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به مناسبت روز حسابدار ،وضعیت شغلی این حرفه بررسی شد

اتمام حجت پلیس

کاشفان فروتن تراز مالی

نردههای چهارراه ولیعصر
برداشته نمیشود

(عج)

رئیس پلیس پایتخت اعالم کرد که محدوده
چهارراه ولیعصر(عج) برای تردد عابران از سطح
تقاطع بازگشایی نمیشود.
سردار حسین رحیمی در گفتوگو با ایسنا
درباره اینکه آیا مسیر و تقاطع خیابانهای
ولیعصر(عج) و انقالب برای عبور عابران پیاده
بازگشایی خواهد شد ،گفت :خیر .چرا که
فلسفه ساخت زیرگذر چهارراه ولیعصر(عج)
یا چهارراه جهاننما این بود که عبور و مرور
جمعیت به زیر سطح برود و میلیاردها تومان
نیز برای ساخت آن هزینه شد تا ترافیک در
آن منطقه از بین برود و حتی سوانح و حوادث
رانندگی نیز کاهش بیابد .وی با بیان اینکه
مسائلی مانند تسهیل تردد توانیابان باید در
همان زیرگذر تعبیه شود ،ادامه داد :این همه
هزینه شده تا ترافیک مدیریت شو د بنابراین
باید برای رفت و آمد معلوالن ،مسئوالن
شرایطی را فراهم کنند که در همان زیرگذر
مشکل تردد برایشان حل شود.
پیش از این شهرداری تهران با درخواست
انجمنهای فعال در دفاع از حقوق معلوالن
تصمیم به بازگشایی مسیر و تقاطع چهارراه
ولیعصر(عج) برای تردد عابران گرفته بود که
باوجود برگزاری مراسمی برای بریدن نردههای
چهارراه ولیعصر(عج) ،با مخالفت پلیس
روبهرو شد و نردهها مجدد نصب شد.

بررسی نظام رتبهبندی معلمان
درهیئت دولت طی هفته آینده
وزیر آموزش و پرورش از بررسی نظام
رتبهبندی معلمان در هیئت دولت طی هفته
آینده خبر داد و تاکید کرد :هدف اصلی
رتبهبندی ،افزایش حقوق نیست بلکه ارتقای
توانمندیها و شایستگیهای معلمان است.
سیدمحمد بطحایی در پایان نشست هیئت
دولت ،در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی
درباره نظام رتبهبندی معلمان گفت :آنچه من
درخصوص نظام رتبهبندی میتوان بگویم،
این است که نظام رتبهبندی در حال پیشرفت
است و در بودجه سال  ۹۸هم پیشبینیهایی
صورت گرفته است .منتظر هستیم که بودجه
سال  ۹۸به مجلس ارائه و تکلیف مشخص
شود .وی ادامه داد :پیشنهادی هم از سوی
کمیسیون اجتماعی هیئت دولت ارائه شده
است .این پیشنهاد در آنجا تصویب شده و
من تالش میکنم این موضوع تا هفته آینده در
دستورکار دولت قرار بگیرد .البته این موضوع
به دلیل مشغله هیئت دولت در بررسی بودجه
به تاخیر افتاد ولی انشاءالله هفته آینده در
دستورکار قرار میگیرد .این عضو دولت تدبیر
و امید در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه
اندازه حقوق معلمان سال آینده افزایش
مییابد؟ اظهار کرد :هدف اصلی رتبهبندی،
افزایش حقوق نیست بلکه ارتقای توانمندیها
و شایستگیهای معلمان است ولی یکی از
آثار تبعی رتبهبندیها این است که با توجه به
ارتقای شایستگیها ،نظام پرداخت معلمان هم
متفاوت خواهد شد .بطحایی افزود :این مسئله
بستگی به طرحی دارد که به تصویب خواهد
رسید و بعد اعالم خواهد شد.

