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اهداف طرح :
آضٙبیی دا٘طجٛیبٖ ثب سیٕٙبی جٟبٖ از طریك ٕ٘بیص ٘ ٚمذ س ٝفیّٓ ضبخص اسىبر 2012
آضٙبیی دا٘طجٛیبٖ دا٘طىذٟٙٔ ٜذسی ثب دفتر سبزٔبٖ دا٘طجٛیبٖ

خالصه طرح :
ثب تٛج ٝث٘ ٝسدیىی ثٔ ٝراسٓ اسىبر  ، 2012س ٝفیّٓ از ٔجٕٛع ٝفیّٓ ٞبی ٔٙتخت أسبَ در ثخص ثٟتریٗ فیّٓ ،ا٘تخبة ضذ ٜتب ثرای
عاللٕٙذاٖ سیٕٙب ٙٞ ٚر ٞفتٓ  ٚدر راستبی افسایص آٌبٞی دا٘طجٛیبٖ درثبر ٜفیّٓ ٞبی رٚز د٘یب ،ثٕ٘ ٝبیص درآیذ  ٚپس از ٕ٘بیص ٘مذ
ٔىتٛة آٟ٘ب در اختیبر دا٘طجٛیبٖ لرار خٛاٞذ ٌرفت .ایٗ فیّٓ ٞب ث ٝضرح زیر ٞستٙذ 4
رکود بزرگ ( 4 )The Big Shortیه فیّٓ دراْ در ٔٛرد روٛد ثسري التصبدی سبَ 2002و ٝاز ثبزار ٔسىٗ آٔریىب ضرٚع ضذ  ٚد٘یب را در
٘ٛردیذ.ایٗ فیّٓ ث ٝوبرٌردا٘ی آداْ ٔىی  ٚثبزی وریستیٗ ثیُ،رایبٖ ٌبسّی ٚ ًٙاستی ٛوبرَ است.
مریخی ( 4 )The Martianفیّٕی آٔریىبیی در سجه عّٕی–تخیّی ث ٝوبرٌردا٘ی ریذِی اسىبت است و ٝدر تبریخ  2اوتجر 201۲
ٔٙتطر ضذ .فضب٘ٛردی ث٘ ٝبْ «ٔبرن ٚاتٙی» (ثب ثبزی ٔت دیٕ )ٖٛدر ٔریخ سرٌرداٖ ٌ ٚرفتبر ٔیضٛد .ا ٚثبیذ تٕبْ لبثّیتٞبی خٛد را
ثٝوبر ٌیرد تب ثٔ ٝروس وٙترَ پرٚاز در زٔیٗ ٚضعیت خٛد را اطالع داد ٚ ٜتمبضبی وٕه وٙذ .درحبِی و ٝثرای ثمبی خٛد در ٔریخ  ٚز٘ذٜ
ٔب٘ذش درٌیر ٔطىالت است٘ ،بٌٟبٖ دچبر حبدثٔ ٝی ضٛد.دٚستب٘ص ثرای ٘جبتص تالش ٔی وٙٙذ  ٚثب وٕه ٘جٛغص اتفبلبت جبِجی
ثرایص رلٓ ٔی خٛرد.
پل جاسوسان ( 4 )Bridge of Spiesیه فیّٓ ث ٝوبرٌردا٘ی استی ٖٛاسپیّجري  ٚثب ٘ٛیسٙذٌی ثرادراٖ وٛئٗ و ٝداستبٖ یىی از
ثسرٌتریٗ ٘مُ  ٚا٘تمالت جبسٛسبٖ در عصر ج ًٙسرد رٚایت ٔیىٙذ فیّٓ ثب ثبزی تبْ ٙٞىس ٔ ٚبرن ریّٙس(ثر٘ذ ٜاسىبر ثٟتریٗ ثبزیٍر
٘مص ٔىُٕ ٔر د ثرای ثبزی در ٕٞیٗ فیّٓ)است  ٚدارای فیّٙبٔ ٝای لٛی است وٞ ٝیچٍب ٜدر ط َٛفیّٓ از ٘فس ٕ٘یٛفتذ.
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