همیشه از کودکی در ذهنمان ایران را با کشورهای پیشرفته دنیا
مقایسه میکردیم .کشورهایی که مردمانش همیشه در رفاه و
امنیت و صلح و معنویت و ثروت بودند ،اما باز سر بزنگاه که
رسید خاک ایران را با کل دنیا عوض نکردیم.
متاسفانه یک نقطه خیلی تلخ بوده که وقتی کنار اسم ایران
میآمد دلمان میگرفت ،آن هم وقتی بوده که اسم اعتیاد و فقر
با نام بلند ایرانمان گره میخورد.
در یک دهه گذشته به هزار و یک دلیل ،مثلث فقر و اعتیاد و
بیتفاوتی نتیجهای رو ساخته به اسم «تاراج» .تاراج باورها ،رویاها
و امیدهایی که برای ساختن ایران داشتیم.
اگه قرار باشد در بین این همه سیاهی یک بار دیگر طلوع کنیم
به «مهرورزی» نیاز داریم به امید و نور و امروز ما راز طلوع
دوباره را در این دیدهایم که یک نفر را نجات بدهیم ،نه از فقر،
نه از اعتیاد ،که از بیتفاوتی.
میخواهیم یک بار دیگر با هم همدلی کنیم و همدلی در قاموس
«طلوع» یعنی رویاهایمان را یک بار دیگر به هم نزدیک کنیم و
با هم شریک شویم برای اینکه ایرانی را ببینیم امن ،آگاه،
امیدوار ،ثروتمند و شاد و خودمان را ببینیم که از ایرانمان
طلبکار نیستیم و هیچ وقت تسلیم نمیشویم.
گزارش عملکرد ساالنه طلوع سند تسلیم نشدن ماست ،سند
ایستادن و پیشرفتن و توسعه تو شرایطی که فشارهای اقتصادی
و ناکامیهای اجتماعی هر لحظه بیم شکستن و فروریختن را در
دل آدمها میریخت اما با همت و حمایت شما طلوع نه تنها به
راهش ادامه داد که مصممتر شد و راههای جدید و امتحان کرد.
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
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در سال  ،1384تعدادی از مهرورزان ،با ایمان به بهبودی و
با نیت حمایت و جلب اعتماد آسیبدیدگان اجتماعی و

افراد بیخانمان و در نهایت ،کمک به فرآیند بهبودی ،با
توزیع تعداد محدودی غذا در میان آنها ،آیینی را پایهگذاری
کردند که اکنون پس از قریب به ده سال ،هر هفته ،سهشنبه
شب و بدون وقفه با نام «آیین مهرورزی» برگزارمیشود.
در حال حاضر «جمعیت طلوعبینشانها» به عنوان تنها
حامی تخصصی در زمینه معضل کارتنخوابی ،میکوشد تا با
حفظ و اشاعه «آیین مهرورزی» نگاه جامعه را به موضوع
اعتیاد و کارتنخوابی تغییر داده و کمک کند تا افراد
بیشتری با مشارکت در این فرآیند وارد چرخه درمان و
بهبودی شوند.
توزیع غذا در واقع مجال و بهانهای است برای ایجاد ارتباط
موثر با افرادی که به طور همزمان با معضل کارتنخوابی و
بیماری اعتیاد مواجهاند.
نتیجه و ثمره حضور مستمر مهرورزان طلوع در شبهای
سهشنبه ،تعداد قابل مالحظه داوطلبان "پاکی" و "بهبودی"
است که هر هفته به همراه گروه توزیع غذا به طلوع
برمیگردند تا با تکیه بر اراده ،ادب و احترام ،نخستین گام را
در جهت تغییر مسیر زندگی خود بردارند.

طلوع در طول حدود یک دهه خدمت رسانی عاشقانه و
صادقانه به بیپناهان اجتماعی ،امروز به پایگاهی استوار و

سرپناهی امن در میان آسیب دیدگان ،معضل کارتن خوابی
و بیماری اعتیاد بدل شده است .طلوع امیدوار است در سایه
آگاهی اجتماعی انسانها و با حمایتهای همه جانبه این
سازمان ،هیچ انسانی در ناامنی خیابانها شب را به صبح
نرساند.
حمایت از افراد درگیر با آسیبهای اجتماعی به ویژه
کارتنخوابی و اعتیاد از یک سو و گسترش حساسیت
اجتماعی افراد جامعه نسبت به یکدیگر و همچنین تغییر
دیدگاه جامعه نسبت به آسیبدیدگان اجتماعی-که میتواند
مهمترین عامل قطع چرخه تولید آسیب باشد -ماموریت این
سازمان است.

جمعیت طلوعبینشانها حامی افرادی است که در چرخه
آسیبهای اجتماعی گرفتار شدهاند و به دلیل بیتفاوتی

جامعه و بحرانهای اجتماعی روز به روز بر تعداد آنها افزوده
میشود.
جمعیت طلوعبینشانها میکوشد در بحبوحه افزایش کمی
و کیفی آسیبدیدگان از کارتنخوابی همواره ستونی محکم
و استوار در حمایت از این افراد باشد و با نظم و استمرار در
سهشنبههای مهرورزی و حضور در پاتوقهای کارتنخوابی و
پخش غذای گرم ،با ایجاد دلگرمی برای این افراد ،به ایشان
یادآوری کند که هر آینه که فردی از آسیبدیدگان عزم
بازگشت به زندگی اجتماعی را داشته باشد ،طلوع دستش را
خواهد گرفت و پا به پایش تا بهبودی و بازگشت به جامعه
همراه خواهد بود.
جمعیت طلوعبینشانها با راهاندازی و ارتقای پروژههای
پیشگیرانه در تالش است که ضمن کمک به افراد
آسیبدیده از کارتنخوابی و خانوادههایشان ،با حضور پویا و
موثر در نقاط آسیبخیز و توانمندسازی و آموزش کودکان و
نوجوانان در معرض آسیب ،از ورود افراد به چرخه
کارتنخوابی و اعتیاد جلوگیری کند.