تولد ۶۳۰هزار نوزاد مبتال
به ناهنجاریهای جنینی ناشی
از الکل در جهان

«میرزا»های سابق دو دسته بودند ،یا مینوشتند
و یا «محاسب» بودند .در حالی که در روزگاران
دور ،سواد محاسبان ،سوادی خاص و کارشان،
مهارتی ویژه بود ،این روزها شاید همچون گذشته
«حسابداری» در نگاه مردم جذابیت ندارد .در واقع
حسابداری این روزها بیشتر مهارتی دانسته میشود
که به کمک نرمافزارهای گوناگون حسابداری آسان
شده و هر کس بخواهد میتواند به راحتی حسابدار
شود .تعداد باالی رشته-شهرهای دانشگاهی در
رشته حسابداری و نیز وجود آموزشگاههای متعدد
برای آموزش این رشته در این نگاه بیتاثیر نیست.
در عین حال حسابداری شغلی راکد و خستهکننده
دانسته میشود .این موضوع مختص ایران نیست.
در فرهنگ انگلستان ،جوکها و شوخیهای فراوانی
با این شغل وجود دارد .این شوخیها در عین حال
به مفاهیمی که در حسابداری و زندگی عادی معانی
متفاوت و چندگانه دارند و دقت باالی حسابداران
نیز اشاره میکنند.
با این حال ،همه اینها از اهمیت حسابداران و
حسابداری کم نمیکند .به همین دلیل است که 15
آذر ماه هر سال روز حسابداری دانسته میشود .این
روز در گردهمایی  ۱۳آذر  ۱۳۸۶نهادهای حسابداری
ایران شامل انجمن حسابداران خبره ایران ،جامعه
حسابداران رسمی ایران  -به عنوان دو انجمن ایرانی
عضو آیفک  -انجمن حسابداری ایران ،انجمن مدیران
مالی و سازمان حسابرسی به این عنوان نامگذاری
شد .فدراسیون بینالمللی حسابداران (آیفک) نیز 2
تا  8دسامبر برابر با  11تا  17آذر را به عنوان هفته
جهانی حسابداری اعالم کرده است.
حسابدار کیست؟ حسابداری چیست؟
فارغ از تصورات عمومی و شوخیهای عام،
حسابدار شخصی است که عملیات حسابداری
را در موسسات و سازمانها انجام میدهد .یک
حسابدار میتواند دارای تحصیالت دانشگاهی در
رشته حسابداری باشد یا این دانش را به صورت
تجربی آموخته باشد .البته که تحصیالت دانشگاهی
حسابداران را خبره میکند.
از نظر تاریخی ،حسابداری را همزاد تمدن بشری
میدانند .نخستین مدارک کشف شده درباره
حسابداری در جهان به  3600سال پیش از میالد
مسیح و تمدن سومر در بابل بر میگردد .لوحههای
سفالین آن دوران از محاسبه دستمزد کارگران
حکایت دارند .در ایران هم احتماال ماجرای  30هزار
لوح هخامنشی متعلق به  480سال قبل از میالد
مسیح که سالها برای بررسی و ترجمه به آمریکا
رفته و محل مناقشه شدند را شنیدهاید .در این
لوحها نیز محاسباتی از دستمزد و جیره کارگران
تختجمشید آمده است.
حسابداری دانشگاهی اما قدمتی  500ساله دارد و
فردی ایتالیایی به نام لوکا پاچیولی و از همدورههای
لئوناردو داوینچی مشهور به عنوان پدر این علم
شناخته میشود« .حسابداری دوطرفه» و تراز و
برابری بدهکاری و بستانکاری از مفاهیمی بودند
که توسط او تدوین شده و تاکنون مورد استفاده

گروه جامعه :مردی قوز کرده پشت یک میز یا زنی با عینک نزدیکبین که روی میز مقابلش دستههای کاغذ پر از جدول و عدد ردیف شدهاند .ماشین
حسابی بزرگ کنار دستش و کامپیوتری با نرمافزارهای مالی پیش رویش .با یک دست کاغذهای را باال و پایین میکند و دست دیگرش با سرعت روی
کلیدهای ماشین حساب و کیبورد کامپیوتر جابهجا میشود؛ این تصویر ذهنی بسیاری از ما از یک «حسابدار» است.

در مراجعه به
سایتهایکاریابی
و نیز بخش کاریابی
آگهینامهها،از
حجم قابل توجه
آگهیهایمربوط
به استخدام
حسابدار نسبت به
دیگر آگهیها آگاه
خواهید شد
قرار میگیرند.

