گسارش عملکرد ضص ماٌ ايل سال 5931

ياحد حمایتی ضعبٍ مرکسی
بىیاد ویکًکاری دست َای مُربان

ٍاحذ حوایسی ضؼثِ هزکشی تٌیاد ًیکَکاری دسسْای هْزتاى تِ یاری خذاًٍذ ٍ حوایر خیزیي هحسزم  ،طی  2هاِّ اٍل سال  5931تزًاهِ ّای
هخسلفی تزای کوک تِ خاًَادُ ّای ػضَ داضسِ اسر.
در تْار ٍ زاتسساى گذضسِ ًَ 9 ،تر سثذ کاال زَسیغ گزدیذ کِ در ّز ًَتر دٍ تسسِ کاهل (در هجوَع  2تسسِ هَاد غذایی) زحَیل
خاًَادُ ّای ػضَ ضذ .ایي تسسِ ّا حاٍی اقالم اصلی هَرد ًیاس خاًَادُ ّا اس جولِ تزًج  ،گَضر ٍ هزؽ  ،رٍغي  ،رب  ،هاکارًٍی ،
حثَتاذ  ،چای  ،قٌذ ٍ ضکز  ،ػسل  ،زي هاّی  ،هایغ ظزفطَیی  ،صاتَى  ،خَدر لثاسطَیی ٍ  ...تَد .ایي اقالم در ّز ًَتر تیي 088
خاًَار ساکي اسساى زْزاى زَسیغ گزدیذ.
تِ ػالٍُ  ،قزیة تِ  088جؼثِ هَلسی ٍیساهیي تِ افزادی کِ تذلیل تیواری یا سَء زغذیِ ًیاس تِ هکول داضسٌذ  ،زحَیل دادُ ضذ.
تِ هٌظَر زاهیي ًیاس ّای هالی خاًَادُ ّای ػضَ  ،هسسوزی هاّاًِ ًیش ّواًٌذ گذضسِ تِ خاًَادُ ّای زحر خَضص زْزاى ٍ ضْزسساى
ّا اخسصاظ یافر.
کوک تِ داًطجَیاى تی تضاػر تزای اداهِ زحصیل ٍ ّوچٌیي ًَ ػزٍساى جْر زْیِ جْیشیِ ّوَارُ جشٍ تزًاهِ ّای تٌیاد تَدُ اسر
کِ در ایي راسسا طی 2هاُ اخیز تِ ً 20فز اس داًطجَیاى ػضَ کوک ّشیٌِ زحصیلی ٍ تزای ً55فز اس ًَ ػزٍساى کوک ّشیٌِ جْیشیِ
اخسصاظ یافر.
یکی اس تزًاهِ ّای تٌیاد ًیکَکاری دسسْای هْزتاى یاری رساًی تِ هٌاطق هحزٍم کطَر اسر.در خزداد سال  31هقذار هسٌاتْی هَاد
غذایی  ،الثسِ  ،کسة درسی  ،کسة کَدک ٍ اسثاب تاسی زحَیل آهَسش ٍ خزٍرش ساتل گزدیذ.

