ٍیضُ هطالعِ ّوکاراى ،هؾاٍراى ٍ درهاًگزاى
طزح جاهع بیوِ هکول

عالهت رٍاى ایزاى ( هْز )
ٔطاٚس ،ٜتطخیص ،دسٔاٖ ،آٔٛصش  ٚواسٌاٜ

ایٗ عشح دس لاِة لشاسدادٞای ٌشٞٚی  ٚا٘فشادی ٔی تاضذ  ٚدسصٛست ػمذ لشاسداد
سشپشست خا٘ٛاد ٕٝٞ ،ٜاػضای خا٘ٛاد ٜا ٚسا تحت پٛضص لشاس خٛاٞذ داد.
ٌستشدٌی ایٗ عشح دس سشاسش وطٛس ایشاٖ ٔی تاضذ.
عالهت رٍاى یک جاهعِ هْوتزیي عاهل پیؾزفت ّوِ جاًبِ آى کؾَر هی باؽذ.
ًَیغٌذُ ٍ طزاح پزٍصُ:
احٕذ اخٛاٖ ػغاس
تاصی دسٔاٍ٘ش  ٚپژٞٚطٍش حٛص ٜوٛدنٛ٘ ،خٛاٖ  ٚخا٘ٛادٜ
هجزی طزح:
گزيٌ آمًسشی ي پژيَشی مىشًر َىز ي رياوشىاسی مُز
ي کاوًن آگُی ي تبلیغات اودیشٍ سبش
تا ٔدٛص سسٕی اص ٚصاست فش ٚ ًٙٞاسضاد اسالٔی وطٛس  /ضٕاسٔ ٜدٛص30/13571/556 :
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هقذهِ:
اص آ٘دایی و ٕٝٞ ٝفعاالن ي متخصصان شاخٍ سالمت ريان ٔیذا٘یٓ ،یىی اص دغذغٞ ٝا  ٚوٕثٛدٞاای
سضتٞ ٝای سٚا٘طٙاسی  ٚدسٔاٟ٘ای ٚاتست ٝت ٝآٖ ،بیمٍ َا ي تامیه َشیىٍ َاا ررمااوی مزااعاان مای
باشد.گزٍُ عالهت رٍاى ایزاىپس اص ساِٟا پژٞٚص  ٚعی ٔسیشٞای اداسی  ٚساصٔا٘ی تٛا٘ست ٝاست ایٗ آسصٚی
دیشی ٝٙسا ٔحمك ٕ٘ایذ.
أا تا تٛخ ٝت ٝپیٍیشی ٞای تسیاس ٕ٘ایٙذٌاٖ ٔدّس ،واسٌضاساٖ دِٚات  ٚفؼاا ٖ ضاثىٞ ٝاای تیٕا ٝای
وطٛسٛٙٞ ،ص ٞیچ ٌ ٝ٘ٛاتفاق ٕٟٔی اص سٛی دِٚت ٞای ٔحتشْ سخ ٘ذاد ٜاست ٕٞ ٚچٙاٖ ایاٗ عیاو ٚسایغ
تطخیصی  ٚدسٔا٘ی دس ایشاٖ ٔحش ْٚاص خذٔات پًشش َا بیمٍ ا ريلتی ٔی تاضٙذ.
٘ثٛد تیٕٞ ٚ ٝضیٞ ٝٙای تا ی ٔطاٚس ٚ ٜدسٔاٟ٘ای غیش داسٚیی تاػث ٌشدیذ ٜاست و ٝاستمثاَ اص تٕاأی
ضاخٞ ٝای سٚا٘طٙاختی دس پاییٗ تشیٗ سغح ٕٔىٗ لشاس ٌیشد .اص سٛی دیٍش دسٔاٍ٘شاٖ حاٛص ٜساالٔت سٚاٖ
٘یض اص ٘ثٛد ایٗ ٘ٛع پٛضص تیٕ ٝای آسیثٟای ضغّی تسیاس دیذ ٜا٘ذ.
حاَ آ٘ىٔ ٕٝٞ ٝا ٚالو ٞستیٓ تؼشفٞ ٝای ایٗ فؼاِیت ٔ ٟٓدس ایشاٖ تشای ٔذت صٔاٖ  45دلیما ٝتسایاس
ٔتفاٚتٕی تاضذ  ٚاوثشیت ٕٞىاساٖ سٚا٘طٙاس تا تؼشفٞ ٝاییٍا ٜوٕتش ٌ ٚا ٜتیطتش ،فؼاِیت ٔی وٙٙذٞ .ش چٙاذ
و ٝتؼشفٔ ٝطاٚس ٜیه واسضٙاس ،واسضٙاس اسضذ  ٚدوتشا تؼشیو ضذ ٜاست .أا دس ٔىاٟ٘ای ٔختّو (ٔٙاعك)
