راھﺒﺮد ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻼﯾﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان  ٢١:٢٠ -ﺷﻨﺒﮫ  ١٨ﻓﺮوردﯾﻦ
١٣٩٧
ﺑﮫ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ ،ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ رﺿﺎﯾﯽ روز ﺷﻨﺒﮫ در ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻮرای
اداری ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﻣﻼﯾﺮ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻓﺰود :ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ در
ﺣﻮزه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻌﺎر ﺳﺎل ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﺑﮭﺮه وری را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ،ﮐﺎھﺶ ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ اداری ،اﻓﺰاﯾﺶ
ﻧﻈﺎرت ھﺎ ،رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت واﺣﺪھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﻨﻌﺘﯽ ھﻤﭽﻮن
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﯾﻦ واﺣﺪھﺎ را از ﺟﻤﻠﮫ راھﮑﺎرھﺎی ﺑﮭﺮه وری و
راھﺒﺮدھﺎی ﻣﮭﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻌﺎر ﺳﺎل و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮد.
رﺿﺎﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاز ﺻﺎدرات در ﺳﺎل ھﺎی  ٩۵و  ٩۶را از
دﺳﺘﺎوردھﺎی ﻣﮭﻢ دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﮫ طﻮر ﻗﻄﻊ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﻤﮫ ﺣﺎﻧﺒﮫ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﺻﺎدرات ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ھﯿﭻ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ در ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن اﺟﺎزه ﻧﺪارد از ﮐﺎﻻی ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮﻟﯿﺪات
ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار وﯾﮋه ﻣﻼﯾﺮ ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﺎزی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻻی داﺧﻠﯽ را ﯾﮏ ﺿﺮورت داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺌﻮﻻن و اﺋﻤﮫ
ﺟﻤﻌﮫ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ وظﯿﻔﮫ دارﻧﺪ ﺑﺮای ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﺎزی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻻھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ.
**ﺳﮭﻢ ﻣﻼﯾﺮ در روﯾﺪاد ھﻤﺪان  ٢٠١٨وﯾﮋه دﯾﺪه ﺷﻮد
رﺿﺎﯾﯽ  ٢روﯾﺪاد ﻣﮭﻢ اﺳﺘﺎن ھﻤﺪان در ﺳﺎﻟﺠﺎری را ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻐﺘﻨﻢ در ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻋﻨﻮان و اظﮭﺎر ﮐﺮد:
ھﻤﺪان در ﺳﺎل  ٢٠١٨ﻣﯿﺰﺑﺎن اﺟﻼس ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی آﺳﯿﺎ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﯾﻢ اﯾﻦ  ٢روﯾﺪاد
ﻣﮭﻢ ﺑﮫ ﺻﻮرت اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰار و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﮫ ﻣﺮﮐﺰ ھﻤﺪان ﻧﺸﻮد.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺎ ﺗﻼش و ﭘﯿﮕﯿﺮی ھﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده را داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اداﻣﮫ داد :ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﮫ ھﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎی ﻣﯿﺮاث ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺳﮭﻢ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای
ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﮔﻔﺖ :از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﮫ اﻣﺴﺎل ﻣﮭﯿﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ظﺮﻓﯿﺖ ھﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن ﻣﺒﻞ و ﻣﻨﺒﺖ و ﺻﻨﺎﯾﻊ
دﺳﺘﯽ ﻣﻼﯾﺮ ،آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،طﺒﯿﻌﯽ و ﺷﮭﺮ زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﺳﺎﻣﻦ و ﻣﻌﺮﻓﯽ داﺷﺘﮫ ھﺎ و ظﺮﻓﯿﺖ ھﺎی ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺑﮭﺮه را
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
رﺿﺎﯾﯽ از ﺗﻼش ھﺎی اداره ﻣﯿﺮاث ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﻼﯾﺮ و ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻔﺮ اﯾﻦ
ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن در ﻧﻮروز  ٩٧ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﻧﻮروز اﻣﺴﺎل ﺑﯿﺶ از  ٣٠ھﺰار اﻗﺎﻣﺖ در ﻣﻼﯾﺮ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﺎل
ﻗﺒﻞ اﯾﻦ آﻣﺎر  ۵۵درﺻﺪ رﺷﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ.
ﻣﻌﺎون اﺳﺘﺎﻧﺪار و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار وﯾﮋه ﻣﻼﯾﺮ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﺒﻞ و ﻣﻨﺒﺖ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت  ٩ھﺰار ﺛﺎﻧﯿﮫ ای از
ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی ﺳﺮاﺳﺮی را ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ھﺎ و ﺑﺎزدﯾﺪھﺎی ﻧﻮروزی اﻣﺴﺎل ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد١٣٢ :
ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﯽ در اﯾﺎم ﻧﻮروز اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﮫ ﻧﻈﺎرت ھﺎ و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺑﻮد.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ و ﺑﺎزدﯾﺪھﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﭘﯿﺎم ھﺎی ﻣﮭﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺸﺎن از اﺳﺘﻌﺪاد ﮔﺮدﺷﮕﺮی و
ظﺮﻓﯿﺖ ھﺎی وﯾﮋه ﻣﻼﯾﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ آﻧﮭﺎ را ارﺗﻘﺎ دھﯿﻢ.
رﺿﺎﯾﯽ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮد :ﻧﻮروز اﻣﺴﺎل ﻣﻮردی از ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻓﻮت ﺷﻮد در اﯾﻦ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ.
**ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری و ﮐﻠﻨﮓ زﻧﯽ اﻓﺰون ﺑﺮ ﭼﮭﺎر ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﷼ طﺮح
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار وﯾﮋه ﻣﻼﯾﺮ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﮫ اﯾﻦ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن در ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
١

ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ در ھﻔﺘﮫ دوﻟﺖ و دھﮫ ﻓﺠﺮ اﻓﺰون ﺑﺮ ﭼﮭﺎر ھﺰار و  ٢٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﷼ طﺮح در اﯾﻦ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن اﻓﺘﺘﺎح و
ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ آﻧﮭﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ.
رﺿﺎﯾﯽ اﻓﺘﺘﺎح ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻌﺪن ﻓﺮآوری آﻧﺪاﻟﻮزﯾﺖ ﮐﺸﻮر در ﻣﻼﯾﺮ ،اﻓﺘﺘﺎح دوﻣﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮوﺳﯿﻠﯿﺲ آذرﺧﺶ و طﺮح
ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮوﺳﯿﻠﯿﺲ ﻏﺮب ﭘﺎرس و اﺣﯿﺎی  ٢واﺣﺪ ﺷﺮﮐﺖ ذوب آھﻦ ﻣﻼﯾﺮ را از ﺟﻤﻠﮫ اﯾﻦ طﺮح ھﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺠﺎد و ﺣﻔﻆ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﻣﻼﯾﺮ در اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل
ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری از اﯾﻦ واﺣﺪھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﺣﯿﺎی ﻣﺠﺪد ﺷﺮﮐﺖ ذوب آھﻦ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﯾﺠﺎد
ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﺿﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ از زﺣﻤﺎت ﺳﺘﺎد طﺮح ﮐﺮاﻣﺖ در ﻣﻼﯾﺮ ﺑﻮﯾﮋه ﺳﭙﺎه و ﺑﺴﯿﺞ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ طﺮح ﺑﮫ ﻋﻨﻮان طﺮح
ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﻮت اداﻣﮫ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
وی ﺗﺒﺪﯾﻞ روﺳﺘﺎی اﺳﻼم آﺑﺎد ﺑﮫ اﺳﻼﻣﺸﮭﺮ آق ﮔﻞ در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮری را از دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت ﻣﻼﯾﺮ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ
ﻋﻨﻮان و اظﮭﺎر ﮐﺮد :ﭘﯿﮕﯿﺮی ھﺎی ﻻزم ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی روﺳﺘﺎھﺎی ﻋﻠﯽ آﺑﺎد دﻣﻖ و ﺣﺴﯿﻦ آﺑﺎد ﻧﺎظﻢ ﺑﮫ ﺷﮭﺮ ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﻮر
ﮐﺎر اﺳﺖ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار وﯾﮋه ﻣﻼﯾﺮ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺧﻂ راه آھﻦ در اﺳﺘﺎن و ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن و اﺗﺼﺎل ﻣﻼﯾﺮ ﺑﮫ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﺑﺰودی اﺗﺼﺎل ﻣﻼﯾﺮ ﺑﮫ
ھﻤﺪان را از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در دﺳﺖ اﺟﺮا ﺑﺮﺷﻤﺮد و اﻓﺰود :ﺗﻮﺳﻌﮫ راه آھﻦ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﯾﮏ ﺑﻨﺪر ﺧﺸﮏ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﯾﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ورود ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺮای ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﭘﺮﺷﻮر و رﻗﺎﺑﺘﯽ و رای ﻣﺠﺪد ﻣﺮدم ﺑﮫ ﮔﻔﺘﻤﺎن اﻋﺘﺪال و ﺗﮑﺮار دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ را دﯾﮕﺮ اﺗﻔﺎق
ھﺎی ﻣﮭﻢ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻋﻨﻮان و اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد :ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ،ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ھﻤﺪﻟﯽ،
وﺣﺪت و ﺗﻼش ،ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای اراﺋﮫ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮫ ﻣﺮدم رﻗﻢ ﺑﺰﻧﯿﻢ.
رﺿﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺛﺒﺖ ﻣﻼﯾﺮ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﮭﺮ ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺒﺖ را رﺧﺪادی ﺑﺰرگ و ارزﺷﻤﻨﺪ در ﺳﺎل  ٩۶داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
اﺗﻔﺎق ﻣﮭﻢ اﺛﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری را ﺑﻮﯾﮋه در ﻋﺮﺻﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ
ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﻗﻮت ﺑﯿﺸﺘﺮی اداﻣﮫ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
وی ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮان از ظﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ھﺎ و ﺗﻼش
ھﺎی ﻣﺠﺪاﻧﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻼﯾﺮ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ اﺧﺬ
ﺷﺪ و اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﮭﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺤﻮرھﺎی ﭼﮭﺎر ﺧﻄﮫ ﻣﻼﯾﺮ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺖ.
رﺿﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮫ اﯾﺠﺎد ﻧﺎآراﻣﯽ ھﺎی دﯾﻤﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ در ﮐﺸﻮر اﺷﺎره و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ھﻤﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﮫ و ﻋﺒﺮت ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دھﯿﻢ و ﻣﻮظﻒ ھﺴﺘﯿﻢ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﮫ ﺣﻖ ﻣﺮدم ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺪﯾﺮان در ﯾﺎدواره ھﺎی ﺷﮭﺪا و آﺋﯿﻦ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺤﻠﮫ ھﺎ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ
و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم ،ﻟﺰوم اﻗﺎﻣﮫ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در ارﮔﺎن ھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻻھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن در ﺟﻠﺴﮫ
ھﺎ و ﻣﺮاﺳﻢ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪ.
رﺿﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ از  ٢ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪی ﻧﮋاد ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی و اﻣﻮر ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری
وﯾﮋه ﻣﻼﯾﺮ ،وی را ﻓﺮدی ﻣﺘﻌﮭﺪ و دارای ﺗﻘﻮای ﮐﺎری داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :وی  ٣٠ﺳﺎل در ﺣﻮزه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮد و
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﮫ و ﺗﻮان ﺑﺎﻻی ﺧﻮد ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﺴﺐ ﮐﺮد.
** ١۴٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﷼ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻠﯽ ﻣﻼﯾﺮ اﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﻣﻼﯾﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻋﻀﻮﯾﺖ  ٢ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻼﯾﺮ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﻮدﺟﮫ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﯾﻢ  ١۴٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﷼ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺎرج از ﺳﮭﻤﯿﮫ ﺑﻮدﺟﮫ اﯾﻦ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن از ردﯾﻒ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻠﯽ و
اﺳﺘﺎﻧﯽ اﺧﺬ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم اﺣﺪ آزادﯾﺨﻮاه ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ۴٠ :ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﷼ از اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺮای ﺑﮭﺴﺎزی روﺳﺘﺎھﺎ ۴٠ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﷼ ﺑﺮای ﭼﮭﺎر
ﺧﻄﮫ ﺷﺪن ﻣﺤﻮر آورزﻣﺎن ٢٠ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﷼ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ورزﺷﮕﺎه ﭘﻨﺞ ھﺰار ﻧﻔﺮی ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ٢٠ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﷼ ﺑﺮای
ﺗﮑﻤﯿﻞ طﺮح ھﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻼﯾﺮ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل آب ﺷﺮب ﻣﻼﯾﺮ از ﺳﺪ ﮐﻼن ھﺰﯾﻨﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری از اﯾﻦ طﺮح ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﻼﯾﺮ ﺗﺤﻮل آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،اداﻣﮫ داد :در ﺳﻔﺮ ﭘﺮ ﺧﯿﺮ و
ﺑﺮﮐﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ دﮐﺘﺮ ﻗﺎﺿﯽ زاده ھﺎﺷﻤﯽ وزﯾﺮ ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﻼﯾﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺧﻮﺑﯽ رخ داد ﮐﮫ اﯾﺠﺎد و راه
اﻧﺪاری ﻣﺮﮐﺰ آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ طﯽ ﺳﺎل  ٩٧ﯾﮑﯽ از ﺛﻤﺮه ھﺎی اﯾﻦ ﺳﻔﺮ اﺳﺖ.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺠﻠﺲ دھﻢ راه اﻧﺪازی داﻧﺸﮑﺪه ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﯽ.ﺗﯽ اﺳﮑﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻏﺮﺿﯽ را از دﯾﮕﺮ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮﺷﻤﺮد و اﻓﺰود :در ﺳﻔﺮ وزﯾﺮ ﮐﺎر ،ﺗﻌﺎون و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ اﺳﺘﺎن و ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ،ﻣﺠﻮز اﯾﺠﺎد ﭘﻠﯽ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﻼﯾﺮ اﺧﺬ ﺷﺪ.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم آزادﯾﺨﻮاه ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺛﺒﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻧﮕﻮر ﻣﻼﯾﺮ را اﻗﺪاﻣﯽ اﺛﺮﮔﺬار در ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﻋﻨﻮان و
اظﮭﺎر ﮐﺮد :ﭘﺮوﻧﺪه اﻧﮕﻮر دره ﺟﻮزان ﻣﻼﯾﺮ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻓﺎﺋﻮ ارﺳﺎل ﺷﺪه و ﮔﺎم ھﺎی ﻧﮭﺎﯾﯽ آن در ﺣﺎل
٢

اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺒﻞ و ﻣﻨﺒﺖ ﻣﻼﯾﺮ و اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻋﻈﯿﻢ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﮕﯿﺮی ھﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﺷﮭﺮک ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ﻣﺒﻞ و ﻣﻨﺒﺖ در ﺟﻮﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﮭﺎﯾﯽ در دﺳﺖ اﺟﺮا اﺳﺖ.
وی از ﺟﮭﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﺨﺸﺪاران و دھﯿﺎران درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد :ﮐﺸﺎورزان را ﺑﺮای اﺟﺮای آﺑﯿﺎری ﻧﻮﯾﻦ و اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺧﻮب دوﻟﺖ و  ٨۵درﺻﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﻼﻋﻮض ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم آزادﯾﺨﻮاه ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ ﻣﻌﺪل ﻣﻼﯾﺮ در اﺟﺮای طﺮح آﺑﯿﺎری ﻧﻮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﺳﺘﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ،اﻓﺰود:
ﺑﺨﺸﺪاران ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﮭﻢ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ،ﭼﺮاﮐﮫ ﻣﻼﯾﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺧﻮﺑﯽ در اﺟﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﻧﻮﯾﻦ ﻧﺪارد.
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺳﮭﻤﯿﮫ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﮭﺮ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﮐﻤﯿﺘﮫ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( و ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻼﯾﺮ از  ۵٠ھﺰار
واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﮭﺮ در ﮐﺸﻮر ،آﺳﺎن ﺳﺎزی اراﯾﮫ وام ھﺎی ازدواج از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ و ﻗﻄﻊ ﻧﺸﺪن ﻣﺴﺘﻤﺮی ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﻗﺒﻞ
از اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و درآﻣﺪزاﯾﯽ را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ ﺑﯿﺶ از  ۵٠درﺻﺪ از ﺻﺎدرات اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﻼﯾﺮ اﺳﺖ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ظﺮﻓﯿﺖ در
ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﺷﺪ و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﻨﺎطﻖ ﺣﺎﺷﯿﮫ ﺷﮭﺮ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺷﮭﺮداری ،ﺷﻮرای ﺷﮭﺮ و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮطﮫ ﺑﺎﯾﺪ در
ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻔﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم آزادﯾﺨﻮاه در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل را ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻣﺪﯾﺮان،
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﺑﻮﯾﮋه ﻣﺤﻤﺪﻧﺎﺻﺮ ﻧﯿﮑﺒﺨﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪار ھﻤﺪان در ﺣﻮزه اﺷﺘﻐﺎل اھﺘﻤﺎم ﺟﺪی دارﻧﺪ و ظﺮﻓﯿﺖ ھﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل در اﺳﺘﺎن و ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد.
وی اداﻣﮫ داد :ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۵٠٠ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ در  ٢واﺣﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮوﺳﯿﻠﯿﺲ در ﺷﮭﺮک ﺟﻮﮐﺎر و ﺷﺮﮐﺖ ذوب آھﻦ ﻣﻼﯾﺮ
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﺑﯿﺶ از  ٢٠ھﺰار ﺗﻦ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺒﻞ و ﻣﻨﺒﺖ و ﺧﯿﺎطﯽ در اﯾﻦ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم آزادﯾﺨﻮاه ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﻣﮭﻢ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل در ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﺧﺘﺼﺎص ١.۵
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺗﺴﮭﯿﻼت اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ وﺣﺪت و ھﻤﺪﻟﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﻢ.