در حال حاضر «جمعیت طلوعبینشانها» به عنوان تنها
حامی تخصصی در زمینه معضل کارتنخوابی ،میکوشد تا با

حفظ و اشاعه «آیین مهرورزی» نگاه جامعه را به موضوع
اعتیاد و کارتنخوابی تغییرداده و کمک کند تا افراد بیشتری
با مشارکت در این فرایند وارد چرخه درمان و بهبودی
شوند.
توزیع غذا در واقع مجال و بهانهای است برای ایجاد ارتباط
موثر با افرادی که به طور همزمان با معضل کارتنخوابی و
بیماری اعتیاد مواجهاند.
با این توضیح میتوان فعالیتهای طلوع را به دو حوزه اصلی
تقسیم کرد.
* فعالیتهای با رویکرد حمایتی
* فعالیتهای با رویکرد اجتماعی

مخاطب فعالیتهای حمایتی طلوع ،افراد آسیبدیده از
کارتنخوابی هستند .طلوع بر این باور است که مردان ،زنان
و کودکانی که تجربه زیستی کارتنخوابی دارند قربانی یک
فرآیند اجتماعی هستند .برای شفاف شدن این موضوع نیاز
به تعریف واژه کارتنخواب و تعریف واژه قربانی است.
در علم جامعه شناسی ،وقتی تعداد افراد درگیر با یک رفتار
ضد اجتماعی (مثال ارتکاب جرم یا مصرف مواد مخدر یا
میزان طالق و )...در یک جامعه آماری و در یک بازه زمانی
افزایشی چشمگیر دارد یا تعداد چشمگیری را شامل میشود
به این معناست که عالوه بر تصمیم شخصی فرد ،بسیاری از
فاکتورهای اجتماعی در کشیده شدن افراد به این فرآیند
دخالت دارند ،تا جایی که قدرت فاکتورهای اجتماعی بر
قدرت تصمیمات فردی برتری دارد و به همین دلیل فرد را
قربانی فرآیندهای اجتماعی میدانیم.
تعریف کارتنخوابی در ایران با معنی جهانی بیخانمان
( )Homelessتفاوتهای بنیادینی دارد .در ایران بر خالف
سایر نقاط جهان کارتنخوابی صرفا حاصل فقر یا شیوه
زندگی افراد نیست بلکه حاصل یک طرد تمام عیار اجتماعی
است .به این معنی که فرد کارتنخواب طی فرآیندی با
انجام مستمر رفتارهای ضد اجتماعی(به ویژه اعتیاد) به
سطحی از زیست ضد اجتماعی میرسد که عموما از سطح
تحمل خانواده و جامعه فراتر میرود و در گام آخر ،خود فرد
کارتنخواب با پذیرفتن این طرد از شکل اجتماعی جامعه
دور شده و به یک شیوه کامال ضد اجتماعی یعنی
کارتنخوابی روی میآورد .طلوع معتقد است
«کارتنخوابی=تنهایی  +تنهایی  +تنهایی» و در واقع از افراد
آسیبدیده ( قربانی) کارتنخوابی حمایت میکند .این
حمایت شامل  7مرحله جذب ،سرپناه ،درمان ،آموزش،
اشتغال ،بازگشت به خانواده و بازگشت به اجتماع است که
طی این  7مرحله «کارتنخوابی» افراد درمان میشود و فرد
به زیست معمول اجتماعی باز میگردد.
یکی از مزیتهای طلوع تبدیل شدن مددجویان به مددکار
در فرآیند حمایتی است.

هر هفته سه شنبه شب ،یاوران «جمعیت طلوعبینشانها» گرد هم می آیند تا به نیت شفا و بهبودی،
حدود  1600تا  3000پرس غذا را با لبخند و عشق در میان کارتنخوابها توزیع کنند .عطر و طعم
این غذای گرم بهانهای است برای ایجاد ارتباط با این افراد و گشودن راهی برای جذب آنها ،که طی
همین فرآیند ،هر هفته تعداد قابل مالحظهای از کارتن خوابها به صورت داوطلبانه و برای آغاز
روزگاری پاک و بدون دود و خماری و نشئگی ،با «جمعیت طلوعبینشانها» همراه میشوند.
تعداد افرادی که به طور متوسط در هر هفته در مراکز این مجموعه توسط متخصصان پذیرش میشوند
به  15نفر میرسد.
شیوه جذب در «جمعیت طلوعبینشانها» نخستین و مهمترین وجه تمایز این مرکز است .چرا که در
این جمعیت هیچ اجباری برای آمدن ،پاک شدن و پاک ماندن وجود ندارد« .جمعیت طلوعبینشانها»
تکیهگاه امنی است برای کسانی که از دود و آوارگی خستهاند و داوطلب پاکی و پاک ماندن هستند.

پس از جذب ،مرحله درمان آغاز می شود که شامل دوره  21روزه سمزدایی و ترک مواد مخدر است .در
این دوره خدمات مشاوره توسط مشاوران مراکز ،کالسهای روانشناسی و درمانی بیماری اعتیاد برای
رهپویان انجام میگیرد .همچنین افراد در حال بهبود به صورت مستمر تحت معاینه پاراکلینیکی قرار
میگیرند.
با توجه به نیازسنجیهای انجام شده برای مراکز« ،جمعیت طلوعبینشانها» از ابتدای سال  96اتاقی را
در جهت خدمات پزشکی و دندانپزشکی در سرایمهر بانوان تجهیز کرد .این فضا امکان این را ب هوجود
آورد تا پزشکان از امکانات این اتاق ،برای معاینه بیماران بهره جویند.
از آنجا که بسیاری از افراد کارتنخواب به بیماریهای گوناگون مبتال هستند ،پزشکان و متخصصان در
زمینههای متفاوت به صورت مرتب به مراکز مراجعه کرده و افراد بهبود یافته را تحت نظر دارند.