 ٚضٟشستاٟ٘ای وطٛس ایشاٖ تٕشوض ثاتتی ٚخٛد ٘ذاضت ٝاست.
دس ٔسیش ٍ٘ا ٜخٛد ت ٝایٗ ٘ىت٘ ٝیض تایذ تٛخ ٝداضت ٝتاضیٓ ،آٖ دست ٝاص ٔاشاخؼیٗ وا ٝدس حااَ حاراش
پزیشش ٔٙغمی اص حضٛس ٘ضد یه ٔطاٚس  ٚدسٔاٍ٘ش سا داس٘ذ ٘یض ت ٝدِیُ ٘یاص ت ٝتؼذاد خّسات ٔتؼذد دس خٟت
تىٕیُ دسٔاٖ خٛدٌ ،اٞی تخاعش ٞضیٞ ٝٙای تا ٌ ٚا ٜد یُ دیٍش ،دسٔاٖ خٛد سا سٞا واشد ٚ ٜایاٗ ٔٛراٛع
ِغٕات تسیاسی ت ٝخأؼٔ ٝطاٚساٖ  ٚدسٔاٍ٘شاٖ حٛص ٜسٚا٘طٙاختی ٚاسد ٔی وٙذ.
اص سٛی دیٍش ريش َا اذب ي باساریابی رر حًسٌ رياوشىاختی تسیاس سخت ٘ ٚیاض تٛخیا ٝعاشح
ٞای تخصصی ،واسٌاٞ ٜا ،سثه ٞای دسٔا٘ی  ٚغیش٘ ٜیض تشای یىاٖ یىاٖ ٕٞىاساٖ  ٚدسٔاٍ٘شاٖ تسیاس دضٛاس ٚ
پیچیذ ٜاست  ٚت ٝخشات ٔی تٛاٖ ٌفت سٚا٘طٙاساٖ ٕٞ ٚىاساٖ ٔشتثظ تا ٔٛرٛع دسٔاٟ٘ای غیش داسٚیی آ٘مذس
دسآٔذ ٘ذاس٘ذ و ٝتتٛا٘ٙذ اص ٔتخصصاٖ  ٚواسضٙاساٖ فشٚش تٟش ٜتثش٘ذ .تش ایٗ اساس ٘تیدٔ ٝیٍیشیٓ و ٝعثك
آٔاس ،ضاخص سرایت ضغّی سٚا٘طٙاساٖ دس پائیٗ تشیٗ سغح ٕٔىٗ ٘سثت تٔ ٝطااغُ دیٍاش دس ایاشاٖ لاشاس
داسد .دس صٛستی و ٝدس وطٛس آٔشیىا دٔٚیٗ ضاخص دسآٔذ اص آٖ ایٗ سضتٔ ٟٓٔ ٝی تاضذ.
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ٔ ٕٝٞا آٌاٞیٓ و ٝسخٗ دس ایٗ حٛص ٜتسیاس است  ٚتایذ تا ٌزضتٗ اص تشخی خٛاستٞ ٝای آسٔا٘ی ٔ ،سیش
سضذ التصادی سا تٞ ٌٝ٘ٛ ٝای ٔختّو (چٙذ ضغّ ٝتٛدٖ) عی وٙیٓ تا تتٛا٘یٓ دس حشف ٝضشیو سٚا٘طٙاسی پاا
تشخا تٕا٘یٓ.
ٌش ٜٚآٔٛصضی  ٚپژٞٚطی ٔٙطٛس ٟٔش تا پیٍیشی ٞای فشاٚاٖ  ٚعی ٔسیش اداسی تسیاس ساخت دس خٟات
دسیافت ٔدٛص عشح تخفیو تیٕ ٝسالٔت سٚاٖ ایشاٖ ،او ٖٛٙتٛا٘ست ٝاست ایٗ أش ٔ ٟٓسا ٔحمك ٕ٘ایذ  ٚسضذ
دس ایٗ أش ٔ ،ٟٓخض تا یاسی دستاٖ تٛإ٘ٙذ ٕٞىاساٖ ٌشا٘مذس ٔحمك ٕ٘یٍشدد.
دس ایٗ عشح عثك تش٘أ ٝصیش ٔیتٛا٘یذ سٚش ٞای ٔذیشیتی عشح بیوِ هکول عالهت رٍاى ایزاى (هْرز) سا
ت ٝدلت تشسسی ٕ٘اییذ.
 هٌؾَر اخالقررری طزح"عالهت رٍاى ایزاى"
 هٌؾَر اقتصررادی طزح"عالهت رٍاى ایزاى"
 هٌؾَر فزٌّگرری طزح"عالهت رٍاى ایزاى"
 هٌؾَر باسًؾغتگی طزح"عالهت رٍاى ایزاى"
 هٌؾَر تعاًٍررری طزح "عالهت رٍاى ایزاى"

