال گردد .

یک روستا تمام قد آماده 
در برابر مخاطرات 

 ]ملیحه محمودخواه[ با توانمندسازی و آمادگی جوامع محلی در زمان حوادث و 
سوانح تا رسیدن نیرو های امدادی هر فرد می تواند امدادگر خانواده خود باشد. هدف اصلی 
از توسعه خانه های هالل برگزاری دوره های آموزش همگانی کمک های اولیه و آمادگی در 
برابر مخاطرات در شهرستان ها و مناطق روستایی است. همه خانه های هالل رویکرد 
داوطلب محور داشته و جمعیت هالل  احمر در راه اندازی و فعالیت های خانه هالل نقش 
تسهیلگری بر عهده دارد. اگر فعالیت های خانه هالل اثربخش باشد می توان امیدوار بود 
که جمعیت هالل  احمر در جذب و اعتماد آحاد جامعه نیز موفق است. یکی از خانه های 
هالل  احمر که توانسته در طول فعالیت خود موفق عمل کند و مرکزی برای جذب جوانان 
به فعالیت های داوطلبانه شود، خانه هالل  احمر روستای نورین زنجان است. این خانه 
هالل  احمر مرکز تجمع و اتحاد مردم شده است و تعداد زیادی از مردم این روستا حاال کارت 

عضویت فعال هالل  احمر را در جیب خود دارند. 
پیش از آنکه خانه هالل روستای نورین افتتاح شود، میدان شهر محل تجمع اهالی 
روستا بود، اما خانه هالل این روستا به جمع مردم روستا هویت داد و حاال برای هدف 
بزرگ تری که آن هم عملی کردن اهداف هالل  احمر است، مردم دور هم جمع می شوند، 
آموزش می بینند و خود را برای مقابله با حوادث آماده می کنند. اگر در جایی سیل یا زلزله بیاید 
برای کمک بسیج می شوند و در دوران کرونا نیز برای جلوگیری از بیماری و شیوع کرونا دست 

به دست هم داده اند تا هیچ کدام از مردم روستا به کرونا مبتال نشوند. 
ابراهیم کاظمی، رئیس جمعیت هالل  احمر شهرستان ابهر، معتقد است که مردم 
روستای نورین به معنای واقعی کلمه فعالیت داوطلبانه را اجرا کرده اند. او به »شهروند« 
می گوید: »پیرو مأموریت ستاد بحران از چند ماه قبل مأموریت جدید هالل  احمر در 
فعال کردن خانه های هالل آغاز و  این فعالیت ها سختگیرانه تر پیگیری شد. درواقع می توان 
گفت خانه هالل شعبه کوچک تر از مراکز جمعیت هالل  احمر است. انجام فعالیت های 
بشردوستانه، عضوگیری، آموزش امدادی و داوطلبانه ازجمله فعالیت هایی است که در 
این خانه هالل انجام می شود.«کاظمی توضیح می دهد که در چند  سال گذشته 23 خانه 
هالل در ابهر راه اندازی شده است و راه اندازی 7 خانه هالل هم در دستور کار است که یکی از 

فعال ترین  خانه های هالل، خانه هالل روستای نورین در نزدیکی شهر ابهر است.
 خانه هالل نورین در چند کیلومتری شهرستان ابهر واقع شده است و با مساعدت خوب 
مردم روستا ساختمان آن در زمینی که مردم در اختیار هالل  احمر قرار دادند، ساخته  و هزینه 
ساخت آن نیز با کمک اهالی روستا تأمین شد. فعالیت های بشردوستانه عمده برنامه ای 
است که در این خانه هالل انجام می شود. کاظمی تأکید می کند که عالقه مردم به خدمات 
عام المنفعه سبب شده است که اهالی روستا در این بخش فعالیت زیادی داشته باشند 
و بسیاری از جوانان در حوزه امدادونجات فعال بوده و آموزش های مورد نیاز را بگذرانند. 
فعالیت این خانه هالل به اندازه ای است که بسیاری از روستاییان اطراف نیز برای فعالیت 
و فراگیری آموزش ها به این روستا می آیند. فعالیت های خانه هالل نورین در سه مقطع 
داوطلبان، جوانان و امداد در این روستا بسیار پررنگ است. تیم امداد روستا تشکیل و 
رئیس خانه هالل به دهیاری روستا  واگذار شده است.سیل در خوزستان و لرستان که رخ داد 

مردم در همه جای کشور برای کمک به سیل زدگان بسیج شدند. مردم روستای نورین نیز از 
این همکاری که در بین همه مردم در کشور در جریان بود، عقب نماندند و هر آنچه که داشتند 
در طبق اخالص گذاشتند؛ کمک های نقدی و غیرنقدی زیادی از مردم روستای نورین با کمک 
خانه هالل این روستا جمع آوری شد .کاظمی تأکید می کند که همه برنامه های فرهنگی در 
روستا نیز با کمک خانه هالل برگزار می شود و درواقع خانه هالل نورین فعالیت های روستا را 

مدیریت کرده و این برنامه ها با استقبال مردم روستا روبه رو شده  است.

