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جامعه

اس ًیاسهٌذاى بذٍى تَجِ بِ دیي
ٍ هذّبطاى حوایت هی کٌین

عزویظ خثزی روسنام ررى-رئیظ ًمیت رمهذرد رمهاخ
خمینی (ره) تا تأًیذ تز رینٌ ریهن نهههاد حهمهایهتهی رس
متزوماا و ضؼلای رامؼ  ،كارؽ رس دین و مهذههثهؾهاا
حمایت می ًنذ ،ولت 4در حال حاضز ًمیت رمذرد تیؼ
رس  9هشرر و  011خان رده مغیتی ،آؽ ری و ررمهنهی رر
تتت پ ؽؼ خ د دررد.عیذ پزویش كتا در ولت وو تا
خثزنگار ریزنا تا رػقخ رین خثز ولت 4رین حمایتها تیؼ
رس  9هشررو  211نلز رس همه عهنهاا ررمهنهی ،آؽه ری و
مغیتی رر ؽامل میؽ د.رئیظ ًمیت رمذرد رماخ خمینهی
(ره) همچنین درتاره نیاسمنذرا رهل تغنن ولت 4خذماتی
ً ت مذدر یاا رهل تغنن رررئ می دهیم دهیوها ههمهاا
خذماتی رعت ً ت نیاسمنذرا رهل تؾیغ رررئ مهی ؽه د
حتی تا ور د مله خ صذه تزری رهل تغنن ً متهلهاو
رس مله خ صذه تزری ؽیؼیاا رعت و آنها نگاه متهلهاوتهی
نغثت ت تٌلل ریتاخ و یا سًا دررنذ .وی ركشود 4در رین
ررعتا رمغال تیؾتز یتیماا رهل تغنن ً ؿالثا در ت هغتاا
و ًزدعتاا عاًن هغتنذ رس ع ی ؽیؼیاا م رد حمهایهت
هزرر وزكتنذ و همچنین در م ض ع سًا ؽاهذ ته دیهم
تیؾتز سًا رهل تغنن در رختیار ًهمهیهته رمهذرد ههزرر
وزكت ً رین نؾاا رس رػتماد و رعمیناا ریهن تهخهؼ رس
رامؼ ت ًمیت رمذرد دررد.

ضزٍرت تاهیي اعتبار  ۰۵۵هیلیاردی
اهذاد ٍ ًجات

عزویظ خثزی روسنام ررى -رئیظ رمهؼهیهت ههقل
رحمز تا تاًیذ تز ضزور تامین رػتثهار  911مهیه هیهارد
ت مانی مص ب مز ظ تزری رمذرد و نهزها  ،وهلهت4
رمیذورریم تا پایاا عال تامهیهن خه دروههای نهزها و
تزهههیهشر رمهذرد و نهزها رر ػهمه هی ًهنهیهم.ته
وشررػ خثزوشرری مهز ،دًتز عیذرمیزمتغن ضیائی ً
ت منظ ر تاسدیذ رس رردوهای نؾاط و رمیذ ر رنهاا ههقل
رحمز ت رعتاا ویقا علز ًزده ت د ،تا متمذ ػ ی نزلی
رعتانذرر ویقا دیذرر ًزد.وی تا تیاا رینٌ رعتاا ویهقا
ت رؿم عثیؼت عزعثش ،نیاسمنذ ت ر تیؾتز تزری ررتهوهای
سیزعاخت هاعت ،در خص ؿ تزهیش رمٌانا رمؼیت
هقل رحمز رعتاا ها ،تصزیح ًزد 4رمیذورریم تها پهایهاا
عال تت رنیم تامین خ دروهای نزا و تزهیشر رمذرد و
نزا رر در عغح عخت ركشرری ػم ی ًهنهیهم.ضهیهائهی
تاًیذ ًزد 4رمٌانا هقل رحمز تزری مزدخ رعهت و در
ص رتی ً رػتثار  911می یارد ت مانی مص ب مهزه هظ
تزری ح ردث و رمذرد و نزا تامیهن ؽه د ،خهثهزههای
خ تی رس هقل رحمز ؽنیذه خ رهذ ؽهذ.در ریهن دیهذرر
عزكین تا رؽاره ت حادح خیشی رعتاا وهیهقا و حهزهم
تالی تزدد مغاكزرا در ع ل عال ،تز ضزور حهمهایهت
رس هقل رحمز رعتاا و ركشریؼ تزهیشر رمذرد و نهزها
رعتاا تاًیذ ًزدنذ.