هٌؾَر اخالقی طزح "عالهت رٍاى ایزاى"
ٔ ٕٝٞا ٔی دا٘یٓ سٚا٘طٙاساٖ ،أیٗ  ٚساصداس ٔشاخؼیٗ ٘ ٚیض دِسٛص سالٔت سٚا٘ی اختٕاػی ٔی تاضاٙذ ٚ
دس ٔمایس ٝتا تشخی سضتٞ ٝای پضضىی ٔؼتمذیٓ دس صٛست سالٔت سٚا٘ی وأُ یه خأؼ ،ٝسٚا٘طٙاسااٖ
تٟتش  ٚتیطتش ٔیتٛا٘ٙذ اسائ ٝخذٔات ٕ٘ایٙذ  ٚایٗ ٟٔآ ٔحماك ٕ٘یطاٛد ٍٔاش اص عشیاك فشٙٞاً سااصی
ٔٙاسة  ٚسفتاس صحیح اص سٛی یه سٚا٘طٙاس ٕٞ ٚىاسا٘ص ،دس ٔسیش تشٚیح فشٔ ًٙٞطاٚس.ٜ
اص ایٗ س ٚاػتماد تٛ٘ ٝع فؼاِیت ،تا سفتٗ دا٘ص سٚص ،حضٛس دس واسٌاٞ ٜای تخصصی ساص٘ذ ٜاسااتیذ ،تاٝ
سٚص ٕ٘ٛدٖ دا٘ص سٚا٘طٙاختی  ٚتسیاسی اص ایٗ دست ٔی تٛا٘ذ سش ِٛحٙٔ ٝطٛس اخاللای ٌاش ٜٚخاا٘ٛادٜ
تضسي سالٔت سٚاٖ ایشاٖ تاضذ.
تٕٞ ٝیٗ دِیُ ٌش ٜٚسالٔت سٚاٖ ایشاٖ تشآٖ است تا اص عشیك استثاعات اسصضٕٙذ خٛد تا اساتیذ تشخستٝ
داخّی  ٚخاسخی ت ٝعٛس ٔذا ْٚواسٌاٞ ٜای تخصصی تشٌضاس ٕ٘ایذ ٔ ٚیذا٘یٓ وٞ ٝضیٞ ٝٙای ایاٗ واسٌااٜ
ٞا دس صٛست پاییٗ تٛدٖ ٔثّغ  ٚتا تٛدٖ ویفیت ٔی تٛا٘ذ ایٗ خٛاست ٝسا ت ٝعٛس فشاٌیش ،اخشایی ٕ٘ایذ.
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ٕٞىاسی پیٛستٌ ٝش ٜٚسالٔت سٚاٖ ایشاٖ تا ساصٔاٟ٘ای سٚا٘طٙاسی وطٛس  ٚا٘دٕٗ ٞای فؼااَ ٕٞچٙایٗ
اساتیذ ٔغشح دا٘طٍاٞی دس ایٗ صٔیٔ ،ٝٙحیظ ٔٙاسة تشای سسیذٖ ت ٝآسٔاٖ ٔزوٛس سا س ٚ ُٟساحت ٔی
ٕ٘ایذ.
رٕٙاً دس ایٗ عشح ٔشاخؼیٗ استثاط ٔستمیٓ تا تاصسسیٗ عشح سالٔت سٚاٖ داس٘ذ  ٚدس ایٗ ٔیاٖ اص عشیك
ستث ٝتٙذی تخصصی  ٚتّفیك ٘ظشات ٔاشاخؼیٗ ،سااِیا٘ ٝتا ٝتشتاشیٗ ٞاای سضات ٝضاشیو سٚا٘طٙاسای ٚ
دسٔاٟ٘ای غیش داسٚیی ٔثاِغ چطٓ ٌیشی ت ٝػٛٙاٖ پاداش حسٗ ا٘داْ واس پشداخت خٛاٞذ ٌشدیذ.

