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غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن -زئیع لن ٜٛلهنبینین ٝثنب
اؾبز ٜث ٝثسخی فهب غبشی ٞنبی زغنب٘ن ٝای پنینسأنٖٛ
زغیدٌی ٞبی دغتٍب ٜلهبیی اشرّٕ ٝثنسرػنتن ٝغنبشی
ثسخی الدأب ٘ظیس اػتكبة غرای ٔتٕٟبٖ یب ٔحىٔٛنبٖ
ٛٔ ٚازدی اش ایٗ دغت تبوید وسد و ٝایٗ فهبغبشی ٞنب
 ٚفؿبزٞبی زغب٘ ٝای ػت ٜٚثس ایٙىٚ ٝقنف ٔنزنسٔنب٘نٝ
دازدٞ ،یچ تبحیسی ثس وبز ل ٜٛلهنبینین ٝدز زغنیندٌنی
ػبدا٘ ٝث ٝدػبٚی ٘نٛاٞد داؾت.ثٌ ٝصازؼ ایس٘ب اش لنٜٛ
لهبیی ،ٝآیت اهلل قبدق آٔنّنی ازینزنب٘نی دزرنّنػنٝ
ٔػئٛاٖ ػبِی لهبیی ،اظٟبزوسد ۴يجك لب٘ ٖٛاغبغی ،لٜٛ
لهبییٔ ٝسرغ تظّٕب  ٚؾىبیب ٔسدْ اغت  ٚزغیدٌی
ػبدا٘ ٝث ٝؾىبیب  ٚدػبٚیٚ ،ظینفن ٝذاتنی دغنتنٍنبٜ
لهبیی اغت و ٝایفبی ایٗ ٚظیف ٝثنٔ ٝنمندٔنبتنی ٘نینبش
دازدٚ .ی افصٚد٘ ۴ىت ٝای ؤ ٕٝٞ ٝب ٔی دا٘یٓ ایٗ اغنت
وٌ ٝبٞی دز ٔػیس زغیدٌی ٞنبی لهنبینی ینب ارنسای
احىبْ ،تتؼ ٔیوٙٙد ٔٛا٘ؼی ایزبد وٙٙد و ٝدز دٚزاٖ
ٔب یىی اش ثصزٌتسیٗ ایٗ تتؼٞب ،دخبِت ٞبی اقحنبة
لدز  ٚوؿٛزٞبی ثیٍب٘ ٝاش يسیك زغب٘ٞ ٝب ،غبشٔبٖ ٞنب
ٟ٘ ٚبدٞبیی اغت و ٝدز ٚالغ ٕٞچ ٖٛاثنصازٞنبینی ثنسای
وؿٛزٞبی اغتىجبزی ػُٕ ٔیونٙنٙند.آینت اهلل آٔنّنی
ازیزب٘ی ثب ثیبٖ ایٙى ٝزغب٘ٞ ٝب أنسٚش ٘نمنؽ ٔنٟنٓ ٚ
تبحیسٌرازی زا ایفب ٔی وٙٙد ،اظٟبزوسد ۴یىی اش ٘نمنؽ
ٞبی ٔٙفی ثسخی زغب٘ٞ ٝب دخبِت ٞبی ٘بثزب دز ٔػنینس
زغیدٌی ث ٝپس٘ٚدٞ ٜبی لهبیی اغت و ٝایٗ فهبغنبشی
ٞب دز قٛزتی وٛٔ ٝرت اختَ دز زغیدٌنی لهنبینی
ؾٛد ،رسْ اغت.زئیع ل ٜٛلهبیی ٝافصٚدٔ ۴تنبغنفنب٘ن ٝاش
آ٘زب و ٝوؿٛزٞبی غسثی ای ٍٝ٘ٛٙتبحیسا زغب٘ن ٝای زا
دز وؿٛزٞبی ٔنتّف ٔؿبٞد ٜوسد ٜا٘د ،تنتؼ داز٘ند
وٕٞ ٝیٗ تزسث ٝزا دز ٔٛزد رٕٟٛزی اغتٔی ٘یص ث ٝونبز
ٌیس٘د  ٚثس ٕٞیٗ اغبظ اش اثتدا ٞزٕب شینبدی ػنّنینٝ
ازوبٖ ٟ٘ ٚبدٞبی ٔ٘ ٟٓظبْ ٕٞچ ٖٛل ٜٛلهبیی ٚ ٝؾٛزای
ٍٟ٘جبٖ ثؼُٕ آٚزدٜا٘د.وٙد

