






دنیا  پیشرفتهکودکی در ذهنمان ایران را با کشورهای همیشه از 
رفاه ودر همیشه مردمانش که کشورهایی . می کردیممقایسه 

ه  سر بزنگاه کبودند، اما باز امنیت و صلح و معنویت و ثروت 
.با کل دنیا عوض نکردیمایران را  خاک رسید 

ایران نقطه خیلی تلخ بوده که وقتی کنار اسممتاسفانه یک 
قر وقتی بوده که اسم اعتیاد و فمی آمد دلمان می گرفت، آن هم  

.می خوردگره ایران مان با نام بلند 
و دهه گذشته به هزار و یک دلیل، مثلث فقر و اعتیاددر یک 

ا، رویاها باورهتاراج . «تاراج»بی تفاوتی نتیجه ای رو ساخته به اسم 
.ایران داشتیمساختن و امیدهایی که برای 

کنیم  طلوعدیگر بار یک سیاهی باشد در بین این همه  اگه قرار 
و نور و امروز ما راز طلوع داریم به امید نیاز « مهرورزی»به 

قر، از فبدهیم، نه نجات دیده ایم که یک نفر را  این را در  دوباره 
.نه از اعتیاد، که از بی تفاوتی

س قامودر با هم همدلی کنیم و همدلی دیگر بار می خواهیم یک 
یم و به هم نزدیک کندیگر بار رویاهایمان را یک یعنی « طلوع»

اه،  ببینیم امن، آگرا اینکه ایرانی شویم برای با هم شریک 
ایرانمان  ببینیم که از خودمان را امیدوار، ثروتمند و شاد و 

.نمی شویمطلبکار نیستیم و هیچ وقت تسلیم 
ند  سماست، گزارش عملکرد ساالنه طلوع سند تسلیم نشدن 

قتصادی ایستادن و پیش رفتن و توسعه تو شرایطی که فشارهای ا
ا در  رو ناکامی های اجتماعی هر لحظه بیم شکستن و فروریختن 

می ریخت اما با همت و حمایت شما طلوع نه تنها به آدم ها دل 
.امتحان کردجدید و راهش ادامه داد که مصمم تر شد و راه های 

:سند پیش رو، ادای دین ماست به اعتماد شما که باور داریم
اهل نظر  دو عالم بر یک نظر ببازند

عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد

شد رهزن سالمت زلف تو وین عجب نیست
گر راه زن تو باشی صد کاروان توان زد

مشهودرجبیاکبر
1398اردیبهشت19

همدلیتاریخبه



وبهبودیبهایمانبامهرورزان،ازتعدادی،1384سالدر

واجتماعیآسیبدیدگاناعتمادجلبوحمایتنیتبا

اببهبودی،فرآیندبهکمک،نهایتدروبیخانمانافراد

اریپایهگذراآیینیآنها،میاندرغذامحدودیتعدادتوزیع

شنبهسههفته،هرسال،دهبهقریبازپساکنونکهکردند

.برگزارمیشود«مهرورزیآیین»نامباوقفهبدونوشب

تنهاعنوانبه«طلوعبینشانهاجمعیت»حاضرحالدر

باتادمیکوشکارتنخوابی،معضلزمینهدرتخصصیحامی

موضوعبهراجامعهنگاه«مهرورزیآیین»اشاعهوحفظ

افرادتاکندکمکودادهتغییرکارتنخوابیواعتیاد

ودرمانچرخهواردفرآیندایندرمشارکتبابیشتری

.شوندبهبودی

ارتباطایجادبرایاستبهانهایومجالواقعدرغذاتوزیع

وکارتنخوابیمعضلباهمزمانطوربهکهافرادیباموثر

.مواجهانداعتیادبیماری

شبهایدرطلوعمهرورزانمستمرحضورثمرهونتیجه

"بودیبه"و"پاکی"داوطلبانمالحظهقابلتعدادسهشنبه،

طلوعبهغذاتوزیعگروههمراهبههفتههرکهاست

راگامننخستیاحترام،وادباراده،برتکیهباتابرمیگردند

.بردارندخودزندگیمسیرتغییرجهتدر



وعاشقانهرسانیخدمتدههیکحدودطولدرطلوع

وواراستپایگاهیبهامروزاجتماعی،بیپناهانبهصادقانه

ابیخوکارتنمعضلدیدگان،آسیبمیاندرامنسرپناهی

ایهسدراستامیدوارطلوع.استشدهبدلاعتیادبیماریو

اینجانبههمهحمایتهایباوانسانهااجتماعیآگاهی

صبحبهراشبخیابانهاناامنیدرانسانیهیچسازمان،

.نرساند

ویژهبهاجتماعیآسیبهایبادرگیرافرادازحمایت

حساسیتگسترشوسویکازاعتیادوکارتنخوابی

ییرتغهمچنینویکدیگربهنسبتجامعهافراداجتماعی

تواندمیکه-اجتماعیآسیبدیدگانبهنسبتجامعهدیدگاه

اینماموریت-باشدآسیبتولیدچرخهقطععاملمهمترین

.استسازمان



چرخهدرکهاستافرادیحامیطلوعبینشانهاجمعیت

تیبیتفاودلیلبهوشدهاندگرفتاراجتماعیآسیبهای

افزودهآنهاتعدادبرروزبهروزاجتماعیبحرانهایوجامعه

.میشود

میکافزایشبحبوحهدرمیکوشدطلوعبینشانهاجمعیت

حکممستونیهموارهکارتنخوابیازآسیبدیدگانکیفیو

دراستمرارونظمباوباشدافراداینازحمایتدراستوارو

وکارتنخوابیپاتوقهایدرحضورومهرورزیسهشنبههای

شانایبه،افراداینبرایدلگرمیایجادباگرم،غذایپخش

عزمآسیبدیدگانازفردیکهآینههرکهکندیادآوری

راتشدسطلوعباشد،داشتهرااجتماعیزندگیبهبازگشت

امعهجبهبازگشتوبهبودیتاپایشبهپاوگرفتخواهد

.بودخواهدهمراه

پروژههایارتقایوراهاندازیباطلوعبینشانهاجمعیت

افرادبهکمکضمنکهاستتالشدرپیشگیرانه

وویاپحضورباخانوادههایشان،وکارتنخوابیازآسیبدیده

وانکودکآموزشوتوانمندسازیوآسیبخیزنقاطدرموثر

چرخهبهافرادورودازآسیب،معرضدرنوجوانان

.کندجلوگیریاعتیادوکارتنخوابی







تنهاعنوانبه«طلوعبینشانهاجمعیت»حاضرحالدر

باتادمیکوشکارتنخوابی،معضلزمینهدرتخصصیحامی

موضوعبهراجامعهنگاه«مهرورزیآیین»اشاعهوحفظ

یشتریبافرادتاکندکمکوتغییردادهکارتنخوابیواعتیاد

بهبودیودرمانچرخهواردفرایندایندرمشارکتبا

.شوند

ارتباطایجادبرایاستبهانهایومجالواقعدرغذاتوزیع

وکارتنخوابیمعضلباهمزمانطوربهکهافرادیباموثر

.مواجهانداعتیادبیماری

صلیاحوزهدوبهراطلوعفعالیتهایمیتوانتوضیحاینبا

.کردتقسیم

حمایتیرویکردبافعالیتهای*

اجتماعیرویکردبافعالیتهای*





ازآسیبدیدهافرادطلوع،حمایتیفعالیتهایمخاطب
زنانمردان،کهاستباوراینبرطلوع.هستندکارتنخوابی

یکانیقربدارندکارتنخوابیزیستیتجربهکهکودکانیو
نیازموضوعاینشدنشفافبرای.هستنداجتماعیفرآیند

.استقربانیواژهتعریفوکارتنخوابواژهتعریفبه
رفتاریکبادرگیرافرادتعدادوقتیشناسی،جامعهعلمدر
یامخدرموادمصرفیاجرمارتکابمثال)اجتماعیضد

زمانیبازهیکدروآماریجامعهیکدر(...وطالقمیزان
شودمیشاملراچشمگیریتعدادیاداردچشمگیرافزایشی

ازیاریبسفرد،شخصیتصمیمبرعالوهکهمعناستاینبه
ندفرآیاینبهافرادشدنکشیدهدراجتماعیفاکتورهای

براجتماعیفاکتورهایقدرتکهجاییتادارند،دخالت
رادفردلیلهمینبهوداردبرتریفردیتصمیماتقدرت
.میدانیماجتماعیفرآیندهایقربانی
بیخانمانجهانیمعنیباایراندرکارتنخوابیتعریف

(Homeless)فخالبرایراندر.داردبنیادینیتفاوتهای
وهشییافقرحاصلصرفاکارتنخوابیجهاننقاطسایر

تماعیاجعیارتمامطردیکحاصلبلکهنیستافرادزندگی
ابفرآیندیطیکارتنخوابفردکهمعنیاینبه.است
به(اعتیادویژهبه)اجتماعیضدرفتارهایمستمرانجام

سطحازعموماکهمیرسداجتماعیضدزیستازسطحی
فردخودآخر،گامدرومیرودفراترجامعهوخانوادهتحمل

عهجاماجتماعیشکلازطرداینپذیرفتنباکارتنخواب
یعنیاجتماعیضدکامالشیوهیکبهوشدهدور

استمعتقدطلوع.میآوردرویکارتنخوابی
رادافازواقعدرو«تنهایی+تنهایی+تنهایی=کارتنخوابی»

این.میکندحمایتکارتنخوابی(قربانی)آسیبدیده
آموزش،درمان،سرپناه،جذب،مرحله7شاملحمایت
کهاستاجتماعبهبازگشتوخانوادهبهبازگشتاشتغال،

فردومیشوددرمانافراد«کارتنخوابی»مرحله7اینطی
.میگرددبازاجتماعیمعمولزیستبه

ارمددکبهمددجویانشدنتبدیلطلوعمزیتهایازیکی
.استحمایتیفرآینددر



هبودی،بوشفانیتبهتاآیندمیهمگرد«طلوعبینشانهاجمعیت»یاورانشب،شنبهسههفتههر
طعموعطر.کنندتوزیعکارتنخوابهامیاندرعشقولبخندباراغذاپرس3000تا1600حدود
یطکهآنها،جذببرایراهیگشودنوافراداینباارتباطایجادبرایاستبهانهایگرمغذایاین

آغازبرایوداوطلبانهصورتبهخوابهاکارتنازمالحظهایقابلتعدادهفتههرفرآیند،همین
.میشوندهمراه«طلوعبینشانهاجمعیت»بانشئگی،وخماریودودبدونوپاکروزگاری

شوندمیپذیرشمتخصصانتوسطمجموعهاینمراکزدرهفتههردرمتوسططوربهکهافرادیتعداد
.میرسدنفر15به

درهکچرا.استمرکزاینتمایزوجهمهمترینونخستین«طلوعبینشانهاجمعیت»درجذبشیوه
«اطلوعبینشانهجمعیت».نداردوجودماندنپاکوشدنپاکآمدن،برایاجباریهیچجمعیتاین

.تندهسماندنپاکوپاکیداوطلبوخستهاندآوارگیودودازکهکسانیبرایاستامنیتکیهگاه



در.استمخدرموادترکوسمزداییروزه21دورهشاملکهشودمیآغازدرمانمرحلهجذب،ازپس
ایبراعتیادبیماریدرمانیوروانشناسیکالسهایمراکز،انمشاورتوسطمشاورهخدماتدورهاین

قرارکیپاراکلینیمعاینهتحتمستمرصورتبهبهبودحالدرافرادهمچنین.گیردمیانجامرهپویان
.میگیرند

رااتاقی96سالابتدایاز«بینشانهاطلوعجمعیت»مراکز،برایشدهانجامنیازسنجیهایبهتوجهبا
وجودهبرااینامکانفضااین.کردتجهیزبانوانمهرسرایدرپزشکیدندانوپزشکیخدماتجهتدر

.جویندبهرهبیمارانمعاینهبرایاتاق،اینامکاناتازپزشکانتاآورد
درنمتخصصاوپزشکانهستند،مبتالگوناگونبیماریهایبهخوابکارتنافرادازبسیاریکهآنجااز

.دارندنظرتحترایافتهبهبودافرادوکردهمراجعهمراکزبهمرتبصورتبهمتفاوتزمینههای



حضمبهکهچرا.استسرپناهنداشتنبهبودی،ازپسکارتنخوابی،ازآسیبدیدهافراددغدغههایازیکی
ادمومصرفاحتمالوگشتبازخواهدپیشینحالتبهچیزهمهمعموالزندگی،قبلیفضایبهآنهاورود
.میرودباالبسیار
دورهتکمیلجهتماه6مدتبهبهبودیافتگانزدایی،سمدورهپایانازپس«بینشانهاطلوعجمعیت»در