ساخت ّ 42شار تخت بیوارستاًی ٍ ًَساسی
 ۰6۵بیوارستاى در دٍلت یاسدّن

عزویظ خثزی روسنام ررى -وسیز تهذرؽت و درمهاا
ولت 2۳4هشرر تخت تیمارعتانی در دولت یهاسدههم در
ًؾ ر عاخت ؽذه رعت.
ت وشررػ ریغنا ،حغن ههاؽهمهی در مهزرعهم یهادورره
ؽهذری روعتای لؽي تخؼ ًز ر ن ؽهز رظهارًهزد4
در تتون آرمانهای ؽهذر نثایذ رس هیچ ً ؽؾی كزووذرر
ًزد.وی تا رؽاره ت رینٌ ركتخار نظاخ ته ؽهههذر رعهت،
ركشود 4رامؼ ری سنذه رعت ً مزدخ آا ػقهمنذ هغتنذ
ً در رره دین خذر ػشیشتزین هایؾاا رر توذیم ًهنهنهذ.
وسیز تهذرؽت و درماا تا رؽاره ت رینٌه ًؾه ر ریهزرا
رمزوس رشو مؼذود ًؾ رهایی رعت ً سیز تار سور نزكت
رعت و تا ور د كؾارها دعت رس آرمااهای خ د نٌؾیذه
رعت ،تاًیذ ًزد 4پیزوس رص ی م ت ریزرا رعت ًه تها
ور د هم ًاعتی ها وًمث دها و ًم ًاری رس رمهاخ و
رهثز پیزوی ًزدنذ و ًهم نهگهذرؽهتهنهذ.وی تها تهیهاا
رینٌ مغئ لا تایذ تیؼ رس وذؽت هذر مزدخ رر تذرنهنهذ،
ولتً 4ؾ ر تایذ تا وحذ و همذلی در رهههت ركهغ
مؾٌق مزدخ تقػ ًنذ تا وػذه ها متهوهن ؽه د و
نماینذواا نیش ت وػذه ها ػمل ًننذ.وسیز تهههذرؽهت و
درماا تا رؽاره ت رینٌ ًار ررزریی در ًؾه ر عهخهت
رعت تصزیح ًزد 4مزدخ رنتظارر سیاد و ت حوی دررنهذ
و مؾٌق رنثاؽت ؽذه نیش ًم نیغت و درؽته هها ههم
سیاد نیغت.هاؽمی خاعهزنؾهاا ًهزد 4دولهت رس نهظهز
رهتصادی و درآمذی مؾٌقتی دررد رما ت رنغت ت رخ رر
ًنتزل ًزده و رؽذ رهتصاد رر رس منهلهی  0ته رؽهذ 1
تزعانذ.وی تا تیاا رینٌ رنوقتی ًغی رعت ً تا ًار و
تقػ وزه وؾایی نمایذ و تت رنذ ًارنام نظاخ موذط رر
در رهت وحذ و رنغزاخ م ی ع م دههذ ،یهٌهی رس
ررسػ های رنوقب رر مؼیؾت درنغت و وهلهت 4ریهنهٌه
ًؾ ر تت رنذ در هؾم رنذرس  21عال مواخ نخغت ًؾه ر
رر ًغة ًنذ تایذ وضؼیت سنذوی مزدخ تهههثه د یهاتهذ.
هاؽمی تا تاًیذ تز رینٌ روز هم تا هم متتذ ؽه نهذ ته
ع ر هغغ مؾٌق مهزدخ ته تهذریهذ تهزعهزف مهی
ؽ د رتزرس ًزد 4دؽمناا نظاخ عؼی در ریهزهاد یهأط و
نارمیذی مزدخ دررنذ و رمزوس مهم تزین وظهیهله ًهار و
تقػ صادهان رعت.

عزویظ خثزی روسنام ررى -مؾاور مذیهزػهامهل
عاسماا تأمین ررتماػی ولت 4تأمین ررتماػهی 21
نلز ًارركتاده رس  011تا  020عال و همینغ ر  21نلز
مغتمزیتگیز رس  009عال تا  021عهال دررد ًه
مغنتزین آا ها در تهزرا ،سنزاا و رصلهاا عاًهن
هغتنذ.ت وشررػ خثزوشرری كارط ،رمهیهزػهثهاط
تویپ ر تا رؽاره ت رینٌ عاسماا تأمین ررتماػی ۳2
می ی ا نلز تیم ؽذه تتت پ ؽؼ دررد وهلهت رس
رین تؼذرد  09می ی ا نلز تیم ؽذه رص ی 9 ،می یه ا
و  291هشرر نلز مغتمزیتگیز دررد.توی په ر ردرمه
درد 4عاسماا تأمین ررتماػی تا یي می یه ا و 911
هشرر ًارواه و ورحذ ت لیذی در ررتهثهاط رعهت و
خذما  02وان ت تیم ؽذواا خ د رررئ میدههذ