یکی از دغدغههای افراد آسیبدیده از کارتنخوابی ،پس از بهبودی ،نداشتن سرپناه است .چرا که به محض
ورود آنها به فضای قبلی زندگی ،معموال همه چیز به حالت پیشین بازخواهد گشت و احتمال مصرف مواد
بسیار باال میرود.
در «جمعیت طلوعبینشانها» پس از پایان دوره سم زدایی ،بهبودیافتگان به مدت  6ماه جهت تکمیل دوره
درمان (آزادی روانی از مواد مخدر ،درمان روحی و تنانی) در محیط مجهز به امکانات مناسب زندگی میکنند.
«جمعیت طلوعبینشانها» در حال حاضر پنج مرکز برای فعالیتهای خود در اختیار دارد:
«سرای امید» مرکز اقامتی ،درمانی و آموزشی مردان ،از سال  1391آغاز به فعالیت کرده است و حدود 110
نفر ظرفیت دارد.
«سرای نور» مرکز اقامتی ،درمانی و آموزشی نوجوانان پسر  13تا 18سال در فروردین ماه  1396آغاز به کار
کرده است و حدود  40نفر ظرفیت دارد.
«سرای مهر» مرکز اقامتی ،درمانی و آموزشی کودکان و بانوان در خرداد ماه  1394آغاز به فعالیت کرده است و
فاز اول این مجموعه حدود  70نفر ظرفیت دارد.
«به سوی امید» سرپناهی است در منطقه گمرگ شهر تهران به افراد بهبود یافتهای اختصاص دارد که پس از
تکمیل دورههای درمانی روانی و تنانی موفق به اشتغال شده اما به خانواده وصل نشده اند و از این فضا به عنوان
سرپناه استفاده میکنند .در این مراکز خدمات درمانی ،آموزشی و توانمندسازی و اشتغال توسط متخصصان
صورت میگیرد.

از آنجایی که یکی از مهمترین عواملِ روی آوردن افراد به اعتیاد ،نداشتن مهارتهای صحیح و کافی
برای مواجهه با مسائل مختلف زندگی است ،آموزش ،یکی از مهمترین ارکان فعالیت در
«جمعیت طلوعبینشانها» است .آموزش در این جمعیت را میتوان به دو گروه عمده طبقه بندی کرد.
اول ،آموزش مهارتهای اجتماعی و ارتباطی برای داشتن زندگی صحیحتر و دوم ،آموزش مهارتهای
شغلی برای توانمندسازی مددجویان در جهت کسب درآمد و داشتن زندگی طبیعی.
بهبودیافتگان سعی می کنند در طی مدت حضور در مراکز ،با فراگیری مهارت های فنی و حرفه ای،
ارتباطی ،تحصیلی و شیوه های داشتن یک زندگی پایدار و آرام ،در راه بهبود وضعیت زندگیشان ،گامی
مهم و اساسی بردارند.
از جمله کالسهای آموزشی که در این مراکز ارائه می شود می توان به کالسهای موسیقی،
خوشنویسی ،سفالگری ،کالسهای ادبی و شعر خوانی ،عکاسی و روزنامهنگاری و همچنین کالسهای
عروسکسازی به فراخور نیاز در مرکز سرای امید مردان و سرای مهر بانوان اشاره کرد.

یکی از مهمترین ارکان زندگی طبیعی در انسان بالغ ،داشتن شغل و کسب درآمد است .از سوی دیگر
حضور بهبود یافتگان از اعتیاد ،بالفاصله پس از بهبودی در فضای کسب و کار ،به دالیل مختلف دارای
دشواریهای فراوانی است .به همین جهت «جمعیت طلوعبینشانها» پس از درمان ،آموزش و
توانمندسازی مددجویان ،سعی در ایجاد شغلهای متناسب با شرایط این افراد دارد .در این راستا
میتوان به پروژه های کارآفرینی این جمعیت برای مردان و زنان اشاره کرد که بهبودیافتگان در طی
آن ،همزمان با کسب درآمد ،با مهارتهای تکمیلی و تخصصی در شغلشان آشنا میشوند.

شاید بتوان گفت هدف نهایی «جمعیت طلوعبینشانها» وصل شدن بهبودیافتگان به خانواده های خود
و کانون بخشی به نهاد خانواده است .چرا که حمایت کانونی در فضای خانواده ،میتواند یکی از
مهمترین عوامل ایستادگی و تعهد به پاک ماندن برای آنها باشد« .جمعیت طلوعبینشانها» در مدت
اقامت بهبودیافتگان ،با توجه به آسیبپذیری باالی خانوادههای آنها ،با ارائه خدمات حمایتی در
زمینههای تحصیل فرزندان ،ارائه بستههای غذایی ،ارائه لوازم التحریر و … به آنها با رویکردی
پیشگیرانه ،از قرار گرفتن همسر و فرزندان و سایر اعضای خانواده آنها در فضای آسیب جلوگیری می
کند.

پس از طی فرآیندهای درمانی و تحت نظارت و حمایت مددکاران و روانشناسان «جمعیت
طلوعبینشانها» ،بهبودیافتگان آمادگی و مهارت الزم جهت قرار گرفتن در جایگاههای اجتماعی را
کسب میکنند و در نهایت به زندگی طبیعی خود در جامعه باز خواهد گشت.
در مرحله ششم یعنی وصل به خانواده ،رسالت نجات یک فرد کارتنخواب و بازگرداندن او به ساحت
عادی زندگی به پایان میرسد اما از آنجایی که رویکرد اجتماعی طلوع همواره حساسسازی افراد جامعه
نسبت به مساله کارتنخوابی بوده است ،پس از رسیدن افراد بهبودیافته به مرحله زندگی عادی
اجتماعی ،این افراد نسبت به جامعه خود احساس مسئولیت کرده و میکوشند تا به عنوان فردی

اثرگذار در جامعه ظاهر شوند.
افرادی که یک روز در سیاهترین نقطه زندگی خود ،یعنی کارتنخوابی ،به عنوان مددجو وارد چرخه
حمایتی طلوع شدهاند ،در پایان مرحله هفتم به عنوان مددکار از این چرخه خارج شده و به خدمت در
جامعه و اثربخشی در کاهش آسیبهای اجتماعی میپردازند.

بخش دیگر فعالیت طلوع فعالیتهای اجتماعی این مجموعه
است .این فعالیتها با دو شعار «بیتفاوت نباشیم» و
« »1+1 =11 ; 1+1 ≠ 2میکوشد تا با استفاده از ابزارهای
آموزش و آگاهیبخشی ،این باور را در افراد جامعه ایجاد کند
که بخش آسیبدیده جامعه بخش جدا شده از آن نیست و
از یک سو همه افراد ممکن است در برهههای گوناگون زمان
از این اتفاق آسیب ببینند و حتی خود فرد یا نزدیکانش
قربانی همین فرآیند شوند و از دیگر سوی ،همه افراد جامعه
نسبت به این آسیب مسئولند و تنها با حمایت و ایستادگی
مستمر ،عاشقانه ،بدون قضاوت و بدون توقع تمامی افراد
جامعه میتوان به ساختن فردایی بهتر و کمآسیبتر امیدوار
بود.
در واقع نتیجه فعالیتهای حمایتی طلوع این است که
فردی که روزی به عنوان کارتنخواب در طلوع مورد حمایت
قرار گرفته است ظرف مدت یکسال به فردی تبدیل
میشود که ضمن پذیرش مسئولیت اجتماعی خود ،به بهبود
وضعیت اجتماعی همدردان خود کمک میکند و تالش
میکند آنها را از چرخه کارتنخوابی خارج کند.