هٌؾَر اقتصادی طزح "عالهت رٍاى ایزاى"
ٕٞاٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝدس ٔمذٔ ٝروش ضذ ،خزب ٔشاخغ  ٚفش ًٙٞساصی ػٕٔٛی ،وااسی اسات تسایاس دضاٛاس ٚ
٘یاصٔٙذ ٕٞىاسی ٔتخصصیٗ التصادی  ٚفؼا ٖ تاصسٌا٘ی  ٚتاصاسیااتی  ،وا ٝایاٗ أاش تاشای یىااٖ یىااٖ
سٚا٘طٙاساٖ دس وطٛس ٔا ٔیسش ٕ٘ی تاضذ.
تٕٞ ٝیٗ دِیُ گزٍُ عالهت رٍاى ایزاى تا ٕٞىاسی ٔتخصصاٖ  ٚاساتیذ دا٘طٍاٞی دس سضتٞ ٝای تاصسٌا٘ی
 ٚفشٚش تٛا٘ست ٝا٘ذ ٔسیش تسیاس ٔٙاسثی دس خٟت خزب ٔشاخؼیٗ تشای ٔا فشا ٓٞآٚس٘اذ  ٚآٖ دسات ٝاص
وسا٘ی و ٝاص عشیك ٌشٔ ٜٚا خزب ٌشدیذ ٜا٘ذ ساِیاٖ ساَ است و ٝتا ػّ ْٛسٚا٘طٙاسی آضاٙا ٞساتٙذ ٚ
فشٔ ًٙٞشاخؼ ٝتٔ ٝطاٚس ٜسا داسا ٔی تاضٙذ .اص ایٗ س ٚاص اتتذای لشاسداد ،ضإا ٔای تٛا٘یاذ تاا ٔاشاخؼیٗ
خذیذ ٕٞشا ٜضٛیذ  ٚدسآٔذی ٔتفاٚت سا تدشتٕ٘ ٝاییذ.
رٍش کار طزح تخفیف بیوِ هکول عالهت رٍاى ایزاى بِ شرح زیر هی باشذ:
ٞش ساِ ٝتیٌٕ ٝزاساٖ تسیاسی سا ٔی تیٙیٓ و ٝتا تٟشٌ ٜیشی اص خذٔات ضشوتٟای ٔختّؤ ،ای تٛا٘ٙاذ اص
تخفیفات ٚیژ ٜدس سضتٞ ٝای ٌ٘ٛإٌٞ ٖٛچ ٖٛد٘ذا٘پضضىی تٟشٕٙٞذ ٌشد٘ذ .أا دس حشف ٝسٚا٘طٙاسی ایٗ
ٔٛرٛع ضىُ ٍ٘شفتٔ ٚ ٝا ت ٝػٛٙاٖ اِٚیٗ ٌش ٜٚسالٔت سٚاٖ دس ایشاٖ  ٚتا ٕٞىااسی تٕاأی ػاللٕٙاذاٖ
(ٕٞىاساٖ) ٔدٛص ٞای صْ سا دسیافت ٕ٘ٛد ٜایٓ  ٚفؼاِیت خٛد سا آغاص وشد ٜایٓ.
ضٕا ت ٝػٛٙاٖ یه سٚا٘طٙاس ٔٛظو ت ٝػمذ یه لشاسداد تا گزٍُ عالهت رٍاى ایزاىٔی تاضایذ .اص ایاٗ سٚ
