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گبًهِ  ههَجی اس ًظهزاو ههَافمیي ٍ     بز تصوین هشتزن سزاى لَای سِبٌذی آى تَسط دٍلت هبتٌی افشایش دفعیِ لیوت بٌشیي ٍ سْویِ

دًببل داشت؛ ًظزاتی وِ در تٌذببدِ حَادث اخیز چٌذاى هَرد تَجِ لزار ًگزفت. تبییي علوی ٍ وبرشٌبسبًِ افهشایش لیوهت   هخبلفیي را بِ

ّبی داخلهی ٍ خهبرجی ٍ فیهبی هیهبسی     در رسبًِبٌشیي در ٌّگبهِ اعتزاضبو خیبببًی در شْزّبی هختلف ایزاى  بِ حبشیِ رفت ٍ آًچِ 

هَرد تَجِ لزار گزفت  اعتزاضبو ٍ اغتشبشبو خیبببًی ٍ چگًَگی همببلِ ًیزٍّبی اهٌیتی بب آى بَد. اگهز تشهزیع علوهی چزایهی افهشایش      

ّهبی فعلهی   س خسهبرو شذ  ایي اهىبى ٍجهَد داشهت تهب ا   ٍگَی هیبى هَافمیي ٍ هخبلفیي بِ عوَم جبهعِ هٌتمل هیلیوت بٌشیي در گفت

جلَگیزی وزد. بب ایي حبل ٌَّس ّن بزرسی علوی هَضَع اخیز هَضَعیت دارد ٍ ببیذ تبعبو ایي تصوین هَرد ارسیببی دلیهك علوهی لهزار    

بهِ بحهج   ای ّبی سیبسی ٍ رسبًِبِ جبهعِ را فبرغ اس ّیبَّّب ٍ جٌیبلبگیزد. رسبلت ّز هیوَعِ داًشیَیی ایي است تب هَضَعبو هبتال

علوی بگذارد ٍ درخصَص ایي هَضَعبو رٍشٌگزی وٌذ تب در فیهبیی هٌقمهی بهِ دٍر اس ّییبًهبو ٍ احسبسهبو اهىهبى بزرسهی شهفب          

هَضَعبو فزاّن شَد. ًظز بِ اّویت هَضَع هَرد بحج  ستبد هزوشی سبسهبى داًشیَیبى جْبدداًشگبّی در ًظز دارد تب در هیشگزدی بهب  

دکتر   ی وشَر  تغییز ًزخ بٌشیي ٍ پیبهذّبی التصبدی ٍ اجتوبعی آى را بزرسی وٌذ. در ایهي بزًبههِ   حیَر دٍ تي اس وبرشٌبسبى التصبد

اخهذ وهزدُ اسهت ٍ اوٌهَى      یالىداًشگبُ ه اسرا  خَد التصبد یدوتزحیَر دارًذ. سزسعین   دکت  علی دینی ت کمانیٍ  علی س زعیم

 ّهبی  یهزوش بزرس یهشبٍر التصبد ٍ یٍسارو تعبٍى  وبر ٍ رفبُ اجتوبع یشیر هعبٍى اهَر التصبد ٍ بزًبهِ یی داًشگبُ عالهِ طببطبب یبراستبد

هَسسهِ هقبلعهبو ٍ    یعلو یأوعیَ ّدیٌی تزووبًی ًیش  است. یعوَه گذاری یبستشبىِ هقبلعبو س یبخش التصبد یزٍ هذ یهاستزاتژ

 ی است.ببسرگبً یّبپژٍّش
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