.میکنندزندگیمناسبامکاناتبهمجهزمحیطدر(تنانیوروحیدرمانمخدر،موادازروانیآزادی)درمان
:دارداختیاردرخودفعالیتهایبرایمرکزپنجحاضرحالدر«بینشانهاطلوعجمعیت»
110حدودواستکردهفعالیتبهآغاز1391سالازمردان،آموزشیودرمانیاقامتی،مرکز«امیدسرای»
.داردظرفیتنفر
کاربهآغاز1396ماهفروردیندرسال18تا13پسرنوجوانانآموزشیودرمانیاقامتی،مرکز«نورسرای»

.داردظرفیتنفر40حدودواستکرده
واستکردهفعالیتبهآغاز1394ماهخرداددربانوانوکودکانآموزشیودرمانیاقامتی،مرکز«مهرسرای»
.داردظرفیتنفر70حدودمجموعهایناولفاز
ازپسکهدارداختصاصیافتهایبهبودافرادبهتهرانشهرگگمرمنطقهدراستسرپناهی«امیدسویبه»

عنوانبهافضاینازواندنشدهوصلخانوادهبهاماشدهاشتغالبهموفقتنانیوروانیدرمانیدورههایتکمیل
انصمتخصتوسطاشتغالوتوانمندسازیوآموزشیدرمانی،خدماتمراکزایندر.میکننداستفادهسرپناه
.میگیردصورت



یکافوصحیحمهارتهاینداشتناعتیاد،بهافرادآوردنرویعواملِمهمترینازیکیکهآنجاییاز
درفعالیتارکانمهمترینازیکی،آموزشاست،زندگیمختلفمسائلبامواجههبرای
.ردکبندیطبقهعمدهگروهدوبهمیتوانراجمعیتایندرآموزش.است«بینشانهاطلوعجمعیت»

مهارتهایآموزشدوم،وصحیحترزندگیداشتنبرایارتباطیواجتماعیمهارتهایآموزشاول،
.طبیعیزندگیداشتنودرآمدکسبجهتدرمددجویانتوانمندسازیبرایشغلی

ای،هحرفوفنیهایمهارتفراگیریبامراکز،درحضورمدتطیدرکنندمیسعیبهبودیافتگان
گامیشان،زندگیوضعیتبهبودراهدرآرام،وپایدارزندگییکداشتنهایشیوهوتحصیلیارتباطی،

.بردارنداساسیومهم
موسیقی،کالسهایبهتوانمیشودمیارائهمراکزایندرکهآموزشیکالسهایجملهاز

هایکالسهمچنینوروزنامهنگاریوعکاسیخوانی،شعروادبیکالسهایسفالگری،خوشنویسی،
.کرداشارهبانوانمهرسرایومردانامیدسرایمرکزدرنیازفراخوربهعروسکسازی



دیگریسواز.استدرآمدکسبوشغلداشتنبالغ،انساندرطبیعیزندگیارکانمهمترینازیکی
دارایختلفمدالیلبهکار،وکسبفضایدربهبودیازپسبالفاصلهاعتیاد،ازیافتگانبهبودحضور

وآموزش،درمانازپس«بینشانهاطلوعجمعیت»جهتهمینبه.استفراوانیدشواریهای
اراستایندر.داردافراداینشرایطبامتناسبشغلهایایجاددرسعیمددجویان،توانمندسازی

طیردبهبودیافتگانکهکرداشارهزنانومردانبرایجمعیتاینکارآفرینیهایپروژهبهمیتوان
.میشوندآشناشغلشاندرتخصصیوتکمیلیمهارتهایبادرآمد،کسبباهمزمانآن،



خودهایهخانوادبهبهبودیافتگانشدنوصل«بینشانهاطلوعجمعیت»نهاییهدفگفتبتوانشاید

ازیکیمیتواندخانواده،فضایدرکانونیحمایتکهچرا.استخانوادهنهادبهبخشیکانونو

مدتدر«بینشانهاطلوعجمعیت».باشدآنهابرایماندنپاکبهتعهدوایستادگیعواملمهمترین

ردحمایتیخدماتارائهباآنها،خانوادههایباالیآسیبپذیریبهتوجهبابهبودیافتگان،اقامت

رویکردیباآنهابه…والتحریرلوازمارائهغذایی،بستههایارائهفرزندان،تحصیلزمینههای

مییریجلوگآسیبفضایدرآنهاخانوادهاعضایسایروفرزندانوهمسرگرفتنقرارازپیشگیرانه،

.کند



جمعیت»روانشناسانومددکارانحمایتونظارتتحتودرمانیفرآیندهایطیازپس

اراجتماعیجایگاههایدرگرفتنقرارجهتالزممهارتوآمادگیبهبودیافتگان،«طلوعبینشانها

.گشتخواهدبازجامعهدرخودطبیعیزندگیبهنهایتدرومیکنندکسب

احتسبهاوبازگرداندنوکارتنخوابفردیکنجاترسالتخانواده،بهوصلیعنیششممرحلهدر

امعهجافرادحساسسازیهموارهطلوعاجتماعیرویکردکهآنجاییازامامیرسدپایانبهزندگیعادی

عادیزندگیمرحلهبهبهبودیافتهافرادرسیدنازپساست،بودهکارتنخوابیمسالهبهنسبت

فردیعنوانبهتامیکوشندوکردهمسئولیتاحساسخودجامعهبهنسبتافرادایناجتماعی،

.شوندظاهرجامعهدراثرگذار

خهچرواردمددجوعنوانبهکارتنخوابی،یعنیخود،زندگینقطهسیاهتریندرروزیککهافرادی

ردخدمتبهوشدهخارجچرخهاینازمددکارعنوانبههفتممرحلهپایاندرشدهاند،طلوعحمایتی

.میپردازنداجتماعیآسیبهایکاهشدراثربخشیوجامعه











موعهمجایناجتماعیفعالیتهایطلوعفعالیتدیگربخش
و«نباشیمبیتفاوت»شعاردوبافعالیتهااین.است

ابزارهایازاستفادهباتامیکوشد«1+1=11;1+1≠2»
دکنایجادجامعهافراددرراباوراینآگاهیبخشی،وآموزش

ونیستآنازشدهجدابخشجامعهآسیبدیدهبخشکه
زمانگوناگونبرهههایدراستممکنافرادهمهسویکاز
انشنزدیکیافردخودحتیوببینندآسیباتفاقایناز

