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مجری طرح :دفتز داًشکذُ هٌبثغ طجیؼی ٍ هحیط سیغت
عنوان طرح:

ًفظ ّبی ثِ شوبرُ افتبدُ

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قزآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی

ادة ٍ ٌّز 

هحزٍهیت سدایی

ػلن ٍ اًذیشِ 
گزدشگزی ػلوی فزٌّگی 

عیبعت ٍ اجتوبع 
فَق ثزًبهِ 

اهداف طرح :
آشٌبیی داًشجَیبى ثب هغبئل آة ٍ آیٌذُ ایزاى اس دٍ هٌظز هحیط سیغتی ٍ اقتصبدی
خالصه طرح :
ایي رٍس ّب یک عَال جذی پیش رٍی ّوِ هزدم ٍ عیبعت هذاراى قزار گزفتِ کِ آیب آة در عبل ّبی آیٌذُ ًقش پزرًگ تزی در
هَقؼیت صئَپلتیک ٍ اقتصبدی جْبى ًغجت ثِ ًفت خَاّذ داشت؟ کبرشٌبعبى ثز ایي اػتقبدًذ کِ آة یکی اس هْوتزیي اثشارّبی تَعؼِ
در جْبى اعت کِ ًقش هْوی در تَعؼِ اقتصبدی ٍ صٌؼتی کشَرّب ایفب هی کٌذ.
فشبر ثز هٌبثغ آة ثذیي هؼٌبعت کِ هٌبثغ آثی هَجَد ،ثزای جَاهغ در حبل تَعؼِ در اطزاف هٌبثغ آة آشبهیذًی ،درعت هبًٌذ یک اّي
رثب ػول هی کٌذ اهب ثب اتوبم ایي هٌبثغ جوؼیت اطزاف آى ًیش هتفزق شذُ ٍ هْبجزت ّبی داخلی رخ هی دّذ.
کشَرهبى ایزاى در کوزثٌذ خشک دًی ب قزار گزفتِ اعت ٍ هتبعفبًِ ثِ ػلت هذیزیت ًبدرعت در حَسُ آة  ،ثحزاى ّبیش چٌذیي ثزاثز
شذُ اعت .شبیذ عبخت ًیزٍگبُ ّبی آة شیزیي کي ،اًتقبل آة دریبی ػوبى ٍ خشر ثِ فالت هزکشی ایزاى ،عذعبسی ٍ ...هَقتب جَاثگَی
ًیبس ّبی ثشزی ثبشذ اهب ایي اقذاهبت ثزخی آعیت ّب ٍ تجؼ بت سیغت هحیطی جذی ٍ ًبخَاعتِ را ثِ ّوزاُ دارد .ایي تٌش ّب ٍ
هحذٍدیت ّبی آثی هٌجزشذُ تب ثغیبری اس کبرشٌبعبى ایي رٍسّب اس قطؼی ثَدى ٍقَع" جٌگ آة" در آیٌذُ ای ًشدیک صحجت کٌٌذ.
گزچِ هٌبقشبت جذی ثز عز آة هَضَع جذیذی ًیغت اهب حقیقت جذیذ ایي اعت کِ ایي هٌبقشبت در حبل افشایش اعت ٍ .کشَرهبى
ایزاى اس ایي هشکالت هغتثٌی ًیغت ثلکِ اس ایي جٌظ هشکالت ثِ طَر شذیذتزی احغبط هی شَد.
ثب ٍجَد ایي هشکالت درصذد ثزآهذم کِ ًشغتی ثب هحَریت آة ٍ آیٌذُ ایزاى اس دٍهٌظز هحیط سیغتی ٍ اقتصبد عیبعی ثپزداسم ٍ
داًشجَیبى ٍ اعبتیذ داًشگبُ ثب ه شکالت ٍ راُ حل ّبی کًٌَی در هَضغ آة آشٌب شًَذ ٍ ًگبّی فزاتز اس یک ًگبُ ػوَهی ثِ هغبئل آة
کشَر داشتِ ثبشٌذ .تصوین دارم اس دکتر علی رضا قلی و مهندس محمد درویش دػَت ًوبین.
ػلی رضب قلی پضٍّشگز ایزاًی حَسُ جبهؼِ شٌبعی ٍ ػلَم عیبعی اعت .ثب ًَشتي دٍ کتبة جبهؼِ شٌبعی خَدکبهگی ٍ جبهؼِ شٌبعی
ًخجِ کشی در صحٌِ ی جبهؼِ شٌبعی ایزاى هطزح شذٍ .ی هقبالتی در هَرد اقتصبد ًْبدگزایی در حَسُ آة هطزح کزدُ اعت ٍ در ایي
سهیٌِ تخصص السم ٍ کبفی را داراعت.
هحوذ درٍیش کٌشگز هحیط سیغت ،رٍسًبهِ ًگبر،کَیزشٌبط اّل ایزاى ٍ هذیز ثخش عیبعت هحیط سیغت در شجکِ هطبلؼبت عیبعتت
گذاری ػوَهی اعت .اٍ ّن اکٌَى دٍ عوت را داراعت  .هذیزػبهل تشکل هزدم ًْبد هَعَم ثِ حبهیبى جبهؼتِ ی هتذًی ٍ دیگتزی ػ تَ
ّیئت ػلوی هَعغِ تحقیقبت جٌگل ّب ،هزاتغ ٍ آثخیش داری کشَر هی ثبشذ.
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