ٌش ٜٚسالٔت سٚاٖ ایشاٖ ضٕا سا ت ٝساصٔاٟ٘ا  ٚضشوتٟای عشف لشاسداد خٛد ٔؼشفی ٔی ٕ٘ایاذٕٞ .چٙایٗ
ایٗ ٔشاخؼیٗ ت ٝدِیُ ٘یاص ت ٝتٟشٕٙٞذی اص خاذٔات تخفیفای دفتشچاٞ ٝاای ساالٔت سٚاٖ ،تا ٝد٘ثااَ
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٘ضدیىتااشیٗ ٔشوااض تاأ ٝحااُ واااس  ٚیااا سااى٘ٛت خااٛد ٔیٍشد٘ااذ  ٚاص عشیااك ٚب سااایت سساإی
ٌش www.salamatravan-iran.irٜٚتٔ ٝطاٚساٖ عشف لشاسداد دستشسی پیذا ٔی وٙٙذ.
ٕٞچٙیٗ عشح ٞایتخفیفی  -بیمٍ ا ٔا ت ٝس ٝلسٕت وّی :طالیی – وقزٌ ا – عماًمی تمسایٓ
ضذ ٜاست ٞ ٚش فشد عشف لشاسداد (ٔشاخغ) یه دفتشچ ٝسالٔت سٚاٖ تٕٞ ٝشا ٜداسد وا ٝدس سٚی آٖ واذ
ضٙاسایی ٟٔ ٚش تضٕیٗ عشح (ٌِٛٛٞشاْ) ٔٛخٛد ٔی تاضذ  ٚت ٝتؼذاد ٘یاص ،خّسات ٔداصٔ،شاخؼاٖ دس آٖ
دفتشچ ٝتشٌٚ ٝخٛد داسد .یؼٙی ٞش ٔشاخغ فمظ ت ٝتؼذاد تشٌٞ ٝای دفتشچ ٝخٛد ٔای تٛا٘اذ ٔشاخؼا ٝتاا
تخفیو داضت ٝتاضذٔ .اتمی خّسات دسٔا٘ی تایذ ت ٝصٛست آصاد ٔحاسثٌ ٝشدد.
اص ایٗ سٕٞ ٚىاساٖ ،سٚا٘طٙاساٖ  ٚدسٔاٍ٘شاٖ ٔٛظو ٞستٙذ دس ٞش خّس ٝیه تشٌ ٝسا تىٕیُ  ٚدستٛسات
خٛد سا تشای ٔشاخغ دس آٖ تٛٙیسٙذ  ٚدس پایاٖ ٘یض تشٌ ٝسا ٟٔش  ٚأضاء ٕ٘ایٙذ.
ٕٞچٙیٗ ٕٞىاساٖ ٔٛظو ٞستٙذ عثك خذا َٚصیش تخفیو ٔٙذسج دس خذ َٚسا تٔ ٝشاخغ اسائٕ٘ ٝایٙاذ ٚ
دس صٛست ػذْ سػایت اسائ ٝتخفیو ٔٙذسج تخّو ایطاٖ پیٍشد لضایی داسد.
تٛخ ٝآ٘ى ٝتؼشف ٝدس ٘ظش ٌشفت ٝضذ ٜتشای ٔشاخؼیٗ دس ٔذت صٔااٖ  45دلیما ٝتاش اسااس پایا ٝلیٕات
خذِٚی ٔدضا ٔؼیٗ ٌشدیذ ٜاست.
جذاٍل هربَط بِ ًَع قرارداد هراجعیي:
دسصذ
تخفیو

