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مجری طرح :دفتز هزوش علوی وبرثزدی جْبدداًشگبّی هشْذ
عنوان طرح:

وبرگبُ خجزًَیسی هحیط سیستی

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لزآى

وتبة ٍ وتبثخَاًی

علن ٍ اًذیشِ 

ادة ٍ ٌّز

هحزٍهیت سدایی

گزدشگزی علوی فزٌّگی 

سیبست ٍ اجتوبع 
فَق ثزًبهِ 

اهداف طرح :
استفبدُ اس ظزفیت ّبی رسبًِ ای ثزای اخجبر هحیط سیستی
ًشبى دادى ٍ احیبی اّویت خجزًَیسی هحیط سیستی در خجزگشاری ّب
خالصه طرح :
اس اّویت خجز ٍ رسبًِ ّزآًچِ وِ ثٌَیسین ون گفتِ این ،اهزٍسُ ّوِ هب ثب داشتي گَشی ّبی ّوزاُ در جستجَی اخجبر هتٌَع ّستین ٍ
در ثِ اشتزان گذاشتي ٍ دیذُ شذى اخجبری وِ اس دیذ هب هْن ّستٌذ ثِ خجزگشاری ّب ووه هی وٌین .لطعب سهبًی یکه خجکز در هیکبى
اًجَُ خ جزّبیی وِ ّز رٍس یه فزد هی خَاًذ ،هی تَاًذ هْن ٍ ثب اّویت ثبشذ ،وِ خجزًگبر تیتز آى خجز را جذاة ٍ خَاًکذًی خلکك وکزدُ
ثبشذ .هحیط سیست هب ایي رٍسّب حبل خَة ٍ خَشی ًکذارد ٍ ّوکَارُ ثکِ آى اس کزا ًْبدّکب ٍ هکزدم ظلکن هکی شکَد ٍ خیلکی ٍلتْکب
خجزًگبراى هب ًوی داًٌذ وِ اس وجب ثبیذ ثزای ووه ثِ هحیط سیست ثپب خیشًذ ٍ ثب تیتزّب ٍ هتي ّبیشبى سْن خَد را ثکِ هحکیط سیسکت
ادا وٌٌذ .اّویت هحیط سیست ّوَارُ در ثیبًبت همبم هعظن رّجزی عٌَاى شذُ است ٍ ّوچٌیي ریبست جوَْری اهسبل ثب یکه حزوکت
ًوبدیي هحیط سیستی در پیبم ًَرٍسی (تٌگ ثذٍى هبّی ٍ ون آة) ًشبى اس اّویت ٍاالی هحیط سیست داد وِ ّوکِ هکب هکزدم در ثزاثکز
حفظ آى هسئَل ّستین ٍ ثبیذ در رسبًِ ّبیوبى ّن ثِ درستی ثِ آى ثپزداسین تب ثتکَاًین فزٌّکگ ّکبی ًبدرسکتوبى را ت کحیر ٍ فزیکبد
هحیط سیست را ثِ گَش هسئَلیي ثزسبًین .اس ایي رٍ ثٌب داریکن تکب وبرگکبّی تحکت عٌکَاى «چگًَکِ یکه خجکز خکَة هحکیط سیسکتی
ثٌَیسین؟» ثب تذریس استبد احسبى هحوذی وِ یىی اس ثْتزیي ّبی خجزًگبراى هحیط سیست وشَر ّستٌذ ،ثزگشار وٌین.
احسبى هحوذی چْزُ هلی هحیط سیست ٍ رسبًِ در سبل  1393هی ثبشذ وِ یىی اس ثْتکزیي خجزگکشاری ّکبی هحکیط سیسکتی ثکب ًکبم
«سیست ثَم» را در سبل  1390تبسیس وزد ٍ ثب خجزّبی هحیط سیستی خَثی وِ در ایي خجزگشاری لزار داد ،تَاًست خذهبت سیبدی ثکِ
هحیط سیست داشتِ ثبشذ .لطعب تجزثیبت ایشبى در خ َص ثزگشاری وبرگبُ خجزًَیسی هحیط سیستی ثکزای خجزًگکبراى هشکْذی هفیکذ
خَاّذ ثَد .سزف ل ّبیی وِ هیتَاًٌذ ّزوذام یىی اس هَضَعبت وبرگبُ ثبشٌذ :
 اخجبر هحیط سیستی وذاهٌذ؟ آسیت شٌبسی خجز هحیط سیستی خجزًَیسی هحیط سیست استفبدُ اس ظزفیت ّبی رسبًِ ای ثزای اًعىبس اخجبر هحیط سیستی چگًَِ خجز هحیط سیستی را ثِ رسبًِ ّبی گزٍّی تحویل وٌینهذت سهبى ّز وبرگبُ  8سبعت هی ثبشذ وِ در دٍ رٍس ثزگشار هی شَدّ .شیٌِ پیشٌْبدی ثزای ثجت ًبم وبرگبُ ٍ صکذٍر گَاّیٌبهکِ پبیکبًی
ثزای ّز فزد حذالل ّ 20شار تَهبى ثذٍى در ًظز گزفتي ّشیٌِ ًبّبر هی ثبشذ.
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