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بسمه تعالی

شروع کار پویش

سالم رب عشق و سالم رب یاران عشق

فعالیت پویش یاران عشق از روز دوشنبه  22آبانماه با افتتاح حساب آغاز شد و در روز سهشنبه  23آبان ماه شماره حساب جهت
دریافت کمکهای مردمی به هموطنان اعالم شد که با عشق و محبت بی نظیر مردم در همان لحظات اولیه همراه گشت .تیم
یاران عشق روز پنجشنبه  25آبانماه به منطقه آمد و از روز جمعه  26آبانماه در یکی از روستاهای کرمانشاه (روستای شماره
یک) مستقر شد.

کانکس دهی
اولین تصمیم پویش کانکسدهی در اولین روستایی بود که انتخاب شده بود و در همان روز سفارش کانکس انجام شد و تیم
مستقر در تهران برای تهیه و ارسال کانکس اقدام کرد .اولین کانکس اهدایی در روز یکشنبه  28آبانماه در روستای شماره یک
تحویل یکی از خانوارهای روستا شد .همزمان سه روستای دیگر نیز جهت فعالیت انتخاب شد و در روز پنجشنبه  23آذرماه
تحویل کانکس به اهالی چهار روستای هدف به پایان رسید .در این مدت جدا از اهالی چهار روستا ،به تعدادی خانم باردار و
تعدادی خانوار با شرایط خاص کانکس تحویل داده شد و در مجموع بیش از  250کانکس به هموطنان اهداء شد.

م
کارگروه حلی
استفاده از نیروهای محلی یکی از اعتقادهای اصلی پویش یاران عشق در فرآیند عملیاتی میباشد و به همین منظور و در راستای
بهرهمندی از ظرفیتهای افراد توانمند در چهار روستای هدف ،افرادی برای کارگروه محلی انتخاب شدند که این کارگروه محلی
امروز دارای پانزده عضو از افرادی است که ساکنان این چهار روستا میباشند .اولین جلسه کارگروه محلی در روز سهشنبه 14

آذرماه تشکیل شد و پس از آن هر دو شب یکبار جلسات پیوسته کارگروه برگزار شده است .جلسات این کارگروه با گفتگو و
همفکری در سه محور برگزار میشود:
 .1بررسی فضای روستاهای هدف ،اقدامات انجام شده ،نیاز سنجی و برنامهریزی برای رفع نیازها
 .2گفتگو در مورد بازسازی مسکن و انتقال توضیحات مهندسین بخش مسکن در مورد بازسازی و نوسازیها به افراد
 .3گفتگوهای پیرامونی در مورد ایجاد اشتغال در منطقه ،دریافت ایدهها و گفتگو در مورد آنها
همزمان در این مدت جلسات عمومی با اهالی هر چهار روستا برگزار شد و به سواالت آنها پاسخ داده شد.

اقدا مات جانبی
اقدامات دیگری که در این مدت در روستاهای هدف انجام شد عبارتند از:
 ایجاد پارک بازی در هر چهار روستا
 آماده سازی مجدد زمین فوتبال و والیبال در دو روستا
 برگزاری مداوم کالسهای آموزشی موسیقی ،قالی بافی ،خوشنویسی ،خطاطی و نقاشی در چهار روستا با بهره گیری از
مربیان بومی که از شب یلدا آغاز شد.
 اکیپ روانشناسی در تاریخ  25دیماه به منطقه آمد و در یکی از روستاها مستقر شد .این گروه پنج روز اینجا بودند تا
کودکان مبتال به ( PTSDاختالل استرسی پس از سانحه) را شناسایی کنند .در این پنج روز آنها از هر چهار روستا
بازدید کردند .این اکیپ از این پس بصورت پیوسته در کنار ما خواهد بود و در زمانهای دیگری به اینجا برخواهد گشت.

