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مجری طرح :زفبتط زاًطىسُ الْیبت ٍ ػلَم تطثیتی
عنوان طرح:

ٍضٍز ثِ ٍضظضگبُ آظازی

سرفصل فعالیت:

زیي ٍ لطآى

وتبة ٍ وتبثرَاًی

ػلن ٍ اًسیطِ 

سیبست ٍ اجتوبع 

ازة ٍ ٌّط

هحطٍهیت ظزایی

گطزضگطی ػلوی فطٌّگی 

فَق ثطًبهِ 

اهداف طرح :
ثطضسی اهىبى یب اهتٌبع ٍضٍز ظًبى ثِ ٍضظضگبُ ثِ زًجبل زضذَاستّبی فؼبالى هسًی
جصة زاًطجَیبى ػاللِهٌس ٍ ازاهِ ّوىبضی ثب آًبى
خالصه طرح :
ذساًٍس ػبلن زض ضاستبی آفطیٌص جْبى ،هَجَزات ذَز ضا ثط زٍ پبیِی زٍ جٌس ًط ٍهبزُ آفطیس ٍ ثِ طجغ ،اضرط هرلَلربتص ًیرع اظ ایري
لبػسُ هستثٌی ًجَز .جٌس ًطیٌِ ٍ هبزیٌِ ٍ ثِ زیگط سري زض سبذتبض اًسبًی یؼٌی هطز ٍ ظىٍ ،جرَُ توربیع ٍضرجبّت ثسریبض ثرب یىرسیگط
زاضًس؛ اهب ایي توبیع زض جٌسیت سجت ًطس تب توبیع زض گَّط اًسبًیت ضخ زّس ٍ ّط زٍ زض گَّط ٍ وطاهت اًسبًی یىسبًٌس .اهب ٌّگبهی ورِ
ثِ ظًسگی اجتوبػی اًسبىّب ًظط هیافىٌین هتَجِ ًبٌّجبضیّبیی هیضَین وِ زض تضبز ٍ تٌبلض ثب آفرطیٌص ٍ ًگربُ پطٍضزگربض ػبلویربى
است .تجؼیض زض حك جٌس ظى ٍ ًگبّی ثس تحمیط آهیع ثِ جٌس ظى وِ ایي ططظ اظ تفىط ضیطِ زض ػط ٍ اجتوبع اًسبًی ،هجسل ثِ یه
ٌّجبض ًبثٌْجبض گطتِ است.
زض ازٍاض هرتلف تبضیری ،ظًبى ثسیبضی سؼی ثط ثطّن ظزى ایي ػبزت ضَم زاضتِاًس ٍ زض ایي هسیط ،زض زسرتیبثی ثرِ حمرَق ذرَز هَفرك
ثَزُاًس .جبهؼِ ظًبى ایطاًی ًیع ذَز ضا اظ ایي لبئلِ زٍض ًسیسُاًس ٍثِ زًجبل زست یبفتي ثِ حمَق ٍ هعایبی فطاهَش ضسُضبى ّستٌس .یىری
اظ حمَلی وِ زض زیسگبُ ثسیبضی اظ هطزم ذطز ٍ اًسن هی آیس ،حك حضَض ظًبى زض اهبوي ٍضظضی است وِ هطبلجِی ایي هَضرَع ،لرسهتی
چْل سبلِ زاضز.
اوٌَى ثط آى ضسین تب ثطًبهِ ای زض ذصَظ حك ٍضٍز ظًبى ثِ ٍضظضگبُ ثطگعاض وٌین .هَضَع شورط ضرسُ اظ سرِ هٌظرط اجتوربػی ،فمْری ٍ
جبهؼِ پژٍّی فَتجبلی هَضز ثطضسی لطاض ذَاّس گطفت .زض اثتسا ثؼس اظ تالٍت لطآى ٍ ذَشآهسگَیی ،اظ ّطیه اظ هْوبًبى ثطًبهِ زضذَاست
هیضَز تب ثِ هست پبًعزُ زلیمِ ًظط ٍ زیسگبُ ذَز ضا زضثبضُی هَضَع اضائِ زٌّس .زض اثتسا دکتر مهدی کرمانی ،ػضَ ّیئت ػلوی گرطٍُ
ػلَم اجتوبػی زاًطگبُ فطزٍسی هطْس ،حك ٍضٍز ظًبى ثِ ٍضظضگبُ ضا اظ هٌظط جبهؼِضٌبذتی تججیي هیوٌس .سرسس ،آیت اهلل محست
غرویان ،هسضس حَظُ ػلویِ لن ایي هَضَع ضا اظ هٌظط فمْی ثطضسی ذَاّس وطزٍ ثؼس اظ آى اظ رضا شجیع؛ هؼربٍى ٍظیرط ٍضظش زػرَت
هیضَز تب زیسگبُ ذَز ضا اظ هٌظط جبهؼِ ضٌبسی فَتجبل ثیبى وٌس .سسس ثِ ّطیه اظ سرٌطاًبى زُ زلیمِ فطصت زازُ هیضَز تب ثِ جورغ
ثٌسی ثسطزاظًس .زض اًتْب ،ثِ حبضطیي زض جلسِ فطصت زازُ هیضًَس تب ثِ پطسص ٍ پبسد ثسطزاظًس.
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