اس دیگز اقذاهاذ ٍاحذ حوایسی کِ تِ کوک خیزیي گزاهی تٌیاد اًجام گزفر  ،زْیِ لَاسم هٌشل هَرد ًیاس خاًَادُ ّا اس جولِ یخچال ،
لثاسطَیی  ،زخسخَاب ،لَاسم آضدشخاًِ  ،خٌکِ ٍ  ...تَد.
تِ ػالٍُ حا هیاى دلسَس تٌیاد تا خزیذ ٍ اّذای دٍچزخِ ،زثلر ٍ لح زاج آرسٍّای زؼذادی اس کَدکاى را تزآٍردُ ًوَدًذ.
طی هاُ ّای گذضسِ دارٍ  ،کفص طثی  ،ػیٌک  ،خَضک جْر هؼلَالى ،ضیز خطک ٍ خَضک تزای ضیز خَاراى ًیش زْیِ ٍ زحَیل افزاد
ًیاسهٌذ ػضَ گزدیذ .تؼالٍُ ّشیٌِ هسکي زؼذادی اس اػضا کِ در ایي خصَظ ًیاس تِ رسیذگی خاظ داضسٌذ خزداخر گزدیذ.
هزاسن ٍ سفزّای سیارزی ٍ هؼٌَی ًیش جشٍ تزًاهِ ّای  2هاِّ گذضسِ تَد کِ طی آى ،یاسدّویي کارٍاى تٌیاد ًیکَکاری دسسْای
هْزتاى  ،تا حضَر ً 11فز اس سائزاى زْزاى ٍ ضؼثِ کزج تِ کزتالی هؼلی اػشام گزدیذًذ  .تِ ػالٍُ ً 508فز اس هذدجَیاى طی  2سفز  ،تِ
هطْذ هقذس زطزف یافسٌذ.
در هاُ هثارک رهضاى ًیش تزًاهِ ّایی در ًظز گزفسِ ضذُ تَد کِ اس آى جولِ تزگشاری هزاسن افطاری تزای ً 301فز اس رٍسُ داراى ػضَ ٍ
زَسیغ غذای گزم در زواهی ضثْای هاُ رهضاى در هٌاطق هحزٍم تَد.
ٍ در خایاى  ،زالش ّای دٍ ًفز اس کَدکاًواى کِ تِ یاری خیزیي هحسزم تٌیاد در دٍ رضسِ ٍرسضی تِ فؼالیر هی خزداخسٌذ  ،در سال 31
تِ تار ًطسر ٍ یکی اس فزسًذاًواى در رضسِ اسکَاش هَفق تِ کسة هقام اٍل کطَری در ردُ سٌی سیز  55سال ٍ فزسًذ دیگزهاى در
رضسِ کطسی اًسخاتی زْزاى هَفق تِ دریافر هذال طال گزدیذ.
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ياحد مطارکت َای مردمی ضعبٍ مرکسی
بىیاد ویکًکاری دست َای مُربان

 1ثزٌشاری جؾٗ افتتبحی ٝپیزوبردیٗ – ٚیجیٛوظ ث٘ ٝفغ دعت ٞبی ٟٔزثبٖ
 2حضٛر  ٚثزپبیی ٔیشٞبی اوزاْ در أبٔشادٞ ٜب – ایغتٍبٞ ٜبی ٔتزٔ – ٚیذاٖ ٞبی ثشري عطح ؽٟز در ٔبٔ ٜجبرن رٔضبٖ
 3ثزپبیی طزح دیٛار آرسٞٚب در ٔیبدیٗ ثشري عطح ؽٟز در ایبْ ٔب ٜرٔضبٖ  ٚایغتٍبٞ ٜبی پخؼ افطبری
 4اجزای طزح یه ِمٕٟٔ ٝزثب٘ی در ٔبٔ ٜجبرن رٔضبٖ ث ٝصٛرت ٔؾبروت ثب ؽٟزداری وُ تٟزاٖ
 5حضٛر ٌز ٜٚخٙذٚا٘ ٝثزای تٟیٌ ٝشارػ ثٕٞ ٝزا ٜپٛریب ؽىیجبیی پغز س٘ذ ٜیبد اعتبد ؽىیجبیی
 6ثزٌشاری د ٚجّغ ٝتغت ثبسی ٍزی اس وٛدوبٖ تحت حٕبیت ثزای فیّٓ عیٕٙبیی پیٕبٖ ٔؼبدی  ٚوالعٟبی ثبسیٍزی آلبی تبرخ
 7دیذار پزعٔ ٚ ُٙذیزاٖ دعت ٞبی ٟٔزثبٖ ثب عبِٕٙذاٖ ػشیشٔبٖ در وٟزیشن تٟزاٖ
 8ثزٌشاری جؾٗ ٞبی رٔضبٖ ث ٝصٛرت ٔؾتزن ثب ٌز ٜٚرٞبؽٛ
 9ثزٌشاری طزح جؾٗ رٔضبٖ ث ٝصٛرت ٔؾتزن ثب ؽٟزداری در پبرن الِ ٝثزای ٔزدْ ٔٙطم ٚ ٝثزٌشاری عفز ٜافطبر ثزای ٘یبسٔٙذاٖ عطح ٔٙطمٝ
 10حٕبیت پزعٔ ٚ ُٙذیزاٖ دعت ٞبی ٟٔزثبٖ اس تئبتز ٔب ٚ ٜپًّٙ
 11حضٛر در اتبق ثبسرٌب٘ی ایزاٖ ٕٞ ٚچٙیٗ ثزٌشاری جّغبت ٔغتٕز ثبعٕٗ ٞب ٞ OGNٚب ی عطح تٟزاٖ در اتبق ثبسرٌب٘ی
 12دیذرار پزعٔ ُٙؾبروتی ثب ٔذیزاٖ در ٕٞبیؼ ٔؾبروتی در عبِٗ فزٍٙٞغزای ؽفك
 13دػٛت اس دعتٟبی ٟٔزثبٖ ثزای ٕٞبیؼ دیبٔ٘ٛذ در عبِٗ ٕٞبیؼ ثزج ٔیالد
 14ثزٌشاری فغتیٛاَ ٘مبؽی دعتٟبی ٟٔزثبٖ در ثزج ٔیالد ثب حضٛر ٙٞزٔٙذاٖ  ٚحبٔیبٖ ػشیش در رٚسٞبی  19ٚ 18 ٚ 17ؽٟزیٛر ٔبٜ
 15جؾٗ افطبری دعتٟبی ٟٔزثبٖ ثزای خب٘ٛادٞ ٜبی تحت حٕبیت