وظر مشاير يزیر کشًر دربارٌ جایگاٌ
زوان در مىشًر حمًق شُريودی

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازنٔ -ؿبٚز ٚشینس وؿنٛز دز
أٛز ش٘بٖ  ٚخب٘ٛاد ٜدز ٚاوٙؽ ث ٝافسادی ون ٝرنبینٍنبٜ
ش٘بٖ دزٔنٙنؿنٛزحنمنٛق ؾنٟنس٘ٚندی زا لنبثنُ لنجنَٛ
ٕ٘یدا٘ٙدٌ،فتٚ ۴لتی اش یه ٚنؼیت ایدٜاَ ارتٕنبػنی
قحجت ٔیوٙیٓ،اشْ ٘یػت ث ٕٝٞ ٝالؿبز ٌ ٚسٜٞٚب دز
ته ته ٔٛازد تكسیح وٙیٓ.
فٟیٕ ٝفسٕٙٞدپٛز دز ٌفت  ٌٛ ٚثب ایػٙب ث ٝذوس ٔنخنبِنی
پسداخت  ٚاظٟبزوسدِ ۴صٔٚی ٘دازد دزتٕبْ ٔنٛاد لنب٘نٖٛ
اغبغیٚ،اض ٜش٘بٖ تىسازؾٛد ثّى ٝثبید دز فسایٙد تنحنمنك
اٞداف آزٔب٘یٔ ،ؼّ ْٛؾٛد و ٝثسای تغییس ٚنغ ٔنٛرنٛد
 ٚدغتیبثی ثٚ ٝنؼیت ًّٔٛة ،وداْ لؿس یب وداْ ثننؽ
٘یبش ث ٝتٛر ،ٝثس٘بٔ ٝزیصی ٚغسٔبینٌ ٝنرازی ثنینؿنتنسی
دازدٚ.ی افصٚدٚ ۴لتی ٞدفٍرازی ٔب دغتسغی ػبدا٘ ٝثنٝ
 ٕٝٞفسقت ٞب اغت،أىبٖ دازد ٘بچبز ثبؾیٓ دزفنسآینٙند
ت ش٘نبٖ زا
تحمك ایٗ ٞدف ،ثسخی ٌسٟٞٚب  ٚالؿبز ٔنخن ه
ٔٛزد تٛرٚ ٝیط ٜلساز دٞیٓ .ایٗ فسایٙد ارساغت ٘ٔ ٝنتنٗ
غٙد اِجت ٝدز ٔٛازدی و ٝتفبٞ  ٚبی ٚالؼی ثیٗ ش٘بٖ ٚ
ٔسداٖ ٚرٛد دازد  ٚثبید ٔٛزد ِحبٌ لساز ٌیسدٔ ،ػنأِنٝ
دیٍسی اغت.فسٕٙٞدپٛز دز پبیبٖ ثب ثیبٖ ایٙىٔ ٝؿىنت
 ٚتٍٙٙبٞبی ٔٛرٛد دزحٛش ٜش٘بٖ ثبید دزفسآیٙد حسونت
اش ٚنغ ٔٛرٛد ثٚ ٝنغ ًّٔٛة ٔٛزد تٛر ٝخبـ لنساز
ٌیسد،اظٟبزوسد ۴اٌسلسازثبؾد اق َٛلب٘ن ٖٛاغنبغنی ینب
غبیس اغٙبد ثبادغتی ٔخُ غٙد چؿٓ ا٘داشث٘ ٝنحنٛونبٔنُ
تحمك یبثد چبزٜای ٘دازیٓ رص ایٙىٍ٘ ٝبٚ ٜیطٜای ث ٝش٘بٖ
داؾت ٝثبؾیٓ.

اودازٌگیری فمر چىدبعدی ایران با ريشی جدید

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازنٔ -ؼب ٖٚا َٚزییع رٕٟنٛزی
ثب ثیبٖ ایٗ وٕٞ ٝبٍٙٞی ٔیبٖ دغتٍبٞ ٜبی ٔستجنى ثنب أنٛز
رٛا٘بٖ نسٚزی اغت ٌفت ۴دِٚت تٛرٟی ٚیط ٜثٔ ٝػبیُ رٛا٘بٖ دازد.ثٌ ٝصازؼ ایس٘ب اش
پبیٍب ٜايتع زغب٘ی ٔؼب ٖٚا َٚزییع رٕٟٛزی ،رّػ ٝؾٛزای ػبِی رٛا٘بٖ ػكس دٚؾٙجٝ
ث ٝزیبغت ٔؼب ٖٚا َٚزییع رٕٟٛز ثسٌصاز ؾد.اغحبق رٟبٍ٘یسی دز ایٗ رّػ ٝثب تبونیند
ثس إٞیت ٔػبئُ رٛا٘بٌٖ ،فت ۴دِٚت تٛرٚ ٝیط ٜای ثٔ ٝػبئُ رٛا٘بٖ دازد  ٚأیدٚازْ ثنب
ا٘تكبة آلبی غًّب٘ی فس ث ٝػٛٙاٖ دثیس ؾٛزای ػبِی رٛا٘بٖ ،تٛر ٝثٔ ٝػبئُ رنٛا٘نبٖ ثنب
ردیت ثیؿتسی د٘جبَ ؾٛدٚ.ی ثب تبوید ثس ِصٕٞ ْٚبٍٙٞی ٞسچ ٝثیؿتس ٔیبٖ دغتٍنبٞنٟنبی
ٔستجى ثب أٛز رٛا٘بٖ ،اش دثیسخب٘ ٝؾٛزای ػبِی رٛا٘بٖ خنٛاغنت ثن ٝقنٛز ٔػنتنٕنس
ٌصازؼ ػّٕىسد دغتٍبٞ ٜبی ٔستجى ثب أٛز رٛا٘بٖ زا دزیبفت وٙد تب ثس٘بٔ ٝزیصی ثنسای
حُ ٔػبئُ رٛا٘بٖ  ٚتٛر ٝث٘ ٝیبشٞبی آ٘بٖ ٕٞچٛٔ ٖٛنٛع اشدٚاد ،اؾتغنبَٔ ،ػنىنٗ ٚ
اٚلب فساغت ٞسچ ٝثٟتس ا٘زبْ ؾٛد.



غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازنٔ-ؼب ٖٚزفب ٜرتٕبػی ٚشاز تؼب ،ٖٚوبز  ٚزفب ٜارتٕبػی اش ؾی ٜٛردید ا٘داشٌٜیسی
فمس چٙد ثؼدی دز وؿٛز ایساٖ ثب ثىبزٌیسی دادٜٞب  ٚآٔبز ٔٛرٛد خجس داد.ثٌ ٝصازؼ ایػٙب ،دوتس احٕند ٔنیندزی
ٌفت ۴یىی اش زغبِتٟبی لب٘٘ٛی ٔؼب٘ٚت زفبٚ ٜشاز تؼب ،ٖٚوبز  ٚزفب ٜارتٕبػی غٙزؽ فمس دزآٔدی  ٚفمس چٙد
ثؼدی ثٙٔ ٝظٛز اتنبذ غیبغتٟبی ٔٙبغت فمس شدایی  ٚثس٘بٔٞٝبی زفبٞی آحبد ربٔؼ ٝاغتٚ .ی افنصٚد ۴ثنس ٞنٕنینٗ
اغبظ  ٚدز زاغتبی تحمك ٕٞىبزیٟبی ثیٗ إِّّی ٔؿتسن ثب دفتس ی٘ٛیػف دز ایساٖ  ٚثٟسٙٔ ٜدی ثیؿتس اش تنكف
 ٚدا٘ؽ ٔؿبٚزیٗ ثیٗ إِّّی دز ػسقٞ ٝبی ٔنتّف اش آلبی پسٚفػٛز ٌٛزد ،ٖٚاغتبد تٕنبْ دز زؾنتن ٝػنداِنت
ارتٕبػی دا٘ؿىدًٔ ٜبِؼب غیبغتٍصازی دا٘ؿٍب ٜثسیػتٔ ٚ َٛدیس ٔسوص ثیٗ إِّّی تحمیمب فمس تب٘ٚػٙد ٔ ٚؿبٚز
تنككی اتحبدی ٝازٚپب دز ا٘داشٌ ٜیسی فمس دػ ٛؾد تب ٘ػجت ثٔ ٝؼسفی ؾی ٜٛردید ا٘داشٌ ٜیسی فنمنس چنٙند
ثؼدی دز وؿٛز ایساٖ ثب ثىبزٌیسی دادٜٞب  ٚآٔبز ٔٛرٛد الداْ وٙدٚ .ی تكسیح وسد ۴پسٚفػٛز ٌٛزد ٖٚپیؿتس دز
ٟٔسٔب ٜغبَ ربزی ثٙٔ ٝظٛز آؾٙبیی ثب ٔتدِٛٚضیٟب  ٚؾیٞ ٜٛبی فؼّی ا٘داشٌ ٜیسی فمس دزآٔدی ،فمس چٙد ثؼندی ٚ
دادٞ ٜبی ٔٛرٛد دز وؿٛز ثٕٞ ٝسا ٜتیٓ تنككی خٛد ثٔ ٝد یه ٞفت ٝث ٝدػٔ ٛنؼنب٘ٚنت زفنب ٜدز اینساٖ
حهٛز داؾتٙدؤ ٝمسز ؾد ٘ػجت ث ٝپیؿٟٙبد  ٚازائ ٝؾی ٜٛردید ثسای ا٘داشٌ ٜیسی فمس چٙد ثؼندی ٔنتنٙنبغنت ثنب
ؾسایى  ٚدادٜٞبی وؿٛز ایساٖ الداْ وٙٙد.

