
 تِ ًام خذاًٍذ جاى ٍ خشد

   
   ... 

  

 

 

 
 

 ستاد هشوضی مجری طرح:

 

 سیل هْشتاًی عنوان طرح:

 

        اجتواعت ٍ سیاس                     ػلن ٍ اًذیشِ            وتاب ٍ وتاتخَاًی            لشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق تشًاهِ       گشدشگشی ػلوی فشٌّگی          هحشٍهیت صدایی              شٌّ ٍ ادب                            
 

 اهداف طرح :

 سساًی ٍ تمَیت اتحاد هلی تسشیغ ووهٍ  حوایت اص ّن ٍطٌاى سیل صدُ

 ضشٍسی تِ آسیة دیذگاىس ّوذلی تیي آحاد داًشجَیی تشای استثاط تا الشاس هحشٍم ٍ اسائِ الالم ایجاد ح

 

 : هص  طرحخال

پس تاسًذگی ّای شذیذ سٍصّای گزشتِ دس استاى سیستاى ٍ تلَچستاى، ّوَطٌاى ها دس ایي استاى تا سیلی تی ساتمِ هَاجِ شذُ اًذ 

 ۰00 استثاطی هحَسّای تلَچستاى( لطغ ٍ سیستاى )استاًذاس هَّثتی احوذػلی گفتِ وِ خساسات صیادی تِ آًاى ٍاسد وشدُ است. تِ

 هٌاطك دس سٍستا 300 آشاهیذًی آب تَصیغ شثىِ شذى خاسج هذاس اص سٍستا، 130 تشق لطغ فشػی، استثاطی هحَس 2۲ ىشذ تستِ سٍستا،

 شثىِ لطغ دلگاى، ٍ چاتْاس وٌاسن، ّای شْشستاى دس هضاسع ٍ هَص تاغات جولِ اص وشاٍسصی تخش تِ شذیذ آسیة جٌَتی، ٍ هشوضی

 هسىًَی هٌاصل ٍ هؼاتش آتگشفتگی ّوچٌیي ٍ لصشلٌذ وٌاسن، سشتاص، دلگاى، اص ّایی تخش فٌَج، ًیىشْش، ّای شْشستاى دس تلفي استثاط

 .است استاى ایي سیل صدُ هٌاطك تِ آهذُ ٍاسد ّای آسیة جولِ اص سٍستایی ٍ شْشی هٌاطك دس

داًشگاّیاى خشاساى واًَى اسدٍّای جْادی ساصهاى داًشجَیاى جْادداًشگاّی خشاساى سضَی تِ ػٌَاى تخشی اص تذًِ دغذغِ هٌذ 

سضَی، دس ًظش داسد تا تا ّوشاّی خیشیي ػضیض، ًمش وَچىی دس تسىیي دسدّا ٍ تشطشف وشدى ًیاصّای اٍلیِ ّوَطٌاى سیستاى ٍ 

تلَچستاى داشتِ تاشذ. ّشچٌذ آسیة ّای تِ ٍجَد آهذُ تسیاس گستشدُ تش اص تَاى یه هجوَػِ داًشجَیی هی تاشذ، لىي ها سؼی داسین 

 اًساًی، داًشگاّی ٍ اجتواػی خَد سا دس حذ تَاى اًجام دّین.  تا سسالت

تا تَجِ تِ فؼالیت ّای گزشتِ ساصهاى داًشجَیاى جْادداًشگاّی خشاساى سضَی دس استاى سیستاى ٍ تلَچستاى دس تشگضاسی یه دٍسُ 

تا ًام آٍاص الفثا دس سٍستای تیشاگًَذ شْشستاى وٌاسن، پل استثاطی  اسدٍّای جْادی ًَسٍصی ٍ ّوچٌیي ساخت یه هذسسِ دٍ والسِ

 تشای اسسال ووه ّای ًمذی ٍ غیش ًمذی خیشیي تِ صَست هستمین تشای هشدم آسیة دیذُ سٍستاّای آى هٌطمِ ٍجَد داسد.

شثاًِ سٍص تِ آدسس ها تحَیل  خیشیي هحتشم هی تَاًٌذ ووه ّای غیش ًمذی خَد وِ شاهل الالم ضشٍسی ریل است سا دس ولیِ ساػات

ًوایٌذ، هَاد غزایی خشه )اًَاع وٌسشٍ، تشًج، حثَتات، چای، لٌذ، سٍغي، شىش، شیشخشه ٍ ...(، پتَ، لثاس، لَاصم تْذاشتی تاًَاى، هَاد 

خَاّذ  https://idpay.ir/sdjdirپشداخت ایٌتشًتی هثلغ دلخَاُ اص طشیك لیٌه ًیض اص طشیك  شَیٌذُ، پَشه ٍ ... ووه ّای ًمذی

الصم تِ روش است ولیِ گضاسشات هشتَط تِ الالم ٍ هثالغ جوغ آٍسی شذُ ٍ ًحَُ اسسال ٍ تَصیغ آًْا اص طشیك ّویي سایت ٍ تَد. 

 ّوچٌیي واًال تلگشاهی ساصهاى داًشجَیاى تشای ػوَم اطالع سساًی خَاّذ شذ. 
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