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 کبرگبُ هصرف کٌٌذُ سجس عنوان طرح:

 

        اجتوبعت ٍ سیبس                     ػلن ٍ اًذیطِ            کتبة ٍ کتبثخَاًی            لرآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ثرًبهِ       گردضگری ػلوی فرٌّگی            هحرٍهیت زدایی              ٌّر ٍ ادة                            
 

 اهداف طرح :

 ی حبهی هحیط زیست کٌٌذُ ّبی تجذیل ضذى ثِ هصرف آضٌبیی ثب راُ

 ّبی هحیط زیستی رٍزهرُ افسایص لذرت حل هسئلِ در هَاجِْ ثب چبلص
 

 : الصه طرحخ

 یطهح   یّب ّب ٍ چبلص را ثب ثحراى یکرُ آث یگر،از طرف د ییطرف ٍ هصرف گرا یکاز  یرٍ ثِ رضذ جَاهغ اًسبً یتهرٍزُ در جْبى جوؼا

ّ    یریتزثبل ِ، ػ ذم ه ذ    ی ذ ً ر  رٍ ث ِ رض ذ تَل    یتَاىرٍ ثِ رٍ کردُ است؛ کِ ه یفراٍاى در اثؼبد هختلف یستیز از  یپس وبًذ، ػ ذم آگ ب

ِ    کِ هحیط زیست را ثب چ بلص  اًسبى داًست ییاز هصرف گرا ییّبیبهذ... را ثِ ػٌَاى پٍ  ٍثبرُد  استفبدُ یّبیٌذفرآ رٍ  ّ بی ثس یبری رٍث 

 یّ ب  ث َم  یس ت رسبًذى ثِ ز یتهَارد را کِ در اًتْب هٌجر ثِ آس یياز ا یثرخ تَاى یه یجوؼ یرسبً یهَارد ثب آگبّ ی. در ثرخکردُ است

دٍثبرُ  ی استفبدُ یّبیٌذفرآ یكرا از طر یوبىّبیبزً یخَد ثرخ ی رٍزهرُ یدر زًذگ تَاًین یهب ه ی تر ًوَد. ّوِ گخَاّذ ضذ کورً یاًسبً

 یا تر ٍ پبرچِ یؼیثب هحصَالت طج یکیکردى هحصَالت پالست جبیگسیيرٍزهرُ،  ی سبدُ یّبیبزرفغ ً یثرا یلیهحصَل، اثذاع ٍسب یکاز 

َ  یّ ب  از راُ یکیضک  ی. ثینضَ یستز یطٍ دٍستذار هح یحبه یکٌٌذگبً ثِ هصرف یلٍ ... رفغ کردُ ٍ تجذ  یلتج ذ  یجَاه غ ث را   یكتط 

 یتب کبرگ بُ آهَزض    یني جْت ثر آى ضذی. ثِ ّورٍد یراستب ثِ ضوبر ه یيدر ّو ثخطی  یسجس آهَزش ٍ آگبّ یضذى ثِ هصرف کٌٌذگبً

ِ اٍل یّ ب  ث ب آه َزش   ییتب ضوي آضٌب یندّ یتػاللوٌذاى ترتػوَم  یداًطگبُ سجس ثراثب ّوکبری دفتر  ت ٍ دٍ سبػتکَتبُ هذ  یلتج ذ  ی 

ث ب   یط بى ّب یذگبُّب ٍ دٍ ثب تجبدل ًظر ٌذهحک زً یستیز یطرٍزهرُ ٍ هح یّب حل چبلص یسجس تَاى خَد را ثرا ی کٌٌذُ ضذى ثِ هصرف

 یگ رٍُ هٌْذس    یػلو   یئت)ػضَ ّ یمیدکتر آزاده کرراستب از  یيکٌٌذ. در ّو یذاهَضَع پ یياز ا یًسج یکٌٌذگبى آگبّ ضرکت یرسب

 ینک رد  َتداًطگبُ سجس( دػ یراّجرد یضَرا یرػوراى ٍ دث یگرٍُ هٌْذس یػلو یئت)ػضَ ّ یهاشم یبن یاسردکتر ( ٍ یستز یطهح

ِ زه ی ي در ا ییّ ب  ٍ ث ب هر رک ک ردى چ بلص     کردُ یبىکٌٌذُ سجس را ث هصرف تجذیل ضذى ثِ یٍ اصل یِکبرگبُ، ارکبى اٍل یيتب در ا ث ِ   یٌ 

 .یبهَزًذرا ثِ آًبى ث یستیز یطحل هسبئل هح ییتَاًب یبىداًطجَ
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