ین  کرونا و فعالیت های کرونایی خانه هالل نور
کرونا که آمد تمام فعالیت های کشور تغییر شکل و ماهیت پیدا کرد. بحث رعایت 
پروتکل های بهداشتی در اولویت فعالیت ها قرار گرفت و خانه های هالل به  عنوان یکی از 
اصلی ترین مراکز روستاها و شهرها به این حوزه ورود پیدا کردند. رئیس جمعیت هالل  احمر 
ابهر می گوید: »کرونا که آمد فعالت های خانه هالل نورین نیز هم راستا در مقابله با شیوع 
این ویروس پیش رفت. طرح غربالگری در مبادی ورودی به روستا به وسیله داوطلبان این 
روستا انجام شد و بیشتر مردم روستا پای کار آمدند. بین اعضای روستا شیفت بندی شد و 
هر اکیپی به صورت شیفتی در مبادی روستا حضور پیدا می کردند و با غربالگری و تب سنجی 
مردم، آنها را تشویق به رعایت پروتکل های بهداشتی می کردند. در نذر آب نیز که از دو  سال 
پیش شروع شده است مردم این روستا نقش اثرگذاری ایفا می کردند و کمک های نقدی 
و غیرنقدی را جمع می کردند و برای استان هایی که گرفتار خشکسالی شده  بودند ارسال 
می کردند.« او تأکید می کند که از زمانی که فعالیت های خانه هالل روستا شروع شده است 
نشاط و امیدواری در بین جوانان روستا موج می زند و امید می رود که این فعالیت ها هر روز 

پربارتر و موثر تر انجام شود. 

92 خانه فعال در استان وجود دارد
مریم تلخابی، رئیس اداره منابع داوطلبی و خدمات اجتماعی و مسئول خانه های هالل 
استان زنجان،  نیز به »شهروند« می گوید: »جمعیت هالل  احمر استان زنجان تا تاریخ 
تأکید  از  پس  که  داشت  فعال  هالل  خانه   36 تعداد   99 تیر  سال  بیست وپنجم 
ریاست جمهوری  و دستور ریاست جمعیت هالل  احمر کشور مبنی بر ایجاد و گسترش و 
توسعه خانه های هالل و با تدابیر مدیرعامل جمعیت هالل  احمر استان زنجان موفق به 
افتتاح 56 خانه هالل دیگر تا تاریخ بیست وششم شهریور ماه امسال شده ایم. در حال 
حاضر 92 خانه هالل فعال در سطح استان مشغول فعالیت است  که از این تعداد 59 خانه 
هالل روستایی و 33 خانه هالل شهری )در سطح دستگاه های اجرایی، مساجد و محالت( 
مشغول فعالیت هستند. در حال حاضر  45 خانه هالل آماده بهره برداری در این استان 
است که به امید خدا در روزهای آتی افتتاح خواهد شد و عمده فعالیت خانه های هالل در 
زمینه جذب اعضا و داوطلبان و برگزاری دوره های آموزش همگانی و همکاری در اجرای 
پروژه های محرومیت زدایی استانی و برون استانی همچون اجرای طرح نذر آب 3 در استان 