 آیین مهرورزیبیش از  10سال است که سه شنبه شب هر هفته و بدون وقفه ،در «آیین مهرورزی» جمعیت
طلوعبینشانها غذایی طبخ و در میان کارتنخوابها توزیع میشود .تعداد غذا آیین مهرورزی
ابتدا با  25پرس آغاز شد و در حال حاضر به بیش از  3000پرس غذا در هر سهشنبه رسیده
است.
پخت غذا از ساعات ابتدایی روز سه شنبه توسط تعدادی از بهبودیافتگان آغاز میشود و حدود
ساعت  9شب جشنی به پاس بهبودی افراد کارتنخوابی که در طی هفته های گذشته در فرایند
جذب با جمعیت طلوعبینشانها همراه شده اند برگزار میشود و در انتهای مراسم جشن غذاها
بسته بندی شده توسط یاوران و همراهان جمعیت طلوعبینشانها ،در قالب گروه های
«پخش غذا» در پارک ها و خیابان های شهر که محل زندگی افراد کارتن خواب است توزیع
می شوند.
همچنین در شبهای سرد زمستان ،عالوه بر سهشنبهشبها ،در تمامی شبهایی که دمای هوا
به زیر صفر درجه کاهش مییابد نیز ،طلوع با وعده غذایی گرم ،پتو ،چوب جهت هیزم و لباس
گرم به صورت اضطراری در پاتوقها حاضر میشود.
در «آیین مهرورزی» هدف از وعده غذایی گرم سیرکردن جسم افراد آسیب دیده از کارتن
خوابی نیست بلکه این غذا که با مهر ،خلوص و نگاهی بی قضاوت همراه است  ،یادآور حس
ارزشمندی این افراد است.
غذای گرمی که با احترام و بدون نصیحت و منت و فقط با پیام امید و محبت ،به کارتنخواب
داده میشود  ،یادآور کانون خانواده است .در واقع در فرایند «آیین مهرورزی» به هیچکس قول
و وعده و هیجان کاذب برای تغییر داده نمیشود و تنها غذا و احترام است که یک ارتباط دو
طرفه از جنس اعتماد را به وجود آورده و باعث میشود شخص دچار تنهایی اجتماعی نشود و
فضای تغییر را برای او ایجاد کند .همراه غذا ،پتو ،لباس ،لوازم بهداشتی و… نیز توزیع میشود.
مناطق عمد توزیع غذا در تهران عبارت است از:
شوش ،مولوی ،هرندی ،خاوران ،حاشیۀ بزرگراه آزادگان و شهید کاظمی ،آتی ساز ،فرحزاد،
تهرانسر و…

در سال  ،97طی  52سهشنبه مهرورزی تعداد  105600پرس و  15000پرس فقط در سه
شنبه آخر سال به همراه نوشابه غذای گرم طبخ و توزیع شده است .همچنین در  12هفته از
زمستان  3800عدد پتو و در طول سال ،حدود  1000پک بهداشتی بانوان ،در پاتوقهای
کارتنخوابی توزیع شده است که هزینه کلی آیین مهرورزی در سال گذشته 4.582.800.000
ریال بوده است و ارزش افزوده آن مبلغ  2.653.200.000ریال بوده است.
تعداد افرادی که از پاتوقها برای پذیرش در سراهای طلوع جذب شدهاند 282 ،نفر بوده است.
تهران شهر بدون گرسنه
در سال  1394جمعیت طلوعبینشانها طرح تهران شهر بدون گرسنه را آغاز کرد .این طرح به
جمعآوری غذاهای باقیمانده سالم و دست نخورده از مجالس و میهمانیها ،سازمانها و تاالرها،
دانشگاهها و … جهت رساندن به افراد نیازمند و مراکز خدمت رسانی به افراد کارتنخواب و
بیخانمان شهر تهران اختصاص دارد.
روشهای اهدای غذا به شرح زیر میباشد:
تماس با شماره  55739956و هماهنگی برای جمع آوری غذاهای باقیمانده سالم ودست
نخورده بیش از 20پرس توسط بخش حمل و نقل پروژه
تحویل غذاهای کمتر از  20پرس به پایگاههای کمپین تهران شهر بدون گرسنه هماهنگی و
دریافت خیرات و نذورات مردمی به صورت ،خوارو بار و ارزاق خشک ،غذای طبخ شده ،گوشت
قربانی
 مراکز اقامتی جمعیت طلوعبینشانها سرای امید(مردان آسیب دیده از کارتن خوابی) سرای مهر(مادر و کودک و نوجوانان دختر آسیب دیده از کارتن خوابی) سرای نور (پسران نوجوان آسیب دیده از کارتن خوابی) مراکز اقامتی و درمانی کارتنخوابها در سطح شهر تهران آسایشگاههای سالمندان و معلولین مراکز خیریه -ناطق فقیر نشین شهر تهران و حاشیه