لًاویىی کٍ بالی جان صىديق َای بازوشستگی َستىد
غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازنٔ -زنّنع دز
ٔكٛثٝای دغتٍبٜٞب  ٚؾسوتٞبی دِٚنتنی ٚ
غیسدِٚتی زا ٔنٛظنف ونسد ثنب دزخنٛاغنت
ثبش٘ؿػتٍی ثب٘ٛاٖ ؾبغُ ثب  21غنبَ غنبثنمنٝ
خدٔت ٔٛافمت وٙٙد؛ لٛا٘یٙی و ٝثتی رنبٖ
قٙدٚق ٞبی ثبش٘ؿػتٍی ٞػتٙد.
ثٌ ٝصازؼ خجسٍ٘بز ٟٔس ،تب پیؽ اش تكنٛینت
لب٘ ٖٛثبش٘ؿػتٍی ثب٘ٛاٖ ثب  21غنبَ غنبثنمنٝ
خدٔت  ٚثد ٖٚؾساینى غنٙنی دز ٔنزنّنع
ؾٛزای اغتٔی ،وبزؾنٙنبغنبٖ  2۲تكنٕنینٓ
٘بدزغت ٟ٘بدٞبی دِٚت ٔ ٚنزنّنع زا ونٝ
قدٞب ٞصاز ٔیّیبزد تنٔٛنبٖ ثنبز ٔنبِنی ثنسای
قٙدٚق ٞبی ثبش٘ؿػتٍی ثٕٞ ٝسا ٜداؾت ٚ ٝثنٝ
لٛا٘یٗ لبتُ ٔؼسٚف ٞػتٙد ،ؾٙبغبیی  ٚاػنتْ
وسد ٜثٛد٘د.أب ثنب پنینؿنٙنٟنبد چنٙند تنٗ اش
ٕ٘بیٙدٌبٖ ٔحتسْ ٔزّع  ٚتكٛیت دز قحٗ
ػّٙی ،ثیػت ٕٟ٘ ٚیٗ اینساد قنٙندٚق ٞنبی
ثبش٘ؿػتٍی دز غبَ 0۹۳1ث٘ ٝبْ ٔزّنع دٞنٓ
حجت ؾد .ثحساٖ ٚاثػتٍی ؾدید  ٚحدالُ ۰1
دزقدی قٙدٚق ٞبی ثیٕ ٝای  ٚثبش٘ؿػتنٍنی
ث ٝثٛدر ٝػٕٔٛی دِٚت  ٚدز حبِی و ٝچٙنینٗ
پیؿٟٙبدی دز ایح ٝتمدیٕی دِٚت یبشد ٓٞثنٝ
ٔزّع ؾٛزای اغتٔی ٚرٛد ٘داؾتن ٝاغنت،

وٛزغٛی أید ایٗ قٙدٚق ٞب و ٝدز غ ٝغنبَ
اخیس ثبتتؼ ٞبی وبزؾٙبغی  ٚفٙی ٌػنتنسدٜ
ٔی وٛؾید٘د تب نٕٗ رجساٖ ثبز ٔبِی تحٕیّی
 ٚخػبز ٞبی تكٕیٕب ٘بدزغت ٌرؾنتن،ٝ
اش ٘ظسا  ،تكٕیٓ ٌیسی ٞب  ٚلٛا٘یٗ اؾتجب ٜینب
خػبز شای ردید رٌّٛیسی وٙٙد ،ثٌ ٝنسٜ
ای وٛز تجدیُ  ٚث٘ ٝمً٘ ٝنػتنینٗ ثنبشٌؿنتنٝ
اغت.
لب٘ ٖٛردید ٔزّع ؾٛزای اغتٔی ،ثب ٚرنٛد
ظبٞس حٕبیتی اش ثب٘ٛاٖ ،ث٘ ٝظس ٔی زغد نٕنٗ
ایٙى ٝث ٝد٘جبَ حرف شٚدٞنٙنٍنبْ ثنب٘نٛاٖ اش
ٔؿبغُ دِٚتی  ٚغیسدِٚتی  ٚدز ٚالغ اش چسخٝ

حمًق ي مسایای بازوشستگی باوًان شاغل
بٍ میسان حك بیمٍ پرداختی است

غسٚیع خنجنسی زٚش٘نبٔن ٝازن-
ٕ٘بیٙدٔ ٜسدْ تٟساٖ دز ٔزنّنع ثنب
ثیبٖ ایٗو« ٝثب٘ٛاٖ ؾبغُ ثب  21غبَ
غبثم ٝخدٔت  ٚثدٔ ٖٚنحندٚدینت
غٙی ٔی تٛا٘ٙد ثبش٘ؿػت ؾن٘ٛند »
ٌفت ۴ثنبش٘ؿنػنتنٍنی اینٗ افنساد
ثساغبظ پسداخت حك ثیٕ ٝتنٛغنى
آ٘بٖ اغت.غید ٜفبيٕ ٝذٚاِمدز دز
ٌفت  ٌٛٚثب ایػٙب ،ثب اؾبز ٜث ٝرصئیب ٔكنٛثن ٝاخنینس ٔنزنّنع دزثنبزٜ
ثبش٘ؿػتٍی ش٘بٖ ؾبغُ ثب غبثم 21 ٝغبَ خدٔتٌ ،فت ۴آ٘چ ٝؤ ٝزنّنع
ٔكٛة وسد ثیبٍ٘س ایٗ اغت و ٝش٘بٖ ؾبغُ ثٞ ٝس ا٘داش ٜو ٝحنك ثنینٕنٝ
پسداخت وسد ٜثبؾٙد ،حمٛق ٔ ٚصایبی آٟ٘ب ٔحبغج ٚ ٝپسداخت ٔیؾٛد.
ٚی افصٚد ۴دز ٚالغ اٌس وػی  01زٚش دز ٔب ٜحك ثیٕ ٝپسداخنت ونسدٚ ٜ
دازای غبثم 21 ٝغبَ خدٔت اغتٔ ،یتٛا٘د ثبش٘ؿػت ؾد ٚ ٜثنٞ ٝنٕنبٖ
ٔیصاٖ  ٓٞاش پبداؼ ٔ ٚصایب ثسخٛزداز ؾٛد.ایٗ ػهٞ ٛیب زئیػ ٝوٕیػیٖٛ
فسٍٙٞی ٔزّع ،تكسیح وسد ۴وّی ٝدغتٍبٜٞب  ٚغبشٔبٖٞبی دِٚتی  ٚغینس
دِٚتی ٔٛظف ٞػتٙد ثب دزخٛاغت ثبش٘ؿػتٍی ثب٘ٛاٖ ؾبغُ دازای حدالنُ
غبثم 21 ٝغبَ  ٚثدٔ ٖٚحدٚدیت غٙی ٔٛافمت وٙٙد  ٚایٗ ٔٛنٛع ؾبٔنُ
تٕبْ قٙدٚق ٞبی ثبش٘ؿػتٍی اػٓ اش وؿٛزی ،تنبٔنینٗ ارنتنٕنبػنی ...ٚ
اغتٕ٘.بیٙدٔ ٜسدْ تٟساٖ دز ٔزّع یبدآٚز ؾد ۴اِجت ٝپیؽ اش ایٗ لنب٘ن٘ٛنی
ٚرٛد داؾت ٔجٙی ثس ایٙى ٝآٟ٘بیی و ٝثیٕ ٝقٙدٚق وبزٌسی ٞػتٙد ،ثب 21
غبَ خدٔت  22 ٚغبَ غٗ ٔیتٛا٘ٙد ثبش٘ؿػت ٝؾ٘ٛد ،تبٔیٗ ارتٕبػی ٘نینص
ؾسو غٙی زا  11غبَ دز ٘ظس ٌسفت ٝثٛدٚ.ی افصٚد ۴أب ثب تٛر ٝث ٝاینٗ ونٝ
تبٔیٗ ارتٕبػی شیس ثبز ٕ٘یزفت و ٝثبش٘ؿػتٍی زا ا٘زبْ دٞندٔ ،نزنّنع
ٔكٛثٝای زا دز ثس٘بٔ ٝؾؿٓ ٌرزا٘د و ٝتٕبٔی قٙدٚقٞبی ثبش٘ؿػتٍی ٚ
ثدٔ ٖٚحدٚدیت غٙی ٘ػجت ث ٝثبش٘ؿػت ٝونسدٖ ٔؿنٕنٛاٖ اینٗ لنب٘نٖٛ
الداْ وٙٙد.

