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        اجتوبعت ٍ سیبس                     علن ٍ اًذیطِ            وتبة ٍ وتبثخَاًی            لرآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ثرًبهِ      گردضگری علوی فرٌّگی            هحرٍهیت زدایی             ٌّر ٍ ادة                            
 

  اهداف طرح :

 ثررسی اتفبلبت هختلف هسبثمبت جبم هلت ّبی ارٍپب -

 ثررسی دالیل هَفمیت ٍ عذم هَفمیت تین ّبی ًبم آضٌبی ایي رلبثت ّب -

 ترٍیج رٍحیِ ٍرزضی -

 هسبثمبت  ثیي رضتِ ایّبی  ثررسی الیِ -
 

 : خالصه طرح

ضیَع ثیوبری ورًٍب ثرای اٍلیي ثبر ثِ صَرت غیر ، ثعذ از لریت ثِ یىسبل تبخیر ثِ علت 2020هسبثمبت جبم هلت ّبی ارٍپب، هَسَم ثِ یَرٍ 

ختلف ٍ گبّب هحیر العمَلی را تجرثِ ورد. هتوروس در چٌذیي وطَر هختلف ارٍپبیی ثرگسار ضذ. ایي هسبثمبت از ّوبى رٍز ّبی اثتذایی هسبئل ه

ِ فیسیىی ٍ هبسه در ثَداپست ٍ لٌذى ٍ رم ٍ هسىَ ٍ... گرفتِ، تب سىتِ اریىسي لٍى رعبیت فبصذاز حضَر دُ تب ّطتبد ّسار ًفری توبضبگراى ث

وبرن وِ ثِ گفتِ پسضىبى چٌذیي ثبًیِ هري را تجرثِ ورد ٍ ّوچٌیي عولىرد ّبی هذعی هثل  ف یِ سری تینضعی ّبفجه خالق تین هلی دًا

سِ ٍ وبرم، هجبرستبى، سَئیس ٍ... . از تینسری  هپرتغبل ٍ عولىرد فراتر از اًتظبر ی فرًا  ّبی دیگر هثل اسپبًیب، دًا

ثر ایي تَرًَهٌت  گیری ورًٍب ثب یه سبل تبخیر ثرگسار ضذ. تبثیر ورًٍب ل ّوِعَر وِ ثبالتر اضبرُ ضذ، ایي دٍرُ از رلبثت ّبی یَرٍ ثِ دلی ّوبى

فمظ ثِ ّویي هسئلِ تبخیر یه سبلِ هحذٍد ًطذ ٍ ثبعث اتفبلبت ٍ ٍاوٌص ّبی هختلف در حَزُ ّبی هختلف ّن ضذ؛ حَزُ ّبیی ّوچَى 

ثیست ٍ  ،وِ در سبل ثیست 2020تر ثحث سالهت، ثْذاضت ٍ درهبى. فَتجبل ٍ ثِ عَر خبظ تر یَرٍ  سیبسی، اجتوبعی، التصبدی ٍ از ّوِ هْن

ب یه ثرگسار ضذ، ثبر دیگر ارتجبط عویك خَدش ثب رضتِ ّب ٍ حَزُ ّبی هختلف را ثِ عَر جذی عیبى ورد ٍ ثِ ّوِ هب ثبثت ورد وِ فَتجبل صرف

ضٌىلی وجیر، از  تر هیطَد ایي جولِ را از ثیلًیست ٍ حتی ثِ عَر اغراق آهیس ،دًٍذ یِ ٍرزش سبدُ وِ ثیست ٍ دٍ ًفر دًجبل یه تَح هی

گلیس  یب حتی هی اسبعیر ثرخی هعتمذًذ وِ فَتجبل هَضَع هري ٍ زًذگی است، ثرای گرفت وِ گفت:)) لرض تَاى گفت پذر ثبضگبُ لیَرپَل ًا

 .((ایي ًَع ًگرش ثسیبر هتأسفن. هغوئي ثبضیذ فَتجبل ثسیبر ثسیبر هْوتر از ایي چیسّب است

تخبثی جبم جْبًی  ثتهتي ٍ حبضیِ عولىرد تین هلی در رلبوالسیه ثِ  هب در لسوت اٍل دُ ثِ حَل ٍ لَُ الْی لغر پرداختین وِ  2022ّبی ًا

ین  ستین سرثلٌذ از عْذُ اجرای آى ثرآیین. حبل در دٍهیي لسوت از ایي ثرًبهِ در تالضین تب ثِ فَتجبل خبرجی ّن ثپردازین تب ثتًَا توبهی تًَا

برجی ثِ دلیل ویفیت ثبال ّن در هسبئل فٌی ٍ ّن غیر آى ّوَارُ از عرفذاراى ثسیبری در وطَرهبى ثرخَردار سالیك را پَضص دّین. فَتجبل خ

 ثَدُ، تب جبیی وِ ّستٌذ افرادی وِ تین ّبی ارٍپبیی را از تین ّبی داخلی ثیطتر دٍست دارًذ.

ین پرداخت ٍ ثِ ه (تحلیل گر ٍرزضی) پَر اهیر سلغبىدر ایي لسوت ثِ ّورُا آلبی رٍ  ازایي سبئل هختلف رلبثت ّبی جبم هلت ّبی ارٍپب خَّا

ین الیِ ّبی ثیي رضتِ ای ایي ٍرزش دٍست داضتٌی را ًیس ثررسی وٌین ین ورد وِ ثتًَا  .سعی خَّا

طجَیبى ٍ ّوچٌیي صفحِ جبم تذٍیي ّبی الزهِ، در ثستر ایٌستبگرام صفحِ سبزهبى دًا آپبرات  ثرًبهِ ثِ صَرت ضجظ ضذُ اجرا ٍ ثعذ از ًا

 پخص خَاّذ ضذ.
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