وی دھﯿﺎران را دارای ظﺮﻓﯿﺘﯽ ﻗﻮی ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮫ ﻣﺮدم و ﭘﯿﺸﺒﺮد اھﺪاف دوﻟﺖ داﻧﺴﺖ و اﺑﺮاز ﮐﺮد :دھﯿﺎران ﻣﮑﻤﻞ
وﺣﺪت ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﺑﮫ دور از ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﻧﮕﺮش ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﮫ ﺣﻮاﺷﯽ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮫ ﻣﺮدم و
ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ.
وی ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ دوﻟﺖ دﮐﺘﺮ روﺣﺎﻧﯽ دوﻟﺖ اﻋﺘﺪال اﺳﺖ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ از ﺷﺒﮑﮫ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﺸﯽ اﻋﺘﺪال در ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎری و ﺟﺎری ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻼف ﺟﮭﺖ دوﻟﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﯿﻢ.
**ﻧﮕﮭﺪاری از ھﻨﺮ ﻣﺒﻞ و ﻣﻨﺒﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی اﺳﺖ
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮫ ﻣﻼﯾﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی و اﯾﺠﺎد ﻟﻮﮔﻮ و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮫ ﺑﺮای ﻣﺒﻞ و ﻣﻨﺒﺖ ﻣﻼﯾﺮ ﯾﮏ ﺿﺮورت
اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از دﺳﺘﺎورد و ھﻨﺮ دﺳﺖ ﺻﻨﻌﺖ اﯾﻦ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﺣﻔﺎظﺖ و ﻧﮕﮭﺪاری ﮐﻨﺪ.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺑﺮﻗﺮاری ﺑﺮ ﻟﺰوم اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ اﻧﮕﻮر و ﮐﺸﻤﺶ در ﻣﻼﯾﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و اﻓﺰود :اﮔﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ،ﺑﮫ طﻮر ﻗﻄﻊ ﯾﮏ ﺗﺤﻮل ﻋﻈﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﻌﺎر ﺳﺎل از ﺳﻮی رھﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ از اﯾﻦ ﭘﯿﭻ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﮫ دﺷﻤﻦ ﺑﺎ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ،ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﻨﮭﺎ راه آن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﺼﺐ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﭘﻮﯾﺎﺗﺮ
ﺑﻮده و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ دﺷﻤﻨﺎن را در ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﮑﺴﺖ دھﯿﻢ.
وی ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮐﺎھﺶ ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ اداری و راﺿﯽ ﻧﮕﮫ داﺷﺘﻦ ﻣﺮدم ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻣﺮدم را راﺿﯽ ﻧﮕﮫ دارﯾﻢ ،ھﻤﮫ
ﮔﻮﻧﮫ ﭘﺎی ﮐﺎر ھﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮫ ﻣﻼﯾﺮ ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺪﯾﺮان دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد :ھﻔﺘﮫ ای ﯾﮏ ﺷﺐ ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﭼﺮﺧﺸﯽ در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺤﻠﮫ ھﺎی ﺷﮭﺮ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﻣﺮدم در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺸﮑﻼت آﻧﮭﺎ را
ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺣﮑﻢ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪی ﻧﮋاد ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی و اﻣﻮر ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری وﯾﮋه ﻣﻼﯾﺮ اﻋﻄﺎ و
از زﺣﻤﺎت  ٢ﺳﺎﻟﮫ وی در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﺪ.
٢٠٩٠/٧۵٢٨
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺮدﺑﯿﺮ ir.irna@newsroom
ﺗﻤﺎس ﺑﯽ واﺳﻄﮫ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
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ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻮدﯾﻊ و ﻣﻌﺎرﻓﮫ رﺋﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آﺗﯿﮫ ھﻤﺪان
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  ۵٠:١٨ -ﺷﻨﺒﮫ  ١٨ﻓﺮوردﯾﻦ ١٣٩٧
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺻﻔﺮی در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس در ھﻤﺪان ،از
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻮدﯾﻊ و ﻣﻌﺎرﻓﮫ رﺋﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آﺗﯿﮫ ھﻤﺪان طﯽ
ﻓﺮدا ﺧﺒﺮ داد و اظﮭﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ  ١٩ﻓﺮوردﯾﻦ
ﺳﺎﻋﺖ  ١١در ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آﺗﯿﮫ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﯾﻌﻘﻮب زاده از
ﺳﻤﺖ رﺋﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻮدﯾﻊ و ﻋﺒﺎدﷲ ﻓﺪاﯾﯽ اطﮭﺮ در اﯾﻦ ﺳﻤﺖ
ﻣﻌﺎرﻓﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :از زﺣﻤﺎت آﻗﺎی ﯾﻌﻘﻮب زاده در اﯾﻦ ﻣﺪت
ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﺣﺘﻤﺎً در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ او ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ
ﺧﻮاھﯿﻢ ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ھﻤﺪان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺗﻼش ھﻤﮑﺎران طﯽ ﺳﺎل ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ اﻗﺪاﻣﺎت
ﺧﻮﺑﯽ در ﺑﺨﺶ درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ آورده اﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :ھﻤﺪان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درﻣﺎن ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎﻧﮭﺎی ﺧﻮب در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﮫ رﺗﺒﮫ ﻧﺨﺴﺖ دﻓﺘﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آﺗﯿﮫ ھﻤﺪان در ﺑﯿﻦ  ٧٧ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر طﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ
اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﮫ ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺳﺘﺎن اراﺋﮫ دھﯿﻢ و
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﮫ از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ در ھﺮ دو ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارﯾﻢ.
ﺻﻔﺮی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ را ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻤﺎم ﺧﺪﻣﺎت را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺧﺮوج از
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻓﺰود :ﻗﺒﻼً ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫ ﺑﯿﺮون از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺴﺘﺮی وﺟﻮد دارد.
وی ﺑﮫ وﯾﺰﯾﺖ ﺑﯿﺶ از  ۴٠٠ھﺰار ﻧﻔﺮ طﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آﺗﯿﮫ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺷﺎھﺪ ﺗﻮﻟﺪ ٧
ھﺰار ﻧﻮزاد در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آﺗﯿﮫ ﺑﻮدﯾﻢ.
اﻧﺘﮭﺎی ﭘﯿﺎم٢٠ /٨٩٠٢۶/

٤

روزاﻧﮫ  ١۴ھﺰار و  ٧٠٠ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻮﺑﺖ دھﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﺒﻼن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد /از ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت
رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  ٣١:١٨ -ﺷﻨﺒﮫ  ١٨ﻓﺮوردﯾﻦ ١٣٩٧
ﻗﺎدر ﺑﺮﺟﯽ اﻣﺮوز در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس در اردﺑﯿﻞ،
اظﮭﺎر ﮐﺮد :روزاﻧﮫ ﺑﯿﺶ از  ١۴ھﺰار و  ٧٠٠ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻧﻮﺑﺖ دھﯽ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﺒﻼن اردﺑﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ظﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از اﯾﻦ اﻓﺮاد
در طﻮل روز ﺧﺪﻣﺎت اراﯾﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺶ از  ۴٠درﺻﺪ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ دﻓﺘﺮﭼﮫ ﺑﯿﻤﮫ
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ظﺮﻓﯿﺖ ھﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد
در زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزھﺎ
ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﺗﻔﺎق رخ داده در روزھﺎی ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺴﺎل ﺑﺮای ﻧﻮزاد ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرت روزاﻧﮫ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﮐﺰ
درﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر و ﺣﺘﯽ دﻧﯿﺎ رخ دھﺪ ﯾﮏ ﺧﻄﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ اﺛﺒﺎت ﺧﻄﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮدن آن ﻧﯿﺰ ھﻨﻮز در
دﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دارد.
ﺑﺮﺟﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮﯾﻢ ﺑﺎﺑﺖ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ درﻣﺎن اﺳﺘﺎن اﺳﺖ از ﻣﺮدم ﻋﺬرﺧﻮاھﯽ
ﮐﻨﯿﻢ ،اﻓﺰود :ﻧﯿﺎزھﺎی اﻓﺮاد ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ،ﺗﺠﮭﯿﺰات و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﻧﯿﺮوی
اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺳﻌﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای راﺿﯽ ﻧﮕﮫ داﺷﺘﻦ ﻣﺮدم و ارﺑﺎﺑﺎن رﺟﻮع اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﯿﻢ.
