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دبی، مصمم است تسهیالتی فراهم آورد تا به بازسازی مناطق زلزله زده در  –شورای بازرگانی ایرانیان 

استان آذربایجان شرقی و کاستن از آالم هموطنانمان در کوهستانهای ارسباران، که روال جاری زندگیشان 

 بطور کامل مختل شده است، یاری رساند.

یاری رسانی به میهن خود هستند،  می دانیم برای ایرانیان مقیم خارج از کشور که همواره دوستدار

شناسایی دقیق آسیب دیدگان و اطمینان از مؤثرترین و بهترین روش های کمک رسانی دشوار است. لذا، 

شورا بر آن شده است تا با شناسایی سازمانهای غیر دولتی و شناسنامه دار که هم اکنون در منطقه 

 ید.فعال هستند، پروژه های بازسازی مناسبی تعریف نما

الزم به ذکر است که پیرو بازدید از منطقه، بهترین روشهای یاری رسانی به هموطنانمان بازگرداندن چرخۀ 

% از منابع جذب 01طبیعی زندگی ایشان بواسطه تمرکز بر اشتغال زایی است. در این میان حداکثر تا 

داری از سرپناه مطمئن شده صرف کمک به خانواده های بسیار آسیب پذیر شناسایی شده، برای برخور

 .در زمستان سرد منطقه خواهد شد

 فهرست پروژه های انتخاب شده به طور خالصه:

دارهای قالی و عدم اکثر آسیب دیدن  نزد خانواده های ساکن در منطقه، با توجه به رواج قالیبافی .0

برای علم کردن دارهای باقیمانده، کمک به ایجاد مکان مناسب و تأمین دار وجود مکان مناسب 

 میلیون تومان( 01) قالی و مصالح مرتبط، اشتغال زمستانی روستاییان را تضمین خواهد کرد. 

روستامهد وجود دارد.  00111در ایران، با نظارت سازمان بهزیستی و مدیریت مردمی، بیش از  .0

سال را برای ورود به مدارس و یادگیری زبان فارسی آماده میکنند.  6-0روستامهدها، کودکان 

خصوصا در مناطقی مانند آذربایجان که در منازل فقط به زبان ترکی صحبت میشود و در روستاها 

که بچه ها هم به درآمدزایی خانواده کمک کرده و به نوعی ،کودکان کار تلقی میشوند، نیاز به 

از دوره ابتدایی خواهد بود. بسیاری از این مراکز در زلزله آسیب دیده اند حضور در روستامهد، پیش 

خانوار هستند نیاز به ساختن آن وجود دارد. بازسازی و تجهیز  051و در چند روستا که بالغ بر 

 میلیون تومان( 05) تعدادی از این روستامهدها، یکی دیگر از پروژه های منتخب است.

وزهای الزم، به یاری هموطنان شتافتند انتفاعی بسیار زیادی با اخذ مجیر سازمانهای مردمی و غ .0

لیکن به دلیل عدم شناخت از یکدیگر، موازی کارها و اتالف منابع ، همانند بالیای پیش از این، زیاد 

بود. شورا بر آنست تا با راه اندازی یک پایگاه اطالعات منسجم، توانمندیهای این گروهها را به هم 

نماید. با راه اندازی این مرکز، در سایر موارد، سرعت واکنش باال رفته و امکان مدیریت معرفی 

 میلیون تومان( 01. )بحران مردم نهاد به نحو مؤثرتری فراهم میشود

در راستای کمکهای مژثر بلند مدت، ظرفیت سازی و آموزش نیروهای جوان، عالقمند و داوطلب،  .0

کسانی را برای آموزش دیدن در دوره های مدیریت بحران و مورد نظر است. بنابراین، شورا 

 میلیون تومان( 05) بازسازی انتخاب نموده و ایشان را حمایت خواهد کرد.

همانطور که ذکر شد، یکی از مهمترین اهداف شورا، کمک به بازگرداندن چرخۀ طبیعی کار و  .5

کشاورزی )گندم و جو و  مشاغل رایج در ارسباران،زندگی به روستاهای آسیب دیده است. 

حبوبات(، دامداری )عمدتا گوسفند داری(، زنبورداری، باغداری و قالیبافی است. تأمین یک فصل 

ده های کشاورزی/دامداری و یا کمک به خرید مصالح قالیبافی و نظایر آن که در قالب پروژه انه

 میلیون تومان( 01) های سرمایه گذاری ُخرد شناخته میشود، تأثیر به سزایی خواهد داشت.



ساخت مرکز چند وظیفه ای، شامل وظایف آموزشی، توانمندسازی، توسعه روستایی، اشتغال  .6

زایی و کتابخانه نیز از پروژه های منتخب است. برای فاز مطالعه و انتخاب زمین و راه حل برای 

ری خواهیم تمامی مسایل حقوقی اعم از مالکیت و مدیریت، از گروه های مستقر در منطقه یا

 میلیون تومان( 01گرفت. )

همانطور که پیش از این ذکر شد، به خانواده های بسیار آسیب پذیر برای گذراندن زمستان و  .7

 میلیون تومان( 01برخورداری از سرپناه، ایمنی و گرما، کمک خواهیم کرد. )

 

 آنچه در باال تشریح شد را در یک نگاه فهرست وار به شکل زیر خواهیم داشت:

 

 شرح پروژه ردیف
پیش بینی 

 هزینه )تومان(

 01.111.111 قالی بافی 0

 05.111.111 روستامهد 0

 01.111.111 پایگاه اطالعات مدیریت بحران مردم نهاد 0

 05.111.111 آموزش نیروی انسانی داوطلب برای مدیریت بحران و بازسازی 0

 01.111.111 سرمایه گذاری ُخرد 5

 01.111.111 چندوظیفه ایساخت مرکز  6

 01.111.111 کمک به خرید کانکس 7

 901.111.111 جمع بودجه مورد نیاز

 


