ﻃﻠﻮع ﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ،ﺑﺒﺨﺶ و ﺑﺎور ﮐﻦ
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ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻃﺒﯿﻌﺖ از زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ” .ﻃﻠﻮع ﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ” ده ﻫﺎ ﺗﻦ از ﮐﺎرﺗﻦ ﺧﻮاب ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد
اﯾﻦ اﻗﺪام ﻃﯽ ﺳﻔﺮی از ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎی درﯾﺎی ﺧﺰر در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ،ﺟﻨﮕﻞ ﻧﻬﺎر ﺧﻮران ﮔﺮﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ده ﻧﻔﺮه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﯿﺶ از  400ﻧﻔﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن  10ﻫﺰار ﮐﺎرﺗﻦ ﺧﻮاب ﺗﻬﺮان ﺧﻮد را از ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﻣﻮاد رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﻧﺪ).
)1
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد ﻃﻠﻮع ﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻫﺎ از ﺳﺎل  88ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺸﮑﻞ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﻮاب ﻫﺎ در ﺗﻬﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺗﻦ ﺧﻮاب ﻫﺎ ﻏﺬا ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از ﮐﺎرﺗﻦ ﺧﻮاب ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ در ﺻﻮرت اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن از ﺑﻨﺪ اﻋﺘﯿﺎد رﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ .اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ  25ﻇﺮف ﻏﺬای ﮔﺮم آﻏﺎز ﺷﺪ و اﮐﻨﻮن ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ ﮐﺎرﺗﻦ ﺧﻮاب ﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺮدم ﺑﻪ  5000ﻇﺮف ﻏﺬا در ﻫﺮ وﻋﺪه رﺳﯿﺪه اﺳﺖ( 2 ) .
ﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر را روی ﮐﺎورﻫﺎی ” ﺑﺒﺨﺶ و ﺑﺎور ﮐﻦ ” ﺛﺮﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎرﺗﻦ ﺧﻮاب ﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻌﺎر ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ،
زردﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻫﻢ ﺑﺎ  150ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ در ﺧﯿﺎﺑﺎن وﻟﯿﻌﺼﺮ راه اﻓﺘﺎدﯾﻢ و ﺗﻪ ﺳﯿﮕﺎرﻫﺎ را از ﭘﯿﺎده رو ﺟﻤﻊ
ﮐﺮدﯾﻢ .از ﻣﯿﺪان ﺗﺠﺮﯾﺶ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر راه وﻟﯿﻌﺼﺮ رﻓﺘﯿﻢ .ﺣﺎﻣﺪ ﮐﻪ  16ﺳﺎﻟﺶ ﺑﻮد و رﺿﺎ ﯾﮏ ﭼﺮخ دﺳﺘﯽ ﭘﺮ از ﮔﻞ ﺳﻨﺒﻞ را ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ .ﻣﺮدم ﻫﻢ ﮐﻨﺠﮑﺎو ﻣﺎ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻮی ﭘﺎرک ﻣﻠﺖ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻋﮑﺲ ﯾﺎدﮔﺎری ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺛﺮﯾﺎ در ﺣﻠﻘﻪ دروازه ﻏﺎر ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻃﻠﻮع ﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ .او ﺑﻪ ﻣﺪت  8ﺳﺎل ﮐﺎرﺗﻦ ﺧﻮاب ﺑﻮد و ﺣﺎﻻ در دروازه ﻏﺎر ﻏﺬا ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺠﺘﺒﯽ در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺎک ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﺮدم ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻨﺠﮑﺎو ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻮال ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ
ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ ﺑﺒﺨﺶ و ﺑﺎور ﮐﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ و ﻣﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ .ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﭻ ﭘﭻ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﺎد ﯾﺎر ﻣﻬﺮﺑﺎن
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻃﻠﻮع ﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻫﺎ در اواﺧﺮ ﺳﺎل  1384ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﻦ ﺧﻮاب ﻫﺎ در ﭘﺎرک اﻟﻤﻬﺪی آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد و ﻣﻬﺮورزی را
دردﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﻗﺮار داد.ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻏﺬاﻫﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ
واﺳﻄﮥ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری اﻋﺘﯿﺎد ،اﻣﯿﺪ ﺗﺎزه ای ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮدی ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﻣﺎ زﻧﺪه ﺷﺪ.

