گزارش تحلیلی عملکرد
سال 4931

مؤسسه توانمندسازی مهروماه شمیرانات
فروردین 4931
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گزارش عملکرد سال 4931
سال  31را درحالی به پایان می رسانیم که متاسفانه نه تنهاشاهد روند بهبودی در حوزه آسیب های
اجتماعی نبودیم بلکه با گسترش آن در سطح وسیع تری از شهر ابعاد مخاطرات نمایان تر گردید  .فقر
 ،اعتیاد  ،گسترش خشونت علیه زنان و کودکان  ،بیکاری فراگیر (و بالطبع حضور تعداد بیشتری از زنان
و کودکان در این چرخه ) از معضالتی بودند که در کلیه مناطق شهر و بخصوص در مناطق حاشیه
شهر تهران

حضور نمایانی داشتند

 .وقایعی از جمله حضور تعداد زیادی از زنان بی خانمان و

فرزندانشان در پارک هرندی  ،برخوردهای خشونت آمیز با معتادان و بی خانمانان در این محله ،
ایجاد دیوار های مهربانی ویا گذاشتن یخچال های غذا با ر دیگر نیاز به کار پایه ای و منظم و اجتناب
از نگاه های جزیره ای را از سوی دولت و سازمان های غیردولتی یادآوری میکند.
شاید یکی از بهترین اتفاقات سال گذشته اجرای طرح ثبت نام کودکان بازمانده از تحصیل بود ،که
کورسویی از امید را برای فعالین احتماعی جهت حل معضل آموزش کودکان فاقد اوراق هویت و
کودکان مهاجر به ارمغان آورد  .اما متاسفانه این طرح نیز دچار همان مشکالت و شتابزدگی و ناپی
گیری هاگردید .از مجموع کودکان بازمانده از تحصیل افغان تنها  41درصد امکان راه یابی به مدارس را
یافتند .طبق کنوانسیون حقوق کودک که دولت ایران ان را امضا و متعهد به اجرای آن میباشد و قوانین
موجود ازجمله قانون اساسی ،دولت ملزم به رعایت حقوق کلیه کودکان از جمله کودکان مهاجز یا
کودکان فاقد اوراق هویتی میباشد .بازماندن کودکان از مدرسه چالشهایی را به دنبال دارد که
ازجمله آنها میتوان به تبدیلشدن آنها به کودکان کار و خیابان اشاره کرد.عدم توانایی خانواده های
مهاجر در پرداخت هزینه های ثبت نام هر چند با همت سازمان های غیردولتی در بخش هایی
توانست بخشی از این کودکان را به مدرسه برگرداند لیکن باز تعداد قابل توجهی از آنان از حضور
درمدارس بازماندند.
در حوزه کودکان کار نیز بحث های جدی در سال گذشته صورت گرفته که یکی از آنها بحث های
طوالنی و دامنه دار در خصوص تعداد آنان میباشد بر اساس گزارش سال  ٢١٠٢سازمان بین المللي
کار گفته است در ايران حدود هفت میلیون کودک کار وجود دارد که مقامات رسمي کشور اين مسئله
را در سال گذشته تکذيب کردند .اساسا بحث بر سر تعداد در زمانی که کل کشور از نبود آمار واقعی
محروم میباشد مساله ای را حل نمی کند اما تنها اقدام صورت گرفته در این حوزه همکاری شبکه
کودکان کار با وزارت رفاه در خصوص آئین نامه اجرای ساماندهی کودکان کار و خیابان بود که متاسفانه
با گذشت زمان و علیرغم پی گیری های انجام شده هنوز کوچکترین اقدامی از سوی وزارت رفاه در
این مورد صورت نگرفته /پیوستگی این طرح از جنبه پرداخت یارانه آموزشی به این کودکان و احتمال
بیشتر بازگشت کودکان به مدرسه از مهمترین تصمیمات اتخاذ شده در این آئین نامه میباشد .که نیاز
جدی فعالیت سازمان های کودک را می طلبد.

