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 پایِػلَم داًشىذُ دفتر  مجری طرح:

 

 زهیي هي عنوان طرح:

 

        اجتواعت ٍ سیاس                     ػلن ٍ اًذیشِ            وتاب ٍ وتاتخَاًی            لرآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ترًاهِ        گردشگری ػلوی فرٌّگی            هحرٍهیت زدایی              ٌّر ٍ دبا                            
 

  اهداف طرح :
 طثیؼت تَهی ییاللات اطراف هشْذ ٍ پاوسازی هٌطمِ از زتالٍِ ّوچٌیي آشٌایی داًشجَیاى تا فؼالیت ّای سازهاى داًشجَیاى 

 داًشجَیاى ٍ گردشگراى حاضر در ییالقترٍیج فرٌّگ حفاظت از هحیط زیست در تیي 
 

  : خالصه طرح

اردیثْشت( رٍزی است وِ در آى تسیاری از هردم جْاى تِ پاوسازی هحیط زیست  2آٍریل تراتر تا  22رٍز جْاًی زهیي پان )

وِ ًگاُ وٌین اثری از تِ ّر جای ایي ورُ خاوی   اهرٍزُ افسایش رشذ جوؼیت تاػث شذُ وِ. وٌٌذ پردازًذ ٍ تِ حفظ آى ووه هی هی

هشاّذُ خَاّین  ،اًذتِ ّر طرف وِ ًظر تیفىٌین اًَاػی از پسواًذّای اًساًی را وِ تذٍى هذیریت رّا شذُ  اًساى تر جای هاًذُ تاشذ.

الِ ورد. در وشَر ها ایي ٍضؼیت واهالً هحسَس است تِ طَری وِ ترای دیذى حجن ػظیوی از زتالِ، ًیازی ًیست تِ هحل ّای دفغ زت

ّا، تسرگراّْا ٍ خطَط آّي، ًگاُ ّا، جادُتلىِ اگر در هسیر حروتواى تِ هحل وار ٍ یا حیي سفر، تِ اطراف خیاتاى ،ّای شْری ترٍین

ییاللات اطراف هشْذ در رٍزّای تؼطیل دچار آلَدگی ّای تسیاری هی شًَذ وِ ایي  وَتاّی تیاًذازین تِ ػوك فاجؼِ پی خَاّین ترد.

تا تَجِ تِ استمثال داًشجَیاى از  تر ایجاد هٌظرُ ًاخَشایٌذ، هَجة ٍارد شذى خسارت ّایی تر تَم هٌطمِ ًیس ّست. آلَدگی ػالٍُ

ی طرح ّای پاوسازی طثیؼت سازهاى داًشجَیاى، تصوین گرفتِ شذ اهسال ًیس ایي طرح تِ هٌاسثت رٍز زهیي پان ترگسار شَد. ترگسار

یىی از هٌاطك ییاللی درُ ارغَاى، ایي طرح در رٍز تؼطیل تاػث ترٍیج فرٌّگ حفاظت از هحیط زیست در تیي گردشگراى هی شَد. 

ازغذ ٍ یا گلوىاى همصذ ایي طرح خَاّذ تَد. الزم تِ رور است در صَرت تِ حذ ًصاب رسیذى ّر دٍتخش پسراى ٍ دختراى، ایي طرح 

 ار خَاّذ شذ.در دٍ تخش ٍ همصذ هجسا ترگس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ییاللات اطراف هشْذ   مکان اجرا : 3/2/59 : زمان اجرا
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