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 ستاد هشکضی  مجری طرح:

 

 تِ هقصذ سفش عنوان طرح:

 

            اجتواع ت ٍ سیاس                  علن ٍ اًذیطِ       یخَاً کتابکتاب ٍ             قشآى ٍ دیي      سرفصل فعالیت:

  تشًاهِ فَق      گشدضگشی علوی فشٌّگی            صدایی یتهحشٍه             ٌّش ٍ ادب                           
 

  :اهداف طرح

 ّای گًَاگَى تاکیذ تش اّویت گشدضگشی دس جْت کسة تجشتِ ٍ آضٌایی تا فشٌّگ -

 گشدی آضٌایی داًطجَیاى تا افشاد صاحة تجشتِ دس صهیٌِ جْاى -

    حفظ هحیط صیست رکش اصَل اخالق گشدضگشی دس سفشّا تِ هٌظَس -
 

 خالصه طرح:

ساى اص د خَد دست تِ سفش  یٍ هکشس صًذگ یکٌَاختعادات ٍ آداب ٍ سسَم ، یهحل یّا یٍاتستگ یضٍ ً ی،ٍ سخت ییاص تٌْا ییسّا یتشا یشتاصًا

گ یصت یسًٍا یاصهختلف سفش، ً یّا یضُاًگ یاىتَاى گفت دس ه یه .است صدُ یه ٌذُاص ّوِ تشًا ساً یّا اهَاج تَدُ یضًا دس اهش هسافشت ٍ  یًا

 است. ییجاتجا

کٌٌذ ٍ آى  یّذف سا دًثال ه یک یفتعاس یيداضتِ تاضذ. اها ّش کذام اص ا یهختلف، هعٌا ٍ هفَْم هتفاٍت یّا کلوِ سفش هوکي است دس فشٌّگ

ساىخص است. سفش کشدى تِ هذت هط یک یتشا یسٍصهشُ صًذگ یّا یّا ٍ خستگ سّا ضذى اص تطٌج یضٍ ًحس خَب  یکتِ  یاتی ّن دست  ًا

ضَد  یّا هَاجِ ه کِ ّش سٍص تا آى ییّا ٍ آضَب یکاس یّا یضَد خستگ یدّذ ٍ تاعث ه یسا ه یفکش یّا فشصت سّا ضذى اص هطکالت ٍ دغذغِ

 فشاهَش کٌذ. یهذت کَتاّ یسا تشا

 صتی تشای فشاغت...چیضی فشاتش اص فشًگشًذ،  قَلِ سفش تا ًگاّی دیگش هیاها دس ایي هیاى افشادی تِ ه

ین داضت تا جٌاب آقای هحوذ تاجشاى جوي گزاس  گشد، فعال هحیط صیست ٍ تٌیاى جْاى، دس تشًاهِ تِ هقصذ سفش، گفت ٍ گَیی خَّا ها تِ »ًا

کیلَهتش سا دس  63000هسافتی هعادل  1395سا ضشٍع کشدُ ٍ تا سال دٍچشخِ  سفش تِ دٍس دًیا تا 1385اص آرسهاُ کِ « دسختاى ًیاصهٌذین

قصذ داسد تا ایجاد ضثکِ ٍ تا کوک هذیشاى اجشایی ٍ اعضای هستقش دس ّش  " ها تِ دسختاى ًیاصهٌذین "اٍ دس .است  کطَس سکاب صدُ 52

 .هذت تَجِ کَدکاى سا تِ هحیط صیست جلة کٌذ  ّای کَتاُ ذاسس تشدُ ٍ دس دٍسُّای آهَصضی خَد سا تِ ه تشًاهِ ،کطَس

 هٌذ ایجاد کشد.  گشد ایشاًی، ًگاّی ًَ سا دس دیذگاُ داًطجَیاى عالقِ اهیذ است تتَاى تا هشٍسی تش تجشتِ صیستِ ایي جْاى
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