وبز وؿٛز ثٛد ٚ ٜثب ؾؼبز حٕبیت اش خنب٘نٛادٜ
يسح زیصی ؾد ،ٜأتیبشی تجؼیم آٔینص ثنسای
ثنؿی اش ربٔؼ ٝؾبغُ اغت ون ٝدز ؾنساینى
ثساثس حك ثیٕ ٝپسداخت وسد ٜا٘د ،ثبز غٍٙنینٗ
ٔبِی زا ٘یص اش  ٓٞاو ٖٛٙث ٝدِٚت  ٚلنًنؼنبه ثنٝ
قٙدٚق ٞبی ثبش٘ؿػتٍی تحٕیُ ٔی وٙد ونٝ
ایٗ خٛد ثب اقُ  ۰1 ٚ 21 ،0۳لب٘ ٖٛاغنبغنی
دز تهبد اغت.
ٞسچٙد قبحت ٘ظساٖ  ٚوبزؾٙبغبٖ التكبدی،
غیبغی  ٚارتٕبػی و ٝثب وبزوسدٞب ٚ ٚیطٌنی
ٞبی قٙدٚق ٞبی ثنینٕن ٚ ٝثنبش٘ؿنػنتنٍنی
آؾٙبٞػتٙد ،چؿٓ أید ث ٝزد اینٗ لنب٘ن ٖٛدز
ؾٛزای ٍٟ٘جبٖ داز٘د ،أب ثبید تبوید ؾٛد ونٝ
ٔحبغجب ثیٕ ٝای دز تٕبْ د٘یب اش رّٕ ٝاینساٖ
٘ؿبٖ ٔی دٙٞد و ٝثبش٘ؿػتٍی پیؽ اش ٔنٛػند
نسثّٟٔ ٝىی ثس پیىس٘ ٜحیف ٘ ٚنینٕن ٝرنبٖ
قٙدٚق ٞبی ثیٕ ٝارتٕبػی ٔی ش٘ند ،چنساونٝ
ایٗ قٙدٚق ٞب ػت ٜٚثنس ٔنحنس ْٚؾندٖ اش
ثنؿی اش دزآٔدٞبی ٘بؾی اش حك ثیٕٞ ٝب ،آٖ
ٞب زا ٔىّف ث ٝپسداخت شٚدٍٙٞبْ حنمنٛق ٚ
ٔػتٕسی ثبش٘ؿػتٍی ٔیوٙد و ٝاینفنبی اینٗ
تؼٟدا  ،ػٕته٘ ،ن 01 ٝغنبَ ون 21 ٝغنبَ
افصایؽ ٔی دٞد.