 16رٚسا٘ ٝپخؼ  1500ػذد غذای ٘ذری ث ٝػٛٙاٖ افطبری در وُ ایبْ ٔب ٜرٔضبٖ
 17اعتمجبَ پزع ٚ ُٙوٛدوبٖ تحت حٕبیت اس ٚرسؽىبراٖ إِپیىی در فزٚدٌب ٜأبْ خٕیٙی پزع ُٙدعتٟبی ٟٔزثبٖ
 18ثزپبیی ایغتٍبٟٞبی صّٛاتی ٔ ٚیشٞبی حٕبیتی در ٔیبدیٗ اصّی ؽٟز ٞ ،یئت ٞب  ٚأبٔشادٞ ٜب در ایبْ عٌٛٛاری عبالر ؽٟیذاٖ أبْ حغیٗ (ع)
 19طزح ٔؾتزن جٕغ آٚری وٕه ٞبی ٘مذی  ٚغیز ٘مذی ثزای جٕغ آٚری وٕه ٞبی ٔزدٔی جٟت ٔٙبطك ٔحز ْٚاعتبٖ عیغتبٖ  ٚثّٛچغتبٖ
 20ثزٌشاری والعٟبی ٔغتٕز سثبٖ اٍّ٘یغی ثزای پزعٔ ُٙؾبروتی
 21أضبی تفب٘ ٓٞبٔ ٝثب ؽٟزداری ٞبی ٔٙطم٘ 6 ٝبحیٙٔ ٚ 5 ٝطم12 ٝ
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ياحد درمــان ضعبٍ مرکسی
بىیاد ویکًکاری دست َای مُربان

هو الشافی
گزارش شش ماهه اول مجتمع پزشکی سبحان

تا تَجِ تِ اّویت تْذاضت ٍ درهاى ترای خاًَدُ ّای تحت پَضص تٌیاد ًیکَکاری دست ّای هْرتاى ،رٍیکرد درهاًی تا ّذف تاهیي سالهت تیص از پیص هَرد تَجِ هذیر عاهل هحترم
تٌیاد قرار گرفت .
ٍ از زهستاى  94هجتوع پسضکی سثحاى یک در دفتر هرکسی هَرد تْرُ ترداری قرار گرفت ٍ تواهی هذدجَیاى تْراى ٍ کرج تحت غرتال رایگاى سالهت دّاى ٍدًذاى قرار گرفتِ ٍ
درهاى هٌاسة ترای آًْا ارائِ گردیذ.
از اتتذای سال ً 95یس ٍاحذ درهاى تا گسترش افسایص تعذاد دًذاًپسضکاى هجرب – افسایص تعذاد یًَیت ّای دًذاًپسضکی ٍ ّویي طَر افسٍدى سایر تخصصْای پسضکی هاًٌذ پَست ٍ
زیثایی  ،تیٌایی سٌجی  ،هطاٍر ٍ رٍاًطٌاساى هتثحر ،پسضک زًاى ،سعی در تاال تردى خذهات داضتِ است ٍ.هاّیاًِ تیطتر از  07تیوار از ایي خذهات استفادُ ًوَدُ اًذ .خرداد  95تا افتتاح
سثحاى  2در ضعثِ اصفْاى قذم تسرگی در تحث درهاى ٍ سالهت هذدجَیاى عسیس اصفْاى تر داضتِ ضذ.
استقثال تسیار خَب از ایي هرا کس درهاًی فقط ضاهل هذدجَیاى ًثَدُ ٍ کیفیت تاال ٍ خذهات هٌاسة تاعث هراجعِ تیواراى آزاد ٍ الثتِ پرسٌل هحترم تٌیاد ًیس از ایي هجوَعِ ّای درهاى
تَدُ است .
گسترش هراکس درهاًی  ،افسایص درهاًگاّْا کِ تسٍدی در تْراى ٍ ضعة صَرت خَاّذ گرفت از ترًاهِ ّای آتی ٍاحذ درهاى خَاّذ تَد.
ّوچٌیي درحال حاضر در جْت گسترش فرٌّگ سالهت جاهعِ ًیس تِ عٌَاى اّذاف پایذار ،اعسام تین ّای سالهت (سیار) در هراکس عوَهی تصَرت رایگاى تِ هٌاسثتْای هختلف در
جْت غرتال ٍ کٌترل تیواری ّای فطار خَى دیاتت ٍ اضافِ ٍزى عٌَاى ًوَد.
هجتوع پسضکی سثحاى در طرح گسترش ّ ،ویطِ از حوایتْای ٍیژُ هذیر عاهل هحترم ترخَردار تَدُ است .
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ياحد آمًزش ي تًاومىدسازی ضعبٍ مرکسی
بىیاد ویکًکاری دست َای مُربان