ً رس رم آا پزدرختمغتمزی ت تهاسنؾهغهتهگهاا،
رررئ خذما درمانی و تیم ری رعت.
مؾاور مذیزػامل و مذیزًل رورتظ ػم می عاسماا
تأمین ررتماػی تیاا درؽت 4عاسماا تأمین ررتماػی
تا تیؼ رس  ۳11مزًش درمانهی در عهزرعهز ًؾه ر
خذما درمانی مغتویم رررئ میدهذ و همینغ ر تها
مزرًش درمانی وسرر تهذرؽت نیش عزف هزرر درد
رعت ً درماا ؿیز مغتویم متغ ب میؽ د.
وی تیاا درؽت 4عاسماا تأمین ررتماػی در ررعتهای
عیاعت های ً ی رهتصاد مواومتی عز تخؾ دوهی
رزرئم ًاركزمایاا رر ررزریی ًزد ً در رین عهز
یي هشرر می یهارد ته مهاا تهخهؾه دوهی رهزرئهم
درؽت ریم.توی پ ر یادآور ؽذ 4تأمین ررتمهاػهی 21

نلز ًارركتاده رس  011تا  020عال و همیهنهغه ر 21
نلز مغتمزیتگیز رس  009عال تا  021عال دررد ًه
مغنتزین آا ها در تهزرا ،سنزاا و رصلهاا عاًهن
هغتنذ.
وی تا رؽاره ت رینٌ تأمین ررتماػی  92عال رعهت
ً خذما رررئ می ًهنهذ وهلهت 91 4نهلهز رس
تیم ؽذواا و مغتمزیتگیزرا تین  ۳0تها  92عهال
رعت ً دررنذ خذما دریاكت میٌننذ.
در ردرم درعتانی ،مذیز درمهاا رعهتهاا خهزرعهاا
رض ی در رزیاا رین تاسدیذ رس تیمارعتاا كاررتی تا
تیاا رینٌ مها در رعهتهاا خهزرعهاا رضه ی عه
تیمارعتاا در مؾهذ و تزتیت حیذری درریم ،ولت4
ظزكیت رین ع تیهمهارعهتهاا  ۳9۳تهخهت رعهت.

حذف دفتزچِّای کاغذی تأهیي اجتواعی در هزاکش هلکی
آهار پیزتزیي هستوزیبگیزاى ٍ باسًطستگاى
عزویظ خثزی روسنام ررى -مؾاور مذیزػامل و
مذیزًل رورتظ ػم می عاسماا تأمین ررتماػی ته
رػق خ آمار پیزتزین رس ًارركتادواا و تاسنؾغتهگهاا
عاسماا تأمین ررتماػی پزدرخهت و وهلهت 4ههم
رًن ا تأمین ررتماػی  21مغتمزی تهگهیهز رسًهار
ركتاده 011 ،نلز  020عال و  21مغهتهمهزی تهگهیهز
تاسنؾغت و  009نلز  020عال دررد.
ت وشررػ ریغنا ،رمیزػثاط تهوهی په ر در رهمهغ
خثزنگاررا تا تیاا رینٌ عاسماا تأمین ررتماػی در
حال حاضز ت  21رسًارركتاده تین عنین  011تا 020
عال عن ،خذما رررئ می دهذ ،وهلهت 4تهز ریهن
رعاط مغنتزین مغتمزی تگیز رس ًارركتادوی ًه
در هؾم سنذوی میًنذ  020عهال عهن دررد.وی
ركشود 4همچنین  21مغتمزی تگیز و تاسنؾغته 009
تا  020عال درریم ً مغنتزین آاها تا  020عهال
عن عاًن تهزرا رعت ،نلز دوخ در سنزاا سنذوهی
می ًنذ و ع مین مغتمزی تگیز ما تا تیؾتزین عهن
عاًن رصلهاا رعت.مؾاور مذیهزػهامهل عهاسمهاا
تأمین ررتماػی تها تهیهاا ریهنهٌه یهي نهلهز رس
مغتمزیتگیزرا ما  92عال دررد ًه رس خهذمها
تأمین ررتماػی رعتلاده میًنذ و رً ردرر تیؾتزین
مذ سماا دریاكت مغهتهمهزی رر دررد ،وهلهت4
همچنین تزرعاط آمارهای دریاكتی 20 ،تیمه ؽهذه