م
بازسازی سکن
در بخش مسکن جهت نوسازی و بازسازی منازل آسیب دیده با شرکت ابنیه طراحان البرز در تاریخ نهم دیماه توافق شد .آنها
بصورت داوطلبانه با ما همکاری خواهند کرد .اکیپ مهندسی این شرکت اکنون در یکی از روستاها مستقر است و کارگاه ساختمان
سازی آمادهی شروع فعالیت است .هماکنون بتن مگر شش خانه از خانههای روستای یک ریخته شده و پیکنیها و نقشهبرداریها
در این روستا در حال انجام است و به زودی در روستاهای دیگر نیز فعالیت بازسازی مسکن آغاز میشود.

اشتغالزایی
پویش یاران عشق ایجاد اشتغال و درآمد پایدار را یکی از اهداف اصلی خود میداند و برای تحقق این هدف از روزهای اول حضور
مشورت با کارشناسان حوزه اشتغال و اقتصاد را در دستور کار خود قرار داد .ایدههای مختلف ایجاد اشتغال که توسط اهالی
مطرح شدهاند در جلسات کارگروه محلی مورد بحث قرار گرفته و درباره آنها با کارشناسان مشورت میشود.
 14و 15هم دیماه کارگاه دو روزه اشتغالزایی با حضور  12نفر از اساتید و دانشجویان دانشگاههای صنعتی شریف و تهران در
روستای شماره سه با حضور افراد دارای ایده از چهار روستا برگزار شد .در این کارگاه ایدههای دوستان مورد بررسی قرار گرفت
و طرحهای اولیه بوم کسب و کار برای آنها تهیه شد .کارشناسان این کارگروه هماکنون نیز بطور پیوسته با افراد محلی جهت
تکمیل کردن ایدهها و آمادهسازی آنها جهت اجرا در ارتباط هستند.
در روز دهم دیماه با شبکه کارآفرینی اجتماعی رسالت جهت فعالیت در روستاها در حوزه اشتغال توافق صورت گرفت که هدف
اصلی این شبکه ایجاد مشاغل خرد و خانگی در شهرهای کوچک و روستاها میباشد .جهت آشنایی بیشتر با فعالیت این شبکه
خانم نرگس کلباسی در 19هم دیماه از گلباف کرمان بازدید کردند و فعالیت این شبکه را از نزدیک در آنجا مشاهده کردند .مدیر
عامل بانک رسالت به همراه کارشناسان شبکه کارآفرینی اجتماعی رسالت در روز دوم بهمن به روستاهای هدف پویش یاران

عشق آمدند و از نزدیک هر چهار روستا را بازدید کردند .در حال حاضر تعدادی از کارشناسان این شبکه کارآفرینی در یکی از
روستاهای ما مستقر هستند و ارزیابیهای کارشناسی را در مورد ایجاد اشتغال انجام خواهند داد.
اقدام دیگر حوزه اشتغال ایجاد کارگاه خیاطی در روستای شماره سه بود که از بیست و هفتم دیماه شروع به فعالیت کرده است.
در این کارگاه امروز با پنج چرخ خیاطی ،دوازده خانم مستعد در حال دوخت مانتو زیر نظر یکی از بهترین خیاطهای کشور
هستند که امیدواریم به زودی شاهد تولیدات انبوه این عزیزان و عرضه تولیدات یاران عشق به بازار باشیم.

مبالغ اهدا یی و زهینهاه
از روز اول شروع پویش یاران عشق تا امروز بیش از 30هزار نفر به پویش ما کمک کردهاند و همه آنها امروز عضوی از یاران عشق
هستند .همه با هم و در کنار هم یارانی هستیم که با عشق برای ساخت آیندهای بهتر همکاری و تالش میکنیم .گردش مالی
پویش یاران عشق تا روز سوم بهمن ماه بصورت زیر است:
جمع کل مبلغ واریز شده  29/869/748/083 :ریال
جمع کل مبالغ هزینه شده 6/534/554/000 :ریال
جمع مبالغ باقیمانده 23/335/194/083 :ریال
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