تؼذاد ٔشاخؼات دس
ٞش ٔاٜ

پزیشش خا٘ٛادٜ

عالییٌ-شٞٚی-ساصٔا٘ی

45

12

تا دفتشچ ٝداسد

عالیی-ا٘فشادی-ساصٔا٘ی

40

12

٘ذاسد

عالیی-ا٘فشادی-خا٘ٛادٜ

35

12

تا دفتشچ ٝداسد

عالیی-ا٘فشادی-یه ٘فشٜ

35

12

٘ذاسد

دسصذ
تخفیو

تؼذاد ٔشاخؼات دس
ٞش ٔاٜ

پزیشش خا٘ٛادٜ

٘مش ٜایٌ-شٞٚی-ساصٔا٘ی
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٘مش ٜای-ا٘فشادی-ساصٔا٘ی
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٘ذاسد
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8

٘ذاسد

٘ٛع عشح

٘ٛع عشح

طزح جاهع بیوِ هکول عالهت رٍاى ایزاى(هْز)

دسصذ
تخفیو

تؼذاد ٔشاخؼات دس
ٞش ٔاٜ

پزیشش خا٘ٛادٜ

ػٕٔٛیٌ-شٞٚی-ساصٔا٘ی

35

4

تا دفتشچ ٝداسد

ػٕٔٛی-ا٘فشادی-ساصٔا٘ی

30

4

٘ذاسد

ػٕٔٛی-ا٘فشادی-خا٘ٛادٜ

25

4

تا دفتشچ ٝداسد

ػٕٔٛی-ا٘فشادی-یه ٘فشٜ

20

4

٘ذاسد

٘ٛع عشح

تَجِ آًکِ دفتزچِ ّز فزد دارای عکظ هی باؽذ ٍ افزادی کِ پذیزػ خاًَادُ آًْا تاییذ گزدیذُ اعت بِ تعذاد
ًفزات خاًَادُ خَد دفتزچِ عکظ دار ٍ هْز دار بایذ ّوزاُ داؽتِ باؽٌذّ .ری هزاجعری ًوری تَاًرذ برا
دفتزچِ فزد دیگزی ٍیشیت گزدد.
تَجِ داؽتِ باؽیذ کِ ؽوا بِ عٌَاى هجزی طزح هحغَب گزدیذُ ٍ پظ اس عقذ قزارداد هَظرف برِ رعایرت
ًکات سیز هی باؽیذ.
ً صب تابلَ "ایي کلیٌیک طرف قرارداد بیوِ سالهت رٍاى ایراى (هْر) هی باشذ".
ً صب تابلَ تعرفِ ٍ جذٍل سالهت رٍاى ایراى (هْر) با هْر ٍ َّلَگرام سِ بعذی.
 کٌترل دفترچِ ٍ تطابق عکس با فرد هراجعِ کٌٌذُ.
 کٌترل تاریخ اتوام قرارداد در رٍی دفترچِ.
 کٌترل سالهت دفترچِ (هخذٍش ًبَدى).
 برخَرد هٌاسب با هراجعیي.
 اعوال تخفیف طبق ًَع قرارداد هراجعیي کِ رٍی جلذ دفترچِ ًَشتِ شذُ است.
 رعایت ًَبت تعییي شذُ ٍ ارائِ خذهات هساٍی با هراجعیي آزاد.
 بازدیذ از سایت بِ صَرت دٍرُ ای در جْت اطالع رساًی ّای هْن ّوکاراى.
 تٌظین فرم شکایت در صَرت هشاّذُ ّرگًَِ تخلف از سَی پرسٌل گرٍُ سالالهت رٍاى
ایراىّ ،وکاراى یا هراجعیي( .ایي فرم هحرهاًِ هی باشذ).

طزح جاهع بیوِ هکول عالهت رٍاى ایزاى(هْز)

ضوٌاً جذٍل هربَط بِ تعرفِ در زهاى عقذ قرارداد برای کارشٌاساى ،کارشٌاساى ارشذ ،دکترای
تخصصی ٍ ًیس درجات باالتر ارائِ هی گردد ٍ هَظف بِ ًصب آى در کلیٌیک ٍ هحل کار خَد
هی باشیذ.
جذٍل تعرفِ فعالیت آزاد هشاٍرُ

جذٍل تعرفِ فعالیت آزاد درهاى غیر دارٍیی (بازی درهاًی ،کاردرهاًی ،گفتار درهاًی ٍ )...