تغییرات حسابداری دانشگاهی در طول عمر
خود ،اندک بوده است .در واقع حسابداری بیشتر
در ماهیت نظری خود دچار تغییر شده و به ویژه
در یک قرن گذشته ،از رویکرد تجویزی ،به مباحث
نظری و فلسفی به عنوان یکی از حوزههای معرفت
بشری تغییر شکل داده است .طبق «بیانیه اساسی
تئوری حسابداری» ،حسابداری عبارت است از
فرآیند شناسایی ،اندازهگیری ،ثبت و گزارشگری
اطالعات اقتصادی برای تصمیمگیریهای آگاهانه
به وسیله استفادهکنندگان آن اطالعات .حسابداری
همچنین زبان علم اقتصاد دانسته میشود.
بازار شغلی خوب ،آموزشهای در دسترس
حسابداری بازار شغلی خوبی در ایران دارد .در
مراجعه به سایتهای کاریابی و نیز بخش کاریابی
آگهینامهها ،از حجم قابل توجه آگهیهای مربوط
به استخدام حسابدار نسبت به دیگر آگهیها آگاه
خواهید شد .مثال نیازمندیهای همشهری در روز
چهارشنبه 14 ،آذر ماه  77 ،97آگهی تازه برای
استخدام حسابدار درج کرده است یا سایت کاریابی
جابینجا برای حسابداری 49 ،آگهی استخدام فعال
را نشان میدهد .این گستردگی هرچند بیارتباط
با استخدام حسابداران دور کار هم نیست ،اما
یک نکته در نیاز همیشگی بازار کار به حسابداری
بیتاثیر نیست :برای ایجاد هر کسب و کاری
توصیه میشود که کارآفرینان و کارفرمایان پیش از

رد اظهارات خانم بازیگر درباره داروی «نالوکسان»

هر چیز به فکر استخدام حسابدار باشند .در عین
حال هر چند به ظاهر درآمد حسابداری متوسط
دانسته میشود ،اما حسابداران با تجربه و خبره،
حقوقهای باالیی میگیرند که در نتیجه میتوان با
افزایش مهارتها به کسب درآمدهای باال در این
شغل امید داشت.
عالوه بر این ،آموزشهای حسابداری نیز بسیار در
دسترس هستند .تعداد رشته محلهای دانشگاهی
حسابدار در دانشگاههای ایران بسیار زیاد است و
داوطلبان انتخاب این رشته از گروههای مختلف
امکان انتخاب این کدرشتهها را دارند .عالوه بر
دانشگاهها ،موسسات آموزشی گوناگونی وجود دارند
که مهارتهای حسابداری را در سطوح مختلف به
صورت آزاد آموزش میدهند .قیمت این دورهها
بسته به آموزشگاهها متفاوت است و میتوان
از آموزشگاههای فنی -حرفهای با سطح دورهها و
قیمتهای پایینتر تا آموزشگاههای تخصصی با
شهریههای میلیونی را در این زمینه جستوجو کرد.
با این حال اصل ماجرا در این شغل ،مهارت ،تجربه و
اخالق حرفهای است .نرمافزارهای حسابداری هم کار
حسابداران را راحتتر از گذشته کردهاند و در عین
حال این نکته را یادآور میشوند که حسابداران باید
مهارتهای حداقلی کار با کامپیوتر را هم بیاموزند.
سختیهای کار در دنیای اعداد
حافظ شیرازی میگوید« :عیب می جمله چو
گفتی هنرش نیز بگو» .حاال ما در این جا از

خوبیهای حسابداری شروع کردیم ،اما باید گفت
که این شغل چالشهای زیادی هم دارد .بخش
مهمی از این چالشها دقیقا به همان چیزی اشاره
دارد که باعث ساخت جوکهای انگلیسی شدهاند.
شرایط این شغل با توجه به وجود محدودیت و
ابهام در پیشرفت شغلی (در سازمانها اغلب
تعداد حسابداران زیاد و تعداد جایگاههای مدیریت
مالی کم است) ،ساعات کار طوالنی ،نامتناسب
بودن حجم کار و زمان پیشبینی شده برای انجام
آن (به ویژه در فصل ارائه گزارشهای مالیاتی)،
پشتیبانی ناکافی مدیران سازمانها از انجام وظایف
شغلی حسابداران ،وجود استانداردهای خشک و
سختگیرانه ،ناامنی شغلی (به ویژه برای تازهکارها
و با توجه به تعداد زیاد متقاضیان این شغل در
عین تعداد باالی موقعیتهای شغلی) و نیاز مستمر
به یادگیری و ارتقای دانش و مهارتها از جمله
چالشها و سختیهای اصلی این شغل هستند که
در عین حال بر روح و روان و شخصیت حسابداران
نیز تاثیر میگذارند .دقت باالی مورد نیاز در این
شغل هر چند از یک سو یک ویژگی مثبت محسوب
میشود ،اما از سوی دیگر در برخی از حوزههای
زندگی چالشبرانگیز هستند.
به هر ترتیب اگر خواستید حسابدار شوید ،باید
پیش از هر چیز حساب سود و زیان حضور در این
شغل را بکنید .شاید این اولین درس حسابداری
است!