 -1غزثبٍِزی ٘ 1000فز افزاد تحت پٛؽؼ ثٙیبد اس ٘ظز ٚضؼیت اؽتغبَ  ٚدرآٔذ خب٘ٛار  ٚتٛاٖ عٙجی
 -2تفىیه ٔذدجٛیبٖ ثز ٔجٙبی ٘ٛع ؽخصیت ٔ ٚیشاٖ اعتؼذاد  ٚتٛا٘بیی ثزای آٔٛسػ  ٚاؽتغبَ
 -3ثزٌشاری والطٞبی اٍ٘یشؽی  ٚتمٛیت تٕبیُ ث ٝوبر
 -4ثزٌشاری دٚرٜٞبی ٔختّف حزف ٝآٔٛسی در  62رؽتٙٞ ٝزی
 -5ایجبد ثغتز ثزای وبر در ٔٙشَ افزاد آٔٛسػ دیذٜ
 -6راٜا٘ذاسی وبرٌب ٜچٙذ ٔٙظٛرٜ
 -7ا٘تمبَ آٔٛسؽٍب ٜثٙٔ ٝطمٝای و ٝثیؾتزیٗ تزاوٓ ٔذدجٛیبٖ اس ٘ظز ٔحُ عى٘ٛت را دارد
 -8ؽزوت در چٙذیٗ غزف ٚ ٝجؾٛٙارٜی فزٚػ جٟت ٕ٘بیؼ  ٚفزٚػ تِٛیذات
 -9ػضٛیت در اتحبدیٝی صٙبیغ دعتی تٟزاٖ
 -10اخذ رای ٔثجت ؽٛرای طزح  ٚثز٘بٔ ٝعتبد تٛاٖ افشایی جٟت اجزای طزح " جؾٛٙارٜی خب٘ٝی أیذ "
 -11اػتجبر عٙجی وبرٌبٜٞبی ٔختّف تِٛیذی در رؽتٞ ٝبی ٌ٘ٛبٌٔ ٚ ٖٛؼزفی ٔذدجٛیبٖ جٟت اؽتغبَ در ایٗ وبرٌبٜٞب
 -12خٛدوفبیی در تٟیٞ ٝذایبی در ٖٚعبسٔب٘ی  ٚایجبد درآٔذ ثزای تِٛیذوٙٙذٌبٖ
 -13ارائ ٝطزح تبٔیٗ وبالٞبی پزداختی ث ٝؽٟز٘ٚذاٖ ث ٝاساء دریبفت سثبِٞٝبی لبثُ ثبسیبفت

ؽزح فؼبِیتٞب :