کودکانه طلوع
«کودکانهطلوع»نامفعالیتهایجمعیتطلوعبینشانهادرراستایتوقفوکاهشاثرچرخه
بازتولیدآسیبهایاجتماعیاستکهباحمایتمالیومعنویازکودکانآسیبدیدهیادر
معرضآسیبهایاجتماعیبهویژهاعتیادسعیداردتامانعازگسترشآسیبهایاجتماعیدر
میاناینگروهگردد.ایندستهازفعالیتهایاجتماعیخودبهچهاردستهنقطهصفرمرزی،
بویعیدیوبویماهمهروپویشآفتابگردونتقسیممیشوند.
 بویماهمهرپروژه«بویماهمهر»درراستایحمایتتحصیلیازکودکاندرمعرضآسیباست.بدین
صورتکههزینهثبتنام،خریدکتابوروپوش،کالسفوقالعادهکهدرطولسالبرگزار
میشودتاسقفمشخصیتوسطجمعیتطلوعبینشانهاتامینمیشود.همچنینبرگزاری
جشنشروعسالتحصیلیواهداینمادینکیفولوازمالتحریردراینجشنبهکودکان و
نوجوانانیکهتحتپوششمجموعههستندازدیگرفعالیتهایاینپروژهاست.
تیم شناسایی بوی ماه مهر در طول سال تحصیلی نیز با پیگیری وضعیت تحصیلی کودکان
آسیبدیده از اعتیاد تالش میکند مشکالت درسی و خانوادگی این کودکان را پوشش دهد.
یکی از نکات مهم و مزیتهای این پروژه این است که برای هر کودکی به تناسب سن ،جنسیت،
مقطع تحصیلی ،شرایط خانوادگی و استعدادهای فردی کودکان به وضعیت آموزشی آنان
رسیدگی میشود و از آنجایی که بسیار از کودکان تحت پوشش بوی ماه مهر به دلیل شرایط
ویژه زیستی ،دارای مشکالت عمدهای در مهارتهای زندگی هستند ،در ارائه خدمات حمایتی و
مددکاری به این کودکان ،به آموزشهای غیر تحصیلی نیز توجه شده است.
کودکان تحت پوشش این پروژه عمدتا کودکانی هستند که به دلیل وضعیت اعتیاد والدین آنها،
مورد حمایت سایر نهادهای حمایتی قرار نمیگیرند.
در پروژه «بوی ماه» مهر سال  97برای  282کودک به فراخور نیاز هر کودک حمایتهای
تحصیلی صورت گرفت از جمله لوازمالتحریر و وسایل مورد نیاز مدرسه تهیه و شهریه مدارس
آنها و همچنین کالس کمک آموزشی که به مدت  1500ساعت برگزار شد به ارزش ریالی
 1.304.705.000ریال که بخشی از این خدمات به صورت داوطلبانه ارائه گردیده است که
ارزش ریالی واقعی این خدمات  900.000.000ریال بوده است.

بوی عیدی
پروژه «بوی عیدی» یکی دیگر از فعالیتهای کودکانه «جمعیت طلوعبینشانها » است که هر
سال در آستانه سال نو با تهیه لباس عید ،بسته ارزاق ،کیف و کفش و … در قالب جشن استقبال
از سال نو برگزار میشود.
مخاطبان این پروژه خانوادههایی هستند که کارتنخوابی بر شالوده زندگی آنها تاثیر مستقیم
گذاشته است .طلوع با شناسایی و حمایت از خانوادههای آسیبدیده از اعتیاد با تمرکز بر
کودکان ،میکوشد تا به آنها تجربه زندگی شاد اجتماعی را هدیه کند.
این کودکان عموما کودکانی هستند که یا خودشان تجربه کارتنخوابی داشتهند ،یا یکی و یا هر
دو نفر از والدین آنها تجربه کارتنخوابی داشتهاند .بخشی از این کودکان ،فرزندان افراد
بهبودیافته یا در حال بهبودی کارتنخوابی طلوع هستند.
مهمترین وجه تمایز این پروژه با پروژههای مشابهی که در آستانه نوروز برای حمایت از کودکان
نیازمند برگزار میشود این است که در «بوی عیدی» یک کارت اعتباری با مبلغ مشخص در
اختیار کودکان قرار میگیرد و هر کودک به همراه یکی از یاوران مورد اعتماد طلوع تا سقف
مبلغ اعتبار کارت به خرید شب عید میپردازد.
ایجاد فضای انتخاب و احترام به انتخاب کودکانی که عموما در زندگی همه چیز به آنها تحمیل
شده است از مهمترین ویژگیهای این پروژه است.
همچنین با توجه به این نکته که پیش از روز خرید ،گروه اجرایی «بوی عیدی» با مرکز خرید
وارد مذاکره میشوند ،معموال با مبلغ اعتبار کارتها  30تا  60درصد بیشتر از ارزش ریالی آن
خرید انجام میشود.
در پروژه «بوی عیدی» سال  97برای  375کودک خرید عید انجام شد که اعتبار کارتهای
کودکان  4.000.000ریال به اضافه مبلغ  2.000.000بابت پکیج نورورزی هر کودک،
 363.600.000ریال مبلغ بابت تخفیف بازار سنتی ستارخان و هزینه های جشن ،شهربازی
تیراژه و شام و ناهار هر کودک و جمعا  623.300.000ریال ارزش ریالی این پروژه بوده است که
از این مبلغ  2.280.000.000واریزی مردمی بوده و مبلغ  956.900.000ارزش افزوده این
جشن بوده است.

پویش آفتابگردون
«پویش آفتابگردون» ابتدا با سه اکیپ فعال در قیطریه ،انقالب و تجریش فعالیت خود را آغاز
کرد .در چند ماه نخستین به بررسی ،آشنایی و ارتباط گرفتن با کودکان کار چهارراههای تهران
پرداخته شد .با گذشت زمان توانستیم بعد از یک سال فعالیت همدالنه و عاشقانه حدود 600
کودک کار و خیابان را شناسایی و با تکتک آنها وارد ارتباط رودررو شویم .با موضوعات
روانشناسی از قبل مشخص شده از طریق بازی ،نقاشی ،گفتگو و شنیدن صبورانه نیازهای این
کودکان در حوزه پزشکی دندانپزشکی و مددکاری ،آموزش ...،شناسایی می شود و خدمات مورد
نیاز آنها توسط خیرین عالقهمند به این کودکان ارائه میشود.
این کار با بیش از  250همیارآفتابگردون که داوطلب توسعهی فرهنگ (عشقُخدمت) هستند،
صورت گرفته است و در حال حاضر  26همیار اکیپ در  75نقطهی تهران و کرج هر دوشنبه
بعدازظهر به مدت  3ساعت در چهارراههای شهرمان در  22منطقه تهران و  2منطقه کرج به
دیدارشان میروند.
هم اکنون بیش از دو هزار نفر این پویش را به صورت مخاطب عام از طریق شبکه های اجتماعی
دنبال میکنند و نیز بیش از  200عضو فعال که شامل روانشناسان ،مددکاران ،پزشکان و
دندانپزشکان ،متخصصین حوزه کودک و اعضای داوطلبی در حمایت مستقیم این پویش
می باشند.