سلبریتیها در درمان دخالت نکنند

سخنگوی سازمان غذا و دارو در واکنش به اظهارنظر مهناز
افشار مبنی بر مصرف داروی نالوکسان برای جلوگیری از مرگ
ناشی از سوءمصرف موا د گفت :سراسر این اظهارات اشتباه است
و داروی نالوکسان دارویی است که حتما باید با تجویز پزشک
تهیه شود.
کیانوش جهانپور در گفتوگو با ایسنا ،در واکنش به اظهارات
مهناز افشار ،بازیگر سینما درباره معرفی آمپول نالوکسان و
بازتاب آن در فضای مجازی گفت :اظهارات این بازیگر صحت
ندارد و کسی غیر از صاحبان حرفههای پزشکی حق اظهار
نظر در حوزه سالمت و درمان را ندارد .متاسفانه در کشور ما
ی که اشتغاالت دیگرشان کمتر میشود ،فورا
ظاهرا افراد وقت 
به اظهار نظر در حوزه پزشکی و طب مبادرت میکنند که این
کار فقط موجب بروز مشکالت برای مردم میشود و میتواند
پیامدهایی را برای مردم به دنبال داشته باشد .وی تاکید کرد:

اوال هیچ آمپول و فرآورده تزریقی در دنیا نیست که بدون
تجویز پزشک مصرف شود .ثانیا داروی نالوکسان دارویی است
که کامال باید با تجویز پزشک تهیه شود و هیچ داروخانهای حق
ندارد بدون نسخه پزشک این دارو را در اختیار فرد قرار دهد.
ثالثا این دارو ،دارویی است که در اورژانس پیشبیمارستانی،
اورژانس بیمارستانی ،اتاق عمل و ریکاوریهای اتاق عمل
با تجویز پزشک و تحت نظر افراد آموزشدیده و متخصص
و تحت مانیتورینگ استفاده میشود .جهانپور با بیان اینکه
تجویز این دارو حتی برای افراد معتاد که به مواد مخدر اعتیاد
دارند ،میتواند عوارض و پیامدهایی به دنبال داشته باشد و
حتی ممکن است عوارض قلبی رخ دهد ،گفت :بنابراین باید
در شرایط اورژانس ،اتاق عمل یا ریکاوری یا آیسییو تحت
نظر پزشک و با مانیتورینگ تزریق شود و به هیچوجه تزریق
خودسرانه و خودتجویزی آن توسط افراد غیرپزشک نمیتواند

صبح دیروز با حضور مدیران شهری صورت گرفت

برای بیمار مفید باشد.
وی افزود :باید توجه کرد که اظهار نظر در این موارد نوعی
خالف و اخالل در امر درمان و دخالت افراد غیرمتخصص در امر
درمان محسوب میشود .اظهارات این بازیگر هم شائبه دخالت
در امر درمان را دارد .ما توصیه میکنیم افراد و سلبریتیها
و افرادی که ممکن است در حوزه خودشان به شهرتی دست
پیدا کرده باشند ،در مسائلی که ربطی به آنها ندارد ،دخالت
نکنند ،به حرفه خودشان مشغول باشند و امر دارو و درمان
را به اهل فن آن بسپارند .سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان
اینکه کامال این اظهارات را تکذیب میکنیم ،گفت :این اظهارات
اشتباه است و دخالت در امر درمان محسوب میشود .این خانم
بازیگر هیچ تخصصی در این زمینه ندارند و سراسر اظهاراتشان
اشتباه است که میتواند منجر به سرگردانی و عوارض ناگوار
برای مردم شود.

