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اهداف طرح :
جذة هخبطت ثِ فعبلیت ّبی سبسهبى داًطجَیبى ٍ جذة عاللوٌذاى ثِ فعبلیت ّبی خجزی در ًطزیِ
هعزفی کتبة ّب ،آثبر ٌّزی ،هکبى ّبی تبریخی ٍ تفزیحی ،ثزرسی ٍ یبدآٍری هسئَلیت ٍ حمَق داًطجَیی ٍ ...
ایجبد فضبیی جْت عاللِ هٌذی ثیطتز داًطجَیبى ثِ فعبلیت ّبی داًطجَیی ...
خالصه طرح :
ًطزیبت داًطجَیی ٍ اًٌتطبر آًْب در حَسُ ّبی هختلف علوی ،فزٌّگیٌّ ،زی ،اجتوابعی ،سیبسای ٍ التػابدی در فضابی داًطاجَیی ٍ
داًطگبّی ایزاى ،هَضَعی است کِ ثِ ٍیژُ در سبل ّبی اخیز ثِ فعبلیتی پبیذار ٍ هَرد تَجِ تجذیل ضذُ است ً .طزیبت داًطجَیی یکای
اس ارکبى فعبلیت ّبی فزٌّگی داًطجَیبى ٍ عبهل هْوی در ثبرٍر کزدى عزغِ تفکز ٍ ثحث ٍ طزح هسبیل ٍ هَضَعبت در فضبی داًطاگبُ
هی ثبضٌذ .رسبًِ ای ضذى ثخطی اس حزکت داًطجَیبى کِ ثیطتز گزایص ّبی هستمل ٍ سلیمِ ّبی آساد اس جزیبًبت سیبسای ٍ فزٌّگای
غبلت جبهعِ را در ثزداضتِ ٍ ثزآیٌذ داًص ،خاللیت ٍ اًذیطِ پزضَرتزیي خَاستبراى ثْجَد ،تغییز ٍ تحَل در ًظبم اجتوبعی ٍ توبهی سیاز
ضبخِ ّبی آى هی ثبضذ ،در سبل ّبی اخیز تبثیز ثِ سشایی در ثبسسبسی فضبی گفت ٍ گَ ٍ رّبیی داًطگبُ اس رکَد داضتِ اسات ٍ اس ایاي
هٌظز تبهیي گزٍُ ّبی فعبل داًطجَیی کِ در لبلت ًطزیبت داًطجَیی ثزای پیص ثزد اّذاف هتعابالی در جْات درًٍای سابسی فزٌّا
گفت ٍ گَ ٍ ارتمبی ضبخع ّبی اجتوبعی تالش هی کٌٌذ ٍ ثٌبثز سٌتی دیزیٌِ ،خَاست ّاب ٍ هابلجابت هازدم را ًوبیٌاذگی های کٌٌاذ
هَجت تزغیت ٍ تمَیت رٍحیِ ّوکبری ٍ هطبرکت در اهَر ٍ تضعیف فضبی ثی تفبٍتی خَاّذ ضذ.
ًطزیِ داًطگبّی ثِ ًطزیِ ای گفتِ هی ضَد کِ در آى ًتبیج تحمیمبت علوی ٍ داًطگبّی در یک یب چٌذ رضتِ خبظ هٌتطز هی ضاًَذ ٍ
هعوَال همبالت آى پیص اس اًتطبر تَسط استبداى آى رضتِ خَاًذُ هی ضَد .ایي ًطزیبت راّای ثازای تحمیمابت جذیاذ ثابس های کٌٌاذ ٍ
تحمیمبت لجلی را هَرد ًمذ ٍ ثزرسی لزار هی دٌّذ .ایي ًطزیبت داًطگبّی هعوَال دارای سِ ثخص همبالت اغلی ًمذ همبلًِ ،مذ ٍ هعزفی
کتبة ّستٌذ.
حبل ثٌب دارین در راستبی ایجبد فضبی ّوکبری ٍ تعبهل ثیطتز هیبى داًطجَیبى ٍ اسبتیذ ٍ ّوچٌایي ایجابد ثساتزی آهَسضای ٍ تجزثای
ثزای داًطجَیبى عاللوٌذ ثِ ًطز خجزً ،طزیِ ای دیَاری را ضزٍع کٌین تب ثتَاى اس طزیك آى عاللوٌذاى ثِ ایي حزفِ ٍ ٌّز را جذة کزدُ
ٍ اس آًْب جْت ایجبد ًطزیِ ای علوی فزٌّگی ٌّزی ثِ غَرت ًطزیِ دیَاری استفبدُ کٌینّ .وچٌیي آهَسش ّبی السم در ایاي راساتب را
ثِ آًْب دادُ تب ثتَاًٌذ در آیٌذُ ثِ عٌَاى یک ًَیسٌذُ خجز خَة کبر ًوبیٌذ.
هابلت ٍ سز فػل ّبی هذ ًظز چبح در ایي ًطزیِ ضبهل ّفت سز فػل اغلی کبری سبسهبى داًطجَیبى هی ثبضٌذ.
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