افزایش خشونت در سطح شهر و ارتباط ان با کودکان و زنان یکی دیگر از معضالتی بود که در سال
گذشته بر اساس آمار ها به آن میتوان اشاره کرد اکثریت جامعه شناسان دلیل اصلی خشونت را فقر
و زندگی ناپایدار می دانند  .هرچند در باره میزان خشونت نمیتوان به درستی اظهار نظر کرد اما  2گروه
زنان و کودکان همواره در نوک حمله این آسیب ها میباشند .در سال گذشته شاهد اقدامات بسیار
خوبی از سوی اکثریت سازمان های غیر دولتی در خصوص آموزش به افراد در معرض خطر بودیم ،هر
چند سازمان های دولتی درگیر با این مسئله حاضر به اعالم رسمی آن در سطح گسترده نبودند  .بر
اساس گزارشات داده شده از سوی مددکاری موسسه مهروماه زنان به کرات درجلسات این آسیب را
به عنوان یکی از مشکالت جدی خود میدانند
از سوی دیگر اقدامات انجام گرفته در سال  31در حوزه سالمت و ارائه دفترچه های سالمت به
بخشی از کودکان کار و اجرای مجدد بیمه مهاجرین از سوی کمیساری با تمام کاستی ها توانست
نور امیدی دوباره در خصوص درمان و سالمت برای بخش های آسیب پذیر ایرانی و مهاجرین
افغانستانی را برافروزد.
طرح های آموزشی سازمان بهزیستی در خصوص ایدز به کودکان نیز بخشی از این اقدامات بود که
یکبار دیگر زنگ خطر افزایش آمار ها و در برگرفتن تعداد بیشتر کودکان و زنان درمناطق فقیر را به صدا
در آورده است .
در سال گذشته با تغییر جدی از منظر آسیب های اجتماعی در محله فرحزاد روبرو نبودیم  .اقدامات
سازمان تملک اراضی شهرداری جهت خرید خانه های جنب دره که از سال  39شروع شد نه تنها
شرایط را برای زندگی اهالی بهتر نکرد بلکه باعث گردید بخشی از ساکنین در سال  31یامحبور به
پرداخت اجاره بیشتر برای مسکنی بی کیفت تر از قبل شوند و یا اجبار به مهاجرت از محله فرحزاد به
مناطق دیگر شهر ویا زندگی در مناطق حاشیه ای تر شوند  .ازسوی دیگر وقایع ناشی از مهاجرت
اروپا باعث گردید بخشی از مهاجرین تمام سرمایه زندگی خود را در این راه خرج کنند و در مواردی به
علت عدم آشنایی و یا اغفال از سوی قاچاق چیان تمام سرمایه خود را از دست بدهند.
از سوی دیگر محله فرحزاد با تعداد دیگری از مهاجرین افغانستان روبرو شد که اکثر در شرایط بسیار
دشوار زنگی می کنند  .اقدامات انجام شده از سوی شهرداری و یا دیگر سازمانهای دولتی در خصوص
ایجاد شرایط بهتر تنها به اقدامات حمایتی و یا برخی اقدامات آموزشی از طریق سرای محله ( که تنها
برای ایرانیان میباشد و مهاجرین از آن محروم میباشند)منتهی شده و هیچ گونه کار پایه ای صورت
نپذیرفته است .

موسسه مهروماه در سال 31
موسسه مهروماه در سال  31با توجه به اهداف ،ماموریت و چشمانداز خود تالش نمود با همکاری و
مشارکت جامعه محلی و داوطلبان ضمن شناسایی نیازها و با برنامه ریزی و در نهایت پایش اقدامات
در راستای دیدگاه و بیانیه خود در دو گروه هدف زنان و کودکان فعالیت نماید  .یکی از اقدامات انجام
شده بهبود در ساختار سازمانی جهت مشارکت بیشتر داوطلبان در اداره و هدایت ودر نهایت افزایش

سرمایه اجتماعی بود  .با سازمان دهی ساختار جدید ،فعالیت های موسسه بر اساس ماهیت و
اهدافشان دسته بندی شده و اجرای آنها به صورت متمرکز به کمیته هایی که به این منظور تشکیل
شدند سپرده شد .همچنین به منظور پشتیبانی و حمایت نظامند از کمیته های اجرایی واحد های
ستادی شامل منابع انسانی ،سیستم و برنامه ریزی ،روابط عمومی و تدارکات اداری تفکیک و به طور
مستقل ایجاد شدند.
این کمیته ها عبارتنداز :
 -4کمیته آموزش
 -2کمیته مددکاری
 -9کمیته کارآفرینی
 -1کمیته پژوهش
 -1کمیته امور مالی