وی اداﻣﮫ داد :ﺑﯿﺶ از ھﺰار و  ٧٠٠ﻣﻮرد زاﯾﻤﺎن طﺒﯿﻌﯽ در طﻮل ﺳﺎل در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﺘﺎز در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ از ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮫ ﺷﺪت رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﻣﺎ
ﺑﺮای ﺟﺬب اﻋﺘﺒﺎر و اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ھﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺑﺎ ﻣﺴﺆوﻻن و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺘﻌﺪدی در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن و ﺣﺘﯽ
در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮری راﯾﺰﻧﯽ اﻧﺠﺎم داده اﯾﻢ.
ﺑﺮﺟﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎﺳﺘﯽ ھﺎ درﺻﺪ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻗﺮار دارد و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ
ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﯾﻦ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی از ﺟﻤﻠﮫ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﮐﺎھﺶ
ﺑﮭﺮه وری و اراﯾﮫ ﺧﺪﻣﺎت ھﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﮫ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز دﺧﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ اﺳﺖ.
اﻧﺘﮭﺎی ﭘﯿﺎم/٣١٢/٣٣۵۶/
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ﻣﺮدم ﺑﺎﺑﺖ اداﻣﮫ طﺮح ﺗﺤﻮل ﺳﻼﻣﺖ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ
روزﻧﺎﻣﮫ ھﻤﺸﮭﺮی  ٠٢:١٣ -ﺷﻨﺒﮫ  ١٨ﻓﺮوردﯾﻦ ١٣٩٧
ﻣﻌﺼﻮﻣﮫ ﺣﯿﺪری ﭘﺎرﺳﺎ :
اﺟﺮای طﺮح ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺗﺤﻮل درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ روی ﮐﺎرآﻣﺪن دوﻟﺖ ﯾﺎزدھﻢ،
ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
اﻟﺒﺘﮫ ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺎرھﺎی ﭘﺎﯾﮫ ای دوﻟﺖ ﯾﺎزدھﻢ ﻗﺒﻞ از روی
ﮐﺎرآﻣﺪن ،ﮐﺎھﺶ ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻟﯽ و ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی درﻣﺎن ﻣﺮدم ﺑﻮد و در
اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﺳﺎل ٩٣اﯾﻦ طﺮح ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ھﺪف ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد .اﺟﺮای اﯾﻦ
طﺮح در واﻗﻊ ﮔﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮدم و ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻋﻼوه ﺑﺮ درد ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ راه ﻋﻼﺟﯽ ﺑﺮای
ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی درﻣﺎن ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .اﻟﺒﺘﮫ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ،دوﻟﺖ ﺑﺮای
اﺟﺮا و ﺳﺮ ﭘﺎ ﻧﮕﮫ داﺷﺘﻦ طﺮح ﺗﺤﻮل ،ﻓﺸﺎرھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و اﻧﺘﻘﺎدی زﯾﺎدی را ﺑﮫ ﺟﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ طﺮح ﻋﻈﯿﻢ درﻣﺎﻧﯽ و
ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﮫ راه ﺧﻮد اداﻣﮫ دھﺪ .ﺑﮫ ھﻤﮫ اﯾﻨﮭﺎ ﺗﺠﮭﯿﺰ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ و اﯾﺠﺎد ﺑﺨﺶ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ،اﺣﺪاث
ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ در رﺷﺘﮫ ھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺠﺮب و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ و داﻧﺸﮕﺎھﯽ را ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮد ﮐﮫ ازﺟﻤﻠﮫ
دﺳﺘﺎوردھﺎی طﺮح ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .در آﺳﺘﺎﻧﮫ ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﮫ طﺮح ﺗﺤﻮل ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ
ﭼﺎﻟﺶ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ دﺳﺖ ﺑﮫ ﮔﺮﯾﺒﺎن اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺿﯽ زاده ھﺎﺷﻤﯽ ،وزﯾﺮ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ
وﮔﻮ ﮐﺮده اﯾﻢ.
در ﻣﺎه ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ اداﻣﮫ طﺮح ﺗﺤﻮل ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﮫ اﯾﺪ،
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ طﺮح ﺗﺤﻮل ﺳﻼﻣﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ طﺮح ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دوﻟﺖ ﭼﮫ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﭘﯿﺪا
ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد؟
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ رخ دھﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع رﻓﺎه و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد .در
رژﯾﻢ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ و ﮐﻢ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺑﮫ اﻗﺸﺎر ﻣﺤﺮوم و زﯾﺮﺧﻂ ﻓﻘﺮ ،ﻣﻠﻤﻮس و ﻣﺸﮭﻮد ﺑﻮد .ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب،
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ازﺟﻤﻠﮫ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ اﻣﺎ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﻋﺪاﻟﺖ در ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮای ھﻤﮫ اﯾﺮاﻧﯿﺎن -ﺑﺎ
ھﻤﮫ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮﺑﯽ ﮐﮫ درطﺮح ﺗﺤﻮل ﺳﻼﻣﺖ در دوره رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری دﮐﺘﺮروﺣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ -ھﻤﭽﻨﺎن ﻓﺎﺻﻠﮫ دارﯾﻢ
و اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﮫ ،ﮐﻢ ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺆال در ﻣﻮرد طﺮح ﺗﺤﻮل ﺳﻼﻣﺖ ﻗﺪری ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺑﮫ
اھﺪاف اوﻟﯿﮫ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻌﻨﯽ ﺣﺮﻓﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ آﻧﭽﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﺧﺪﻣﺎت در دوﻟﺖ ھﺎی ﯾﺎزدھﻢ و دوازدھﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﮫ ﻣﺎ در طﻮل ۴٠ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
دادﯾﻢ و ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ دوﻟﺖ دﮐﺘﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در واﻗﻊ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت وظﯿﻔﮫ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ و آﻧﭽﮫ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﮔﺮﭼﮫ ﺑﺎ
ﻣﺤﻮرﯾﺖ دوﻟﺖ ﺑﻮده اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺠﻠﺲ و دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ارﮐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﺟﺮا ﮐﻤﮏ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻘﺎم
ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ھﻤﯿﻦ ﺟﺎﯾﯽ ھﻢ ﮐﮫ آﻣﺪه اﯾﻢ و اﻟﺒﺘﮫ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و ﺗﻮﻗﻊ ﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﮫ آﻧﭽﮫ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ اداﻣﮫ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ .از
اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت طﺮح ﺗﺤﻮل ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺧﻮب
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،درواﻗﻊ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﮫ دﺳﺘﺎوردھﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ آﺳﯿﺐ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺸﺎن در واﻗﻊ ﻧﻮﻋﯽ
طﻔﺮه رﻓﺘﻦ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ در طﻮل ۴٠ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪه ﮐﮫ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ
طﺮح ﺗﺤﻮل ﺳﻼﻣﺖ و ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ اداﻣﮫ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاھﺪ
ﮐﺮد؛ ﭼﻮن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اداﻣﮫ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ھﺮ ﻧﻮع ﺳﻨﮓ اﻧﺪازی در اﯾﻦ راه ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﮫ ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺖ ﺑﮫ
اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﻒ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺮدم از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ.
٦

اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻣﺠﻠﺲ ،دوﻟﺖ و ﺑﺰرﮔﺎن ﻧﯿﺰ ھﻤﭽﻨﺎن از اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮاﮐﮫ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺣﻖ ھﻤﮫ ﻣﺮدم اﺳﺖ و
در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ھﻢ ﺑﺮ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه و دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮب ،آن دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در ﺣﻮزه رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻧﻘﺸﯽ ﺟﺪی اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻢ رﻓﻊ دﻏﺪﻏﮫ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺮدم درﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ھﺎی اﺧﯿﺮﺗﺎن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر اﻋﻼم ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﮫ ﻋﺪه ای ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮭﺎ ھﻢ در ﺑﺪﻧﮫ دوﻟﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ﮐﮫ
طﺮح ﺗﺤﻮل ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ روﺑﮫ رو ﺷﻮد؛ اﯾﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؟
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ھﺎ اﻧﮕﯿﺰه ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد؛ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺧﻮب ﻧﺒﺎﺷﺪ .دﯾﮕﺮی از ﻣﻦ ﺧﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ دارﯾﻢ ،ﻧﻘﺪ دارد ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﮐﺴﯽ از ﺳﺮ دﻟﺴﻮزی ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ در اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮭﺘﺮ از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد.
ﺑﺮﺧﯽ ھﻢ ﭼﻮن ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ از اﻋﺘﺒﺎرات -ﮐﮫ ﻣﺤﺪود ھﻢ ھﺴﺖ -در ﺣﻮزه دﯾﮕﺮی ھﺰﯾﻨﮫ ﺷﻮد؛ ﻣﺜﻼ در ﺳﺎﺧﺖ
ﺟﺎده ،رﯾﻞ ،ﺧﺮﯾﺪ ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ،ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺻﻨﻌﺖ و ﮐﺸﺎورزی ،ﺳﺎﺧﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ھﺎ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﮫ و ...ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺪه ای ھﻢ اﻧﮕﯿﺰه ھﺎی رﻓﺎھﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺷﺎن ﮐﻤﺘﺮ از اﻧﮕﯿﺰه ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻌﻤﻮﻻ در
دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﮐﻠﯿﺖ ھﻢ ،ﯾﮏ دوﻟﺖ ،دوﻟﺖ رﻓﺎه اﺳﺖ و ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻧﮕﺎه دﯾﮕﺮی دارد؛ ﯾﮏ
وزارﺗﺨﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺻﺮف ھﺰﯾﻨﮫ در ﻋﺮﺻﮫ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﮏ وزارﺗﺨﺎﻧﮫ ھﺴﺖ.