حمایت واجا از تًسعٍ يرزشَای
زيرخاوٍای

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔن ٝازن-
زئیع پّیع وؿٛز اش ػصْ ٘نبرنب
ثسای ایزبد ٔساونص ٚزشؼ ٞنبی
شٚزخننب٘نن ٝای ثننسای اغننتننفننبدٜ
وبزوٙبٖ  ٚغسثبشاٖ دز تنٕنبٔنی
اغتبٖٞب خجس داد.
غننسداز حػننیننٗ اؾننتننسی دز
ٌفت ٌٛٚثنب ایػنٙنب ،ثنب اؾنبزٜ
ث ٝافتتبح ٚزشؼٞبی شٚزخب٘ٝای  ٚپّٟٛا٘ی دز ٘یسٚی ا٘تظبٔی اظٟبز ونسد۴
زٚش ٌرؾت ٝغبِٙی دز ٔزٕٛػٚ ٝزشؾی غدیس ٘برب ثسای ا٘زبْ ٚزشؼٞنبی
پّٟٛا٘ی  ٚشٚزخب٘ٝای افتتبح ؾد اِجت ٝایٗ ز٘ٚد ادأ ٝخٛاٞد داؾت.
ٚی دزثبز ٜایٙى ٝآیب ٘یسٚی ا٘تظبٔی ٔی تٛا٘د ثنب ٞنٕنىنبزی فندزاغنینٖٛ
ٚزشؼٞبی شٚزخب٘ٝای ٔساوص ایٗ ٚزشؼٞب زا دز غًح وؿنٛز افنصاینؽ
دٞد یب خیس؟ اظٟبز وسد٘ ۴یسٚی ا٘تظبٔی ثس٘بٔ ٝزیصی وسد ٜاغت تب چٙنینٗ
ٔساوصی زا دز تٕبٔی اغتبٖٞب زا ٜا٘داشی وٙد تب ٔؿتبلبٖ ث ٝایٗ ٚزشؼ ٚ
ث ٝخكٛـ رٛا٘بٖ ثب حهٛز دز آٖ ث ٝا٘زبْ ایٗ ٚزشؼ ثپسداش٘د.
فسٔب٘د٘ ٜبرب ثب ثیبٖ ایٙىٔ ٝىبٖ ٔٙبغجی ثسای ا٘نزنبْ ٚزشؼ ثنبغنتنب٘نی ٚ
شٚزخب٘ٝای دز اغتبٖٞبی وؿٛز زا ٜا٘داشی خٛاٞیٓ ونسد ،اظنٟنبز ونسد۴
اِٛٚیت ٔب حٕبیت اش ایٗ ٚزشؼ  ٚزا ٜا٘داشی ٔساوص آٖ دز اغنتنبٖ ٞنبی
دازای رٕؼیت رٛاٖ اغت.فسٔب٘د٘ ٜبرب ثب اؾبز ٜث ٝتؼداد غسثبشاٖ دز اینٗ
٘یس ٚاظٟبز وسد ۴اغتفبد ٜغسثبشاٖ اش ایٗ ٔساوص ٘یص ثسای ٔب حبئنص اٞنٕنینت
اغت  ٚأیدٚازیٓ حهٛز دز آ٘زب ثب اغتمجبَ ٔٛار ٝؾٛد.
غسداز اؾتسی ثب ثیبٖ ایٙى ٝآٔبدٌی رػٕب٘ی  ٚزٚحی ٘یسٞٚبی پّیع ثبیند
دز حد اػتء ثبؾد ٌفتٚ ۴زشؼ شٚزخب٘ٝای اش رّٕٚ ٝزشؼٞبینی اغنت
و ٓٞ ٝتٛاٖ ثد٘ی زا افصایؽ ٔیدٞد ٔ ٓٞ ٚیتٛا٘د دز ازتنمنبی زٚحنینٝ
وبزوٙبٖ ٔٛحس ثبؾد ٔ ٚؼتمدیٓ و ٝحٕبینت اش اینٗ ٚزشؼ دز ٘نینسٚی
ا٘تظبٔی ٔیتٛا٘د ٔب زا دز ارسای ثٟتس ٔأٔٛزیتٞب یبزی وٙد.

استفادٌ از فًقبروامٍَای مدارس َیات امىایی اجباری ویست
غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازنٔ -دیس ؾٛزاٞبی
آٔٛشؼ  ٚپسٚزؼ دزثبزٔ ٜجبِغ دزینبفنتنی اش
اِٚیبء دز ٔدازظ ٞیب أنٙنبینی ٌنفنت ۴دز
ٔدازظ ٞیب أٙبیی چیصی ثن٘ ٝنبْ ؾنٟنسینٝ
٘دازیٓ أب خدٔب فٛق ثس٘بٔ ٝداٚيّجب٘ ٝاغنت
وٞ ٝصی ٝٙآٖ زا ؾٛزاٞبی آٔٛشؼ  ٚپنسٚزؼ
تؼییٗ ٔی وٙٙد  ٚاٌس ٞصیٝٙای ث ٝارنجنبز ٘نینص
دزیبفت ؾنٛد ،تنننّنف اغنت.ثنٌ ٝنصازؼ
ایػننٙننب ،ػننجننبغننپننٛز دز ٘ؿننػننت خننجننسی
ٌسأیداؾت ٞنفنتن ٝؾنٛزاٞنبی آٔنٛشؼ ٚ
پسٚزؼ ثب ثیبٖ ایٙىن ٝؾنٛزاٞنبی آٔنٛشؼ ٚ
پسٚزؼ ثبشٚی لدزتٕٙدی ثنسای اداز ٜأنٛز
ٞػتٙد  ٚاٌس رّػب ٔستجب ثسٌصاز ٘ؿٛد ث٘ ٝظس
ٔی زغد ثبید ٔٙتظس ثحساٖ ثبؾینٓ ٌنفنت ۴ثنٝ
ػٛٙاٖ ٔخبَ  ٕٝٞفنسٔنب٘ندازاٖ  ٚاغنتنب٘ندازاٖ