کمیته آموزش
کمیته آموزش بر یادگیری افراد تحت پوشش خود با رویکرد توان افزایی آنها از منظر جماعتی
انسانی که در جامعه ای آسیب دیده زندگی میکنند تمرکز دارد .به این معنا که این کمیته،
آموزشی را دنبال می کند که در طول زمان بتواند توانایی تغییر شرایط را در افراد در پی داشته
باشد .این مهم از طریق تغییر در کلیه جوانب زندگی از جمله نگرش افراد ممکن خواهد شد،
چرا که مطابق تئوری رفتار برنامه ریزی شده نگرش های آدمی باورهای او را می سازد و
باورهای انسانی رفتار او را کنترل خواهد کرد .لذا پرورش افرادی با نگرش مثبت به یادگیری،
انسانی ه ای یادگیرنده ای را برای جامعه به ارمغان خواهد آورد که تالششان برای
خودشکوفایی ،بهترین دست آورد برای خود و جامعه شان خواهد بود.

اهداف کمیته :
کمیته آموزش بر اساس اهداف زیر فعالیت می نماید:
-

کاهش میزان بیسوادی در زنان و کودکان

-

بستر سازی جهت ارتقاء مهارت های فردی و گروهی

-

تالش در جهت کاهش آسیب های اجتماعی در کودکان و زنان ازجمله کودک آزاری و
خشونت های خانگی

-

ایجاد زمینه جهت کاهش فقر و ارتقا وضعیت زندگی زنان و کودکان

گروه های زیر مجموعه کمیته آموزش
* گروه سواد آموزی زنان
دوره های برگزار شده در سال : 31
-

کالس پایه اول سواد آموزی

-

کالس پایه دوم سواد آموزی

-

کالس پایه سوم سواد آموزی

-

دوره انتقال ( پایه چهارم و پنجم)
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اثر بخشی
-

بر اساس آزمون های برگزار شده  01درصد از مراجعین در پایه های خود موفق به

گذراندن دوره گردیدند
-

 40نفر از سواد آموزان در امتحانات نهضت سال  31شرکت کرده و همگی موفق به

گرفتن کارنامه و حضور در کالس باالتر شدند
 بر اساس مصاحبه با زنان مراجعه کننده و مشاهدات در محله زنان از حضور در کالس هارضایت داشته و این امر را جهت آموزش فرزندان خود موثر میدانند.

*گروه آموزش کودکان
کالس های برگزار شده :
-

کالس زبان در چهار پایه

کالس آموزش کامپیوتر در  2سطح-

کالس نقاشی در  2پایه

-

کالس تئاتر در  2پایه

-

کالس تقویتی ( ریاضی 4و9و1و6و 8و عربی (0
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اثر بخشی
-

براساس آزمون های به عمل آمده در کالس های زبان و کامپیوتر کلیه کودکان به میزان قابل

قبولی در آزمون ها موفق بودند
-

در رابطه با میران موفقیت کالس های تقویتی با توجه به اینکه تعداد زیادی از این کودکان از

حمایت تحصیلی موسسه برخوردارند کارنامه های ارائه شده از طرف مدارس نشان از موفقیت
کودکان شرکت کننده میباشد.
-

بر اساس مشاهدات مددکاری مهارت های فردی کودکان شرکت کننده در کالس های

نقاشی و تئاتر از جمله اعتماد به نفس و همکاری های گروهی از وضعیت رضایت مندی
برخورداری میباشد.

*گروه پیش دبستانی
از زمان حضور مرکز مهروماه در محله فرحزاد بارها بارها با کودکانی مواجه بودیم که علیرغم
سالمتی جسم و ذهن مجبور به تکرار پایه اول دبستان (طور متوسط  2سال) شده اند  .در پی
گیری های بعمل آمده در اکثر مواردمشخص گردیده این کودکان فاقد آموزش های پایه ای جهت
حضور در دبستان میباشند از سوی دیگر وجود اقوام گوناگون و گویش های متفاوت یکی از مشکالت
کودکان در مواجه با معلمین میباشند.
مشاهدات ما نشان می دهد مشکالت اقتصادی خانواده های ساکن در محله و سطح پایین درامد
ها بعضا"باعث گردیده سرپرستان خانواده به تدریج نسبت به خارج کردن این کودکان از مدرسه ( در
وهله اول دختران و در مرحله بعدی پسران) اقدام می کنند  .که در این روند پسران به نیروی کار
در خارج از خانه (کودکان کار) و دختران به عنوان نیروی کار ارزان در خانه ها تبدیل می گردند.

به جز  2دبستان دخترانه و پسرانه مستقر در محله تنها مرکز فعال در خصوص آموزش های پیش
دبستانی ،مهد کودک مستقر در سرای محله میباشد که خانواده ها به علت عدم توانایی مالی در
پرداخت شهریه امکان ثبت نام کودکان خود را ندارند
در سال  39موسسه مهروماه با برنامه ریزی درخصوص تهیه محتوای آموزشی  ،استخدام مربیان و
تهیه تجهیزات اولین دوره را برای  91کودک برگزار کرد و در سال  31نیز این اقدام جهت  96کودک
دیگر انجام شد .
این طرح در سال گذشته در همایش فقر و آموزش که از طرف وزارت رفاه برگزار گردید یکی از 41
طرح برگزیده انتخاب گردید.
اهداف گروه آموزش پیش دبستانی
-

اموزش مشارکت به کودکان در فعالیت ها

-

آموزش در جهت توجه به محیط زیست و محل زندگی

-

آموزش بر اساس نیازهای روزانه

-

ترویج کتابخوانی
شرح فعالیت های انجام شده در سال 31

-

آموزش  96نفر از کودکان محله فرحزاد

-

آموزش  96نفر از مادران در کالس های فرزند پروری
اثر بخشی
 براساس گزارش مسئول پروژه در رابطه با کودکان دوره قبل که اکنون د رپایه اول حضوردارند وضعیت این کودکان نسبت به همساالن از شرایط بهتری برخوردار میباشد
 بر اساس گزارشات کمیته مددکاری در رابطه با آموزش مادران ،تغییر قابل توجه ای دردیدگاه مادران در خصوص اهمیت آموزش مشاهده گردیده است .

 گروه حمایت تحصیلی
یکی از مشکالت همیشگی خانواده ها درثبت نام فرزندان در محله فرحزداد ومحالتی از این جنس
نبود منابع مالی کافی جهت پرداخت شهریه مدرسه و هزینه های جنبی میباشد که مدیران
مدارس به عناوین مختلف از آنها درخواست میکنند  .با اجرای طرح فرمان امیدوار بودیم که این
مشکل نیز بنا به بخشنامه های متعدد آموزش و پرورش در خصوص تقسیط  ،کاهش و یا حتی
بخشودگی تا  % 81عملی شود اما نه تنعا همکاری در این رابطه صورت نپذیرفت بلکه مدیران با
ایجاد رویه ه ای مختلف خانواده ها را با چالش بزرگی روبرو کردند  .موسسه مهروماه با توجه به
تجربه  2ساله خود در محله از اوایل سال  31از حامیان خود تقاضا یاری در خصوص پشتیبانی
تحصیلی از این کودکان را نمود  .بر اسا س این طرح حامی با پردخت مبلغ  11111هزارتومان به
طور ماهیان ه یک کودک را تحت حمایت خود قرار می دهد .استقبال بی نظیز از این طرح مایه امیدی
برای ما جهت ساماندهی این طرح به عنوان یک طرح ویژه گردید  .کمیته ایی متشکل از مدیر عامل

 ،مسئول کمیته و مسئول مدکاری تشکیل شد .طرح با ارائه اطالعاتی در خصوص کودک ( شرایط
زندگی  ،مسکن ،سالمت و وضعیت معیشیتی خانواده و )....به حامیان شروع گردید و در پایان دوره
تحصیلی با ارائه گزارش دیگری به حامیان از وضعیت کودک شامل پیشرفت تحصیلی  ،تغییر
شرایط زندگی  ،سالمت نتایج این حمایت را به آنان گزارش نمود .کلیه این کودکان در طول زمان
اجرای طر ح از خدمات مددکاری  ،کالس های تقویتی  ،خدمات بهداشتی و دریافت کمک های
نقدی و غیر نقدی برخوردار گشتند  .مادران نیز با شرکت در کارگاه های آموزشی تحت آموزش
های مورد نیاز قرار گرفتند.
تعدا دکودکان تحت پوشش این طرح  61نفر و درکلیه مقاطع تحصیلی بودند.
اثر بخشی
 -از مجموع کودکان دبستانی طرح
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نفر دارای معدل

خوب و 42نفر دارای معدل قابل قبول بودند
 -بنا به اظهار نظر مددکاری مادران از این طرح

استقبال کرده و آن را در جلوگیری از

بازماندگی فرزندانشان موثر می دانستند.