هزاجعِ بِ کاًال تلگزام ٍ یا تواط با ؽوارُ 730 – 77723077

هٌؾَر فزٌّگی طزح "عالهت رٍاى ایزاى"
ٔ ٕٝٞا ٔیذا٘یٓ فش ًٙٞساصی دس ٞش ٔٛرٛػیٕٟٔ ،تشیٗ ػأُ خزب  ٚتشٚیح ػّ ْٛتخصصی ٔی تاضاذ.
اص ایٗ سٌ ٚش ٜٚسالٔت سٚاٖ ایشاٖ (ٟٔش) تا تٟشٌ ٜیشی اص تٛا٘ایی تسیاس تا ی خٛد ٕٞ ٚىاسی اسصضٕٙذ تسیح،
ٚصاست وطٛس ،ضٟشداسی ٞا  ٚساصٔاٟ٘ای ٔشدْ ٟ٘اد (سٕٗ) تٛا٘ست ٝاست تش٘أٞ ٝای تسیاسی دس لاِة خطٟٙا،
تِٛیذات فشٍٙٞی ،خٞ ًٙای ضادی  .. ٚخٟت تا تشدٖ دا٘ص سٚا٘طٙاختی ٔاشدْ تاذٚیٗ ٕ٘ایاذ وا ٝعثاك
تمٛیٓ ضٕسی  ٚلٕشی دس ٔٙاسثت ٞای ٔختّو لاتُ اخشا ٔی تاضاٙذ .اص ایاٗ سٕٞ ٚىااساٖ  ٚػاللٕٙاذاٖ تاٝ
حٛصٞ ٜای فشٍٙٞی ٔی تٛا٘ٙذ تا ػضٛیت سایٍاٖ دس ایٗ سٕٗ ٞا یاسی سساٖ ٔا تاضٙذ.
هٌؾَر باسًؾغتگی طزح "عالهت رٍاى ایزاى"
دغذغ ٝای ٔ ٟٓتشای ٕٞ ٕٝٞىاساٖ حٛص ٜسالٔت سٚاٖ ،تاص٘طستٍی  ٚتیٕٞ ٝاای تىٕیّای دسٔااٖ ٞاای
تیٕاسستا٘ی ٔی تاضذٔ .ا٘ٙذ تیٕٞ ٝای تىٕیّی سالٔت خسٓ  ٚغیش.ٜ
اص ایٗ س ٚتیٕی ٔتطىُ اص ٔطاٚساٖ حمٛلی  ٚخٕؼی اص ٕ٘ایٙذٌاٖ ٔدّس دس حاَ پیٍیشی ایٗ أش ٟٔآ
ٔی تاضٙذ  ٚایٗ ٔسیش تا ٕٞشاٞی ٕٞ ٚىاسی ػضیضاٖ دِسٛص دس سپا ٜپاساذاساٖ ا٘ماالب اساالٔی  ٚتسایح دس
ٔسیش پیٍیشی لشاس داسد.

طزح جاهع بیوِ هکول عالهت رٍاى ایزاى(هْز)

اص سٛی دیٍش تش ایٗ تاٚس ٞستیٓ و ٝضغُ  ٚحشف ٝسٚا٘طٙاسی  ٚدسٔاٟ٘ای غیاش داسٚیای تایاذ دس خشٌاٝ
ٔطاغُ سخت لشاس ٌیشد تا یه سٚاٖ دسٔاٍ٘ش تتٛا٘ذ دس سٗ ٔٙاسة خایٍا ٜتاص٘طستٍی ضغّی خٛد سا تثثیات
ٕ٘ایذ.
ٕٞچٙیٗ تؼذاد تسیاسی اص ٕ٘ایٙذٌاٖ ٔحتشْ ٔدّس دس ایٗ ساستا پیٍیش عشح ٔزوٛس ٔی تاضاٙذ  ٚأیاذ
است دس آیٙذ ٜای ٘ضدیه اص سٛی گزٍُ عالهت رٍاى ایزاى (هْز) ٔحمك ٌشدد.

