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مجری طرح :دفتر داًطکذُ هٌبثغ طجیؼی ٍ هحیط زیست
عنوان طرح:

کبرگبُ هصرف کٌٌذُ سجس

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لرآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی

ػلن ٍ اًذیطِ 

سیبست ٍ اجتوبع 

ادة ٍ ٌّر

هحرٍهیت زدایی

گردضگری ػلوی فرٌّگی 

فَق ثرًبهِ 

اهداف طرح :
آضٌبیی ثب راُّبی تجذیل ضذى ثِ هصرفکٌٌذُی حبهی هحیط زیست
افسایص لذرت حل هسئلِ در هَاجِْ ثب چبلصّبی هحیط زیستی رٍزهرُ
خالصه طرح :
اهرٍزُ در جْبى جوؼیت رٍ ثِ رضذ جَاهغ اًسبًی از یک طرف ٍ هصرف گرایی از طرف دیگر ،کرُ آثی را ثب ثحراىّب ٍ چبلصّبی هح یط
زیستی فراٍاى در اثؼبد هختلفی رٍ ثِ رٍ کردُ است؛ کِ هیتَاى ً ر رٍ ث ِ رض ذ تَلی ذ زثبل ِ ،ػ ذم ه ذیریت پس وبًذ ،ػ ذم آگ بّی از
فرآیٌذّبی استفبدُ دٍثبرُ ٍ ...را ثِ ػٌَاى پیبهذّبیی از هصرف گرایی اًسبى داًست کِ هحیط زیست را ثب چ بلصّ بی ثس یبری رٍث ِرٍ
کردُ است .در ثرخی هَارد ثب آگبّی رسبًی جوؼی هیتَاى ثرخی از ایي هَارد را کِ در اًتْب هٌجر ثِ آسیت رسبًذى ثِ زیس ت ث َمّ بی
اًسبًی خَاّذ ضذ کورًگتر ًوَدّ .وِی هب هیتَاًین در زًذگی رٍزهرُی خَد ثرخی ًیبزّبیوبى را از طریك فرآیٌذّبی استفبدُی دٍثبرُ
از یک هحصَل ،اثذاع ٍسبیلی ثرای رفغ ًیبزّبی سبدُی رٍزهرُ ،جبیگسیي کردى هحصَالت پالستیکی ثب هحصَالت طجیؼی تر ٍ پبرچِای
ٍ  ...رفغ کردُ ٍ تجذیل ثِ هصرفکٌٌذگبًی حبهی ٍ دٍستذار هحیط زیست ضَین .ثی ضک یکی از راُّ بی تط َیك جَاه غ ث رای تج ذیل
ضذى ثِ هصرف کٌٌذگبًی سجس آهَزش ٍ آگبّی ثخطی در ّویي راستب ثِ ضوبر هیرٍد .ثِ ّویي جْت ثر آى ضذین تب کبرگ بُ آهَزض ی
کَتبُ هذت ٍ دٍ سبػت ثب ّوکبری دفتر داًطگبُ سجس ثرای ػوَم ػاللوٌذاى ترتیت دّین تب ضوي آضٌبیی ث ب آه َزشّ بی اٍلی ِ تج ذیل
ضذى ثِ هصرفکٌٌذُی سجس تَاى خَد را ثرای حل چبلصّبی رٍزهرُ ٍ هحیط زیستی هحک زًٌذ ٍ ثب تجبدل ًظرّب ٍ دیذگبُّبیط بى ث ب
سبیر ضرکتکٌٌذگبى آگبّی ًسجی از ایي هَضَع پیذا کٌٌذ .در ّویي راستب از دکتر آزاده کریمی (ػضَ ّیئت ػلو ی گ رٍُ هٌْذس ی
هحیط زیست) ٍ دکتر یاسر بنی هاشمی (ػضَ ّیئت ػلوی گرٍُ هٌْذسی ػوراى ٍ دثیر ضَرای راّجردی داًطگبُ سجس) دػَت ک ردین
تب در ایي کبرگبُ ،ارکبى اٍلیِ ٍ اصلی تجذیل ضذى ثِ هصرفکٌٌذُ سجس را ثیبى کردُ ٍ ث ب هر رک ک ردى چ بلصّ بیی در ای ي زهیٌ ِ ث ِ
داًطجَیبى تَاًبیی حل هسبئل هحیط زیستی را ثِ آًبى ثیبهَزًذ.
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