آشىایی وداشته سازمان َا با احراز ًَیت يالعی افراد
از دالیل کالَبرداری است

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازنٔ -ؼبٔ ٖٚجبزش ٜثب رؼُ  ٚوتٞجسدازی پّیع آٌبٞی ٘یسٚی ا٘تنظنبٔنی ٌنفنت۴
آؾٙبیی ٘داؾتٗ ثسخی اش ازٌبٖ ٞب  ٚغبشٔبٖ ٞب ثب ٘ح ٜٛاحساش ٛٞیت ٚالؼی افساد ٘ ٚیص ٘جٛد غبٔب٘دٞی ا٘تنؿنبز
آٌٟی دز زغب٘ٞ ٝب اش رّٕٚ ٝشاز ازؾبد  ٚقدا  ٚغیٕب ثبػج غٛء اغتفبد ٚ ٜوتٞجسدازی ٞبی ثػیبزی دز
ربٔؼ ٝؾد ٜاغت.ثٌ ٝصازؼ ایس٘ب اش پبیٍب ٜخجسی پّیع ،غس ًٙٞوبزآٌبٔ ٜحٕدزنب اوجسی ثنب اؾنبز ٜثنٝ
ثسٌصازی ٘ؿػت تنككی زٚغبی ادازا ٔجبزش ٜثب رؼُ  ٚوتٞجسدازی اغتبٖ ٞبی غساغس وؿنٛز ،افنصٚد۴
یىی اش اٞداف ٔ ٟٓثسٌصازی ایٗ ٘ؿػت ،افصایؽ زنبیتٕٙدی ٔسدْ  ٚازتمبء وؿف ثٚ ٝلنٛع رنساینٓ اینٗ
حٛش ٜاغتٚ.ی ث ٝثبشدید وبزآٌبٞبٖ اش چبپنب٘ ٝاغٙبد أٙیتی وؿٛز اؾبز ٜوسد ٌ ٚفنت ۴اینٗ ثنبشدیند دز
زاغتبی ازتمبء غًح ؾٙبخت تنككی وبزآٌبٞبٖ ادازٔ ٜجبزش ٜثب رؼُ  ٚوتٞجسدازی ا٘زبْ ؾد ونٔ ٝنٛزد
اغتمجبَ لساز ٌسفتٔ.ؼبٔ ٖٚجبزش ٜثب رؼُ  ٚوتٞجسدازی پّیع آٌبٞی ٘برب انبف ٝوسد ۴ونبٞنؽ اخنتنتف
آٔبزی رسایٓ ثیٗ غبٔب٘ٞ ٝبی ربٔغ  ٚزخدادٞب ،آؾٙبیی وبزوٙبٖ ثب زٚؼ ٞبی ػّٕی رسایٓ ،وٙتسَ ٔزسٔبٖ
حسف ٝای  ٚغبثم ٝداز ،ؾٙبغبیی  ٚدغتٍیسی ٔتٕٟبٖ تحت تؼمیت ٌرؾت ٝاش اٞداف ثسٌصازی ایٗ ٘ؿػت ثنٝ
ؾٕبز ٔی آید.

زیبغت ؾٛزاٞب زا دز ٔٙبيك ثس ػٟد ٜداز٘ند ٚ
 ٕٝٞآٟ٘ب ٘ػجت ث ٝلًغ آة  ٚثنسق ٔندازظ
حػبظ ٞػتٙد  ٚثنؿٙبٔ ٝوسد ٜا٘ند ون ٝاینٗ
اتفبق زخ ٘دٞدٚ.ی افصٚد ۴دز لنب٘ن ٖٛثنسخنی
ٔٛاد ٔبِی ٞػتٙد  ٚثسای آٔنٛشؼ  ٚپنسٚزؼ
آٚزدٔ ٜبِی داز٘د ث ٝػٛٙاٖ ٔخبَ ينجنك لنب٘نٖٛ
ؾٛزاٞب ؾٟسدازی ٞب ثنبیند تنب  1دزقند اش
ػٛازل غبختٕبٖ غبشی  ٚقدٚز پسٚا٘ ٝزا ثنٝ