در طزح غزثبٍِزی وّیٔ ٝذدجٛیبٖ در عٔ ٝزحّٝی اجزایی اس ٘ظز ٚضؼیت اؽتغبَ – ٔیشاٖ درآٔذ – ٚضؼیت عالٔت  ٚتٛا٘بیی ا٘جبْ وبر ٔٛرد ثزرعی لزار ٌزفتٚ ٝ
افزاد اس وبر افتبد ٜاس افزاد تٛإ٘ٙذ ٔ ٚغتؼذ وبر تفىیه ؽذٛٔ ٚ ٜرد عٙجؼ اعتؼذاد ,عٙجؼ عالٔت رٚحی  ٚجغٕی ,تؾخیص تیپ ؽخصیتیٔ ,یشاٖ افغزدٌی
ٔٛثز در اؽتغبَ – اس طزیك وبرؽٙبعبٖ رٚا٘ؾٙبعی – لزار ٌزفتٝا٘ذ  ٚثب تٛج٘ ٝتیج ٝغزثبٍِزی  ٚثز ٔجٙبی ػالل ٚ ٝاعتؼذاد در والطٞبی حزفٝآٔٛسی ث ٝصٛرت
رایٍبٖ ثجت ٘بْ ؽذ ٚ ٜثؼذ اس اتٕبْ دٚر ٜدر سٔیٝٙی ٔٛرد ٘ظز ٔؾغ َٛث ٝوبر ؽذ ٚ ٜاس طزیك اؽتغبَ در ٔٙشَ وغت درآٔذ ٕ٘ٛدٜا٘ذ.
افزا دی و ٝتٛا٘بیی وبر داؽت ٚ ٝاس ٘ظز وبرؽٙبعبٖ تٛإ٘ٙذعبسی ث ٝػٛٙاٖ ٘یزٚی تٛإ٘ٙذ ؽٙبخت ٝؽذِٚ ٜی تٕبیّی ث ٝاؽتغبَ ٘ذار٘ذ اس طزیك ٔتخصصیٗ رٚا٘ؾب٘غی
در والط ٞبی اٍ٘یشؽی ؽزوت داد ٜؽذ ٜتب ثب تغییز ٍ٘زػ  ٚارتمبء فز ٚ ًٙٞایجبد اٍ٘یش ٚ ٜؽٛر س٘ذٌی ث ٝعٕت اؽتغبَ عٛق داد ٜؽ٘ٛذ.
افزادی و ٝاس ٘ظز ٔیشاٖ افغزدٌی در ٚضؼیت حبد لزار دار٘ذ ٕٞچٙیٗ افزادی و ٝعبثمٝی خٛدوؾی داؽت ٚ ٝیب در ٔؼزض خطز خٛدوؾی ٞغتٙذ ,اس طزیك ایٗ
ثزرعی ؽٙبعبیی  ٚجٟت ٔذاٚا  ٚثزرعی ثیؾتز ثٚ ٝاحذ درٔبٖ ٔؼزفی ؽذٜا٘ذ.
در ایٗ طزح افزاد ثب تٛج ٝث ٝؽزایط س٘ذٌی – ضؼف جغٕب٘ی  ٚیب داؽتٗ فزس٘ذ  ٚیب ٕٞغز ثیٕبرٔ /ؼّ َٛدر ٔٙشَ و٘ ٝیبس ثٔ ٝزالت تٕبْ ٚلت دار٘ذ ٘ ٚیش ثب در٘ظز
ٌزفتٗ ٔیشاٖ ٔغئِٛیت ٞبی س٘ذٌی ٘ ٚیبس ث ٝحضٛر در ٔٙشَ ,ث ٝد ٚدعت ٝوّی تمغیٓ ؽذ٘ذ.
افزادی و ٝثٞ ٝیچ ػٛٙاٖ ؽزا یط اؽتغبَ در خبرج اس ٔٙشَ را ٘ذار٘ذ در سٔیٞ ٝٙبی ٔزتجط ثب ٔؾبغُ خبٍ٘ی تؼّیٓ دیذٔ ٚ ٜؾغ َٛث ٝوبر ؽذ٘ذ  ٚعبیز افزاد ٚاجذ
ؽزایط در وبرٌب ٜدعتٟبی ٟٔزثبٖ اعتخذ اْ ؽذٜا٘ذ.
ٔٛفك ؽذیٓ ثب وٕه ا٘جٕٗ ٘بثیٙبیبٖ تؼذاد ٘ 5فز اس رٚؽٙذالٖ ػض ٛدر ثٙیبد را جٟت اؽتغبَ ٔتٙبعت ثب ٚضؼیت جغٕب٘یؾبٖ را ثب وٕه یىی اس اػضب ا٘جٕٗ
٘جیٙبیبٖ ث ٝعٕت اؽتغبَ
ا٘تخبة ٔحُ تبعیظ وبرٌب ٜثب در ٘ظز ٌزفتٗ ٘شدیىی ثٙٔ ٝشَ افزاد ثز٘بٔ ٝریشی ؽذ و ٝثب تٛج ٝث ٝثیؾتزیٗ تزاوٓ جٕؼیت ٔذدجٛیبٖ در ٔٙطم 18 ٝوبرٌب ٜدر ٔحُ
ؽٟزن ِٚیؼصز ( ٘ؼٕت آثبد) را ٜا٘ذاسی ٌزدیذ.
سٔیٞ ٝٙبی ؽغّی ثب تٛج ٝث ٝتٛا٘بیی افزاد در ثخؼ ٔ٘ٛتبص  ٚثغت ٝثٙذی در ٘ظز ٌزفت ٝؽذ ٚ ٜدر د ٚؽیفت صجح ٚیض ٜخب٘ٓ ٞب  ٚؽیفت ػصز ٚیض ٜآلبیبٖ فؼبَ ٔی
ثبؽذ ٔ ٚبٞیب٘ ٝحمٛق دریبفت ٔیوٙٙذ  .درحبَ حبضز ثیؼ اس ٘ 60فز در ایٗ وبرٌبٔ ٜؾغ َٛث ٝوبر ٞغتٙذ.