امعهجافرادهمهسوی،دیگرازوشوندفرآیندهمینقربانی
تادگیایسوحمایتباتنهاومسئولندآسیباینبهنسبت
ادافرتمامیتوقعبدونوقضاوتبدونعاشقانه،مستمر،
میدواراکمآسیبتروبهترفرداییساختنبهمیتوانجامعه
.بود
کهاستاینطلوعحمایتیفعالیتهاینتیجهواقعدر

حمایتموردطلوعدرکارتنخوابعنوانبهروزیکهفردی
تبدیلفردیبهیکسالمدتظرفاستگرفتهقرار

هبودببهخود،اجتماعیمسئولیتپذیرشضمنکهمیشود
تالشومیکندکمکخودهمدرداناجتماعیوضعیت
.کندخارجکارتنخوابیچرخهازراآنهامیکند



مهرورزیآیین-

جمعیت«مهرورزیآیین»دروقفه،بدونوهفتههرشبشنبهسهکهاستسال10ازبیش
مهرورزیآیینغذاتعداد.شودمیتوزیعخوابهاکارتنمیاندروطبخغذاییطلوعبینشانها

رسیدهسهشنبههردرغذاپرس3000ازبیشبهحاضرحالدروشدآغازپرس25باابتدا
.است
حدودومیشودآغازبهبودیافتگانازتعدادیتوسطشنبهسهروزابتداییساعاتازغذاپخت
فراینددرگذشتههایهفتهطیدرکهکارتنخوابیافرادبهبودیپاسبهجشنیشب9ساعت
هاغذاجشنمراسمانتهایدرومیشودبرگزاراندشدههمراهطلوعبینشانهاجمعیتباجذب
هایگروهقالبدرها،طلوعبینشانجمعیتهمراهانویاورانتوسطشدهبندیبسته
توزیعاستخوابکارتنافرادزندگیمحلکهشهرهایخیابانوهاپارکدر«غذاپخش»
.شوندمی

واهدمایکهشبهاییتمامیدرشبها،سهشنبهبرعالوهزمستان،سردشبهایدرهمچنین
باسلوهیزمجهتچوبپتو،گرم،غذاییوعدهباطلوعنیز،مییابدکاهشدرجهصفرزیربه

.میشودحاضرپاتوقهادراضطراریصورتبهگرم
کارتنازدیدهآسیبافرادجسمسیرکردنگرمغذاییوعدهازهدف«مهرورزیآیین»در

حسیادآور،استهمراهقضاوتبینگاهیوخلوصمهر،باکهغذااینبلکهنیستخوابی
.استافراداینارزشمندی

خوابکارتنبهمحبت،وامیدپیامبافقطومنتونصیحتبدونواحترامباکهگرمیغذای
ولقهیچکسبه«مهرورزیآیین»فراینددرواقعدر.استخانوادهکانونیادآور،میشودداده
ودارتباطیککهاستاحتراموغذاتنهاونمیشوددادهتغییربرایکاذبهیجانووعدهو

ونشوداجتماعیتنهاییدچارشخصشودمیباعثوآوردهوجودبهرااعتمادجنسازطرفه
.شودمیتوزیعنیز…وبهداشتیلوازملباس،پتو،غذا،همراه.کندایجاداوبرایراتغییرفضای
:ازاستعبارتتهراندرغذاتوزیععمدمناطق
فرحزاد،ساز،آتیکاظمی،شهیدوآزادگانبزرگراهحاشیۀخاوران،هرندی،مولوی،شوش،
…وتهرانسر



سهدرفقطپرس15000وپرس105600تعدادمهرورزیسهشنبه52طی،97سالدر
ازهفته12درهمچنین.استشدهتوزیعوطبخگرمغذاینوشابههمراهبهسالآخرشنبه

پاتوقهایدربانوان،بهداشتیپک1000حدودسال،طولدروپتوعدد3800زمستان
4.582.800.000گذشتهسالدرمهرورزیآیینکلیهزینهکهاستشدهتوزیعکارتنخوابی

.استبودهریال2.653.200.000مبلغآنافزودهارزشواستبودهریال
.استبودهنفر282شدهاند،جذبطلوعسراهایدرپذیرشبرایپاتوقهاازکهافرادیتعداد

گرسنهبدونشهرتهران

هبطرحاین.کردآغازراگرسنهبدونشهرتهرانطرحطلوعبینشانهاجمعیت1394سالدر
تاالرها،وسازمانهامیهمانیها،ومجالسازنخوردهدستوسالمباقیماندهغذاهایجمعآوری
وکارتنخوابافرادبهرسانیخدمتمراکزونیازمندافرادبهرساندنجهت…ودانشگاهها
.دارداختصاصتهرانشهربیخانمان

:میباشدزیرشرحبهغذااهدایروشهای
ودستسالمباقیماندهغذاهایآوریجمعبرایهماهنگیو55739956شمارهباتماس
پروژهنقلوحملبخشتوسطپرس20ازبیشنخورده
وهماهنگیگرسنهبدونشهرتهرانکمپینپایگاههایبهپرس20ازکمترغذاهایتحویل
گوشتشده،طبخغذایخشک،ارزاقوبارخواروصورت،بهمردمینذوراتوخیراتدریافت
قربانی

طلوعبینشانهاجمعیتاقامتیمراکز-
(خوابیکارتنازدیدهآسیبمردان)امیدسرای-
(خوابیکارتنازدیدهآسیبدخترنوجوانانوکودکومادر)مهرسرای-
(خوابیکارتنازدیدهآسیبنوجوانپسران)نورسرای-
تهرانشهرسطحدرکارتنخوابهادرمانیواقامتیمراکز-
معلولینوسالمندانآسایشگاههای-
خیریهمراکز-
حاشیهوتهرانشهرنشینفقیرناطق-







طلوعکودکانه 

رچرخهنامفعالیتهایجمعیتطلوعبینشانهادرراستایتوقفوکاهشاث«کودکانهطلوع»
ادربازتولیدآسیبهایاجتماعیاستکهباحمایتمالیومعنویازکودکانآسیبدیدهی

یدرمعرضآسیبهایاجتماعیبهویژهاعتیادسعیداردتامانعازگسترشآسیبهایاجتماع
زی،دستهنقطهصفرمرچهارایندستهازفعالیتهایاجتماعیخودبه.میاناینگروهگردد

.میشوندتقسیممهروپویشآفتابگردونبویعیدیوبویماه

بویماهمهر-

بدین.درراستایحمایتتحصیلیازکودکاندرمعرضآسیباست«بویماهمهر»پروژه
زارثبتنام،خریدکتابوروپوش،کالسفوقالعادهکهدرطولسالبرگهزینهصورتکه