دوﻟﺖ ﻣﺎ ﺟﺰو ﮐﺪام دوﻟﺖ ھﺎﺳﺖ؟
دوﻟﺖ ﻣﺎ دوﻟﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر اﺳﺖ و اﮔﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﮫ ھﯿﭻ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮری در طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﮫ اﻧﺪازه
دﮐﺘﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﮫ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده و ﻧﮫ ھﺰﯾﻨﮫ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ دوﻟﺖ ،دوﻟﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ رﻓﺎه ﻣﺮدم.
طﯽ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ازﺟﻤﻠﮫ ﺟﻠﺴﮫ رأی اﻋﺘﻤﺎد دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﮫ اﮔﺮﭼﮫ طﺮح ﺗﺤﻮل ﺳﻼﻣﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ھﺎی ﺑﺰرگ دوﻟﺖ ﺑﻮده اﻣﺎ در اداﻣﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ اﺻﻼح دارد .ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را
ﻗﺒﻮل دارﯾﺪ؟ اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺨﺘﺎن ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ،ﭼﮫ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺸﺮ در ھﺮ ﺳﻄﺤﯽ از ﻋﻠﻢ و ﺗﺠﺮﺑﮫ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ھﺎﯾﺶ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .ﻣﺎ ھﻢ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﺎﯾﺪ
ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺣﺘﻤﺎ راه ھﺎﯾﯽ ﺑﮭﺘﺮ از آﻧﮑﮫ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه اﯾﻢ و ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﯾﻢ وﺟﻮد دارد؛ ھﻨﺮ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ،ھﻢ ﮔﻮش ﺷﻨﻮا
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ھﻢ ﻗﺪرت اﺻﻼح .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ در وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه وﺟﻮد دارد اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ روزھﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﮫ اﺗﮭﺎم
زدن ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺎ ھﻤﻮاره ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻨﺪ ﺑﻮده اﯾﻢ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﻈﺮ اﺻﻼﺣﯽ دارد از ﮐﻠﯽ ﮔﻮﯾﯽ دﺳﺖ ﺑﺮدارد و ﻣﺜﻼ
ﺑﮕﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﺑﮫ ﺟﺎی اراﺋﮫ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ آن ﺧﺪﻣﺖ را اراﺋﮫ ﻣﯽ دادﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ روش ،روش دﯾﮕﺮی را اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ
ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﮭﺘﺮ ﺑﻮد .ﮐﻠﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺸﮑﻠﯽ را ﺣﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪای اﺟﺮای طﺮح ﺗﺤﻮل ﺳﻼﻣﺖ در
١۵اردﯾﺒﮭﺸﺖ  ٩٣ھﺮ ﺳﺎل در ﺳﺎﻟﮕﺮد آن ،ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﯾﮏ روز را ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻧﻘﺪ طﺮح اﺧﺘﺼﺎص داده اﯾﻢ.
ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺮای ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ ﺑﺎر اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،ھﺮ ﮐﺴﯽ در ھﺮ ﮐﺠﺎ و در ھﺮ ﻣﺴﻨﺪی ﮐﮫ ھﺴﺖ اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ اﻋﻼم
ﮐﻨﺪ؛ ﻣﺎ ﭘﺬﯾﺮای ﻧﻘﻄﮫ ﻧﻈﺮات ھﺴﺘﯿﻢ و اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ھﻢ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﮫ ﺧﻮدﻣﺎن ھﻢ ﻣﺸﮑﻼت را رﺻﺪ و در
ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ،اﺻﻼح ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﻨﮭﺎ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﮐﮫ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺮدم را ﺟﺰو اوﻟﻮﯾﺖ
ھﺎی ﻧﻈﺎم ﻧﺪاﻧﻨﺪ؛ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر راه ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮوﯾﻢ در ﻋﺴﻠﻮﯾﮫ ﭘﻮل ﺑﮫ دﺳﺖ
ﺑﯿﺎورﯾﻢ اﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺟﺎده ھﺎ و ﺻﻨﻌﺖ رﯾﻠﯽ ھﺰﯾﻨﮫ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم در رده ھﻔﺘﻢ و
ھﺸﺘﻢ و دھﻢ اوﻟﻮﯾﺖ ھﺎﯾﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﺠﺎھﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻨﺘﻘﺪان اﯾﻦ طﺮح اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻻزم اﺳﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ھﻢ
اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﮐﮫ آﻧﭽﮫ ﻣﺎ اﻣﺮوز اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﯿﻢ ،ھﻤﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و ﮐﺎر روزھﺎی اول ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭼﻮن اﺻﺮار ﺑﮫ روش ﻏﻠﻂ و ﻋﺪم
اﺻﻼح ﻧﻘﺎﯾﺺ ،ﻣﺨﺮب اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ آﻧﭽﮫ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد ،ھﻤﮫ طﺮح ﺗﺤﻮل ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﺴﺖ .اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ اﻓﺘﺎد ﮐﮫ
ﻣﺎﻧﻊ از ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن ﮐﻞ طﺮح ﺷﺪ و ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻌﺪادی از ﺣﻠﻘﮫ ھﺎی اﯾﻦ زﻧﺠﯿﺮه ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ اﺟﺮا درآﻣﺪ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ھﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ
ﺑﺎزﻧﮕﺮی داﺷﺖ و ﻣﺎ در طﻮل ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﺑﮫ ﺧﺼﻮص از ﺷﺮوع دوﻟﺖ دوازدھﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻮﺟﮫ وﯾﮋه داﺷﺘﯿﻢ و ان
ﺷﺎءﷲ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﭘﯿﺶ ﻣﯽ روﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﺸﮑﻼﺗﻤﺎن ﺑﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ.
اﯾﻨﮑﮫ ھﻤﮫ اﯾﻦ ﺣﻠﻘﮫ ھﺎ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺪ ﺑﺎب ﻣﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﻮد ﯾﺎ از ﺳﺮ اﺟﺒﺎر؟
ﻗﻄﻌﺎ ازﺳﺮ اﺟﺒﺎر ﺑﻮد؛ ﭼﻮن دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ ھﺰﯾﻨﮫ و درآﻣﺪ ﺗﻮان اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺪ راه ﺑﻮده و ﺳﻠﯿﻘﮫ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؟
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ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﺪم اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﻢ ﻣﺜﺎل ﺑﺰﻧﻢ از ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﯿﻤﺎران ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج در اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮدن ﺷﺎن
ﺑﮫ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﮏ ﺑﮫ زوج ھﺎی ﻧﺎﺑﺎرور ،دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از
ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد و ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺎ در اﯾﻨﮭﺎ ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ ،ھﻤﮫ ﺟﺰو ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﮔﺮه ﺧﻮرده .اﻟﺒﺘﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ھﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﭼﻮن ﮐﺸﻮر ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪد دارد و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﮭﺪاﺷﺖ و
درﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﮫ ﻧﯿﺎزھﺎی ﮐﺸﻮر را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﭘﯿﺶ روی طﺮح ﺗﺤﻮل ﺳﻼﻣﺖ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ؟
ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮای اﯾﻦ طﺮح ،ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ آن ھﻢ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﮫ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ھﺎﯾﯽ دارﻧﺪ و اﮔﺮ در اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ھﺎﯾﺸﺎن ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم آﺳﯿﺐ ﺑﺰﻧﺪ
و ﺑﺎر ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دھﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺮدم ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺤﺚ ﻓﺮھﻨﮕﺴﺎزی ھﻢ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ .در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ھﻢ دارﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ وزارﺗﺨﺎﻧﮫ ای دارﯾﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﮫ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﮐﮫ ﮐﺎر اﺻﻠﯽ اش ﺗﺼﺪی
ﮔﺮی اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬار ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ در طﻮل  ۴٠-۵٠ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ از وزارت ﺑﮭﺪاری ﺳﺎﺑﻖ
ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای اداره ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﮐﺎرش ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﺼﺪی ﮔﺮی اﺳﺖ.
