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عنوان طرح:

ثزرسی سیز تحَل هَسیمی در ایزاى

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لزآى

وتبة ٍ وتبثخَاًی

علن ٍ اًذیطِ 

سیبست ٍ اجتوبع 

ادة ٍ ٌّز

هحزٍهیت سدایی

گزدضگزی علوی فزٌّگی 

فَق ثزًبهِ 

اهداف طرح :
درن تبثیزپذیزی ضعز ٍ هَسیمی اس یىذیگز ٍ اثز ّزیه ثز دیگزی
آضٌبیی داًطجَیبى ثب سیز تحَل هَسیمی در ایزاى ٍ آضٌبیی ثب هَسیمی در ضعز پبرسی
خالصه طرح :
هَسیمی ٍ ضعز اس لذین االیبم ثب یىذیگز تَأم ثَدُ اًذ .اس آى سهبى ّب وِ آدهی ثز اثز تزس اس عَاهل عجیعی ،پزستص را پیطِ سبخت ٍ ثِ
هٌظَر جلت رأفت ارثبة ثِ اًَاع پبیىَثی ٍ سزٍدخَاًی پزداخت ،والم ثب هَسیمی تَأم ثَدُ استّ .زچِ في هَسیمی تزلی وٌذ،
احتیبجص ثِ ضعز ووتز هی ضَد تب ٍلتی وِ ثتَاًذ ثی ووه آى اس عْذُ ثیبى هٌظَری ثزآیذ ٍلی ّیچگبُ اس آى ثی ًیبس ًخَاّذ ثَد ،ثِ
خصَظ در وطَر هب وِ ٌَّس ّن ضعز جشء الیٌفه هَسیمی است ٍ ّوَارُ ولوِ سبس ٍ آٍاس ثب ّن ثِ وبر ثزدُ هی ضَد .حىَهت والم در
ایزاى ،ثیص اس هَسیمی رًٍك ٍ رٍاج داضتِ است ،سیزا والم هتضوي هعبًی لبثل ادراوی استَّ ٍ ،یذاست ٍلتی ایي عبهل اًتمبل اًذیطِ،
ثب صَتی خَش تَأم گزدد اثز ثخطی آى هضبعف هی ضَد ،ثِ ّویي سجتٍ ،لتی والم سیجب اس حٌجزُ ای خَش ضٌیذُ هی ضذ ثیطتز
هغلَة ضًٌَذُ لزار هی گزفت ،ثی سجت ًجَدُ است وِ اس رٍسگبراى لذین هَسیمی تَأم ثب والم را یىی اس عبلی تزیي اًَاع هَسیمی
داًستِ اًذ.
همبم تزثیت ّز لَم ثب هیشاى پیطزفت آى گزٍُ در هَسیمی ثستگی وبهل دارد ،ضه ًیست وِ درن سبیز ٌّزّبی سیجب هبًٌذ حجبری ٍ
ًمبضی هستلشم وست اعالعبت لجلی است ٍلی ضعز ٍ هَسیمی ثب احسبسبت ٍ عَارض ًفسبًی ٍ للجی ارتجبط دارد.
تبریخ اگز ثب دیذگبُ ریطِ یبثبًِ ٍ ثب تَجِ علل ٍ عَاهل ضزایظ وًٌَی هَجَد در ّز سهیٌِ ای ثزرسی ضَد  ،هَجت فْن ارتجبط علت ٍ
هعلَلی اجتوبع گطتِ ٍ در ًتیجِ درن دلیك تز اس اٍضبع حبل ٍ آیٌذُ را هیسز هی سبسد .رًٍذ تحَالت فزٌّگ ٍ ٌّز ًیش اس ایي لبعذُ
هستثٌی ًیست.
لذا ثز آى ضذین تب در ایي ثزًبهِ در هَرد سیز  2000سبلِ هَسیمی در ایزاى ٍ ّوچٌیي ارتجبط هَسیمی ٍ ضعز صحجت ضَد.
ثزای ثزرسی سیز  2000سبلِ هَسیمی در ایزاى  ،سخٌزاى ثزًبهِ سْیل اهیي سادُ (وبرضٌبس ارضذ هَسیمی ایزاًی ،هذرس ٍ هذیزگزٍُ
هَسیمی فزٌّگسزای جْبدداًطگبّی هطْذ) ٍ ثزای ثزرسی هَسیمی ٍ ضعز ،سخٌزاى ثزًبهِ علیزضب ًظیف (پژٍّص گز هَسیمی)
خَاٌّذ ثَد .در پبیبى ثزًبهِ هتٌبست ثب سخٌبى هَرد ثحث چٌذ لغعِ تَسظ ویَاى ًعوت الْی (ًَاسًذُ تبر) ٍ آرش اسذسادُ (ًَاسًذُ
تٌجه) ًَاختِ خَاّذ ضذ.
ضوٌب ایي عزح هطتزن ثب وبًَى هَسیمی داًطگبُ فزدٍسی خَاّذ ثَد ٍ حك الشحوِ ًَاسًذُ ّب تَسظ ایي وبًَى پزداخت خَاّذ ضذ.
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