زاریهمچنینبرگ.تامینمیشودطلوعبینشانهامیشودتاسقفمشخصیتوسطجمعیت
وجشنشروعسالتحصیلیواهداینمادینکیفولوازمالتحریردراینجشنبهکودکان

.نوجوانانیکهتحتپوششمجموعههستندازدیگرفعالیتهایاینپروژهاست
کودکانیتحصیلوضعیتپیگیریبانیزتحصیلیسالطولدرمهرماهبویشناساییتیم

.هددپوششراکودکاناینخانوادگیودرسیمشکالتمیکندتالشاعتیادازآسیبدیده
نسیت،جسن،تناسببهکودکیهربرایکهاستاینپروژهاینمزیتهایومهمنکاتازیکی
نآناآموزشیوضعیتبهکودکانفردیاستعدادهایوخانوادگیشرایطتحصیلی،مقطع

رایطشدلیلبهمهرماهبویپوششتحتکودکانازبسیارکهآنجاییازومیشودرسیدگی
وحمایتیخدماتارائهدرهستند،زندگیمهارتهایدرعمدهایمشکالتدارایزیستی،ویژه

.استشدهتوجهنیزتحصیلیغیرآموزشهایبهکودکان،اینبهمددکاری
آنها،الدینواعتیادوضعیتدلیلبهکههستندکودکانیعمدتاپروژهاینپوششتحتکودکان
.نمیگیرندقرارحمایتینهادهایسایرحمایتمورد
حمایتهایکودکهرنیازفراخوربهکودک282برای97سالمهر«ماهبوی»پروژهدر

دارسمشهریهوتهیهمدرسهنیازموردوسایلولوازمالتحریرجملهازگرفتصورتتحصیلی
ریالیارزشبهشدبرگزارساعت1500مدتبهکهآموزشیکمککالسهمچنینوآنها

کهاستگردیدهارائهداوطلبانهصورتبهخدماتاینازبخشیکهریال1.304.705.000
.استبودهریال900.000.000خدماتاینواقعیریالیارزش





عیدیبوی

هرکهاست«طلوعبینشانهاجمعیت»کودکانهفعالیتهایازدیگریکی«عیدیبوی»پروژه
استقبالنجشقالبدر…وکفشوکیفارزاق،بستهعید،لباستهیهبانوسالآستانهدرسال
.میشودبرگزارنوسالاز

ستقیممتاثیرآنهازندگیشالودهبرکارتنخوابیکههستندخانوادههاییپروژهاینمخاطبان
ربتمرکزبااعتیادازآسیبدیدهخانوادههایازحمایتوشناساییباطلوع.استگذاشته
.کندهدیهرااجتماعیشادزندگیتجربهآنهابهتامیکوشدکودکان،

هریاوکیییاداشتهند،کارتنخوابیتجربهخودشانیاکههستندکودکانیعموماکودکاناین
ادافرفرزندانکودکان،اینازبخشی.داشتهاندکارتنخوابیتجربهآنهاوالدینازنفردو

.هستندطلوعکارتنخوابیبهبودیحالدریابهبودیافته
ودکانکازحمایتبراینوروزآستانهدرکهمشابهیپروژههایباپروژهاینتمایزوجهمهمترین
درصمشخمبلغبااعتباریکارتیک«عیدیبوی»درکهاستاینمیشودبرگزارنیازمند
سقفتاطلوعاعتمادموردیاورانازیکیهمراهبهکودکهرومیگیردقرارکودکاناختیار
.میپردازدعیدشبخریدبهکارتاعتبارمبلغ
حمیلتآنهابهچیزهمهزندگیدرعموماکهکودکانیانتخاببهاحتراموانتخابفضایایجاد
.استپروژهاینویژگیهایمهمترینازاستشده

خریدزمرکبا«عیدیبوی»اجراییگروهخرید،روزازپیشکهنکتهاینبهتوجهباهمچنین
آنریالیارزشازبیشتردرصد60تا30کارتهااعتبارمبلغبامعموالمیشوند،مذاکرهوارد
.میشودانجامخرید
کارتهایاعتبارکهشدانجامعیدخریدکودک375برای97سال«عیدیبوی»پروژهدر

کودک،هرنورورزیپکیجبابت2.000.000مبلغاضافهبهریال4.000.000کودکان
یشهربازجشن،هایهزینهوستارخانسنتیبازارتخفیفبابتمبلغریال363.600.000

کهاستبودهپروژهاینریالیارزشریال623.300.000جمعاوکودکهرناهاروشاموتیراژه
اینافزودهارزش956.900.000مبلغوبودهمردمیواریزی2.280.000.000مبلغایناز

.استبودهجشن





آفتابگردونپویش

آغازراخودفعالیتتجریشوانقالبقیطریه،درفعالاکیپسهباابتدا«آفتابگردونپویش»
تهرانایچهارراههکارکودکانباگرفتنارتباطوآشناییبررسی،بهنخستینماهچنددر.کرد

600دحدوعاشقانهوهمدالنهفعالیتسالیکازبعدتوانستیمزمانگذشتبا.شدپرداخته
موضوعاتبا.شویمرودرروارتباطواردآنهاتکتکباوشناساییراخیابانوکارکودک

اینازهاینیصبورانهشنیدنوگفتگونقاشی،بازی،طریقازشدهمشخصقبلازروانشناسی
موردخدماتوشودمیشناسایی...آموزش،مددکاری،ودندانپزشکیپزشکیحوزهدرکودکان

.دشومیهئاراکودکاناینبهمندعالقهخیرینتوسطآنهانیاز
،هستند(خدمتعشقُ)فرهنگتوسعهیداوطلبکههمیارآفتابگردون250ازبیشباکاراین

دوشنبههرکرجوتهراننقطهی75دراکیپهمیار26حاضرحالدرواستگرفتهصورت
بهکرجمنطقه2وتهرانمنطقه22درشهرمانهایچهارراهدرساعت3مدتبهبعدازظهر
.روندمیدیدارشان

اعیاجتمهایشبکهطریقازعاممخاطبصورتبهراپویشایننفرهزاردوازبیشاکنونهم
وپزشکانمددکاران،روانشناسان،شاملکهفعالعضو200ازبیشنیزومیکننددنبال

شپویاینمستقیمحمایتدرداوطلبیاعضایوکودکحوزهمتخصصیندندانپزشکان،
.باشندمی





مرزینقطهصفر

ترشگسازپیشگیریجهتدرطلوعبینشانهاجمعیتتوسط«مرزیصفرنقطهکمپین»
عاتمطالومشاهداتاساسبر.استشدهتعریفایراننشینمرزمناطقدراجتماعیآسیبهای