درریم ً تین  ۳9تا  92عال رعت ًه رس تهأمهیهن
ررتماػی مغتمزی دریاكت می ًننذ و در صذر رین
كهزعت هزرر دررنذ.
وی در ردرم تا تیاا رینٌ عاسماا تأمین ررتهمهاػهی
تیؼ رس  ۳2می ی ا نلز در ًؾ ر رر تتت په ؽهؼ
دررد ،ولت 09 4می ی ا و  211هشرر نلز تیمه ؽهذه
رص ی و ع می ی ا و  291هشرر مغهتهمهزی تهگهیهز
درریم ً آمار آاها تا رحتغاب رػضای خان رده ته
پنذ می ی ا و  111هشرر نلز میرعذ .همچهنهیهن تها
تیؼ رس یي می ی ا و  911هشرر ًاروهاه و ورحهذ
ت لیذی در ررتثاط هغتیم.تویپ رردرم درد 4خذما
متن ع  02وان عاسمهاا رس پهزدرخهت مغهتهمهزی
تاسنؾغتگی وزكت تا موزری تیم تیٌاری ؿهزرمهت
دعتمشد ریاخ تیماری و تاردرری همگی در عهاسمهاا
رررئ میؽ نذ.
در تخؼ تیم ری  0111ورحذ ررزریی مها مؾهـه ل
رررئ خذما هغتنذ.وی همچهنهیهن تها رؽهاره ته
دعتاوردهای عاسماا تأمین ررتماػی رظههار ًهزد4
رین عاسماا تا تؾٌیل عتادهای ویضه تهقػ ًهزده
تماخ ررًاا خ د رر نغهثهت ته ررهزریهی ًهزدا
عیاعت های ً ی رهتصاد مواومتی و عهز تهته ل
نظاخ عقمت تغیذ ًنذ.تهوهی په ر ضهمهن رػهقخ
تخؾ دوی هشرر می یارد ت مانی رهزریهم تهیهمه ری

هقالِ
ورحذهای ت لیذی رظهار ًزد 4عهی ههههار عهال
وذؽت در تخؼ درماا نیش خذما هاتل ته رهههی
رررئ ؽذه رعت.
عاخت تیمارعتاا هایی تا تزنذ میقد رس تزنام ههای
رص ی مؼاونت درماا ت ده و تیمارعتااهای مهیهقد
در رین مذ در ًزماا ،تیزرنهذ ،ریهقخ و رهه رس
م رد تهزه تزدرری هزرر وزكت و در آینذه نهیهش در
دسك ل ،آتادرا و ؽیزرس عاخت میؽ د.
ت وشررػ ریغهنها ،وی در رهزیهاا تهاسدیهذ رس
تیمارعتاا كاررتی مؾهذ ت ررتهوهای ههته هیهنه و
تاسعاسی رورصرنظ رًخز تیمارعهتهاا ههای تهأمهیهن
ررتماػی در عغح ًؾ ر رؽهاره ًهزد و وهلهت4
حذف دكتزه های ًاؿذی تأمین ررهتهمهاػهی در
مزرًش م ٌی عاسماا رشو آرسوهای دیزین هنذین
عال عاسماا ت د ً تالخزه متون ؽذ و رًهنه ا
دیگز نیاسی نیغت تیم ؽذواا ما ت هنگاخ مزررؼه
ت مزرًش م ٌی دكتزه تیم ت همزره درؽت تاؽهنهذ.
آاها می ت رننذ تا رررئ ًذ م ی خهذمها لسخ رر
دریاكت ًننذ.

ّ 08۵شار سى سزپزست خاًَار تحت پَضص بْشیستی ّستٌذ
عزویظ خثزی روسنامه ررى -مهؼهاوا رمه ر
ررتماػی عاسماا تهشیغتی ًؾ ر مهی وه یهذ4
 021هشرر خان رده سا عزپزعت خان رر ،تهتهت
پ ؽؼ عاسماا تهشیغتی هزرر دررنذ ً رین سناا
و كزسنذرا آناا رس تهمهاخ خهذمها رس رهم ه
مغتمزی و خذما درمانی  ،خهذمها ریهزهاد
رؽتـال و ودیؼ مغٌن تهزه منذ می ؽ نذ.
«حثیة رهلل مغؼ دی كزیذ در ولت و وه تها
خثزنگار ریزنا ركهشود 4تهزرعهاط آمهار رهذیهذ
عزؽماری مزت ط ت عال  ، 39تالؾ تز دو می یه ا
و  011هشرر خان رده سا عزپهزعهت در ًؾه ر
ور د دررد.وی تصزیح ًزد 4ما در عهال 0931
ت تؼذرد  2می ی ا و  911ههشرر خهانه رده سا
عزپزعت درؽتیم ً رًن ا حهذود  01درصهذ
رین آمار ركشریؼ یاكت و ت دو مهیه هیه ا و 011
هشرر خان رده سا عزپزعت  ،رعیهذه رعهت.وی

پیؼ رس رین ت خثزنگار ریزنها وهلهته ته د 9.9
درصذ رس  2می هیه ا و  911ههشرر خهانه ر سا
عزپزعت خان رده در ًؾ ر (مؼادل  091هشرر و
 911نلز) رر دختزرنی تؾٌیل می دهنذ ً هزوش
رسدورد نٌزده رنذ.
ت ولت مؼاوا رم ر ررتماػی عاسماا تههشیغهتهی
ًؾ ر ،رس دو و نیم می یه ا نهلهز  ،حهذود 10
درصذ آناا ت دلیل ك همغز  ،خهانه رده سا
عزپزعت ؽذه رنذ.
مغؼ دی كزیذ ركشوده ته د ،حهذود  01تها 00
درصذ رین سناا نیش ت دلیل عهقم ،عهزپهزعهت
خان رده ؽذه رنذ و حذود  01تا  00درصذ دیگهز
ت دلیل درؽتن ؽ ههز رس ًهارركهتهاده و دررری
مؼ لیت  ،عزپزعتی خان رده خ د رر ته ػهههذه
وزكت رنذ.
ت ولت وی ،تزخی سناا عزپزعت خان رده نهیهش