در سٔی ٝٙی ٔؾبغُ خبٍ٘ی اس اثتذای عبَ تب ث ٝحبَ ع ٝتزْ آٔٛسؽی در  35رؽت ٝی ٙٞزی ثزٌشار ٌزدیذ ٚ ٜافزاد آٔٛسػ دیذ ٜدر ثزخی اس رؽتٞ ٝب جٟت اخذ
ٔذرن ثیٗ إِّّی ث ٝعبسٔبٖ فٙی  ٚحزف ٝای وؾٛر ٔؼزفی ٌزدیذ ٜا٘ذ
جٟت فزٚػ ٔحصٛالت  ٚتِٛیذات ٔذدجٛیبٖ اس طزیك ؽزوت در ٕ٘بیؾٍبٞ ٜب  ٚغزفٞ ٝبی ٔختّف عؼی در تمٛیت ٔیشاٖ تِٛیذ  ٚارتمبء درآٔذ افزاد داؽت ٝایٓ.
وّیٔ ٝحصٛالت  ٚتِٛیذات اس ٘ظز ویفت تٛعط وبرؽٙبعبٖ وٙتزَ ؽذ ٚ ٜعپظ ٚارد چزخ ٝی تٛسیغ ٔیٌزدد.
ثب ػضٛیت در اتحبدی ٝی صٙبیغ دعتی تالػ ٔضبػفی ثز ؽٙبعب٘ذٖ ٔحصٛالت ثب ثز٘ذ دعتٟبی ٟٔزثبٖ در عزاعز ایزاٖ داؽت ٝایٓ  ٚثب ؽزوت در ٕ٘بیؾٍبٞ ٜبی ثیٗ
إِّّی  ٚخبرج اس وؾٛر ٙٞز سٖ ایزا٘ی را ثیؼ تز اس پیؼ ث ٝجٟب٘یبٖ جٌّ ٜٛز ٔی ؽٛیٓ.
افزاد تٛإ٘ٙذی و ٝث ٝوبر ٔ٘ٛتبصوب ری  ٚیب ثغت ٝثٙذی ػالل ٝای ٘ذار٘ذ اس طزیك ثٙیبد ث ٝوبرٌبٞ ٜبی تِٛیذی ٔختّف و ٝاس اػتجبر آ٘بٖ اطٕیٙبٖ داریٓ ٔؼزفی ؽذٚ ٜ
ٔؾغ َٛث ٝوبر ؽذ ٜا٘ذ.
طزح ثشري جؾٛٙار ٜخب٘ ٝی أیذ ثب ٞذف ؽٙبعب٘ذٖ  ٚفزٚػ ٔحصٛالت ٔذدجٛیبٖ در سٔی ٝٙی غذایی  ٚصٙبیغ دعتی در غبِت ٔغبثم ٚ ٝرلبثت ثیٗ تِٛیذوٙٙذٌبٖ
ٙٞ ٚزٔٙذاٖ آٔٛسػ دیذ ٜاس طزف عتبد تٛاٖ افشایی ٔٛرد اعتمجبَ صبحت ٘ظزاٖ لزار ٌزفت ٚ ٝاجزای ایٗ طزح در ؽت یّذا ثز٘بٔ ٝریشی ؽذ ٜاعت

جُت تًاومىدکردن َرچٍ بیطتر تًلیدکىىدگان طرحی بروامٍ ریسی ضدٌ است کٍ از طریق ياحد بازیافت ضُرداری بٍ ازاء پسماودَای
ضُريودان گرامی کاالی تًلید ضدٌ تًسط مددجًیان بٍ ایطان ارائٍ گردد ایه طرح از ابتدای آذرماٌ بٍ مرحلٍ اجرا در خًاَد آمد.