آٔٛشؼ  ٚپسٚزؼ اختكبـ دٙٞدٚ.ی افنصٚد۴
ؾٟسدازی ٞب ٔٛظف ٞػتٙد آییٗ ٘بٔٚ ٝقنَٛ
ػٛازل زا تدٚیٗ وٙٙد أب پنع اش  22غنبَ
ٛٙٞش ٘ٛؾت٘ ٝؿد ٜاغت .يی غن ٝغنبَ اخنینس
تؼبٔتتی ثب ٚشاز وؿٛز  ٚغبشٔبٖ ؾٟسدازیٟب
ٛٔ ٚفمیت ٞبیی داؾتیٓ تب رنبینی ون ٝاخنینسا
ثنؿٙبٔ ٝای اش يسیك غبشٔبٖ ؾنٟنسدازینٟنب ثنٝ
ؾٟسدازیٟبی وؿٛز ثٙٔ ٝظٛز تدٚیٗ ایٗ آیینٗ
٘بٔٞ ٝب ازغبَ ؾدٔ.دیس ؾٛزاٞنبی آٔنٛشؼ ٚ
پسٚزؼ ادأ ٝدادٞ ۴سچٙد ثب زوٛد دز غنبخنت
 ٚغبشٞب زٚثسٞ ٚػتیٓ أب دزآٔند ٔنب اش اینٗ
ٔحُ دز حبَ افصایؽ اغت  ٚدز اینٗ ٔند
ٔ 011یّیبزد تٔٛبٖ اش ایٗ ٔحُ افصایؽ دزآٔند
داؾت ٝایٓ دز حبِی و ٝایٗ ٔجّغ دز ٌرؾت01 ٝ
ٔیّیبزد تٔٛبٖ ثٛد.

بدَی َ021سار میلیارد ریالی بیمٍ بٍ يزارت بُداشت

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازنٔ -ؼب ٖٚتٛغؼٔ ٝدیسیت ٔ ٚنٙنبثنغ ٚشاز
ثٟداؾت ،دزٔبٖ  ٚآٔٛشؼ پصؾىی ٌفت ۴دز حبِی ونٚ ٝشازتنننب٘ن ٝاش
ِحبٌ ٔبِی ٚنؼیت خٛثی ٘دازدٞ 021 ،صاز ٔیّیبزد زیبَ ثبثنت خندٔنب
ازای ٝؾد ٜاش ؾسوت ٞب ٛٔ ٚغػٞ ٝبی ثیٕ ٝيّت دازد.
غید ػّی قدزاِػبدا دز آییٗ افتتبح ٔزتٕغ فسٍٙٞی زفبٞنی غنتٔنت
دا٘ؿٍب ٜػّ ْٛپصؾىی  ٚخدٔب ثٟداؾتی دزٔب٘ی ثیسرٙند افنصٚد ۴ثنسای
رجساٖ وػسی ٔٛرٛد تنتؼ ٞنب ادأن ٝدازدٚ .ی دز ادأن ٝثنب ثنینبٖ
دغتبٚزدٞبی يسح تح٘ َٛظبْ غتٔت  ٚتٛفیمی و ٝدز ایٗ حٛش ٜث ٝدغت آٔد ،ثس وػی پٛؾید٘ ٜنینػنت،
ٌفت ۴دز حٛش ٜدزٔبٖ ،ثٟداؾت  ٚآٔٛشؼ يسح ٞبی ٔتؼددی ث ٝثسوت ایٗ يسح  ٚتتؼ ٕٞىنبزاٖ دز
وؿٛز ا٘زبْ ؾد ٜاغتٚ .ی ثیبٖ وسد ۴يسح تح٘ َٛظبْ غتٔت ز ٜآٚزدٞبی شیبدی دازد ؤٕٟ ٝتسیٗ آٖ
زنبیت ٔٙدی ٔسدْ  ٚؾٟس٘ٚداٖ اغت اِجت ٝایزبد  ٚادأ ٝایٗ يسح غنتی ٞبیی داؾت  ٚدازد  ٚدز قندد
تٛغؼ ٝيسح ٞػتیٓ .ثٌ ٝصازؼ ایس٘ب ،قدزاِػبدا دز ادأ٘ ٝیسٚی ا٘ػب٘ی زا یىی اش غسٔبیٞ ٝنبی اقنّنی
ٚشزاتنب٘ ٚ ٝيسح یبد ؾد ٜدا٘ػت  ٚاظٟبز وسد ۴اٌس تٕبْ ثٛدر ٝوؿٛز دز ایٗ حٛشٞ ٜصی ٝٙؾٛد  ٚتنٕنبْ
تزٟیصا ث ٝثٟتسیٗ ؾىُ تبٔیٗ ؾٛد ثد٘ ٖٚیسٚی ا٘ػب٘ی ثب اٍ٘یصٞ ٜیچ الدأی ا٘زبْ ٘نٛاٞد ؾد.

ممالٍ اجتماعی

معرفی مفًُم رفاٌ

ادأ ٝاش ؾٕبز ٠لجُ...

وًیسىدٌ :سید سعید مًسًی ثمریه

ٚ-2-0یّفسد ٚپبزتٛ
پبزت ٛالتكبدداٖ ایتبِیبیی ااقُ یىی اش ؾبٌسداٖ اقّی ِئٖٛ
ٚاِساظ  ٚاش ثصزٌبٖ ٔىتت ِٛشاٖ )(Lausanne School
اغت (زاثیٙص )21۳ ۴0۹۲2 ،ؤ ٝحتٛای ثٟیٞ ٝٙبی ا ٚ َٚدْٚ
پبزت ،ٛتٕبیص ٔیبٖ ًّٔٛثیت ػددی )ٚ(Ordinal Utility
ًّٔٛثیت تستیجی )ٚ ،(Cardinal Utilityزٚد اید ٜتؼبدَ ