
فرهنگی ياری علمی انجمن آشنايي با
موقعيت جغرافيايي هنرستان كشاورزي دختران در بم

فعاليتهاي انجمن ياري در بم
 

فعاليتھای کوتاه مدت:

آشنايي با  انجمن علمی -  فرهنگی ياری
موقعيت جغرافيايي هنرستان كشاورزي دختران در بم

فعاليتهاي انجمن ياري در بم

(ازروز دوم زلزله) : جمع آوری کمک ھای مالی،
تداركات وجمع آوري كمك،اعزام داوطلب، پذيرش و
اعزام مجروحان به بيمارستانھای تھران، تھيه  و

ساختمان آموزشیبناهای هنرستان کشاورزی عبارتند از:

فعاليتھای ميان  مدت:
برگزاری کارگاه آموزشی يک ھفته ای برای 23 نفر

انجمن علمی - فرھنگی ياری، يک تشکل غير دولتی  ،
غير سياسی و غير انتفاعی است که در سال 1379  با

اعزام مجروحان به بيمارستانھای تھران، تھيه  و
توزيع وسايل  ويژه  زنان و كودكان ،تھيه  و ارسال
سه عدد كانكس بھداشتي  از تھران به  بم (  15
حمام و 2 آبريزگاه ) ..................

برگزاری کارگاه آموزشی يک ھفته ای برای 23 نفر
از رابطين بھداشت  برای آموزش روش تغذيه و
بيشترين و بھترين استفاده از منابع غذايي موجود،
توزيع مواد غذايي مکمل رايگان( پروژه شير ) به
مدت 6 ماه   در منطقه11بم (محله فقير نشين
عربخانه)که افراد تحت پوشش این پروژه عبارت
بودند از زنان باردار،مادران شير ده و افراد مصدوم -

ھدف یاری رسانی  ھنگام بحران ومبارزه با اعتياد به
مواد مخدر، عوارض و بيماری ھای ناشی از آن به ويژه
ايدز و ھپاتيت در کرمانشاه تشکيل شد و در سال
1381، پس از گذراندن مراحل قانونی و گرفتن مجوز (
با شماره 79 مورخ 19/1/81) توانست رسما به

فعاليت خود ادامه دھد.

فعاليتھاي بلند مدت :

ساختمان خوابگاه

ساخت و تجھيز ھنرستان کشاورزی دخترانه شبانه 

بودند از زنان باردار،مادران شير ده و افراد مصدوم -
  اولين توزيع   سبد غذايي شير ، پنير و تخم مرغ   در

تاريخ 16اسفند 1382  آغاز شد

فعاليت خود ادامه دھد.
اعتياد به مواد مخدر و ايدز، در شمار بزرگترين مشکeت
اجتماعی جھان امروز است. ھر سال، در سراسر دنيا،
ھزينه ھای ھنگفتی صرف مبارزه با اين بeی خانمان
سوز می شود که متأسفانه بازده اندكي دارد و نمی
تواند سرمايه ھای واقعی جامعه، به ويژه جوانان را،

در برابر اين آفت حفظ کند.

با وقوع زلزله  مرگبار بم ، در پنجم دی ماه 1382 ما نيز
مانند بسياری از ھموطنان ديگر و نيروھای امدادرسان
بين المللی به بم شتافتيم و پس از ارزيابی سريع
وضعيت مناطق زلزله زده و نيازھای مبرم آن، ھمراه با
سازمان ھای غير دولتی ديگر و افراد نيکوکار به تأمين
ضروری ترين نيازھای آسيب پذيرترين گروه ھاي زلزله

ساخت و تجھيز ھنرستان کشاورزی دخترانه شبانه 
روزی بنام مھر بم

در برابر اين آفت حفظ کند.

این فعاليت بامجوز و ھمکاری خوب مسئولين
سازمان آموزش و پرورش استان کرمان و بم و با
کمک مالی ( کميته بم ھلند -  بنياد مرسی کورپ -
کميته یاوری بم کانادا- جمعيت زنان کویت -بنياد

کارخانه فرآورده ھای لبنی

  تلفن  كرمانشاه : 8378462  

ضروری ترين نيازھای آسيب پذيرترين گروه ھاي زلزله
زده پرداختيم

         دفتر كرمانشاه : خيابان  22 بھمن - 45 متري آل آقا -      
                     روبروي دبيرستان  سما  انجمن ياري                  

                 ( شماره ثبت 82-1-19-79 )            

کميته یاوری بم کانادا- جمعيت زنان کویت -بنياد
یاوری مردمی فرانسه و بسياری انسان دوستان
خارج از ایران) و انجمن ھا و اصنافی از داخل ایران
نظير اتحادیه ناشرین و کتابفروشان – اتحادیه
کانونھای وکeی دادگستری- شرکت ھای مشاور و
صنعتی و بسياری خيرین گمنام و انسان دوست

انجام شد.
  تلفن  كرمانشاه : 8378462  

      
دفتر بم: محله عرب خانه، روبروي خيريه سپھر بم، كتابخانه 

عمومي ياري    تلفن بم: 2221460 -0344

انجام شد.

www.yaringo.comبزودي



برگزاری نمایشگاه ، جمعه بازار و کنسرت 
برای جمع آوری کمک

تشکيل تعاونيھای توليدی، کeسھا و مھارت بازسازی و نوسازی سالن ورزش ھنرستان
برای جمع آوری کمکآموزی زنان خود سرپرست آموزی زنان خود سرپرست

ساخت سالن غذاخوری ھنرستان
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بنای یادبود با نام یاری دھندگان