دررری همغز هغتنذ رما همغز آنهاا ته دلیهل
مخت ق در ًنار آنهاا نهیهغهت یها هغهت رمها
عزپزعتی خان رر رر تزػههذه نهمهی وهیهزد در
تزخی م ررد همغز رین سناا ممٌن رعت سنذرنی
یا مؼتاد تاؽذ یا رینٌ خان رر رها ًزده تاؽنذ ً
ما ت آناا سناا عزپزعت خان رر دررری ههمهغهز
می و ییم.

ایجاد هزکش تَسعِ آهَسش عوَهی قزآى در آهَسش ٍ پزٍرش

عزویهظ خهثهزی روسنهامه ررى -مهؼهاوا
پزورؽی و كزهنگی آم سػ و پزورػ تا تیهاا
رینٌ ت دنثال ریزاد مزًش ته عهؼه آمه سػ
ػم می ههزآا ،مغهتهوهل رس مهؼهاونهت ههای
وسررتخان هغتیم ،رس تؾٌیل ردرره ًل ههزآا،
كزهنگی و هنزی خثز درد.مهذی كیض مهؼهاوا
پزورؽی و كزهنگی وسیز آم سػ و پهزورػ
دروههلههت ووه تهها خههثههزنههگههار آمه سػ و

پههزورػ خههثههزوههشرری كههارط در خص ه ؿ
تزنام های رین مؼاونت تزری عال تتهصهیه هی
رذیذ ،رظهار درؽت 4هم كؼالیت ههای دروا
مذرع ری تز ػهذه مؼهاونهت ههای پهزورؽهی
ًؾ ر و مزتیاا پزورؽی مذررط هزرر خه رههذ
وزكت و كؼالیتهای تزوا مذرع ری نیش رس رین
ت تؼذ ،تز ػهذه عاسماا درنؼآم سی خه رههذ
ت د.وی ردرم درد 4كؼالیت تزوا مذرع رهتهضها
می ًنذ ً مٌاا مناعثی در رختیهار عهاسمهاا
درنؼ آم سی تاؽذ تز همین رعاط تخؾهی رس
كضاهای پزورؽی رر در رختیار ریهن عهاسمهاا
هزرر می دههیهم و كهؼهالهیهت ههای عهاسمهاا
درنؼ آم سی تزری عال تتصی ی رهذیهذ ته
ؽٌ ی در دعت عزرحی رعت ً هز آنچ ً
یي كارؽرلتتصیل مغ ب نیاس دررد و در عنذ

تت ل آمذه رعهت رر رنهزهاخ دههذ .مهؼهاوا
پزورؽی و كزهنگی وسیز آم سػ و پهزورػ
متذًز ؽذ 4هثقً تز كؼالیتهای ررتماػی تأًیذ
می ؽذ و رس رین ت تؼذ ،ػقوه تز كؼالیهت ههای
ررتماػی ،هم آنچ ً یي كارؽ رلتتهصهیهل
مغ ب ت صه ر مهته رسا نهیهاس دررد ،در
مزم ع كؼالیتهایؼ هزرر میویهزد و درمهنه
كؼالیت های عاسماا درنؼ آم سی ت عؼ پهیهذر
می ًنذ .كیض در خصه ؿ وره تهمهایهش
تزنام های رمغال تا عال تتصیه هی وهذؽهته ،
ولت 4تزنام های پزورؽی رر در یي عاخهتهار
ًقا تزتیتی عامانذهی می ًنیهم و در حهال
حاضز در ؽ رری ػالی آمه سػ و پهزورػ
تتج رهذرف تزتیتی ته تهلهٌهیهي مهوهاعهغ
تتصی ی در دعت تزرعی رعت.

رسیذگی بِ ّ0۵۵شار درخَاست هطوَالى راُ اًذاسی
ساهاًِ اعشام بِ خذهت
عزویظ خثزی روسنام ررى -رئیظ عاسماا وظیله
ػم می نیزوی رنتظامی در حاؽی تاسدیذ رس مهؼهاونهت
وظیل ػم می كزمانذهی رنتظامی رعتاا رس رره رنهذرسی
عامان رینتزنتی رػشرخ ت خذمت مؾم لا در آیهنهذه
نشدیي خثز درد.ت وشررػ خثزوشرری مهز ت نول رس
پایگاه خثزی پ یظ ،عزدرر تهزرخ ن روسی در حاؽهیه
تاسدیذ رس مؼاونت وظیل ػم می كزمانذهی رنتهظهامهی
رعتاا رصلهاا ولت 4یٌی رس تزنام های عاسماا ًه
در دعت ر ًار هم رعتاا ها هزرر وزكت تهزؿهیهة و
تؾ ین مؾم لا ؿایة تزری رػشرخ ت خذمهت نهظهاخ
وظیل رعت.وی تا تیاا رینٌ عاسوًارهایی در دعهت
رهذرخ رعت ً دیگز مؾم ل ؿایثی نذرؽهته تهاؽهیهم
رظهار درؽت 4مؾم لا تهایهذ رس عه ی مغهئه لا،
خان رده ها ،مؼاونت های وظیل ػم می و رعان ها ت