ﮐﺎر اﺟﺮاﯾﯽ ھﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و ﻓﺮﺳﺎﯾﻨﺪه اﺳﺖ؛ از ﺗﮭﯿﮫ و ﺗﻮزﯾﻊ اﻧﻮاع دارو ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ اداره ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ و درﻣﺎﻧﮕﺎه ھﺎ و
ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﮫ آﻣﻮزش و ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ وزارﺗﺨﺎﻧﮫ ﻋﺮﯾﺾ و طﻮﯾﻞ ﻧﯿﻢ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮﮐﻞ دوﻟﺖ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﮫ وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ ھﻢ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﮫ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖ ﺑﮫ ﺟﺎی
اﯾﻨﮑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬار و ﻧﺎظﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎر ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺴﭙﺎرد و ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮدش
ﺑﮫ دوش ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ روش ،طﺒﻌﺎ ھﻢ در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺖ و ھﻢ در رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺮدم ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ دارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﮫ ﺷﮑﺴﺖ طﺮح ﺗﺤﻮل ﺳﻼﻣﺖ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ ،ﻣﺮدم ھﻢ ﺑﺎﺑﺖ طﺮح ﺗﺤﻮل ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ طﺮح ﺑﺎ ﻗﻮت اداﻣﮫ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه دارو و ﺗﺠﮭﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎرھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﺸﺎن را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ اﻋﺘﺮاض داﺷﺘﮫ اﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻗﺒﻮل دارﯾﺪ؟ ﺑﺪھﯽ ھﺎی وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺑﮫ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ ﻣﯿﺰان ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺷﻤﺎ از ﺑﯿﻤﮫ
ھﺎ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی داروﯾﯽ و ﺗﺠﮭﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ در زﻣﯿﻨﮫ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﺸﺎن ﺑﺤﻖ و درﺳﺖ اﺳﺖ و ﻣﺎ ھﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﮫ
دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ذی رﺑﻂ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده اﯾﻢ .دوﻟﺖ ھﻢ دﻏﺪﻏﮫ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت را دارد و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ طﺒﻖ ﻗﻮﻟﯽ ﮐﮫ داده ﺷﺪ
ﭘﺮداﺧﺖ ھﺎ ھﻢ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﮫ از ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺪود ٧ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد و از دوﻟﺖ ھﻢ ﺣﺪود ۶ھﺰار و
٢٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد طﻠﺒﮑﺎر ھﺴﺘﯿﻢ و ﻣﻌﺎدل ھﻤﯿﻦ ھﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺪھﮑﺎرﯾﻢ .اﻣﯿﺪوارم در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ وﺟﻮھﯽ ﮐﮫ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ
ﺣﻮزه ﺗﻌﻠﻖ ﮔﯿﺮد از ھﻤﯿﻦ ﻣﺎه اول ﻣﺸﺨﺺ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ را دوﻟﺘﯽ ﻧﮕﮫ داﺷﺘﮫ اﯾﺪ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺎرھﺎ درﺑﺎره
واﮔﺬاری ﮐﺎرھﺎ ﺑﮫ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ در ﻋﻤﻞ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎده اﺳﺖ؛ ﭼﺮا؟
اﯾﻦ ﯾﮏ ادﻋﺎﺳﺖ؛ ادﻋﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ھﻤﮫ ﻣﯽ
داﻧﻨﺪ روﺣﯿﮫ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ و ھﻤﻮاره ﻣﺘﮭﻢ ھﺴﺘﻢ ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ.
اﻣﺎ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻗﺒﻞ از وزارت ،ﺷﻤﺎ ﮐﮫ ﺧﻮدﺗﺎن ھﻢ ﭘﺰﺷﮏ ﻓﻌﺎل در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ھﺴﺘﯿﺪ،ﺣﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺑﻮده اﯾﺪ؟
ﻧﮫ اﯾﻦ طﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﻗﺒﻮل دارم و درواﻗﻊ راه ﭼﺎره را در اﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﻧﺎظﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺣﻮزه دارو ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ ﯾﺎ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﻧﮭﺎدھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﮫ از ﺑﻮدﺟﮫ ﻋﻤﻮﻣﯽ ارﺗﺰاق ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺸﮑﻞ ﺻﻨﻌﺖ داروی ﮐﺸﻮر ھﻢ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺣﻀﻮر اﯾﻨﮭﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎ را
ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﮐﺮده و درﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻣﮑﺎن رﻗﺎﺑﺖ را از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺿﻌﯿﻔﯽ ﮐﮫ وﺟﻮد دارد ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺗﻼﺷﯽ ھﻢ ﺑﺮای
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اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺑﺎزار در ﺧﺎرج ﻣﺮزھﺎ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ از ﺳﻮی اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ .داﺋﻢ در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ھﻢ رﻗﺎﺑﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ راﻧﺘﯽ را ﮐﮫ ﭼﻨﺪ دھﮫ ﻗﺒﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ھﻤﭽﻨﺎن در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﮫ رﻗﺒﺎی ﺟﺪﯾﺪ ھﻢ
ﻓﺮﺻﺖ ورود ﻧﺪھﻨﺪ .ﻣﺎ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی ھﺴﺘﯿﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺗﻮان
ﻻزم را ﻧﺪارﯾﻢ.
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ آﻗﺎی ﺟﮭﺎﻧﮕﯿﺮی در ﺟﺸﻨﻮاره رازی ﺧﻄﺎب ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺎﺷﻤﯽ دوﻟﺖ ﯾﺎزدھﻢ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ؛ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺗﺎن
ھﺎﺷﻤﯽ دوﻟﺖ ﯾﺎزدھﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دوﻟﺖ دوازدھﻢ ﭼﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻌﺎون اول اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ را داﺷﺘﮫ اﻧﺪ و آﯾﺎ ﺑﮫ
ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﯾﺪ؟
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺟﮭﺎﻧﮕﯿﺮی از دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻦ از دوره ﺟﻮاﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻼﻗﮫ زﯾﺎدی ﺑﮫ اﯾﺸﺎن دارم .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎ از
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﮫ ۴٠ﺳﺎل ﻗﺒﻞ .اﯾﺸﺎن درﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ؛ وزﯾﺮی ﮐﮫ در طﻮل ﻋﻤﺮش
ھﯿﭻ وﻗﺖ ﻗﺮض و ﺑﺪھﯽ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺮوز ﺑﺪھﯽ زﯾﺎدی دارد و ھﻤﯿﺸﮫ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ ﻗﻮل ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺑﮫ او داده ﺷﺪه ،ﻋﻤﻞ ﺷﻮد ،طﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﮑﺮ آن ﺷﻮد ﮐﮫ ﺷﺎداﺑﯽ و ﻧﺸﺎط روزھﺎی اول دوﻟﺖ ﯾﺎزدھﻢ را ﻧﺪارد؛
درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎروم ﮐﮫ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ طﻠﺒﮑﺎرھﺎﯾﻤﺎن در ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ،ان ﺷﺎءﷲ ﺷﺎھﺪ ﺗﺤﺮک ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاھﯿﻢ
ﺑﻮد اﻟﺒﺘﮫ ﮐﺎر ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻗﻮت ﺑﺮای ﻣﺮدم درﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .ﻣﻦ اﯾﻦ را ھﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﻌﺘﻘﺪم در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺎ طﯽ ﯾﮏ
دوره ﺑﺎﯾﺪ  ۶ﻣﺎه ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺪاﻗﻞ ٣ﺳﺎل ﺑﺮای اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪﻧﺶ ﺑﺪوﯾﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ھﻢ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺷﺎداﺑﯽ و
ﺗﺤﺮک ﮐﻤﺘﺮی ﺣﺲ ﺷﻮد اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﮫ در ﺷﺮوع ﮐﺎر دوﻟﺖ دوازدھﻢ ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﺎﯾﺪ اﺷﮑﺎﻻت دوره ﻗﺒﻞ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ
و اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادﯾﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ  ٣ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ھﻤﮫ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و
اﻣﯿﺪوارم در ﺳﺎل  ٩٧ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ظﺎھﺮ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﮫ آﻗﺎی ﺟﮭﺎﻧﮕﯿﺮی ھﻢ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﮫ در دوﻟﺖ ﯾﺎزدھﻢ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﺪاﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺑﻨﮕﺎه داری ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  ٠٨:١١ -ﺷﻨﺒﮫ  ١٨ﻓﺮوردﯾﻦ ١٣٩٧
اﮐﺒﺮ ﺷﻮﮐﺖ اﻣﺮوز در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس در ﻗﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اظﮭﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﮫ ھﯿﺄت اﻣﻨﺎی ﺧﻮد واﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی
ورﺷﮑﺴﺘﮫ و ﮐﻢ ﺑﺎزده ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮده ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل واﮔﺬاری ﺳﮭﺎم ﺧﻮد در ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ
ﺣﺪ زﯾﺮ  ۴٠درﺻﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن از ﺑﻨﮕﺎه داری ﺧﺎرج
ﺷﻮد.
وی اداﻣﮫ داد :ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری در ﺑﻮرس اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ از ﺑﯿﺶ
از ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ واﮔﺬاری ﺳﮭﺎم ھﺎی ﺧﻮد را در ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺮ  ۴٠درﺻﺪ آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ از ﺑﻨﮕﺎه داری ﺧﺎرج ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ.
ﻋﻀﻮ ھﯿﺄت اﻣﻨﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺰود :ﺧﺮوج اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن از ﺑﻨﮕﺎه داری ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﺣﺮف
وﺣﺪﯾﺚ ھﺎ در ﺧﺼﻮص ﺑﻨﮕﺎه ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ و دﯾﮕﺮ ﻓﺸﺎری ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای
ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن اﻓﺮاد ﺧﺎﺻﯽ در ھﯿﺄت ھﺎی ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻨﮕﺎه ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺎﯾﺪ.
ﺷﻮﮐﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻊ وزﯾﺮ ﮐﺎر در ﻗﺒﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اظﮭﺎر ﮐﺮد :دﻏﺪﻏﮫ اﯾﻦ وزﯾﺮ از ﻧﺨﺴﺖ روز
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺑﻨﮕﺎه داری ﮐﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ھﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ در
ﺑﻨﮕﺎه ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ،ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺑﻨﮕﺎه داری ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﯾﮏ
ﻋﻀﻮ ھﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﻋﺎدی در ﺑﻨﮕﺎه ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻨﮕﺎه داری ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﺗﺮ اﺳﺖ
و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﮫ در ﺳﻮددھﯽ ﺑﻨﮕﺎه ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﺳﻮد اﯾﻦ ﺑﻨﮕﺎه ھﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
ﮔﺬاران در ﺟﺎھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺘﮭﺎی ﭘﯿﺎم٢٠*٧٨٠٠۴/

١٠

ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎھﺎﻧﮫ  ۶۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﮫ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮان ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮭﺮ  ۵٩:١٠ -ﺷﻨﺒﮫ  ١٨ﻓﺮوردﯾﻦ ١٣٩٧
ﺷﮭﻨﺎز ﺣﻤﺰه ﻟﻮﯾﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮭﺮ در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن
 ٢١٨ھﺰار ﻧﻔﺮ اﺳﺖ اظﮭﺎر داﺷﺖ :ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺘﻤﺮی
ﺑﮕﯿﺮان ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﯿﺶ از ھﺰار ﺧﺎﻧﻮار ھﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺎھﺎﻧﮫ  ۶۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد
ﺧﺎﻧﻮار ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻓﺰود :ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﮫ
ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از ﺳﻮی ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن در دﺳﺘﻮر
ﮐﺎر ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ھﻤﭽﻨﯿﻦ آرﺷﯿﻮ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ.

١١

دﺳﺘﺎوردھﺎی ﺳﻔﺮ دﮐﺘﺮ رﺑﯿﻌﯽ و دﮐﺘﺮ ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺑﮫ اﺳﺘﺎن ھﺎی ﻓﺎرس ،ﺑﻮﺷﮭﺮ و اﯾﻼم؛ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﮐﺰ
درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ھﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ
ﺗﮭﺮان ﭘﺮس  ۴٨:٠٩ -ﺷﻨﺒﮫ  ١٨ﻓﺮوردﯾﻦ ١٣٩٧
ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﮭﺮان ﭘﺮس ﺑﮫ ﻧﻘﻞ ازاداره ﮐﻞ رواﺑﻂ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﺣﺪاث ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ھﺪف اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫ
ذﯾﻨﻔﻌﺎن اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﯾﮑﯽ از طﺮح ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ھﻔﺘﮫ دوم ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎﻟﺠﺎری در ﺳﻔﺮ
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ رﺑﯿﻌﯽ وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ
ﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد اﻓﺘﺘﺎح ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ،درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻻرﺳﺘﺎن ﺑﻮد  .اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ
ﺑﮫ ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری از آن  ٧٠ھﺰار ﺑﯿﻤﮫ
ﺷﺪه ﺟﻨﻮب ﻓﺎرس و ﺷﻤﺎل ھﺮﻣﺰﮔﺎن از ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ آن ﺑﮭﺮه
ﻣﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
در اﯾﻦ درﻣﺎﻧﮕﺎه دو ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﯾﮏ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ و ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﺪﻣﺎت وﯾﺰﯾﺖ،
رادﯾﻮﻟﻮژی ،آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ،دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ و داروﺧﺎﻧﮫ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻻرﺳﺘﺎن ﺑﺎ ھﻤﺖ ﺑﺎﻧﯽ ﺧﯿﺮ آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل وطﻦ ﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر  ۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺳﺎﺧﺘﮫ و
ﺗﺠﮭﯿﺰ ﺷﺪه و در زﻣﯿﻨﯽ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ١۶ھﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺑﺎ زﯾﺮﺑﻨﺎی  ٢ھﺰار و  ۵٠٩ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ.
در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ۶۴ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ اﯾﻦ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ھﻤﺖ اﯾﻦ ﺧﯿﺮ ﻣﺤﺘﺮم اﺣﺪاث ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺳﻔﺮ وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ،ﺷﺎھﺪ ارﺗﻘﺎی درﻣﺎﻧﮕﺎه
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻻﻣﺮد  ،ﮐﻠﻨﮓ زﻧﯽ ﺷﻌﺒﮫ ﻣﮭﺮ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻻر ﻧﯿﺰ ﺑﻮدﯾﻢ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ٢٣ ،ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس در ﺣﺎل ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ  ١١ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ دوﻟﺖ دﮐﺘﺮ روﺣﺎﻧﯽ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در طﻮل  ۴٠ﺳﺎل ﺣﯿﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ١٢ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ در
اﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﻣﺎ در طﯽ  ۴ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ  ١١ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫ آن اﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﮭﺮ ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دﮐﺘﺮ رﺑﯿﻌﯽ و دﮐﺘﺮ ﻧﻮرﺑﺨﺶ در ھﻔﺘﮫ دوم ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ،درﻣﺎﻧﮕﺎھﮭﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﻠﻢ و دﺷﺘﯽ ﮐﻠﻨﮓ زﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
در  ۵٠ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ،در ﺑﻮﺷﮭﺮ  ٣ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﻣﺎ در  ۴ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ  ۶ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ در اﯾﻦ
اﺳﺘﺎن اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﮫ ﻋﺒﺎرﺗﯽ  ٢ﺑﺮاﺑﺮ  ۵٠ﺳﺎل در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﮭﺮ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﮭﺮ ،ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ھﺎی دﯾﻠﻢ ،ﺑﺮازﺟﺎن ،دﯾﺮ ،دﺷﺘﯽ ،ﺟﻢ و ﻋﺴﻠﻮﯾﮫ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪه
و ﯾﺎ در ﺣﺎل اﺣﺪاث اﺳﺖ  .در طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻨﮭﺎ در ﺳﮫ ﺷﮭﺮ ﮔﻨﺎوه ،ﮐﻨﮕﺎن و ﺑﻮﺷﮭﺮ ﻣﺮﮐﺰ
درﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
در ﺳﻔﺮ وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ اﺳﺘﺎن اﯾﻼم ،دو درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دره ﺷﮭﺮ و ﻣﮭﺮان ﮐﻠﻨﮓ زﻧﯽ
ﺷﺪﻧﺪ  .درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﮭﺮان در زﻣﯿﻨﯽ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ٢٣٠٠ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دره ﺷﮭﺮ
 ٣ھﺰار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﺣﺪاث ﻣﯽ ﺷﻮد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻌﺒﮫ ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن دره ﺷﮭﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﻮرد اﻓﺘﺘﺎح ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ٩۵ﺳﮫ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻓﻌﺎل ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن اﯾﻼم وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﮫ ﺳﺎل  ٩۶ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﮭﺪای زاﮔﺮس و ﮐﻠﻨﮓ زﻧﯽ  ٢ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ اﻣﺴﺎل ﺑﮫ  ۶ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ  :ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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ﮔﺬری ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻈﺎم رﻓﺎه و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﯾﻮﻧﺎن
روزﻧﺎﻣﮫ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد  ٣٨:٠٩ -ﺷﻨﺒﮫ  ١٨ﻓﺮوردﯾﻦ ١٣٩٧
ﻋﺼﺮاﻗﺘﺼﺎد :در دﻧﯿﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎم ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ھﺮ ﮐﺸﻮری
ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ دارد .روزﻧﺎﻣﮫ ﻋﺼﺮاﻗﺘﺼﺎد طﺒﻖ
روال ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ھﺮ ھﻔﺘﮫ ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ در دﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﮐﮫ اﯾﻦ ھﻔﺘﮫ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺎم
رﻓﺎه و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﺸﻮر ﯾﻮﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ آن
را در اداﻣﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ.
ﯾﻮﻧﺎن ﮐﺸﻮری در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ اروﭘﺎ و ﺟﻨﻮب ﺷﺒﮫ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﺎﻟﮑﺎن
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﺷﻤﺎل ﺑﺎ آﻟﺒﺎﻧﯽ ،ﻣﻘﺪوﻧﯿﮫ و ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن و از
ﺷﺮق ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﮫ دارای ﻣﺮز ﻣﺸﺘﺮک زﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ .ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠﯽ
ﯾﻮﻧﺎن در ﺟﻨﻮب و ﺷﺮق ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ درﯾﺎی اژه اﺣﺎطﮫ ﺷﺪه و از ﻏﺮب ﺑﮫ درﯾﺎی ﯾﻮﻧﺎن ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ.