جمعیتالیتفعاصلیزمینهکهکارتنخوابیواعتیادازدیدهآسیبافرادبیندرپذیرفتهصورت
ندابودهمخدرموادمصرفسوءبهگرایشخطردرمرزینقاطساکنان،استبینشانهاطلوع
برموزشیآورفاهیامکاناتکمبودهمچنینوآنانبهدسترسیعدموجغرافیاییپراکندگیکه
ردکارتنخوابیازدیدهآسیبافرادازباالییدرصدحاضرحالدرواستافزودهآسیباین

بهزیمرصفرنقطهکمپین.کردهاندکوچتهرانبهمرزینقاطازکههستندافرادیپایتخت
درراودخفعالیت،کارتنخوابیگسترشازپیشگیریغالبدروآموزشیبرابریتوسعهجهت
آغازتاسکودکانبرایتحصیلاولیهالزاماتازکهآموزشیابزارهایوافزارنوشتتهیهزمینه
فراداازدریافتیهایگزارشهمچنینوپذیرفتهصورتشناساییهایبااساس،اینبر.کرد

نواحیپرورشوآموزشمدیرانهمچنینومرزیروستاهایخیریهموسساتمحلی،معتمد
آنانجنسیتهمچنینوآموزاندانشآموزشیمقطعحسببرافزارنوشتبستههایهدف،
.میشودتهیه
کودکانشناساییاساسبرو97سالدرایرانمرزهایدرشدهتوزیعتحصیلیبستههایتعداد
کهاستبودهلوازمالتحریروکیفشاملبسته22،405بودشدهانجامگذشتهسالطیکه

مبلغکهاستبودهریال977.462.000.000سالدرپروژهاینهزینههایمجموع
پروژهاینافزودهارزشریال5.381.120.000مبلغومردمیواریزیریال2.080.880.000

.استبوده

خدالبخند

هدفابکهاستهانشانبیطلوعجمعیتکودکانهپروژهرویدادهایازیکی«خدالبخند»جشن
.شودمیبرگزارآجرپزیکورههایجملهازمحرومههایمحلکودکانبرایشادیایجاد
ایتحمهایپروژههدفجامعهتوانندمیکهاستکودکانیشناساییپروژهایناهدافازیکی

.باشندهانشانبیطلوعجمعیتکودکانه





کارآفرینی

وحمایتیفعالیتهایبینمشترکفصلیکمیتوانراطلوعکارآفرینیفعالیتهای
زشارتولیدازعبارتاستکارآفرینیتعریفکهآنجااز.دانستطلوعاجتماعیفعالیتهای

درعطلوکارآفرینیپروژههایدر.نامیداجتماعیکارآفرینینهادیکراطلوعمیتوانافزوده،
مچنینهوبهبودیپایداریشاخصبهکارتنخوابی،ازبهبودیافتگانبرایاشتغالایجادکنار
.استشدهویژهایتوجهبهبودیافتگانبرایاجتماعیارزشمندیتولید

مهرنهال

ویروحدرمانواشتغالجهتکهاستنشانهابیطلوعجمعیتکارآفرینیزیرشاخهمهرنهال
یاهگوگلتولیدجهتگلخانهسهحاضرحالدر.استشدهایجادموسسهاینمددجویانروانی
تاسشدهایجاد(بیسرپناهوخوابکارتنزنانآموزشیودرمانی_اقامتیمرکز)مهرسرایدر
ودرختچههاجملهازآپارتمانیوزیستیگیاهوگلپرورشبهاقداممددجویانآندرکه

.استنمودهکوچکگیاهانکلیطوربهوکاکتوسها
ازحاصلدرآمدوریال97،1.392.087.500سالدرکارآفرینیشاخهاینهزینههایمجموع

مشغولکاربهثابتصورتبهپروژهایندرنفر15واستبودهریال1.670.950.000آن
.شدهاند





مهرخانه

بهکهتاسکاتلیزرتکنیکودستگاهباشدهتولیدهنریآثارشامل«مهرخانه»کارآفرینی
از.ندمیکشایانیکمکنیز«مهرسرای»بانوانبهبودیپروسهبههنریوظریفکارهایجهت
باشدمی…واستیکرانواعدکوراتیو،محصوالتشاملپروژهایندرشدهتولیدمحصوالتجمله
.ستندهمشغولمحصوالتاینتولیدبه«مهرسرای»بهبودیافتگانازنفر10حاضرحالدرکه
ازپس.استاعتیادازبهبودیافتهزنانبرایآندرمانیوجهمهر،خانهمهمویژگیهایجملهاز

رویوفردمجددوسوسهاحتمالسنگینوسختمشاغلمانندمشاغلبرخیاعتیاددرمان
ایداریپبهمیتواندمشاغلبرخیترتیبهمینبهومیکندبیشتررامواردمصرفبهآوردن
احساسهبهبودیافتبهومیکنددرگیررافردخالقیتکههنریفعالیتهایوکندکمکدرمان
.استجملهآنازمیدهداثرخلق

مهرلقمه

جسمیاملکسالمتشرایطدرکهبهبودیافتهایبانوانکارآفرینیبهدرمانینگاهبا«مهرلقمه»
مششمرحلهدرکهمردانیومادرانوزنانپروژهایندر.شدهاستپایهگذاریمیبرندبهسر
.میپردازندفعالیتبهمهرلقمهدردارندقرارخانوادهبهبازگشتیعنیدرمان

ردمیگیصورتمیانوعدهوصبحانهشام،نهار،غذاییوعدهتهیه،«مهرلقمه»درحاضرحالدر
12ازبیشومیشودارسالپروژهاینباقراردادطرفسازمانهایکارکنانبرایغذاهااینکه
.شدهاندمشغولکاربهثابتصورتبهپروژهایندرنفر





ساالنهرویدادهایوهاجشن

است،جامعهافردباتعاملبرایمناسبامکانهایجملهازاجتماعیرویدادهایکهآنجاییاز
.استبودهطلوعترویجیابزارهایازیکیهموارهاجتماعیرویدادهایوجشنها

پیمانداریجشن

جشننایدرومیشودبرگزاریافتهبهبودهایخانوادهبرایساالنهپیمانداریجشنگردهمایی
.میشودخواندهدوبارهپیمان

همدلیجشن

نایدر.میشودبرگزارطلوعبینشانهاجمعیتیاورانبرایساالنههمدلیجشنگردهمایی
.میشودارائهیاورانعملکردگزارشجشن

