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  : خالصه طرح

آة در آًْب خغزًبک است. ٍاضٌگتي  یتقزار دارد کِ ٍضؼ یکطَر 24 یيث در یزاى، اػالم داضت ا1393 یزهبُپست در ت رٍسًبهِ ٍاضٌگتي

 ثب یؼتعج یجْبً یخجزگشار ، 1393داًستِ است. در خزدادهبُ سبل هذیزیت هٌبثغ ًبدرست  یشیر اس ثزًبهِ یرا ًبض یزاىپست، ثحزاى ا

است کِ ثز اسبس هستٌذات  گشارش آهذُ یيًذ. در اچبلص در دٍراى هؼبصز خَا یيثشرگتز یزاىا یآة را ثزا یذثحزاى ضذ ی،اًتطبر خجز

ثزداضتِ هَثز  یآى گبه یدر هؼزض ثحزاى آة قزار داضتِ است، اهب ثزا یصّب پ اس سبل یزاى(، اFDI) یٌذُآ الوللی یيث یراّجزدّب

 غز قزار دارد.اکٌَى در خ خغز ػجَر کزدُ ٍ ّن یثزا آهبدگیاس هزحلِ  یزاىاس آى است کِ ا یگشارش حبک یياست. ا ًطذُ

 یلاس خغز اسزائ یذآهیشتزرا تْذ یزاىثَدُ است، ثحزاى آة در ا یزاىا یاساله یجوَْر یکطبٍرس ٍسیز 1370کِ در دِّ  ی،کالًتز ػیسی

ضزح دادُ  یيرا چٌ یزاىآة در ا یتٍضؼ 1393ثَدُ است در ثْوي هبُ  یِارٍه یبچِدر یبیکِ هسئَل ٍقت ستبد اح یخَاًذُ است. ٍ

 120سبل فقظ  35 یياهب در ا ینکطَر ًذاضت یثزداضت اضبفِ اس هٌبثغ آث یصسبل پ 35تب حذٍد  یبىٍ ّخبهٌط یبىسهبى سبسبً اس است:

هٌبثغ را تبراج  یؼٌی ایي.ینثَد را هصزف کزد یٌیسه یزس یزیيض آثْبی ٪75صذّب ّشار سبلِ کِ حذٍد  یزیيض یهکؼت آثْب یلیبرده

آة ًذارد، اس ثختگبى  ی،تبالث یچکٌذ. اهزٍس ّ یکطَر آثبد سًذگ یکدر  یذثب یتجوؼ یيا یٌکِبفل اس اغ ینداد یصرا افشا یت. جوؼینکزد

 یچرا ّز سبل استفبدُ کٌذ ّ یزشپذ یذتجذ یّب درصذ اس آة20کِ  یّز کطَر ی. در استبًذارد جْبًیٍِ ارٍه گبٍخًَی ین،تب َّرالؼظ

ثبضذ در خغز ّستٌذ اهب ثِ ضزط  یشیکِ ثزًبهِ ر یدرصذ استفبدُ ضَد ثِ ضزع40 تب 20. اگز یستاس ًظز هٌبثغ آة هتَجِ اش ً یخغز

 یثبال یباًذ. دٍ کطَر در دً درصذ استفبدُ کٌٌذ ٍارد ثحزاى ضذ40ُ یکٌٌذ. اهب اگز ثبال یيدر دراس هذت هٌبثغ آة را تأه تَاًٌذ یه یزیتهذ

 خطک یهثل گبٍخًَ یزاىا یّوِ جب یثِ سٍد یؼٌی یيدرصذ. ا85ثب  یزاىدرصذ ٍ ا46هصز است ثب  یاٍل کٌٌذ، یدرصذ استفبدُ ه40

 یتهؼضل رفغ ًطَد ّفتبد درصذ جوؼ یيا یٌذُاظْبر داضتِ اگز تب چٌذسبل آ یٍ ّوچٌیيضذُ است.  یزاهزٍس ّن د یخَاّذ ضذ. حت

 ضًَذ. یه یزاىکطَر هججَر ثِ تزک ا

است ٍ لذا اگز هی خَاّین پیص ثیٌی ثذثیٌبًِ فَق جبهِ ػول ًپَضذ ثبیذ هقذهِ ثبال ًطبى هی دّذ ثحزاى آة در ایزاى ثسیبر جذی 

ّزچِ سزیؼتز گبهی اسبسی ثزای حل ایي هؼضل حیبتی ثزدارین. اهب چغَر؟ ثبیذ اس کجب ضزٍع کزد؟ هَاًغ چیست ٍ چغَر هی تَاى آًْب 

)جغزافیذاى ٍ چْزُ هبًذگبر ایزاى در سهیٌِ جغزافیب(  انیدکتر پرویز کردورا رفغ کزد؟ ایٌْب سَاالتی است کِ قصذ دارین تب ثب دػَت اس 

 ثِ پبسخ آًْب ثپزداسین. 
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