هر سال حدود  ۶۳۰هزار نوزاد مبتال به
ناهنجاریهای جنینی ناشی از الکل در جهان
متولد میشوند.
محققان در گزارشی جدید با اشاره به تولد
 ۶۳۰هزار نوزاد مبتال به ناهنجاریهای جنینی
ناشی از الکل در جهان اظهار کردند :مراقبت از
این نوزادان به طور میانگین  ۲۳هزار دالر هزینه
دارد .این کودکان با انواعی از مشکالت روبهرو
هستند که مصرف الکل توسط مادر در دوران
بارداری عامل بروز آنها به حساب میآیند.
مبتالیان به این ناهنجاریها اغلب به خدمات
مادامالعمر و چندجانبه نیاز دارند تا نیازهای
در حال تغییر و پیچیدهشان را رفع کنند.
این کودکان عالوه بر نارساییهای مادرزادی
با مشکالت دیگری همچون مشکالت رشد،
تاخیر در رشد ،معلولیتهای ذهنی و اختالالت
رفتاری روبهرو هستند .ناهنجاریهای جنینی
ناشی از الکل همچنین خطر اختالالت سالمت
ذهنی ،بیکاری ،اعتیاد به الکل و مواد مخدر
را افزایش میدهد .به گزارش هلثدی نیوز،
به گفته محققان بیشتر موارد ابتال به این
ناهنجاری به درستی تشخیص داده نمیشود
و بسیاری از بیماران درمانهای مناسب را
دریافتنمیکنند.

کیش میزبان چهاردهمین دوره
مسابقات ربوکاپ آزاد ایران و
دومین دوره مسابقات بینالمللی
آسیا و اقیانوسیه

چهاردهمین دوره مسابقات ربوکاپ آزاد ایران
و دومین دوره مسابقات بینالمللی آسیا و
اقیانوسیه به میزبانی جزیره زیبای کیش برگزار
میشود.
این رقابتها با حضور  170تیم از دانشگاههای
کشور و در حدود  230تیم از مدارس کشور و
در حدود بیش از  50تیم خارجی از کشورهای
روسیه ،استرالیا ،کشورهای حوزه آسیا و
تعدادی از کشورهای حوزه اروپا از جمله
کشورهای آلمان ،هلند ،فرانسه و انگلستان،
از  14تا  18آذر ماه در جزیره کیش در حال
برگزاری است .هدف از این مسابقات ترویج
دانش هوش مصنوعی و ساخت رباتهای در
حرکت و موبایل رباتها است.
در جریان این مسابقات ،رباتهای زیر آب
و پرنده با یکدیگر رقابت خواهند کرد .همچنین
برای ایجاد حس نشاط در بین دانشآموزان،
مسابقات رباتیک در قلعه خالقیت نیز برگزار
شده و دانشآموزان با یکدیگر رقابت خواهند
کرد .در بخش بزرگساالن نیز مسابقات
رباتهای خانگی ،فوتبالیست سایز متوسط و
رباتهای استاندار این پلتفرم حضور دارند.
شرکتکنندگان در این مسابقات به مدت 7
روز در جزیره کیش حضور دارند و روز آخر در
سمپوزیوم مربوطه شرکت خواهند کرد.
قابل ذکر است که تیم رباتیک دانشگاه
یراد
خواجه نصیرالدین طوسی با سرپرستی تق 
و همکاری بهجو و با حمایتهای سازمان
منطقه آزاد کیش ،شرکت هواپیمایی جمهوری
اسالمی ایران (هما) ،شرکت نانآوران ،شرکت
کالنا ،روزنامه همدلی و همچنین روزنامه
ابتکار ،در این مسابقات شرکت کرده و انتظار
میرود که این تیم مشابه حضور موفقش در
سایر مسابقات بینالمللی ،رتبه مناسبی در این
رقابتها کسب کند.

