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:اهداف طرح 
آشنایی جامعه دانشجویان با طبیعت بومی اطراف مشهد و پاکسازي آن منطقه از زباله

در منطقهترویج طبیعت دوستی در بین دانشجویان و گردشگران حاضر
شدهآوريهاي جمعتالش در بازیافت زبالهو تولید کمتر زبالهدرسازي فرهنگفراهم آوردن بستري براي 

:خالصه طرح
از بـین  . منابع طبیعی، ثروتی است که طبیعت براي استفاده انسان ها فراهم ساخته است و عامل انسانی، در پدید آمدن آن نقـشی نـدارد      

بـه  . و آلوده ساختن محیط زیست، یکی از بزرگ ترین مشکالت عصر حاضر است که زندگی بشر را به خطر می اندازد         بردن منابع طبیعی  
سیل ها، پیشروي آب دریاها، کاهش سفره هاي زیرزمینی و آسـیب پـذیري الیـه    : عقیده دانشمندان، بیشتر نابسامانی هاي طبیعی، مانند 

از نگاه آموزه هاي دینی، محافظت از منابع طبیعی و محیط زیست، از مهم تـرین    . زیست است اوزن، به علت نابودي و آلوده سازي محیط         
.دل اخالقی اقتصادي به شمارمی رومسائ

بت از طبیعت و منابع طبیعی تأکید شده است، استفاده می شود که همه انسان ها در برابر           راقاز مجموع آموزه هاي دینی که بر حفظ و م         
اما متاسفانه با نگاهی گذرا به محیط زیست اطراف خود خصوصا تفرجگاه            . هستند و باید در حفظ آن کوشا باشند        طبیعت خداداد مسئول  

بـه  کمترین اهمیتی براي مردم ندارد و آلوده ساختن آن با انواع زباله ها،            متوجه می شویم که این طبیعت پر اهمیت،       ها و فضاهاي سبز،   
.مري کامال رایج مبدل گشته استا

زمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوي در راستاي فرهنگ سازي و ایجاد بستري مناسب جهت ترغیب دانشجویان به خدمت                  سا
این طرح پس از اعـالم  . به پاکسازي طبیعت روستا هاي اطراف مشهد بپردازد       در نظر دارد تا در طرحی       آن،به طبیعت از طریق پاکسازي      

ویـژه  (و روسـتاي کنـگ      ) ویـژه دختـران   (ی مشهد و ثبت نام داوطلبین در روز جمعه در روستاي ازغد             فراخوان در سطح دانشگاه فردوس    
) نفر براي هـر گـروه  30حداقل (هر گروه جنسیتی به حد نصاب الزم به ذکر است چنانچه تعداد داوطلبین در       . برگزار خواهد شد  ) پسران
.این طرح در آن گروه برگزار نخواهد شد،نرسد
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