ماهیوپلوسبزی

«گرسنهبدونشهرتهران»طرحمجموعههایزیرازیکی«ماهیوپلوسبزی»پختمراسم
.میشودبرگزارنوروزعیدشبدرپناهانبیونیازمندانباهمدلیجهتدرکهباشدمی

مادرروز

مادرانبرای«مادریخونه»و«مهرسرای»مراکزدرجشنبرپاییبرعالوهمادر،روزجشندر
آنهااردیدبهپاتوقهادرکارتنخوابزنانبرایزنروزهدیهتهیهباطلوعیاورانبهبودیافته،

برایطلوعهمیشگیپیامیادآورقضاوتبدونواحترامباآناهدایوزنروزهدیهتهیه.رفتند
.استبودهجامعهدرزنیکوانسانیکعنوانبهآنهاارزشمندییعنیکارتنخوابها



شادستانجشن

(مرداد10تاتیر20تاریخاز)شب20مدتبهبینشانهاطلوعجمعیتتابستان،فصلطولدر
ادایجراستایدرتوانستمردمبرایجذابوشادفضایایجادضمنشادستانجشناجرایبا

.برداردموثریگامهایجامعهآگاهسازیواجتماعینشاط
واجتماعیدیدگانآسیببرایپایدارحمایتجلبوسازیفرهنگپروژه،ایناصلیهدف
.بودمشارکتویادگیریفضایایجادوتوانمندسازیطریقازحوزهاینفعاالن

یلدامهرآیین

لدلیهمینبهومیآیندهمگردخانوادههاافرادمعموالکهاستشبهاییازیکییلداشب
رپاییببایلداشبدرطلوعدلیلهمینبهاستتلخترومشهودترکارتنخوابافرادتنهایی
رییادآودرسعیپاتوقهادریلدانمادهایتوزیعهمچنینوطلوعاقامتیمراکزدریلداجشن

.داردبهبودیافتهافرادوکارتنخوابافرادمیاندرآنارزشیمبانیوخانوادهفرهنگ







استمنسرایایرانجایهمه

وراحمهاللهمکاریومجوزکسبباازسیلپسروزهاینخستینازطلوعبینشانهاجمعیت

ازنفر100وداوطلبمتخصصنیمهومتخصصنیروینفر50ازبیشهمراهیبادادستانی

وگردرمانآشپزخانه،امداد،شناسایی،تیمقالبدرطلوعبینشانهاجمعیتبهبودیافتگان

وردمموادتوزیعوگرمغذایطبخباکردهاندسعیواندداشتهحضورمنطقهدردرمانگرروان

.باشندمردمزخمیدلبرمرهمیلحظه،بهلحظهنیاز







پایدارمنابعمهمترینجملهازسازمان،هرانسانیمنابع
سانیاننیرویگروهدوبهطلوعانسانیمنابع.استسازمان
ازکهدمیشونتقسیمبندیداوطلبانسانینیرویوموظف

موظفنیروهایتعداد98اردیبهشتتا97اردیبهشت
نیروهایتعدادو(درصدی48رشد)64به34زاطلوع

رسیده(درصدی357رشد)320به70ازطلوعداوطلب
.است

5.724.000.000گذشتهسالدرپرداختیدستمزدمجموع
پرداختموظفانسانینیروی66بهکهاستبودهریال
از(درصد60)نفر44تعداداینازکهاستشده

.ندهستطلوعکارتنخوابیبهبودیافتگان



داوطلبانشاخص

کلدرداوطلبانکارکردساعتمیزان
ماه6طی)گذشتهسالدرسازمان
معادل(داوطلبانامورواحدفعالیت
.استبودهساعت55.800
کلدرداوطلبانکارکردریالیارزش

معادلگذشتهسالدرسازمان
کهاستبودهریال6.696.000.000

دستمزدمبلغکلازدرصد53آنمیزان
.استطلوعدرشدهانجامکار
امورماههششفعالیتبهتوجهبا

کارکردنرخمقایسهبرایداوطلبان
ربهتداوطلبنیروهایوموظفنیروهای

موظفنیروهایدستمزدنرخنصفاست
سهمقایداوطلبنیروهایفعالیتنرخبا

.شود

میزان ساعات فعالیت داوطلبانه  
به تفکیک نوع فعالیت



نمودار مقایسه ای فعالیت داوطلبانه



نمودار مقایسه ای فعالیت داوطلبانه و موظف

شاخص مالی داوطلبان



توسعهشاخص

شاخصهایدرپایدارتوسعه.استسازمانآنپویایینشاندهندهسازمان،هردرتوسعهرکن
درهتوسعبنیادیطرحهایامااستبودهبینشانهاطلوعجمعیتاهدافازهموارهکیفیوکمی
:ازعبارتندطلوعدرگذشتهسال

مادریخونهمرکزاندازیراه

مادرانازعاطفیوروحیحمایتهدفباوغاردروازهخیزآسیبهایمحلهدر،«مادریخونه»
باوآوندموسسههمکاریبا97تاسوعایدراعتیاد،وخوابیکارتنازدیدهآسیبکودکانو

مام،حباایخانه..شدتاسیسغاردروازهمنطقهاهالیوبهبودیافتگانهنرمندان،یاوران،حضور
یادارداعتیاداست،خوابکارتنکهکودکیبرایعشقوحمایتگرم،غذایتمیز،لباس

.نیستبهشتبهشباهتبیخورده،گرهفقرواعتیادبازندگیش
بهتوجهباحال.نداردوجوددرمانامکانآسیبمحیطدرکهاستشدهثابتتجربهبه

یاد،اعتوخوابیکارتنمعضالتباآنساکنیندرگیریوغاردروازهمنطقهبودنخیزآسیب
.آوردوجودبهمنطقهایندیدهآسیبکودکاندرمانبرایمطلوبشرایطتواننمی

تعابیریابونداشتهآسیبمحیطدرزندگیجزدیگریانتخابمنطقه،اینکودکانازبسیاری
.نیستندآشنا…وامنیتگرم،غذایخانه،مثل
ادایجباداردتالشروانیوآموزشیهایحمایتبرایامنفضاییکعنوانبه«مادریونهخ»

اعتیادایفضدرزندگیازناشیهایآسیبازکودکیتجربیاتلمسوخلقبرایمناسبشرایط
.کندجلوگیریکودکاناینخوابیکارتنو
واعتیادازدیدهآسیبسال10زیرکودکانروزانهآموزشیحمایتیفضای«مادریونهخ»