نقطهصفرمرزی
«کمپین نقطه صفر مرزی» توسط جمعیت طلوعبینشانها در جهت پیشگیری از گسترش
آسیبهای اجتماعی در مناطق مرز نشین ایران تعریف شده است .بر اساس مشاهدات و مطالعات
صورت پذیرفته در بین افراد آسیب دیده از اعتیاد و کارتنخوابی که زمینه اصلی فعالیت جمعیت
طلوع بینشانها است ،ساکنان نقاط مرزی در خطر گرایش به سوء مصرف مواد مخدر بوده اند
که پراکندگی جغرافیایی و عدم دسترسی به آنان و همچنین کمبود امکانات رفاهی و آموزشی بر
این آسیب افزوده است و در حال حاضر درصد باالیی از افراد آسیب دیده از کارتنخوابی در
پایتخت افرادی هستند که از نقاط مرزی به تهران کوچ کردهاند .کمپین نقطه صفر مرزی به
جهت توسعه برابری آموزشی و در غالب پیشگیری از گسترش کارتنخوابی ،فعالیت خود را در
زمینه تهیه نوشت افزار و ابزارهای آموزشی که از الزامات اولیه تحصیل برای کودکان است آغاز
کرد .بر این اساس ،با شناساییهای صورت پذیرفته و همچنین گزارش های دریافتی از افراد
معتمد محلی ،موسسات خیریه روستاهای مرزی و همچنین مدیران آموزش و پرورش نواحی
هدف ،بستههای نوشت افزار بر حسب مقطع آموزشی دانش آموزان و همچنین جنسیت آنان
تهیه میشود.
تعداد بستههای تحصیلی توزیع شده در مرزهای ایران در سال  97و بر اساس شناسایی کودکان
که طی سال گذشته انجام شده بود  22،405بسته شامل کیف و لوازمالتحریر بوده است که
مجموع هزینههای این پروژه در سال  7.462.000.000 97ریال بوده است که مبلغ
 2.080.880.000ریال واریزی مردمی و مبلغ  5.381.120.000ریال ارزش افزوده این پروژه
بوده است.
لبخند خدا
جشن «لبخند خدا» یکی از رویدادهای پروژه کودکانه جمعیت طلوعبینشانها است که با هدف
ایجاد شادی برای کودکان محلههای محروم از جمله کورههای آجرپزی برگزار میشود.
یکی از اهداف این پروژه شناسایی کودکانی است که می توانند جامعه هدف پروژه های حمایت
کودکانه جمعیت طلوعبینشانها باشند.

کارآفرینی
فعالیتهای کارآفرینی طلوع را میتوان یک فصل مشترک بین فعالیتهای حمایتی و
فعالیتهای اجتماعی طلوع دانست .از آنجا که تعریف کارآفرینی عبارتاست از تولید ارزش
افزوده ،میتوان طلوع را یک نهاد کارآفرینی اجتماعی نامید .در پروژههای کارآفرینی طلوع در
کنار ایجاد اشتغال برای بهبودیافتگان از کارتنخوابی ،به شاخص پایداری بهبودی و همچنین
تولید ارزشمندی اجتماعی برای بهبودیافتگان توجه ویژهای شده است.
نهال مهر
نهال مهر زیرشاخه کارآفرینی جمعیت طلوع بی نشانها است که جهت اشتغال و درمان روحی و
روانی مددجویان این موسسه ایجاد شده است .در حال حاضر سه گلخانه جهت تولید گل و گیاه
در سرای مهر (مرکز اقامتی_درمانی و آموزشی زنان کارتن خواب و بیسرپناه)ایجاد شده است
که در آن مددجویان اقدام به پرورش گل و گیاه زیستی و آپارتمانی از جمله درختچهها و
کاکتوسها و به طور کلی گیاهان کوچک نموده است.
مجموع هزینههای این شاخه کارآفرینی در سال  1.392.087.500 ،97ریال و درآمد حاصل از
آن  1.670.950.000ریال بوده است و  15نفر در این پروژه به صورت ثابت به کار مشغول
شدهاند.

خانه مهر
کارآفرینی «خانه مهر» شامل آثار هنری تولید شده با دستگاه و تکنیک لیزر کات است که به
جهت کارهای ظریف و هنری به پروسه بهبودی بانوان «سرای مهر» نیز کمک شایانی میکند .از
جمله محصوالت تولید شده در این پروژه شامل محصوالت دکوراتیو ،انواع استیکر و…میباشد
که در حال حاضر  10نفر از بهبودیافتگان «سرای مهر» به تولید این محصوالت مشغول هستند.
از جمله ویژگیهای مهم خانه مهر ،وجه درمانی آن برای زنان بهبودیافته از اعتیاد است .پس از
درمان اعتیاد برخی مشاغل مانند مشاغل سخت و سنگین احتمال وسوسه مجدد فرد و روی
آوردن به مصرف موارد را بیشتر میکند و به همین ترتیب برخی مشاغل میتواند به پایداری
درمان کمک کند و فعالیتهای هنری که خالقیت فرد را درگیر میکند و به بهبودیافته احساس
خلق اثر میدهد از آن جمله است.
لقمه مهر
«لقمه مهر» با نگاه درمانی به کارآفرینی بانوان بهبودیافتهای که در شرایط سالمت کامل جسمی
بهسر میبرند پایهگذاری شدهاست .در این پروژه زنان و مادران و مردانی که در مرحله ششم
درمان یعنی بازگشت به خانواده قرار دارند در لقمه مهر به فعالیت میپردازند.
در حال حاضر در «لقمه مهر» ،تهیه وعده غذایی نهار ،شام ،صبحانه و میانوعده صورت میگیرد
که این غذاها برای کارکنان سازمانهای طرف قرارداد با این پروژه ارسال میشود و بیش از 12
نفر در این پروژه به صورت ثابت به کار مشغول شدهاند.