سیستان وبلوچستان است.«

پیش از آنکه خانه هالل 
روستای نورین افتتاح شود، 

میدان شهر محل تجمع 
اهالی روستا بود، اما خانه 

هالل این روستا به جمع 
مردم روستا هویت داد و 

حاال برای هدف بزرگ تری که 
آن هم عملی کردن اهداف 

هالل  احمر است، مردم 
دور هم جمع می شوند، 

آموزش می بینند و خود را 
برای مقابله با حوادث آماده 
می کنند. اگر در جایی سیل 

یا زلزله بیاید برای کمک 
بسیج می شوند و در دوران 

کرونا نیز برای جلوگیری از 
ع کرونا دست  بیماری و شیو

به دست هم داده اند تا 
هیچ کدام از مردم روستا به 

کرونا مبتال نشوند

اهالی روستای نورین عضو فعال خانه هالل این روستا شدند

هالل احمر استان زنجان
خبر

 امضای تفاهم نامه همکاری میان 
جمعیت هالل  احمر و بانک ملت

چهارشنبه  ملت  بانک  با  هالل  احمر  جمعیت  همکاری  تفاهم نامه  ]شهروند[ 
بیست وششم شهریور امضا شد. کریم همتی در جلسه انعقاد تفاهم نامه همکاری با 
بانک ملت گفت:   »بخش عمده ای از خوشنام بودن بانک ملت مربوط به سرمایه پرسنلی 
بانک ملت است. همواره برخورد خوب و شایسته ای داشته اند. برخورد های حسنه در 
بانک ملت به نحو احسن وجود داشت.«او درباره افزایش مبلغ تسهیالت برای امدادگران، 
داوطلبان و جوانان هالل احمری افزود: »با توجه به اینکه تسهیالتی که برای امدادگران، 
داوطلبان و جوانان هالل  احمر پرداخت می شود، مبلغ 5 میلیون تومان است، درخواست 
داریم تا مبلغ تسهیالت برای این افراد افزایش پیدا کند. وقتی امدادگری با 500 تا 700 هزار 
تومان در ماه که حق ایاب و ذهاب اوست، در خوشی و ناخوشی در حال خدمت به مردم 
است، الزم است تا مبلغ وام و تسهیالتی که به امدادگران و داوطلبان پرداخت می شود، 
افزایش پیدا کند.« به گفته رئیس جمعیت هالل احمر، هر جایی که عنوان تسهیالت و وام 
مطرح می شود باید برای اختصاص آن به امدادگران نگاه ویژه ای داشته باشیم و اولویت 
ویژه برای این افراد در نظر گرفته شود؛ زیرا در سال های آینده در مقابل انجام ندادن کارهایی 
که باید برای این افراد انجام می دادیم و اقدامی انجام ندادیم در پیشگاه خداوند متعال 
و مردم مسئولیم چرا که برای خدمت به مردم در حوادث و سوانح روی 650 هزار امدادگر 
حساب ویژه ای می توان باز کرد.او با اشاره به کمرنگ بودن مسئولیت پذیری اجتماعی 
در مشارکت بانک ملت با جمعیت هالل احمر افزود: »بخش محیطی هالل  احمر ارزش 

وجودی بسیار باالیی دارد و این پایگاه ها در طول روز توسط صدها نفر مشاهده می شود.«
همتی با تأکید بر افتتاح وب کنفرانسی در خانه های هالل جمعیت هالل احمر بیان 
کرد: »فردا بیست وهفتم شهریور با حضور وب کنفرانسی رئیس جمهوری یک هزارو400 
خانه هالل در سراسر کشور به صورت همزمان افتتاح می شود. در این خانه ها آموزش و 
ساماندهی مردم در زمان وقوع حوادثی مثل زلزله انجام و اقالم امدادی از طریق این خانه ها 
برای ساکنان مناطق حتی در نقاط دور دست تأمین می شود، بانک ملت می تواند در یک 

پروژه مشارکتی ورود کرده و در زمینه مسئولیت پذیری اجتماعی کار انجام دهد.«

دبیرکل جمعیت هالل احمر:  

خانه های هالل ابتکاری نوین برای جلب مشارکت محلی 
]شهروند[ دبیرکل جمعیت هالل  احمر گفت: »خانه های هالل یک ابتکار نوین 
برای جلب مشارکت محلی از طریق شبکه سازی در مقیاس کوچک است، به شکلی که 
مشارکت و فعالیت افراد در سطح یک روستا یا یک محله بدون نیاز به مراجعه به مراکزی 