خص ؿ صذر و عیما نغثهت ته خهذمهت مهوهذط
عزتاسی تزؿیة و تؾه یهن ؽه نهذ.عهزدرر نه روسی
ولت 4مؾم لا تایذ تذرننذ ً خذمت آنها در نهظهاخ
وظیل ه ررزی در نشد خذرونذ دررد ههزر ًه در
عای رمنیتی ً آنها تزری رامؼ ریزاد می ًننذ مهزدخ
می ت رننذ تتصیل و رؽتـال رنزاخ دههنهذ و مؾهاؿهل
مخت ق در رمنیت ًامل ت مزدخ خذمت رعانی ًننهذ
و مؾم لا هغؼ ًا در ح رب ریهن خهذمها ؽهزیهي
هغتنذ.وی تا عز رین ع رل ً وههتهی تغهیهاری رس
ر رناا تذوا حو م و مشریا تزری رػشرخ ته دكهاع رس
حزخ مؾتام هغتنذ هزر مؾم لا مها تهزری دكهاع رس
حزیم نظاخ موذط رمه ری رعقمی تهایهذ ؿهیهثهت
ًننذ؟ ركشود 4هغؼاً روز ر رناا رس متاعن ررسؽهمهنهذ
خذمت موذط عزتاسی مغ غ ؽ نذ خ د تزری رػهشرخ

ت خذمت مؾتام خ رهنذ ؽذ.رین مهوهاخ مغهئه ل تها
رؽاره ت رینٌ مهاههانه  011ههشرر درخه رعهت تها
م ض ػا پشؽٌیً ،لالت ،رػشرخ ت خذمت و  ...رس
عزین دكاتز خذما رلٌتزیٌی حهثهت و در حه سه
وظیل ػم می تزرعی می ؽ نذ ركهشود 4تغهیهاری رس
مؾم لا درخ رعت می ًننذ ً سودتهز رس مه ػهذ
تؼیین ؽذه ت خذمت رػشرخ ؽ نذ ً رلثته ته دلهیهل
ظزكیت ًم پادواا ها رین رمٌهاا تهزری مها وره د
نذررد.

ضزٍرت داضتي هچ بٌذ ضٌاسایی بزای سائزاى حج توتع

عزویظ خثزی روسنام ررى -مذیزًل حهزرعهت
عاسماا حذ و سیار تا تیاا ؽزریهظ خهاؿ حهذ
رمغال ،تز رعتلاده سرئزرا رس مچ تنذ های ؽنهاعهایهی
در مزرعم تمتغ تاًیذ ًزد.ت وشررػ مهز ت نهوهل
رس رورتظ ػم می عتاد مذین من ره ،مهزرا كهزؽهیهذ
مغئ ل عتاد منغو دو مذین من ره در رتتذری ر غه
ضمن خیز موذخ ت ریاعت عاسماا حذ و سیار و
هیئت همزره در ر غ عتاد مهنهغهوه دو مهذیهنه ،
وشررؽی رس آمار هتل ،تهؼهذرد سرئهز و رههذرمها

ص ر وزكت رررئ ًزد و رس تقػ های ریهاعهت
عاسماا در پیگیزی م ض ع حذ و ررهزریهی ؽهذا
آا هذردرنی نم د.حمیذ متمذی رئهیهظ عهاسمهاا
حذ و سیار در رتتذرت تزخی رس تلاو های حهذ
عال راری تا عال های هثل رؽاره درؽت و مذیهزرا
ًارورا ها رر ت ػن را ح و وصل عاسماا تا سرئزین
درنغت ً روز وظیل خ د رر ت خ تی رنزاخ دهنهذ
ًمي ؽایانی ت عه لت و رورنی ػمه هیها حهذ
خ رهنذ ًزد.وی ركشود 4حغاعیت ههای مه ره د
عال راری و كضای مغم خ ریزاد ؽذه تزػ ی حهذ
در درخل ًؾ ر ،ركشریؼ تؼذرد  911هشرر سرئهز ته
ًؾ ر ػزتغتاا در عالزاری ،همشمانی ػیذ هزتاا تا
روس رمؼ (حذ رًثز) ،دمای تهالی هه ر در ریهاخ
تؾزین رس م رردی ت د ًه در عهخهنهاا ریهاعهت
عاسماا تؼن را تلاو حذ رمغال تیاا ؽذ.متمهذی
تا تیاا رهمیت ؽلاف عاسی رهذرما رنزاخ وزكت تها

همچنین  00درمانگاه و پنذ پ ی ً ینیي تخصصی
درریم و عالن  2.9می ی ا نلز ویهشیهت عهزپهایهی
میؽ نذ و آمار  91هشرر تغتزی و  99هشرر رزرحی
رر در عال وذؽت حثت ًزدیم.