میزان هزینه های طرح حمایت تحصیلی
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کودکان بازمانده از تحصیل
مقدمه و دالئل اجرای طرح
یکی از مشکالت جدی در محله فرحزاد کودکانی میباشند که به علت نداشتن مدارک شناسایی و
یا به دلیل مهاجر بودن از راهیابی به چرخه آموزش محروم می گردند .با شروع طرح فرمان
شرایطی فراهم گردید که تعداد کمی از این کودکان امکان حضور در مدارس را داشته باشند .اما
متاسفانه به علت کاستی های طرح بخش دیگری از آنان بایستی یا در سازمان های غیردولتی
حضور یابند و یا کماکان به خیل کودکان کار بپیوندد .موسسه مهروماه از بدو حضور در محله فرحزاد
همواره تالش داشته که بتواند اقدامات موثری را در این رابطه انجام دهد به همین دلیل از شهریور
سال  31نسبت به ثبت نام این کودکان اقدام نمود  .و در طی یک ماه باقی مانده تا شروع سال
تحصیلی نسبت به تهیه تجهیزات  ،داوطلب جهت آموزش و کتاب های مورد نیازاقدام و در نیمه
مهرماه اولین کالس پایه اول تحصیلی را برای  46نفر از این کودکان راه اندازی نمود  .خوشبختانه
با همکاری دیگر دوستان سازمان های غیردولتی در آبان ماه موسسه توانست با یکی از مدارس
غیرانتفاعی مستقر در منطقه

نسبت به ثبت نام آنان در شیفت بعد از ظهر اقدام نماید  .لیکن

از آنجا که اعتقاد ما برآن است که این کودکان تنها نیاز به آموزش رسمی نداشته و الزم است که
از اموزش های تکمیلی دیگری برخوردار گردند .لذا تصمیم گرفته شد تا پایان سال تحصیلی  2روز در
هفته آنان را بر ای این آموزش ها تحت مراقبت قراردهیم  .از مادران این کودکان نیز خواسته شد در
کارگاه های موسسه شرکت کننند.
در طی دوره جشن تولدی با همکاری مادران برای کلیه کودکان برگزار گردید که مورد توجه آنان قرار
گرفت در پایان سال نیز با همکاری داوطلبین و معلمین این کودکان ،جشنی جهت سال نو و توزیع
لباس عید برگزار گردید
اثر بخشی
-

افزایش مهارت های فردی کودکان مانند :نحوه مراقبت از خود  ،احترام به خود و دیگران ،

تقویت رفتارهای صلح آمیز مانند همکاری و مسئولیت پذیری ،تقویت قوای ذهنی

-

-

ارتقاء سطح آموزش تحصیلی کودکان

-

ارتقاء سطح آموزش در رابطه با رعایت بهداشت
ارتقاء مهارت های مادران این کودکان در رابطه با نحوه مراقبت از آنان

روابط عمومی
گروه تبلیغات و روابط عمومی فعالیت خود را درسال  31تمرکز خود را بر تشکیل تیم اجرایی (
شامل  :گرافیست  ،عکاس  ،ادیتور  ،گروه های نمایش و ).......و تهیه ابزارهای تبلیغاتی مورد نیاز
قرار داد .اکنون این گروه با همکاری  24نفر از داوطلبان در حوزه های گوناگون فعالیت میکند.

