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نیازمنابعمیرد اشخاصمسئیلشخصیا فعالیت تاریخ

تبدی محیریتاقدامبهزما گامسیم

وزمانبندیلیستتهیهبرایهاییگام

اولیهاقدامات

. درای مرتلهبایدمح ریتبرنامهرابراساسزمان، نظ مکن د
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زپ امدکافیاریبهشماکمکمیکند ابت ان دبهط رمثال، ردادمشخصیاای بستههاینرم

کمکدخ خالق تازمی  ان د. رابرایافرادیدریکروستا،یایکمنطقهشهریارسالکن د

 شپ شداپ،میرونددشدهرینقطدهیدکشدمابدهکمپد  داوطلد افدرادکدهروزهداییطدیوبگ ریدد

ات بل غدبدارامنداطقیکدهروزهدایی،درعکد بهط ریاو. کن دننمنطقهرامطلعشهروندان

 بدد زیدادی داف ا ددلکن ددارسددالپ امدکننهدابددرای،نمیده ددپ شدشخدد دم ددانیومح طدی

.نش دایجادشماپ امدریافت
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 .یابندمیب شتریاهم ت
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