سازمان ملل به مناسبت «روز جهانی داوطلب» تاکید کرد

مشارکت مردم در جمعآوری زباله از میدان راهآهن تا میدان تجریش تهران

ساخت جوامع تابآور با فعالیتهای داوطلبانه

عضو شورای شهر تهران با اشاره به طرح مشارکت مردم در جمعآوری زباله از میدان راهآهن تا میدان تجریش گفت :مدیریت
شهر بدون مشارکت و حضور شهروندان ممکن نیست بلکه باید عرصهها را برای حضور فعال و همیشگی شهروندان در
محالت باز کنیم.
حجت نظری در حاشیه طرح نمادین جمعآوری زباله از سطح خیابان ولیعصر(عج) که صبح چهارشنبه از میدان راهآهن تا
میدان تجریش اجرا شد ،به ایلنا گفت :چهاردهم آذرماه ،به عنوان روز جهانی کار داوطلبانه نامگذاری شده است که این روز
با مصوبه شورای شهر تهران به هفته کار داوطلبانه افزایش یافته و هدف از آن نیز بهرهمندی از مشارکت شهروندان در قالب
کار داوطلبانه است.
وی با بیان اینکه مدیریت شهر بدون مشارکت و حضور شهروندان ممکن نیست ،اظهار کرد :تجربه نشان داده که هرگاه از مشارکت
و حضور شهروندان در انجام امور بهره برده و نظرات آنان را مدنظر قرار دادهایم ،بهترین نتایج حاصل شده است.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه حضور شهروندان در سطح شهر باید حضوری فعال و موثر باشد ،گفت :مشارکت شهروندان نباید یک مشارکت
نمایشی و مقطعی باشد بلکه باید عرصهها را برای حضور فعال و همیشگی شهروندان در محالت باز کنیم و در این میان مدیریت شهری باید با تمام توان
مقدمات این امر را فراهم کند.
وی با اشاره به برنامه جمعآوری زباله از سطح معابر تهران گفت :طرح نمادین جمعآوری زباله از سطح خیابان در طول خیابان ولیعصر(عج) از میدان
راهآهن تا میدان تجریش با حضور بنده و برخی از مدیران شهری و فعاالن سازمانهای مردمنهاد انجام شد تا این پیام را به جامعه بدهیم که خودمان در
برابر شهر مسئولیم.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران ادامه داد :آغاز این هفته با موضوع کار داوطلبانه و محیط زیست بود و در روزهای دیگر نیز
برنامههای دیگری در سایر حوزهها ازجمله ورزش و  ...انجام خواهد شد که امیدوارم مجموعه این اقدامات زمینهساز مشارکت شهروندان در امور شهر
تهران شود.

سازمان ملل متحد هر ساله در تاریخ پنجم دسامبر مراسم و برنامههایی را به مناسبت «روز جهانی داوطلب برای توسعه اقتصادی و
اجتماعی» که با عنوان «روز جهانی داوطلب» نیز شناخته میشود ،بر پا میدارد.
به گزارش «ابتکار»« ،روز جهانی داوطلب» به داوطلبان فرصتی برای همکاری در پروژهها و کمپینهایی جهت توسعه اقتصادی
و اجتماعی در سطوح محلی ،ملی و بینالمللی میدهد .این روز در پی تصویب قطعنامهای در سال  ۱۹۸۵میالدی ،تعیین شد و
از آن پس هر ساله در تاریخ  ۵دسامبر سازمان ملل متحد ،دولتها و سازمانهای جامعه مدنی با همکاری داوطلبان در سراسر
جهان این روز را گرامی میدارند.
در روز جهانی داوطلب در سال  ۲۰۰۱میالدی ،مجمع عمومی سازمان ملل مجموعهای از توصیهها در مورد راههایی که دولتها و
سازمان ملل متحد میتوانند برای حمایت از فعالیتهای داوطلبانه اتخاذ کنند ،اعالم کرد و خواستار انتشار گسترده آن شد .این سال
که با عنوان سال جهانی داوطلب تعیین شد با اهدافی چون برانگیختن بحثهای ملی و بینالمللی و نیز حمایت ،تشخیص ،تسهیل ،شبکهسازی و ترویج
اقدامات داوطلبانه دنبال شد .این سال منجر به تقدیر هرچه بهتر قدرت داوطلبانه در بسیاری از اَشکال و روشهای حمایتی آن شد.
بنابر گزارش پایگاه اطالعرسانی سازمان ملل متحد ،شعار امسال روز جهانی داوطلب« ،داوطلبان جوامعی تابآور میسازند» عنوان شده است .امسال
مراسم این روز جهانی از تالشهای داوطلبانهای که به تقویت مالکیت محلی و انعطاف پذیری جامعه در برابر بالیای طبیعی ،تنشهای اقتصادی و
شوکهای سیاسی منجر شده ،تقدیر میکند.
این رویداد در تاریخ  ۵دسامبر  ۲۰۱۸میالدی بر چگونگی ایجاد داوطلبانه جوامع تابآور تمرکز دارد .روز جهانی داوطلب به جز بسیج ساالنه هزاران
داوطلب با حمایت برای شناخت داوطلبان و همکاری با شوراها برای تسهیل برنامههای داوطلبانه در برنامههای توسعهای به ایجاد صلح و توسعه نیز
کمک میکند .هر ساله بیش از  ۶۵۰۰داوطلب سازمان ملل متحد در برخی از چالش برانگیزترین محیطهای سراسر جهان در خدمت سازمان ملل متحد
هستند و  ۱۲هزار داوطلب آنالین سازمان ملل متحد بیش از  ۲۰هزار ماموریت آنالین را از طریق خدمات داوطلبانه آنالین روز جهانی داوطلب تکمیل
میکنند.