ﺑﯿﻤﮫ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﯾﮑﯽ از اﻟﺰاﻣﺎت در ﯾﻮﻧﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ھﺮ ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﺑﺎﯾﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت آن ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮد.
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﯾﻮﻧﺎن اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ
ﺑﯿﻤﮫ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﯾﻮﻧﺎن اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ.
در ﯾﻮﻧﺎن ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﮫ ای ﺑﮫ ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﮫ ﺷﺮﮐﺖ ،OGA ،IKA
و  OAEEﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﮫ ﮔﺬار ھﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖ  IKAﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﮫ ای ﮐﺎرﻣﻨﺪان OGA ،ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺨﺶ
روﺳﺘﺎﯾﯽ و  OAEEﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد اراﺋﮫ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ ﻧﯿﺰ وﮐﻼ ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎﻧﮏ و ﺧﺪﻣﺎت
دوﻟﺘﯽ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ.
وزارت رﻓﺎه و ﺑﮭﺪاﺷﺖ و وزارت ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﮫ ای در ﯾﻮﻧﺎن ﻧﻈﺎرت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﯿﻤﮫ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﯾﻮﻧﺎن ﺑﮫ اﻓﺮادی ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ در ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮطﮫ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده و ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺣﻖ
ﺑﯿﻤﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه را در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﻖ ﭘﺮداﺧﺘﯽ از ﺳﻮی ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﯾﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ،ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺗﺠﺎری
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻓﮭﺮﺳﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت ﺑﯿﻤﮫ ﺳﻼﻣﺖ
طﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﮫ در ﯾﻮﻧﺎن ،ھﺮ ﯾﮏ از اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﮫ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﮫ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﻮﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﮫ ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ در ﻓﮭﺮﺳﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت ﺑﯿﻤﮫ ﺳﻼﻣﺖ اروﭘﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ )اﻋﻢ از ﮐﺎرﻣﻨﺪ،
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ،ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮ ،اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﯿﺰ ﮐﻮدﮐﺎن( ﺑﮫ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺎرت ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺗﺎ در ﻗﺎﻟﺐ دﻓﺘﺮﭼﮫ ﺑﯿﻤﮫ آن
را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻓﻌﺎل در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ،ﺗﺠﺎرت ،ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد ﺷﺎﻣﻞ ھﻨﺮﻣﻨﺪان ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﺣﺴﺎﺑﺪاران و
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﮫ ای ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﮐﺸﺘﯽ
راﻧﯽ ،ﭘﺰﺷﮑﺎن و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ،اﭘﺮاﺗﻮرھﺎی وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﺗﺠﺎری ،ﻣﮭﻨﺪﺳﺎن ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﻓﺎ ﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺨﺶ
ھﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﺗﺠﺎر و ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ داوطﻠﺒﺎﻧﮫ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﮫ اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﮫ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ درﯾﻮﻧﺎن
ﻣﺮدان  ۶۵ﺳﺎل و زﻧﺎن  ۶٠ﺳﺎل ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﺪاﻗﻞ  ۴۵٠٠روز ﺣﻖ ﺑﯿﻤﮫ ،ﻣﺮدان  ۶٢و زﻧﺎن  ۵٧ﺳﺎل ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﺪاﻗﻞ
 ١٠ھﺰار روز ﺣﻖ ﺑﯿﻤﮫ ،ﻣﺮدان و زﻧﺎن  ۵٨ﺳﺎل ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﺪاﻗﻞ  ١٠۵٠٠روز ﺣﻖ ﺑﯿﻤﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﯿﻤﮫ
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺴﺘﻤﺮی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮫ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ دﺳﺖ ﮐﻢ  ١١٠٠٠روز ﺣﻖ ﺑﯿﻤﮫ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﮫ
ﭘﺮداﺧﺖ و ﻧﯿﺰ اﻓﺮادی ﮐﮫ در ﺳﻦ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ دﭼﺎر از ﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ ﺷﺪه و ﺣﻖ ﺑﯿﻤﮫ  ۴٠۵٠روز را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻓﺮد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮫ ای ﮐﻤﺘﺮ از  ۵۵ﺳﺎل داﺷﺘﮫ و ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮫ ﺣﺎل ﺗﻌﻠﯿﻖ در ﻣﯽ آﯾﺪ .ﮐﻤﮏ ھﺰﯾﻨﮫ
ھﺎی وﯾﮋه ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﮫ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺸﯽ اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ دﭼﺎر از ﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ و داﺋﻤﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻓﺮد ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪه
ﺑﺎﯾﺪ  ٣۵٠روز از ﺣﻖ ﺑﯿﻤﮫ  ۴ﺳﺎﻟﮫ را ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع از ﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﯾﻮﻧﺎن
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و درﻣﺎﻧﯽ در ﯾﻮﻧﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮی ھﻢ ﺑﮫ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﮭﺘﺮی دارﻧﺪ و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻧﺮخ ھﺎی ھﺮ ﺳﺎﻟﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ
اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دھﻨﺪ را اﻏﻠﺐ  IKAو ﯾﺎ ﺑﯿﻤﮫ دوﻟﺘﯽ ﯾﻮﻧﺎن ﺗﻌﮭﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﮭﺎﺟﺮان و ﺧﺎرﺟﯽ
ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﻮﻧﺎن وارد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﺮای ﮐﺎر و ﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻏﻠﺐ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮﺗﺮ
درﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﺗﺎ از ﺧﺪﻣﺎت در ﻣﮑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ھﻢ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺗﺮ ھﺴﺘﻨﺪ و ھﻢ از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﮭﺘﺮی ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ،ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﮐﺎدر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﺴﻠﻂ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﯾﻮﻧﺎن ﺣﺘﯽ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﮭﺎد ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎﯾﯽ و ﯾﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و
ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزش ھﺎی وﯾﮋه ای را ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ھﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﯾﻮﻧﺎن از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و ﺟﮭﺎن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و دوﻟﺖ
ﯾﻮﻧﺎن ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﺎل ارﺗﻘﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ اورژاﻧﺲ دوﻟﺘﯽ ﭘﺎ ﺑﮫ ﭘﺎی ﻣﺮاﮐﺰ
ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ در ﺣﺎل ﺑﺎزﺳﺎزی و اﺿﺎﻓﮫ
ﮐﺮدن ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ھﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ واﺣﺪ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﯿﺎر و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻦ راھﯽ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل
ﺑﮭﺒﻮد و ارﺗﻘﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻨﺪی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ھﺎ ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯿﻤﮫ ﺧﺼﻮﺻﯽ درﻣﺎن
ﺑﺴﯿﺎری از ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ھﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﻨﺪ از ﺑﯿﻤﮫ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﮫ ھﺎ
ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﮫ دوﻟﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ دوﻟﺘﯽ
ﯾﻮﻧﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻤﮫ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ھﻨﮕﺎم درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻮز اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎ اراﺋﮫ
ﻣﺪارک ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﮫ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﯿﻤﮫ ﺧﺼﻮﺻﯽ درﻣﺎن ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﮫ دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﺟﺒﺎری اﺳﺖ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﮫ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرت دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ دوﻟﺖ ﯾﻮﻧﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اراﺋﮫ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ
اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺨﺘﺺ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﮫ ﻓﻌﺎل در اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ اﺳﺖ.

١٤

ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮم و ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﻤﮫ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﯾﻮﻧﺎن ﺑﯿﻤﮫ ھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﺑﮫ طﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

١٥

اﻓﺘﺘﺎح ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﻌﺒﮫ دره ﺷﮭﺮ و ﺑﺎزدﯾﺪ دﮐﺘﺮ ﻧﻮرﺑﺨﺶ از واﺣﺪھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن اﯾﻼم
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز  ١٢:٠٩ -ﺷﻨﺒﮫ  ١٨ﻓﺮوردﯾﻦ ١٣٩٧
ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺷﻤﺎﻧﯿﻮز :دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ را در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪھﺎ
دﮐﺘﺮﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ھﻤﺘﯽ ،ﻋﻀﻮ ھﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﺗﺎج اﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﻌﺎون ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ و ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺘﺎﻧﯽ ھﻤﺮاھﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻧﻮرﺑﺨﺶ در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ھﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن
واﺣﺪھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮد و ﺑﮫ
ارزﯾﺎﺑﯽ روﻧﺪ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺮدم ﭘﺮداﺧﺖ.
وی در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﻌﺒﮫ دره ﺷﮭﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺮﯾﻒ ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪﮔﺎن و
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ،اظﮭﺎر داﺷﺖ :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﻌﺒﮫ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در دره ﺷﮭﺮ زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎز ارﺗﻘﺎء
ﺧﺪﻣﺎت و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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