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 خراسبى رضَیجْبد داًطگبّی زیست سبزهبى داًطجَیبى عجیعی ٍ هحیظدفتر داًطکذُ هٌبثع       طرح: مجری

 

 )ثبزدیذ از رٍستبی دیسثبد( ثَمترٍیجی زًذُ-آهَزضیّبی دٍرُ عنوان طرح:

 

            اجتوبع ت ٍ سیبس                  علن ٍ اًذیطِ        یخَاً کتبةبة ٍ کت            قرآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  ثرًبهِ فَق     گردضگری علوی فرٌّگی            زدایی یتهحرٍه             ٌّر ٍ ادة                            
 

  اهداف طرح :

 زیستی هَثر در آىثِ ٍیژُ عَاهل هحیظ ّبهْبجرت رٍستبییبى ثِ ضْر یلِثررسی ٍ عرح هسئ -

 زیست در هقبیسِ ثب ضْرّبزیستی رٍستب ثب هحیظثررسی هیساى ّن -

 یثب هردم ثَهی ٍ هحل اجتوبعی آهَزش،ترٍیج ٍ تحکین پیًَذ -
 

 : خالصه طرح

حغبط توذى چرا ک است یٍ از دست دادى آزاد یهل ییکبهل ضکَفب یًبثَد ،هْبجرت از رٍستب ثِ ضْر ییًْب یجًِت حغبط رٍستب ثِ هثبثِ ًا ِ ًا

سبى است. در کطَرّب یکِ ضبهي قبًَى ضْرًٍذ ٍ حفظ حرهت آزاد یاست، توذً هْبجرت از رٍستب ثِ  یراى،از جولِ ا در حبل تَسعِ ٍ یًا

 . یذآ یثِ ضوبر ه یٍ اقتصبد یهسبئل اجتوبع یيتر ضْر در زهرُ هْن

از فطبر ثر هٌبثع ٍ اهکبًبت هحذٍد جَاهع  یهتعذد ًبض یّب یثرٍز ًبثسبهبً از جولِ یبئل ٍ هطکالتهْبجراى ّن در هجذأ ٍ ّن در هقصذ هس ایي

 یِتخل ی،کبر کطبٍرز یرٍیضذى ً ٍ زًبًِ یسبلخَردگ یست،ز یظَّا ٍ هح یآلَدگ ی،ٍ آهَزض یستیز یکوجَد فضب ی،کبر ٍ کن یکبریث ی،ضْر

 آٍرًذ. یرا ثِ ٍجَد ه یرٍُ غ بّبرٍست

طکذُ هٌبثعدر  هب ،رٍاز ایي  هَضَعی کِ ثبعث ایجبد  را ثِ بىتَجِ هخبعج، زیست ثرآًین تب ثب ثررسی ٍ ثیبى ایي هسبئلعجیعی ٍ هحیظدفتر دًا

 هردم ثب رٍستبّب ٍ  یًَذپ ینحفظ ٍ تحک یلکٌٌذُ از قج ثِ عرح هَارد کوک ،یسبز جلت کردُ ٍ پس از آگبُ ضَدیثحراى در ضْر ٍ رٍستب ه

 اکَتَریسن پبیذار ، اخالق صحیح گردضگری ٍ... ثپردازین.، یجَاهع هحل

 دیسثبد ثِ هَضَعبت رکرضذُ ثپردازد کِ در ایي ثبزدیذ از ّوراّی ثبزدیذ از رٍستبی  دارد ثب ثَم قصذترٍیجی زًذُ-ی آهَزضیدر ایي راستب ثرًبهِ

طکذُ ادثیبت ٍعلَم اًسبًی ٍُت علوی گر)عضَ ّیب خبًن دکتر خذیجِ ثَررجوْری سرکبر ٍ داًص  دٍست(، جٌبة آقبی هسعَد ًجیجغرافیب دًا

ثرًبهِ در رٍز جوعِ هَرخ  هذیر رٍاثظ عوَهی ضَرای اسالهی رٍستبی دیسثبد( ثْرُ ثجرد.) )پژٍّطگر فرٌّگ عبهِ( ٍ جٌبة آقبی حسیي خبفی

طجَیبى خبًن ثب ظرفیت ٍ آررهبُ  19  گردد.ًفر ثرگسار هی 00ثرای دًا

ن آٍردى ثسترّبی ًبفع آهَزضی ثبضین.اه  یذ ثرآًست ضبّذ هثور ثور ٍاقع ضذى ایي اقذاهبت در جْت فرّا
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