آﻧﺎن در ﻣﺎه ﻫﺎی ﺑﻌﺪ و ﮔﺎﻫﯽ دو ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮔﺮم ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮ
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از دردﻣﻨﺪان ﺷﻬﺮ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﯽ دﺳﺖ داد ،ﮐﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﻓﯿﻘﺎﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﻃﺮح ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ و اﻧﺴﺠﺎم ﮔﺮوﻫﯽ ،ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻨﻔﻌﻞ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺘﻨﺪ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻓﺮاد ﺧﯿﺮ دوﺑﺎره اﻧﺠﻤﻦ ﻓﻌﺎل ﺷﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ از زﻣﺴﺘﺎن  ٨٨ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮزﯾﻊ وﻋﺪه ﻏﺬای ﮔﺮم ﺑﻪ ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎن ﻫﺎ در ﺳﺎل  ١٣٨٨ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻃﻠﻮع ﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ .از آن زﻣﺎن
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﯽ و ﻫﺮ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺟﺮﯾﺎن دارد و ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻌﺪادی از ﺧﯿﺮﯾﻦ و دوﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ وارد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
در ﺳﺎل  ١٣٨٩ﺟﺸﻨﯽ در ﭘﺎرک ﺧﻮاﺟﻮی ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﺷﻮش ،ﻣﺤﻠﻪ دروازه ﻏﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺗﻌﺪادی از اﻓﺮاد ﮐﺎرﺗﻦ ﺧﻮاب و ﻣﻌﺘﺎد
ﺑﺮای اﻋﺰام ﺑﻪ ﮐﻤﭗ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد آﻣﺎده ﺷﺪﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از آﻧﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از آن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز اﯾﺠﺎد ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺒﻮدی
 ۳،۲،۱ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت ﺷﺪ و و ﺳﭙﺲ ﺗﻼش وﯾﮋه ای ﺟﻬﺖ اﻗﺎﻣﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺪت ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮادﻣﺨﺪر )ﮐﻤﭗ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد( در ﻣﻨﻄﻘﻪ،
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺎری و آﺗﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺷﺪ.
ﺑﺮای اراﺋﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس و آﻣﻮزش و »ﯾﺎد ﯾﺎر ﻣﻬﺮﺑﺎن« در ﻣﺎه ﻣﻬﺮ ،در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻃﺮح ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻋﺘﯿﺎد در ﻣﺪارس ،ﻏﺮﻓﻪ ای ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ.
ﺗﻬﺮان در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻧﻮاب اﮐﻨﻮن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری ﻃﻠﻮع ﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻫﺎ دﻓﺘﺮ ﮐﺎری در ﻣﻨﻄﻘﻪ ١٠
و ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ ،ﺟﺸﻦ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺟﺬب ،درﻣﺎن ،ﺣﻤﺎﯾﺖ و اﯾﺠﺎد ﺳﺮﭘﻨﺎه و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮای ﻋﺰﯾﺰان ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ،اﻧﺠﺎم داده
ﻫﺎ و اﻋﯿﺎد ،ﺟﻠﺴﺎت و ﻣﺸﺎوره ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ،ﻣﺸﺎوره ﺗﻠﻔﻨﯽ و آﻣﻮزش ﻫﺎ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪارس و اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻋﺘﯿﺎد در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﻓﻨﯽ ،ﺣﺮﻓﻪ ای ،ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،ﻃﻼع ﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ،ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ در ﻃﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﻀﻮر ﻫﺮ ﻣﺪد ﺟﻮ ،در ﺳﺮای
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،و ﺷﯿﻮه ﻫﺎی داﺷﺘﻦ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎﯾﺪار و آرام ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در راه ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ،ﮔﺎﻣﯽ ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ دارد
و ﺧﺪﻣﺎت دﯾﮕﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬﯿﻪ اوراق ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ،ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ و اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ،آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ و ﭘﺎراﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ ،اﻧﺠﺎم
درﻣﺎن ﻫﺎی دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره ای ﺑﺮای آﻧﻬﺎ
اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮای ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻃﻠﻮع ﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻫﺎ در دوره  6ﻣﺎﻫﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺪدﺟﻮ در ﺳﺮای اﻣﯿﺪ و ﭘﺲ از آن
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ… ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن و ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی :ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ،ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻗﻄﻌﺎت ،آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و
در ﭘﺮوﺳﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﺟﺬب ﻣﻌﺘﺎدان ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﭘﺮوﺳﻪ درﻣﺎن را ﺑﺎ آﻧﻬﺎ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ دوره ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ،
ﮐﻼس ﻫﺎی روان ﺷﻨﺎﺳﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎری اﻋﺘﯿﺎد ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻃﻠﻮع ﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻫﺎ وﺻﻞ ﺷﺪن ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﻓﺮآﯾﻨﺪ درﻣﺎن ،ﻣﺪدﺟﻮ ﺑﺎ
ﺻﻼح دﯾﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺮای اﻣﯿﺪ ،آﻣﺎده ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮔﺮدﺷﮕﺮی ،ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻮن ﺟﺸﻨﻮاره اﻗﻮام و ﮐﺎروان ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺗﻮرﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در دﺳﺖ اﺟﺮا دارد.

 ٥٥١٤٧٩٤٩-٠٢١اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﻃﻠﻮع ﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آدرس زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره
ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
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