چشم انداز

ًظبم هذیشیتی سبصهبى ،عبهل تعییي کٌٌذُ دس هَاجِْ آى ثب تغییشات هحیطی است ،صیشا ًگشش هذیشیت ثِ چبلص ّبی
هحیطی،هسیشتصوین گیشی ثشای اقذاهبت ٍ اجشای تصویوبت سا تعییي هیکٌذ .سًٍذ تغییشات ٍ تحَالت ثِ گًَِای است
کِ هذیشاى ًویتَاًٌذ ثشای تعییي اّذاف سبصهبى ثشاسبس تجشثیبت گزضتِ تصوین ثگیشًذ  ،تجشثِ گزضتِ اگشچِ
اسصضوٌذ ،اهب لضٍهبً ساٌّوبی هطوئٌی ثشای آیٌذُ ًیست.آیٌذُ سا ًیضًوی تَاى پیطگَیی کشدٍتٌْب هی تَاى دسثبسُ آیٌذُ
ّبی هوکي ٍ هحتول یب آیٌذُ هطلَة سخي گفت ،لزاثبیذ تصَیش آیٌذُ ی هطلَة ٍ ثْتش سا تشسین کشد.
چطن اًذاصهَسسِ ،پیطگَیی ٍ اقذام ثشای کطف آیٌذُ هحتَم ًیست ،ثلکِ تالضی ثشای ضٌبخت آیٌذُ ّبی هوکي ٍ
هحتول ٍ اتخبر تصویوبت ساّجشدی است کِ ثشای «ّوِ آیٌذُ ّبی هوکي» ثِ اًذاصُ کبفی خشدهٌذاًِ  ،تَجیِ پزیش
ٍپبثشجب ثبضٌذ .چطن اًذاص ًِ فقط ثب هسبئل غیش قبثل پیص ثیٌی کِ ثب اهَس ًبضٌبختِ سشٍکبس داسد .دسهَسد چطن اًذاص،
ّیچ تحلیلگشی ًوی تَاًذ ثِ دسستی آیٌذُ سا کِ طی آى عَاهل هتعذد هوکي است ثب یکذیگش دس تعبهل قشاس گیشًذ یب ثِ
دلیل هبّیت عَاطف ثطشی تحشیف ضًَذ ٍ یب ثِ ٍسیلة تصَسات ٍ فعبیتْبی تعوذی سقجبی َّضوٌذ تغییش یبثٌذ،
پیص ثیٌی کٌذ .دس ًتیجِ ،اسبس چطن اًذاص عجبست است اص ایجبد هَضعی آى قذس تَاًوٌذ ،ثشگضیذُ ٍ ثبلقَُ اًعطبف
پزیشکِ داًطگبُ ثتَاًذ ثِ سغن اهکبى تبثیش عَاهل ثیشًٍی غیش قبثل پیصثیٌی  ،ثِ اّذاف خَد ثشسذ.
چطن اًذاص ٍساّجشدّبی آیٌذُ هَسسِ ثب ّذف تَسعِ تَاى سقبثتی ٍثب ثشسسی اسٌبد فشادستی ضبهل چطن اًذاص کطَس،
ثیبًبت اهبم خویٌی ٍهقبم هعظن سّجشی ً ،قطِ جبهع علوی کطَس ٍ سیبستْبی کلی ثشًبهِ پٌجن تَسعِ ٍتجشثِ ثشًبهِ
سیضی ساّجشدی داًطگبّْبی هختلف جْبى ٍایشاى ٍپس اص هطبٍسُ ثبهذیشاى ،کبسکٌبى،اعضبی ّیبت علوی ٍداًطجَیبى
داًطگبُ تذٍیي ضذُ است .ایي سٌذ کِ پس اص ثشسسی دس دٍ جلسِ ّیبت سییسِ ٍضص جلسِ ضَسای داًطگبُ ثِ تصَیت
ضَسای داًطگبُ سسیذُ است هجٌبی تصوین گیشی ٍفعبلیتْبی آیٌذُ داًطگبُ قشاس خَاّذگشفت
ّشچٌذ دس ًگبُ ًخست چطن اًذاصداًطگبُ ،آسهبًی ٍ دٍس اص دستشس ثِ ًظش هی سسذ،اهب تحَالت دٍ دِّ گزضتِ داًطگبُ
ًطبى هی دّذ کِ آیٌذُ هَسد ًظش چطن اًذاص ثب تعْذ ٍتالش ّوِ اسکبى داًطگبُ تحقق پزیش است .ضشٍسی است هذیشیت
داًطگبُ ثب َّضوٌذی سقبثتی،هذیشیت داًص ،سبصهبًذّی ،سّجشی ٍ آهَصش ٍسیع هٌبثع اًسبًی،استقبی اسجبم دسٍى
سبصهبًی ٍتعْذ هطتشک عوَهی دسقجبل ثشًبهِ ّبٍتصوین گیشی هطبسکتی  ،حشکت ثشای تحقق چطن اًذاص سا ّذف
هستوش ٍجذی خَد قشاس دّذ.

