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فَق بطًبهِ 

اهداف طرح :
تحلیل چطایی ًَسبًبت ًطخ اضظ زض ضٍظّبی اذیط
پیص بیٌی چطناًساظ التصبز ایطاى بب ازاهِ ایي ضًٍس
خالصه طرح :
پَل زاغ ایي ضٍظّبی هطزم بِ ببظاض اضظ سطاظیط ضسُ تب بب جب ذَش کطزى زض ایي ببظاض ٍ تبسیل آى بِ زالض ،سرطهبیِگرصاضی هطوئٌری برطای
زاضًسگبى اسکٌبس زالض ضکل بگیطز .پس اظ زٍلت زٍاظزّن ٍ اظ هیبًِ ضْطیَض هبُ تبکٌَى لیوت اضظ بب افعایص لببل تَجْی ضٍ برِ ضٍ ضرسُ
کِ بِ عمیسُ بطذی کبضضٌبسبى التصبزی التضبی ٍضعیت ببظاض آى ضا ضلن ظزُ ٍ بطذی زیگط اظ کبضضٌبسبى چٌیي ٍضعیتی ضا ًطبًِ بحرطاى
زض التصبز زاًستِ ٍ بِ زٍلت تَصیِ هیکٌٌس کِ بب تَجِ بِ ایٌکِ ّسایت برص عوسُ ببظاض اضظ بب زٍلت است ،بطای جلَگیطی اظ افعایص آى
الساهبت الظم ضا اًجبم زّسًَ .سبًبت اذیط ًطخ اضظ زالیل هتعسزی زاضتِ کِ اظ هْنتطیي زالیل هیتَاى بِ کبّص ًطخ سرَز بربًکی تَسر
ببًکی هطکعی اضبضُ کطز .بِ عمیسُ بطذی اظ کبضضٌبسبى التصبزی افعایص ًطخ اضظ اظ ططیك افعایص صبزضات ببعر ضًٍرك گرطفتي تَلیرسات
زاذل هیضَز .بب ایي افعایص ،صبزضکٌٌسُ بببت صبزضاتص ضیبل بیطتطی زضیبفت هیکٌس ٍ زض ًتیجِ اًگیعُ ذَاّس زاضت تب بب تَلیرس بربالتط
سَز بیطتطی بِ زست آٍضز .اظ ططفی ایي افعایصّ ،عیٌِ لبچبق کبال ضا بطای لبچبلچیبى افعایص هیزّرس ظیرطا زض ایري حبلرت ببیرس ضیربل
بیطتطی بببت ٍاضز کطزى ّط زالض کبال پطزاذت کٌٌس ٍ زض ًتیجِ بطای کطَضی ّوبًٌس ایطاى کِ ببلػ برط  ٢١هیلیربضز زالض اضظش کبالّربی
لبچبق ضسُ آى است ،اهطی هثبت للوساز هیضَز .حبل سَال ایٌجبست کِ تبعبت ایي افرعایص چرِ ذَاّرس برَز آیرب ّوبًٌرس بعضری اظ
کطَضّب بب بحطاى اضظی هَاجِ ذَاّین ضس یب ذیط ایي افعایصّب صطفب ًَسبًبتی ًبضی اظ ّیجبًبت بَزُ ٍ زض ضٍظّبی آتی هتَلر ذَاّرس
ضس بطای یبفتي پبسد ایي سَاالت ٍ ّنچٌیي اضائِ یک تحلیل زلیك ٍ بِ زٍض اظ ّیبَّّبیی کِ ایي ضٍظ ّب هیضٌَین برطآى ضرسین ترب برب
زعَت اظ زٍ تي اظ تحلیلگطاى التصبزی کطَض ًطستی ضا بطای بطضسی سیبست ّبی التصبزی زٍلت ٍ ّنچٌیي چطناًساظ التصبز ایرطاى زض
سبل  79ضا بب ًطخ فعلی اضظ بطگعاض کٌین.
سرٌطاًبى ایي بطًبهِ :
دکتر محمد خوشچهره (ًوبیٌسُ هجلس ّفتن ٍ استبز التصبز زاًطگبُ تْطاى)
دکتر بهمه آرمان (عضَ ّیئت اهٌبی صٌسٍق شذیطُ اضظی زض زٍلت اصالحبت ٍ استبز زاًطگبُ)
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