جشن ها و رویدادهای ساالنه
از آنجایی که رویدادهای اجتماعی از جمله امکانهای مناسب برای تعامل با افرد جامعه است،
جشنها و رویدادهای اجتماعی همواره یکی از ابزارهای ترویجی طلوع بوده است.
جشن پیمانداری
گردهمایی جشن پیمانداری ساالنه برای خانواده های بهبود یافته برگزار میشود و در این جشن
پیمان دوباره خوانده میشود.
جشن همدلی
گردهمایی جشن همدلی ساالنه برای یاوران جمعیت طلوعبینشانها برگزار میشود .در این
جشن گزارش عملکرد یاوران ارائه میشود.
سبزی پلو و ماهی
مراسم پخت «سبزی پلو و ماهی» یکی از زیر مجموعههای طرح «تهران شهر بدون گرسنه»
می باشد که در جهت همدلی با نیازمندان و بی پناهان در شب عید نوروز برگزار میشود.
روز مادر
در جشن روز مادر ،عالوه بر برپایی جشن در مراکز «سرای مهر» و «خونه مادری» برای مادران
بهبودیافته ،یاوران طلوع با تهیه هدیه روز زن برای زنان کارتنخواب در پاتوقها به دیدار آنها
رفتند .تهیه هدیه روز زن و اهدای آن با احترام و بدون قضاوت یادآور پیام همیشگی طلوع برای
کارتنخوابها یعنی ارزشمندی آنها به عنوان یک انسان و یک زن در جامعه بوده است.

جشن شادستان
در طول فصل تابستان ،جمعیت طلوعبینشانها به مدت  20شب (از تاریخ  20تیر تا  10مرداد)
با اجرای جشن شادستان ضمن ایجاد فضای شاد و جذاب برای مردم توانست در راستای ایجاد
نشاط اجتماعی و آگاهسازی جامعه گامهای موثری بردارد.
هدف اصلی این پروژه ،فرهنگسازی و جلب حمایت پایدار برای آسیبدیدگان اجتماعی و
فعاالن این حوزه از طریق توانمندسازی و ایجاد فضای یادگیری و مشارکت بود.
آیین مهر یلدا
شب یلدا یکی از شبهایی است که معموال افراد خانوادهها گرد هم میآیند و به همین دلیل
تنهایی افراد کارتنخواب مشهودتر و تلختر است به همین دلیل طلوع در شب یلدا با برپایی
جشن یلدا در مراکز اقامتی طلوع و همچنین توزیع نمادهای یلدا در پاتوقها سعی در یادآوری
فرهنگ خانواده و مبانی ارزشی آن در میان افراد کارتنخواب و افراد بهبودیافته دارد.

همه جای ایران سرای من است
جمعیت طلوعبینشانها از نخستین روزهای پس ازسیل با کسب مجوز و همکاری هالل احمر و
دادستانی با همراهی بیش از  50نفر نیروی متخصص و نیمه متخصص داوطلب و  100نفر از
بهبودیافتگان جمعیت طلوعبینشانها در قالب تیم شناسایی ،امداد ،آشپزخانه ،درمانگر و
روان درمانگر در منطقه حضور داشته اند و سعی کردهاند با طبخ غذای گرم و توزیع مواد مورد
نیاز لحظه به لحظه ،مرهمی بر دل زخمی مردم باشند.

منابع انسانی هر سازمان ،از جمله مهمترین منابع پایدار
سازمان است .منابع انسانی طلوع به دو گروه نیروی انسانی
موظف و نیروی انسانی داوطلب تقسیمبندی میشوند که از
اردیبهشت  97تا اردیبهشت  98تعداد نیروهای موظف
طلوع از  34به ( 64رشد  48درصدی) و تعداد نیروهای
داوطلب طلوع از  70به ( 320رشد  357درصدی) رسیده
است.
مجموع دستمزد پرداختی در سال گذشته 5.724.000.000
ریال بوده است که به  66نیروی انسانی موظف پرداخت
شده است که از این تعداد  44نفر ( 60درصد) از
بهبودیافتگان کارتنخوابی طلوع هستند.

شاخص داوطلبان
میزان ساعت کارکرد داوطلبان در کل
سازمان در سال گذشته ( طی  6ماه
فعالیت واحد امور داوطلبان) معادل
 55.800ساعت بوده است.
ارزش ریالی کارکرد داوطلبان در کل
سازمان در سال گذشته معادل
 6.696.000.000ریال بوده است که
میزان آن  53درصد از کل مبلغ دستمزد
کار انجام شده در طلوع است.
با توجه به فعالیت شش ماهه امور
داوطلبان برای مقایسه نرخ کارکرد
نیروهای موظف و نیروهای داوطلب بهتر
است نصف نرخ دستمزد نیروهای موظف
با نرخ فعالیت نیروهای داوطلب مقایسه
شود.

میزان ساعات فعالیت داوطلبانه
به تفکیک نوع فعالیت

نمودار مقایسهای فعالیت داوطلبانه

شاخص مالی داوطلبان

نمودار مقایسه ای فعالیت داوطلبانه و موظف

شاخص توسعه
رکن توسعه در هر سازمان ،نشاندهنده پویایی آن سازمان است .توسعه پایدار در شاخصهای
کمی و کیفی همواره از اهداف جمعیت طلوعبینشانها بوده است اما طرحهای بنیادی توسعه در
سال گذشته در طلوع عبارتند از:
راه اندازی مرکز خونه مادری
«خونه مادری» ،در محلههای آسیب خیز دروازه غار و با هدف حمایت روحی و عاطفی از مادران
و کودکان آسیب دیده از کارتن خوابی و اعتیاد ،در تاسوعای  97با همکاری موسسه آوند و با
حضور یاوران ،هنرمندان ،بهبودیافتگان و اهالی منطقه دروازه غار تاسیس شد ..خانهای با حمام،
لباس تمیز ،غذای گرم ،حمایت و عشق برای کودکی که کارتنخواب است ،اعتیاد دارد یا
زندگیش با اعتیاد و فقر گره خورده ،بیشباهت به بهشت نیست.
به تجربه ثابت شده است که در محیط آسیب امکان درمان وجود ندارد .حال با توجه به
آسیب خیز بودن منطقه دروازه غار و درگیری ساکنین آن با معضالت کارتنخوابی و اعتیاد،
نمیتوان شرایط مطلوب برای درمان کودکان آسیب دیده این منطقه به وجود آورد.
بسیاری از کودکان این منطقه ،انتخاب دیگری جز زندگی در محیط آسیب نداشته و با تعابیری
مثل خانه ،غذای گرم ،امنیت و… آشنا نیستند.
«خونه مادری» به عنوان یک فضای امن برای حمایتهای آموزشی و روانی تالش دارد با ایجاد
شرایط مناسب برای خلق و لمس تجربیات کودکی از آسیبهای ناشی از زندگی در فضای اعتیاد
و کارتنخوابی این کودکان جلوگیری کند.
«خونه مادری» فضای حمایتی آموزشی روزانه کودکان زیر 10سال آسیبدیده از اعتیاد و
کارتنخوابی است .بسیاری از این کودکان برای رفتار و فعالیتهای عادی روزانه آموزش
ندیدهاند اتفاقی که شاید عجیب اما واقعیست .کودکان در این خانه از ساعت 10صبح تا  18عصر
در تمام روزهای هفته به جز جمعه ها با حضور یاوران آموزش دیده در کنار بازی و نقاشی از
امکانات آموزشی ،حمایتی ،درمانی و مشاورهای این مرکز استفاده میکنند.
این مرکز عالوه بر ارائه خدمات به کودکان آسیب دیده از کارتنخوابی و اعتیاد با انجام خدمات
مشاوره ای سعی دارد که مادران آنها برای بازگشت به زندگی سالم و بدون اعتیاد از طریق ارجاع
به سرای مهر ترغیب کند.

