گزارش عملکرد سال  (( 4931سال دولت و ملت  ،همدلی و هم زبانی))
عنوانربانهم :گزارش چهارمین نشست کمیته سیاستگذا ری اقنون انطباق خدمات بهدا شتی ردمانی با موازین شرعی

اترخی جلسه31/8/6:

چهارمین نشست کمیته اقنون انطباق دااگشنه علوم زپشكی لرستان ربگزار شد
چهاارمین کمیتاه اقناون انطبااق دااگشنه رد ساال جااری ت ركارات دي ار اورش ساحی ر اضا دااگشنه و با اياور استااا کمیتاه و روساای مارساتا های ا ید ماادنی و اهدا ی خااآ اارم بااد روز چهار ا ه  6باان مااه

 31رد سالن اجتماعاات واوزه ركارات ربگازار گردكاد رد ایان نشسات ت ات امسا م و ا ا مین گراوناد رعاتات ار ارام و شاان ترانات ان اان را رد اسارای ردرات اقناون انطبااق تاروری دانسات و
گفات :رد آاك ن تاروم و رواكاات ارب اه ( ) رب رعاتات ار ارام و شاان ترانات ان اان ات یااد ماكاوان شااده ارات و رااو ا دم ت ما تای ارات خدا ونااد شاال ماال ما تارده ارات و رعاتات اقناون
انطبااق مط ا ش شار اسا م و مااذاط م ا اناي كااد ان انی و ترانات ردار ارات و خاادنت ت ا دم را باكااد ت اوم ای ا اام ااد م ا ی از ترانات ان اان اه كاساته نداود و نناوان خاادرتمزار ا دم با اتی
رباساس وظيفه ای مطالبات و خوارت دم ارت متنارط با ات یدات مقام معظم رهبری و قوانین شر اس م ا ام د م وی رد اداهم سخنانش گفت :باكاد بااور و ا د بي ای رد ما وااود یاكاد ات
اقناون انطبااق يااش كا ااد و شت اكی رد شاان ميونات اسا ی ار ااد ساود يارا ترانات ان اان جاك رااه وامكای رد دیان ما دارد و رعاتات ن رد واقاا ار ارام ت ایان جاك رااه ارات رد اداهم ایان جلساه نماتنااد ان
مارساتا های اتات اد ماادنی و اهدا ی خااآ ت ارا گزارشاات خاود ا راماون رطاا اشا اامت اوم ت اقناون انطبااق رد مارساتا های اوه نمودنااد رد یاكاان ایان نشسات دي ار ساحی ناو ربکار ماادآان را ربای
تيااش و اسارای اقناون انطبااق رد مارساتان اه ا ا ی م ام دانسات و گفات :ناو ربکار ماادآان ربای اج ار و تياول و اسارای ربانهم اهی اقناون انطبااق ر ایار م ام ارات و اگار اراده ساود ای اوا م خودماان
قسمت اهی اسظم مخ ا ت مان را حل ك م و باكد ت بهام نبود و كا کمبود ام ااانت كا م یا نبودن زآ ساخت اه از بار مسوولیت شام خالی سود جلسه کمیتاه با ویاوتک كاو میاوت رد ماورد الازام مارساتا های ا
هك ت ت یه فیلم مستند از اسرای اقنون انطباق با هم ااری روابط عمو ی رد اولین مكصت ت یاكان رسید مزم ت ذتر ارت کمیته انطباق خدمات بهداشتی ردمانی با موازین شرعی و اس ی ت منظور سیاساتگذا ری
رد این ا ت صورت دوره اكی و با دستور كار ربرسی اقدا مات مارستا ها رد رطا مخ ا ت شیپ روی این اقنون رد مارستا های استان ربگزار ی سود