ت ر ت كزصت ًم تؼذ رس ت ركهن تهزری ررهزریهی
ؽذا ػم یا حذ  30در هم ح سه های عهتهادی،
ت تقػ ه رپیمایی رمه ری رعقمی در خصه ؿ
رنتوال حزاد ت ػزتغتاا رؽاره درؽت و یادآور ؽذ
تا ػنایت ت متذودیت ههای مه ره د و خهزرتهی
ه رپیما تاخیز در تزخی رس پزورسها ممٌن خه رههذ
ت د ً روز ت سرئزین در ریهن مه ضه ع تصه ر
ؽلاف و ًامل رعقع رعانی لسخ ص ر پهذیهزد،
هغؼا هم عناا ػشیش ؽزریظ م ره د رر تهذرعهتهی
درى خ رهنذ نم د و مغ ما رثزرا ًم ؽذا عه ل
علز در مذین من ره تزری تزخی رس ًهارورا هها رس
ع ی عاسماا در دعت ر ًار خه رههذ ته د.وی در
ردرم تز رػایت ه رنین ًؾ ر میشتاا تاًیذ ًهزد و
حض ر ًارورا ها رر عثن تزنام ریشی رػهقخ ؽهذه
رس ع ی عاسماا تزری رمی رمزر مغز نمه د و
تز ررزری دهین تزنام رػقمی تاًیذ نم د.