محدود و مشخص در همان سطح محالت افراد قابل انجام است.
محمدحسن قوسیان مقدم در گفت وگو با ایرنا و در پاسخ به این سوال که خانه های 
هالل چه کاربردهای مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و آموزشی در مسیر افزایش 
آمادگی و تاب آوری جامعه دارند، این مطلب را عنوان و در خصوص کارکردهای خانه های 
هالل و اثرات اجتماعی آن اظهار داشت: »تغییرات سبک زندگی ناشی از جهانی شدن 
و تکنولوژی، موجب کاهش مشارکت اجتماعی در جوامع به خصوص کشورهای در 
حال توسعه شده است. به همین دلیل لزوم بکارگیری شیوه هایی جدید در جذب 
مشارکت  های اجتماعی ضرورتی است که باید سازمان های مردم نهاد به خصوص جمعیت 
هالل  احمر به  عنوان بزرگ ترین سازمان مردم نهاد کشور توجه و اهتمام ویژه ای به آن 
داشته باشند.«او ادامه داد: »نمونه های متعدد و موفق این مشارکت را می توان در حضور 
خانواده ها در فعالیت های خانه های هالل جست وجو کرد؛ حضوری که شاید در شرایط 
معمول هم به دلیل مشغله روزمره افراد و هم به دلیل نوع نگاه افراد در مناطق مختلف 

کشور، به فعالیت و حضور در اجتماع، به ویژه در مورد بانوان، در نوع خود کم نظیر است.«
دبیرکل جمعیت هالل  احمر در خصوص کارکردهای خانه های هالل و اثرات فرهنگی 
نیز توضیح داد: »تفاوت های فرهنگی و اعتقادی در بسیاری موارد منشأ مرزبندی بین 
افراد و اقوام است، این تفاوت ها موجب می شود که امکان بکارگیری یک رویکرد واحد 
برای برنامه ریزی ها و اجرای فعالیت ها امکان پذیر نباشد، با در نظر داشتن اینکه این تنوع 
فرهنگی و قومیتی یک فرصت بی بدیل برای رشد و آبادانی همه جانبه کشور است، می توان 
با بهره گیری از ظرفیت محلی و منطقه ای پیش بینی شده در طرح خانه های هالل، ضمن 
حفظ تفاوت دیدگاه ها یک وجه مشترک و اتحادی یکپارچه از اقوام و قومیت ها با گویش، 

فرهنگ و حتی ادیان و مذاهب گوناگون را در مسیر اهداف بشردوستانه سازماندهی کرد.«
قوسیان مقدم اضافه کرد: »به این شکل با پذیرش اهدافی که قابل بسط تا عالی ترین 
سطوح انسانی هستند، اعضای پرتعداد خانه های هالل با ادیان، مذاهب، قومیت ها 
و فرهنگ های مختلف می توانند شبکه ای یکپارچه از داوطلبان را تشکیل دهند که از 

مسیرهایی متفاوت به سمت هدفی یکسان و مقدس در حرکتند.«
او در خصوص کارکردهای خانه های هالل و اثرات اقتصادی نیز افزود: »چالش ها 
و مشکالت اقتصادی در سال های اخیر که ناشی از تحریم های ظالمانه و تبعات این 
حاشیه نشین،  جمعیت  به ویژه  مختلف  اقشار  بر  مضاعفی  فشار  تحریم هاست، 
روستانشین و طبقه محروم جامعه وارد کرده است. تالش برای بهبود کیفیت زندگی اقشار 
آسیب پذیر، در صورتی که با برنامه ریزی برای پایدارسازی درآمد خانوارها باشد، می تواند هم 

امیدآفرین باشد و هم در میان مدت اثری مشخص بر کیفیت زندگی افراد بر جای گذارد.«
به گفته او، خانه های هالل در روستاها ضمن ایفای نقش پایگاه اجتماعی، می توانند در 
ساماندهی و حمایت از کسب وکارهای خرد با تکیه بر توان محلی موثر واقع شود. مشارکت 
در آموزش کسب وکارهای خانگی، ایجاد حلقه اتصال بین کارآفرینان و کارگران، حمایت از 
طرح های کارآفرینانه در سطح روستا و نظایر آن از اقداماتی است که می تواند اثری عمیق و 
ماندگار در کیفیت زندگی خانواده ها و نیز تقویت اعتماد و سرمایه اجتماعی جمعیت هالل 

داشته باشد.
دبیرکل جمعیت هالل  احمر افزود: »اکنون نیز برخی خانه های هالل در مواردی مثل 
صنایع دستی، دامداری، پرورش محصوالت زراعی و نظایر آن اقداماتی را در دست اجرا دارند 
که در محدوده جغرافیایی خود با استقبال خوبی مواجه شده است، این طرح ها با در نظر 
داشتن توانمندی بالقوه هر منطقه قابل بسط و گسترش بوده و حتی می تواند در جلب 

حمایت ها و سرمایه گذاری های فرامنطقه ای موثر باشد.«