اهداف کمیته :
-

معرفی موسسه مهروماه در مجامع

-

اطالع رسانی درخصوص فعالیت های مهروماه

-

سازماندهی ارتباطات با حامیان

-

جذب داوطلبان

-

تالش در جهت فروش تولیدات زنان

-

جذب حامیان مالی

فعالیت های انجام شده :
تهیه ابزار های تبلیغاتی
-

چاپ و توزیع بروشور  2111برگ

-

طراحی و چاپ کارت ویزیت  4111برگ

-

طراحی و چاپ بنر  6مورد

-

تهیه و چاپ بولتن  1مورد

-

تهیه پوستر جهت مراسم ها  21مورد

-

تیزر تبلیغاتی  9فیلم

-

فیلم کوتاه روز صلح جهت شبکه کودکان کار  4مورد

-

عکس از محصوالت تولیدی زنان 01

فضای مجازی
-

فعال سازی سایت موسسه

-

فعال سازی فیس بوک  ،تلگرام و صفحه اینستاگرام

-

ارسال  4011ایمیل

پوشش خبری
-

ارسال خبر  44مورد

برگزاری مراسم
-

برگزاری روز جهانی مبارزه با کار کودک

-

برگزاری جشنواره غذا

-

برگزاری مهمانی جهت داوطلبان در پایان سال

-

برگزاری  48غرفه جهت ارائه تولیدات زنان موسسه مهروماه

میران جذب داوطلبان و حامیان طی سال
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اثر بخشی
-

براساس امار ارائه شده از سوی امور مالی موسسه میزان جذب کمک های مالی در

طی سال  31به میزان  %11افزایش داشته است
-

بر اساس امار ارائه شده میزان جذب داوطلبان طی  9سال گذشته به میزان قابل

توجهی افزایش داشته است
-

بر اساس آمار میزان بازدید از سایت  ،صفحه اینستاگرام و فیس بوک موسسه به

نسبت قابل قبولی از شروع راه انداز افزایش داشته است

کمیته رفاه
یکی از کاستی های محله فرحزاد نبود فضاهای مناسب جهت گذران اوقات فراغت ساکنین و
بخصوص کودکان و زنان میباشد  2 .پارک محله معموال پاتوق توزیع کنندگان مواد مخدر و یا
معتادان میباشد  .در سال  31تالش کردیم که اقداماتی در این خصوص انجام دهیم لیکن این امر
نیاز به امکانات مالی و نیروی انسانی داشته که موسسه مهروماه در برنامه سال  31در راستای
رسیدن به آن اقدامات بسیاری را برنامه ریزی نموده است .
اهداف کمیته :
-

تشویق دختران و پسران به کار گروهی

-

تشویق حضور دختران به فعالیت های ورزشی

-

ترویج کتابخوانی در بین کودکان

-

ایجاد فضای نشاط برای زنان با توجه به محدودیت های موجود برای آنان
شرح فعالیت های انجام شده در سال 31

-

اقدامات رفاهی و تفریحی
 برگزاری جشن در سرای محله پرواز و بوعلی  9مورد برای  241نفر اعزام کودکان در مقاطع متفاوت سنی به پارک  9مورد  409نفر دیدار کودکان از خانه کتابدار  4مورد  92نفر برگزاری رونمایی از کتاب  4مورد  8نفر برگزاری جشن در سرای محله فرحزاد برای کودکان پیش دبستانی -برگزاری جشن پایان تحصیلی برای کودکان حمایت تحصیلی و بازمانده از تحصیل

-

سازماندهی کتابخانه
 تعداد کتاب های کتابخانه  4111جلد تعدا د اعضا  81نفر -تعدادمیانگین کتاب به امانت گرفته شده  211عدد

اصالح ساختار و تشکیل کارگروه های جدید
یکی از اقدامات موسسه مهروماه در سال  31تجدید نظر در ساختار سازمانی موسسه و تشکیل
کمیته ایی به منظور تدوین برنامه سال  31میباشد  .این کمیته بااستفاده از تجارب  9سال گذشته ،
مشارکت داوطلبان و نیاز سنجی محلی در طی  9ماه با برگزاری جلسات مداوم نسبت به تهیه
چارت سازمانی  ،شرح وظایف کمیته ها  ،تدوین استراتژی کمیته ها و در نهایت تهیه جدول پیش
بینی هزینه ها و درآمد ها جهت سال  31اقدام نمود  .براساس چارت سازمانی کمیته ها و واحدهای
اجرایی زیر به ساختار سازمانی موسسه اضافه گردیدند.
-

کمیته منابع انسانی

-

کمیته برنامه ریزی و سیستم ها

-

کمیته پزوهش

-

واحد انفورماتیک

-

واحد تدارکات و انبارداری
مهروماه امیدوار است با توجه به برنامه تدوین شده بتواند در سال  31گام های موثری در
راستای اجرای چشم انداز و بیانیه خود بردارد.