هٌؾَر تعاًٍی طزح "عالهت رٍاى ایزاى"
خأؼ ٝدِسٛص سٚاٖ دسٔاٍ٘شاٖ ،ساِٟاست و ٝدس وطٛس ایشاٖ ٔطغ َٛفؼاِیت ٞستٙذ ٔ ٚتاسفا٘ٞ ٝیچ ٌٝ٘ٛ
خذٔات سفاٞی دس ایٗ ساستا تشایطاٖ تؼشیو ٘طذ ٜاست.
ایٗ ساصٔاٖ ٔشدْ ٟ٘اد تا تٛوُ تش خذا٘ٚذ ٔٙاٖ ٕٞ ٚىاسی پشس ُٙدِساٛص دس ٚصاست تؼاا ،ٖٚوااس  ٚسفااٜ
اختٕاػیذس حاَ پیٍیشی  ٚسا ٜا٘ذاصی ،تؼا٘ٚی ٞای سفاٞی سٚا٘طٙاساٖ ٕٞچ ٖٛتؼا٘ٚی ٔصشف  ٚتؼا٘ٚی ٔسىٗ
تشای خأؼٚ ٝسیغ ٕٞىاساٖ سٚاٖ دسٔا٘ی وطٛس ٔی تاضذ  ٚأیذ اسات دس آیٙاذ ٜای ٘ضدیاه تتاٛا٘یٓ اص ایاٗ
عشیك خذٔت ٌزاس ضایست ٝای تشای ٕٞىاساٖ خٛد دس ٔدٕٛػ ٝعالهت رٍاى ایزاى (هْز) تاضیٓ.

ّوکار گزاهی آگاُ باؽیذ با تَجِ بِ قزاردادّای هکتَب ؽذُ تا ایي سهاى گزٍُ
عالهت رٍاى تعذاد ّ 057شار ًفز خاًَادُ را تحت پَؽؼ دارد ٍ ایي تعذاد ظزف دٍ
هاُ آیٌذُ بِ  07هیلیَى ًفز در کؾَر خَاّذ رعیذ.

طزح جاهع بیوِ هکول عالهت رٍاى ایزاى(هْز)

کالم آخزپزعٌل"عالهت رٍاى ایزاى" ایي چٌیي اعت:

عز سد اس پؾت ابزّا خَرؽیذ
باغ ٍ بغتاى دٍبارُ سیبا ؽذ
فصل عزها ٍ بزف ٍ باد گذؽت
هَقع گزدػ ٍ تواؽا ؽذ
در چوي بز درخت گل بلبل
ٍُ چِ ؽیزیٌتزاًِای دارد
ّغت خؾٌَد ٍ ؽادهاى سیزا
ٍطٌی ،آؽیاًِای دارد
کَدکاى ایٌشهیي ٍ آب ٍ َّا
ایي درختاى کِ پزگل ٍ سیباعت
باغ ٍ بغتاى ٍ کَُ ٍ دؽت ّوِ
خاًِ ی ها ٍ آؽیاًِی هاعت
دعت بِ دعت ّن دّین بِ هْز
هیٌْخَیؼ را کٌین آباد
یار ٍ غنخَاریکذگزباؽین
تا بواًین خزم ٍ آساد

ٔٙتظش استمثاَ ضٕا ػضیضاٖ ٞستیٓ  ٚأیذ است تا اسائ٘ ٝظشات ،عشح ٞا  ٚا٘تمادات خٛد ٔسیش ٕٛٞاس ی
سا تشای سسیذٖ ت ٝایٗ دست آٚسد ٔ ٟٓدس سشاسش ایشاٖ اسالٔی خٛد تساصیٓ.
پُ ٞای استثاعی ٔا:
021 – 22599215 – 22599209 – 77265472 – 77032470 - 77278811 – 77496070
09363008032 – 09106965010
 www.salamatravan-iran.irسایت دس حاَ عشاحی ٔی تاضذ