توسعه مرکز کودک سرای نور
به منظور ارائه خدمات متناسب با شرایط سنی پسران نوجوان و همچنین ایجاد فضای زندگی
مناسبتر ،در سال  97طبقه دوم سرای نور طلوع به منظور اقامت ،درمان و حمایت از پسران
نوجوان زیر  13سال راهاندازی شد.
همچنین اولین باشگاه تخصصی جودو ویژه پسران نوجوان بهبود یافته کارتنخواب ،با همکاری
هیات جودو تهران و با حضور پیشکسوتان ،قهرمانان ملی جودو و مدیران هیات جودوی تهران
در مرکز سرای نور جمعیت طلوعبینشانها افتتاح شد .پسران نوجوان سرای نور سه روز در هفته
به صورت مستمر و حرفهای با مربیگری مربیان بینالمللی هیات جودوی تهران به تمرین
میپردازند.
توسعه روابط عمومی
راهاندازی واحد امور داوطلبان
اساس فعالیتها در جمعیت طلوعبینشانها بر مبنای مشارکت اجتماعی افراد و فعالیت
داوطلبانه تعریف شده است و به همین دلیل حضور نیروهای داوطلب متخصص ،متعهد و خالق
همواره از سرمایههای مهم جمعیت طلوعبینشانها بوده است .از ابتدای سال  97با توجه به
گسترش فعالیتهای طلوع در زمینههای گوناگون ،واحد امور داوطلبان به صورت بخشی مجزا
جهت جذب ،آموزش و هماهنگی فعالیتهای داوطلبانه در طلوع راهاندازی شد.

توسعه روابط عمومی
راهاندازی واحد جلب مشارکت
جمعیت طلوعبینشانها سازمانی مردمی است که از ابتدا با تکیه بر جلب مشارکتهای مردمی و
انواع کمکهای انساندوستانه اعم از نقدی ،کاال ،خدمات و دانش فنی متولد شده و اداره
میشود .گسترش روز افزون آسیب کارتنخوابی و افزایش سطح خدمات ارائه شده توسط طلوع و
افزایش نیاز به حمایتهای مستمر و تخصصی لزوم توجه به بخش جلب حمایت و اهداف انسان
دوستانه آن را بیشتر میکند از همین رو از اواخر پاییز  97واحد جلب حمایتهای مردمی به
منظور جلب حمایتهای پایدار برای تسهیل فرآیند اهدای کمک نیکوکاران اراهاندازی شد.
فعالیتهای این بخش با تاکید ویژه بر شفافیت مالی و اجرایی صورت میگیرد .بخشهای
مختلف این واحد عبارتند از عضویت ،شکرانه و مسئولیت اجتماعی سازمانها.
توسعه فضای رسانهای
یکی از تغییرات اساسی در راستای اطالعرسانی در طلوع ،طراحی مجدد سایت بر اساس
نیازسنجی دقیق و شاخصهای بهینهسازی است.
بر اساس میانگین شاخصهای مشاهده و اثربخشی ،از سال گذشته تاکنون تعداد مخاطبان کانال
 33درصد افزایش یافته است .همچنین میانگین بازدید و بازنشر محتوا در کانال 376درصد
افزایش داشته است که بر این اساس میتوان ضریب جذب در تلگرام را  33و ضریب نفوذ در
تلگرام را  376دانست .همچنین میانگین افزایش بازدید  315درصد و میانگین افزایش محبوبیت
(الیک) 631درصد ،میانگین افزایش واکنش مخاطبان(کامنت)  107درصد ،میانگین افزایش
بازنشر محتوا  216درصد و میانگین افزایش ذخیره هر پست 880درصد بوده است .به طور کلی
میتوان میانگین ضریب اثربخشی اینستاگرام از سال گذشته تا کنون را  458.5درصد دانست.

شاخص مالی
تامین هزینههای مالی ،یکی از ارکان مهم برای هر سازمان از جمله سازمانهای مردمنهاد است.
از سوی دیگر ،شفافیت عملکرد مالی در سازمانهای مردمنهاد از جمله طلوع از حساسیت
باالتری برخوردار است چرا که تامین این هزینهها صرفا از طریق حمایتهای مردمی است.
بر همین اساس جمعیت طلوعبینشانها خود را موظف به ارائه گزارش شفاف مالی به نیکوکاران
و سایر افراد جامعه میداند.
ارائه گزارش عملکرد مالی هر سازمان بر شاخصهای کیفی(به معنای چگونگی توزیع مجموع
هزینهها) و شاخصهای کمی(نسبت ارزش ریالی فعالیتهای صورت گرفته به هزینهها) استوار
است.
شاخص توزیع هزینه های انجام شده
(کیفی)

شاخص توزیع هزینه های انجام شده
(کیفی)

تامین و توزیع منابع مالی در مراکزی با اهداف خیرخواهانه به فراخور نوع عملکرد سازمانی آنها
معموال به دو صورت انجام میگیرد:

روش سنتی

روش سیستمی

ارزیابی شاخص ارزش افزوده
(کمی)

شاخص ارزش افزوده
(کمی)

ارزیابی شاخص ارزش افزوده
(کمی)

بر اساس گزارش فوق هر  100ریال کمک شما نیکوکاران گرامی به جمعیت طلوعبینشانها در
سال  1397به  317ریال ارزش افزوده در قالب فعالیتهای حمایتی و اجتماعی تبدیل
شده است.
وظیفه اصلی افراد شاغل به صورت موظف در طلوعبینشانها ،طراحی و اجرای استراتژی تولید
ارزش افزوده عملکرد بوده است.