غزبالگزی اعتیاد در ًظام
هزاقبتّای اٍلیِ کاّص آسیب
رٍیکزد جذی ٍسارت بْذاضت

عزویظ خثزی روسنام ررى -رخیزر تزنام ؽؾم ت عؼ
رس عزف رئیظ رمه ر رتقؽ ؽذ و در ریهن عهنهذ تهنهذ
مهمی در ح سه آعیة های ررتماػی وره د دررد ًه
پای عاسماا های سیادی رر تزری متون ؽذا آا ت میهاا
میًؾذ.ت وشررػ ریغنا ،در تنذ ماده  010تهزنهامه
ؽؾم ت عؼ  ،تزنام ریشی در سمین مثارسه هم رانثه تها
م رد مخذر و روراوزدراها و مذیزیت مصزف آنهها تها
هذف ًاهؼ  29درصذی رػتیاد ت عظ دعتهگهاه ههای
مزت ع درع ل ررزری هان ا تزنام ههذكهگهذرری ؽهذه
رعت .دعتگاههایی ماننذ تهشیغتی و عتاد مثارسه تا مه رد
مخذر حزًت هایی در رین سمین آؿاس ًزدهرنذ عاسماا
تهشیغتی نیش پیؾنهاد رعتوزرر دردواههای درماا مهذرر رر
مغز ًزد و عتاد مثارسه تا م رد مخذر هم تز ررتماػهی
ًزدا مثارسر و مذیزیت مصزف م رد مخذر تهاًهیهذ
ًزدهرعت.تا ت ر ت رینٌ پیؾگیزی و درماا رػتیاد در
ؽز وظایق وسرر تهذرؽت هزرر دررد ،رین وسررتخان
نیش ت ػن را یٌی رس دعتگهاه ههای مغه ول در حه سه
رػتیاد ،تو یت رین دو تخؼ رر در تزنام ؽؾم ته عهؼه
مذنظز هزرر درده رعت.دًتز رحمذ حارثهی -مهذیهزًهل
دكتز عقمت رورنی ،ررتماػی و رػتیاد وسرر تهذرؽت-
در ولتوو تا ریغنا درتاره تزنام رین وسررتخانه تهزری
ررزری تنذهای مزت ط ت ًاهؼ رػتیاد در تزنام ؽهؾهم
ت عؼ  ،ولت 4یٌی رس حه سه ههای كهؼهالهیهت وسرر
تهذرؽت در سمین ع ء مصزف م رد ،پیؾگهیهزی رولهیه
رعت تا روسی ً میشرا ورودی رمهؼهیهت ته حه سه
آعیةهای ررتماػی ًاهؼ پیذر نٌنذ ،تا هز خ ؿیزهاتل
ًنتزل ركزردی روتزو هغتیم ً تایذ خذما درمهانهی و
ًاهؼ آعیة دریاكت ًننذ ،ت همین دلیل تایذ رس نظهز
مذرخق رحز تخؼ و نیزوی رنغهانهی در ریهن حه سه
عزمای وذرری ًنیم.وی ردرم درد 4در حال حاضز تیؾتهز
ؽی ههایی ً در سمین پیؾگیزی رعهتهلهاده مهی ؽه نهذ
نمیت رننذ رمؼیت سیادی رر پ ؽؼ دهنذ .ریهن عهغهح
پ ؽؼ تذریزی تاػج می ؽ د سمانی ًه ركهزردی در
مزح درماا هغتنذ ،وزوهی دیگز ت ریهن آعهیهة هها
دهار ؽ نذ .یٌی رس رهذرماتی ً تایذ در عه ل ررهزری
تزنام ؽؾم ت عؼ رنزاخ دهیم ،ركشریؼ عزػت په ؽهؼ
رمؼیت های هذف در سمین پیؾگیزی رعهت.حهارهثهی،
رعتلاده رس رعان ها ت ویضه صذر و عیمها رر تهخهؾهی رس
تزنام وسرر تهذرؽت در سمین پیؾگیزی رػقخ ًزد و
ولت 4وسرر تهذرؽت رػتواد دررد یٌی رس دعتگاههای
م حز در سمین پیؾگیزی صذر و عهیهمها رعهت هه ا
دعتزعی ت آا وعیغ رعت و میت را آواهیههای لسخ
رر مذیزیت ؽذه ،منتؾز ًزد .در ػین حال تایذ مهزرههة
تاؽیم ًیلیت رحز تخؾی ًاهؼ نیاتذ .روز تته رنهیهم ریهن
ًار رر رنزاخ دهیم مهی ته رنهیهم ردػها ًهنهیهم ورودی
آعههیههة هههای ررههتههمههاػههی رر ًههاهههؼ درده ریههم و
همشماا ًغانی ً ت رین آعیةها مثتهق ؽهذه رنهذ رر
درماا میًنیم.
دعتگاهها ت رهذرف خ د در ح سه رػتیاد نزعیذهرنذ
مذیزًل دكتز عقمت رورنی ،ررتماػی و رػتیاد وسرر
تهذرؽت تا تاًیذ تز رینٌ تزری پیؾگیزی رس رػتیاد تهایهذ
هم دعتگاههایی ً در تتج ررتماػی و رهتصادی ًار
میًننذ ،وررد صتن ؽ نذ ،تصزیح ًزد 4روز كوظ در
تتج پیؾگیزی رس رػتیاد كؼالیت ًنیم و عایز دعتگاه هها
ًمي نٌننذ ،هغؼا م كن نخ رهیم ت د .دعتهگهاه هها ته
رهذرف خ د در م رد رػتیاد نزعیذهرنذ روز رین رههذرف
متون میؽذ میشرا ورودی رػتیاد میت رنغت ًمهتهز رس
رهم كؼ ی تاؽذ.
رلثت ًنتزل نغثی ص ر وزكت ولی ت دلهیهل حهزهم
تالی رین ورودی ،نیاس درریم ًنتزل تیهؾهتهزی صه ر
ویزد.هذكگذرری تزری پیؾگیزی رس آعیةهای ررتماػی
در  00می ی ا نلز حاؽی نؾین4حارثی ت كهؼهالهیهت ههای
وسرر تهذرؽت تزری ردؿاخ خذما تزى رػهتهیهاد در
نظاخ مزرهثت های رولی نیش رؽاره ًزد و ركهشود 4تها ریهن
ردؿاخ ػقوه تز رضاك ًزدا خهذمها ؿهزتهالهگهزی و
مذرخق رولی مصزف م ردً ،ارؽناط عهقمهت رورا
نیش وررد نظاخ مزرهثتهای رولی ؽذهرعت .همچهنهیهن تها
ت ر ت رینٌ رػتیاد در حاؽی ؽهزها هاتل ت ر رعهت،
ت سیغ رین خذما رس حاؽی ؽهز آؿاس ؽهذ و تهز 00
می ی ا حاؽی نؾین تزری پیؾگیزی رس رتتق ت آعیةهای
ررتماػی هذكهگهذرری ؽهذ .وی رویهٌهزد دوخ ریهن
وسررتخان در سمین رػتیاد و همچنین تهزنهامه ًهاههؼ
آعیة های ررتماػی در عنذ ؽؾم ته عهؼه رر درمهاا
رػقخ ًزد و ركشود 4درماا حه سه تهخهصهصهی وسرر
تهذرؽت رعت درمااهای پزهیش مذرر و نگههذررنهذه رس
رم رین رویٌزدها رعت.
در رین ح سه پشؽٌاا ػم می و رورنؾناعاا در وسرر
تهذرؽت آم سػ میتیننذ و می ت رننذ كؼالهیهت ًهنهنهذ.
مزرحل رولی درماا نیش در تغت مزرهثتهای رولیه نهظهاخ
تهذرؽتی ونزانذه ؽذه رعت.