آموزشروزانهعادیفعالیتهایورفتاربرایکودکاناینازبسیاری.استخوابیکارتن
عصر18تاصبح10ساعتازخانهایندرکودکان.واقعیستاماعجیبشایدکهاتفاقیاندندیده
ازنقاشیوبازیکناردردیدهآموزشیاورانحضورباهاجمعهجزبههفتهروزهایتمامدر

.میکننداستفادهمرکزاینایمشاورهودرمانیحمایتی،آموزشی،امکانات
دماتخانجامبااعتیادوکارتنخوابیازدیدهآسیبکودکانبهخدماتارائهبرعالوهمرکزاین

ارجاعقطریازاعتیادبدونوسالمزندگیبهبازگشتبرایآنهامادرانکهداردسعیایمشاوره
.کندترغیبمهرسرایبه







نورسرایکودکمرکزتوسعه

دگیزنفضایایجادهمچنینونوجوانپسرانسنیشرایطبامتناسبخدماتارائهمنظوربه
پسرانازحمایتودرماناقامت،منظوربهطلوعنورسرایدومطبقه97سالدرمناسبتر،
.شدراهاندازیسال13زیرنوجوان

همکاریاب،خوابکارتنیافتهبهبودنوجوانپسرانویژهجودوتخصصیباشگاهاولینهمچنین
تهرانویجودهیاتمدیرانوجودوملیقهرمانانپیشکسوتان،حضورباوتهرانجودوهیات
هفتهردروزسهنورسراینوجوانپسران.شدافتتاحهانشانبیطلوعجمعیتنورسرایمرکزدر
ینتمربهتهرانجودویهیاتبینالمللیمربیانمربیگریباحرفهایومستمرصورتبه

.میپردازند

عمومیروابطتوسعه

داوطلبانامورواحدراهاندازی

فعالیتوافراداجتماعیمشارکتمبنایبرطلوعبینشانهاجمعیتدرفعالیتهااساس
القخومتعهدمتخصص،داوطلبنیروهایحضوردلیلهمینبهواستشدهتعریفداوطلبانه
بهتوجهبا97سالابتدایاز.استبودهطلوعبینشانهاجمعیتمهمسرمایههایازهمواره

جزامبخشیصورتبهداوطلبانامورواحدگوناگون،زمینههایدرطلوعفعالیتهایگسترش
.شدراهاندازیطلوعدرداوطلبانهفعالیتهایهماهنگیوآموزشجذب،جهت



عمومیروابطتوسعه

مشارکتجلبواحدراهاندازی

ومردمیمشارکتهایجلببرتکیهباابتداازکهاستمردمیسازمانیبینشانهاطلوعجمعیت
ادارهوشدهمتولدفنیدانشوخدماتکاال،نقدی،ازاعمانساندوستانهکمکهایانواع

وطلوعتوسطشدهارائهخدماتسطحافزایشوکارتنخوابیآسیبافزونروزگسترش.میشود
ساناناهدافوحمایتجلببخشبهتوجهلزومتخصصیومستمرحمایتهایبهنیازافزایش
بهمردمیحمایتهایجلبواحد97پاییزاواخرازروهمینازمیکندبیشترراآندوستانه
.شداراهاندازینیکوکارانکمکاهدایفرآیندتسهیلبرایپایدارحمایتهایجلبمنظور

هایبخش.میگیردصورتاجراییومالیشفافیتبرویژهتاکیدبابخشاینفعالیتهای
.سازمانهااجتماعیمسئولیتوشکرانهعضویت،ازعبارتندواحداینمختلف

رسانهایفضایتوسعه

اساسبرسایتمجددطراحیطلوع،دراطالعرسانیراستایدراساسیتغییراتازیکی
.استبهینهسازیشاخصهایودقیقنیازسنجی

کانالانمخاطبتعدادتاکنونگذشتهسالازاثربخشی،ومشاهدهشاخصهایمیانگیناساسبر
درصد376کانالدرمحتوابازنشروبازدیدمیانگینهمچنین.استیافتهافزایشدرصد33

درنفوذضریبو33راتلگرامدرجذبضریبمیتواناساساینبرکهاستداشتهافزایش
محبوبیتافزایشمیانگینودرصد315بازدیدافزایشمیانگینهمچنین.دانست376راتلگرام

افزایشمیانگیندرصد،107(کامنت)مخاطبانواکنشافزایشمیانگیندرصد،631(الیک)
کلیطوربه.استبودهدرصد880پستهرذخیرهافزایشمیانگینودرصد216محتوابازنشر
.دانستدرصد458.5راکنونتاگذشتهسالازاینستاگراماثربخشیضریبمیانگینمیتوان



مالیشاخص

.استمردم نهادسازمان هایجملهازسازمانهربرایمهمارکانازیکیمالی،هزینه هایتامین
حساسیتازطلوعجملهازمردم نهادسازمان هایدرمالیعملکردشفافیتدیگر،سویاز

.استمردمیحمایت هایطریقازصرفاهزینه هااینتامینکهچرااستبرخوردارباالتری
وکاراننیکبهمالیشفافگزارشارائهبهموظفراخودطلوع بی نشان هاجمعیتاساسهمینبر
.می داندجامعهافرادسایرو

موعمجتوزیعچگونگیمعنایبه)کیفیشاخص هایبرسازمانهرمالیعملکردگزارشارائه
تواراس(هزینه هابهگرفتهصورتفعالیت هایریالیارزشنسبت)کمیشاخص هایو(هزینه ها

.است

شاخص توزیع هزینه های انجام شده
(کیفی)



شاخص توزیع هزینه های انجام شده
(کیفی)



آنهاسازمانیعملکردنوعفراخوربهخیرخواهانهاهدافبامراکزیدرمالیمنابعتوزیعوتامین
:می گیردانجامصورتدوبهمعموال

روش سنتی

روش سیستمی



ارزیابی شاخص ارزش افزوده
(کمی)

شاخص ارزش افزوده
(کمی)



ارزیابی شاخص ارزش افزوده
(کمی)

ردطلوع بی نشان هاجمعیتبهگرامینیکوکارانشماکمکریال100هرفوقگزارشاساسبر
تبدیلاجتماعیوحمایتیفعالیت هایقالبدرافزودهارزشریال317به1397سال
.استشده

ولیدتاستراتژیاجرایوطراحیطلوع بی نشان ها،درموظفصورتبهشاغلافراداصلیوظیفه
.استبودهعملکردافزودهارزش


