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اهداف طرح :
ثزرسی ثحزاى آة در ایزاى ٍ راّکبرّبی حل ایي هؼضل حیبتی

خالصه طرح :
رٍسًبهِ ٍاضٌگتيپست در تیزهبُ  ،1393اػالم داضت ایزاى در ثیي  24کطَری قزار دارد کِ ٍضؼیت آة در آًْب خغزًبک استٍ .اضٌگتي
پست ،ثحزاى ایزاى را ًبضی اس ثزًبهِریشی ًبدرست هذیزیت هٌبثغ داًستِ است .در خزدادهبُ سبل  ، 1393خجزگشاری جْبًی عجیؼت ثب
اًتطبر خجزی ،ثحزاى ضذیذ آة را ثزای ایزاى ثشرگتزیي چبلص در دٍراى هؼبصز خَاًذ .در ایي گشارش آهذُاست کِ ثز اسبس هستٌذات
راّجزدّبی ثیيالوللی آیٌذُ ( ،)FDIایزاى اس سبلّب پیص در هؼزض ثحزاى آة قزار داضتِ است ،اهب ثزای آى گبهی هَثز ثزداضتِ
ًطذُاست .ایي گشارش حبکی اس آى است کِ ایزاى اس هزحلِ آهبدگی ثزای خغز ػجَر کزدُ ٍ ّناکٌَى در خغز قزار دارد.
ػیسی کالًتزی ،کِ در دِّ ٍ 1370سیز کطبٍرسی جوَْری اسالهی ایزاى ثَدُ است ،ثحزاى آة در ایزاى را تْذیذآهیشتز اس خغز اسزائیل
خَاًذُ استٍ .ی کِ هسئَل ٍقت ستبد احیبی دریبچِ ارٍهیِ ثَدُ است در ثْوي هبُ ٍ 1393ضؼیت آة در ایزاى را چٌیي ضزح دادُ
است :اس سهبى سبسبًیبى ٍ ّخبهٌطیبى تب حذٍد  35سبل پیص ثزداضت اضبفِ اس هٌبثغ آثی کطَر ًذاضتین اهب در ایي  35سبل فقظ 120
هیلیبرد هکؼت آثْبی ضیزیي صذّب ّشار سبلِ کِ حذٍد  ٪75آثْبی ضیزیي سیز سهیٌی ثَد را هصزف کزدین.ایي یؼٌی هٌبثغ را تبراج
کزدین .جوؼیت را افشایص دادین غبفل اس ایٌکِ ایي جوؼیت ثبیذ در یک کطَر آثبد سًذگی کٌذ .اهزٍس ّیچ تبالثی ،آة ًذارد ،اس ثختگبى
تب َّرالؼظین ،گبٍخًَی ٍ ارٍهیِ .در استبًذارد جْبًی ّز کطَری کِ 20درصذ اس آةّبی تجذیذ پذیزش را ّز سبل استفبدُ کٌذ ّیچ
خغزی اس ًظز هٌبثغ آة هتَجِ اش ًیست .اگز  20تب 40درصذ استفبدُ ضَد ثِ ضزعی کِ ثزًبهِ ریشی ثبضذ در خغز ّستٌذ اهب ثِ ضزط
هذیزیت هیتَاًٌذ در دراس هذت هٌبثغ آة را تأهیي کٌٌذ .اهب اگز ثبالی 40درصذ استفبدُ کٌٌذ ٍارد ثحزاى ضذُاًذ .دٍ کطَر در دًیب ثبالی
40درصذ استفبدُ هیکٌٌذ ،اٍلی هصز است ثب 46درصذ ٍ ایزاى ثب 85درصذ .ایي یؼٌی ثِ سٍدی ّوِ جبی ایزاى هثل گبٍخًَی خطک
خَاّذ ضذ .حتی اهزٍس ّن دیز ضذُ استّ .وچٌیي ٍی اظْبر داضتِ اگز تب چٌذسبل آیٌذُ ایي هؼضل رفغ ًطَد ّفتبد درصذ جوؼیت
کطَر هججَر ثِ تزک ایزاى هیضًَذ.
هقذهِ ثبال ًطبى هی دّذ ثحزاى آة در ایزاى ثسیبر جذی است ٍ لذا اگز هی خَاّین پیص ثیٌی ثذثیٌبًِ فَق جبهِ ػول ًپَضذ ثبیذ
ّزچِ سزیؼتز گبهی اسبسی ثزای حل ایي هؼضل حیبتی ثزدارین .اهب چغَر؟ ثبیذ اس کجب ضزٍع کزد؟ هَاًغ چیست ٍ چغَر هی تَاى آًْب
را رفغ کزد؟ ایٌْب سَاالتی است کِ قصذ دارین تب ثب دػَت اس دکتر پرویز کردوانی (جغزافیذاى ٍ چْزُ هبًذگبر ایزاى در سهیٌِ جغزافیب)
ثِ پبسخ آًْب ثپزداسین.
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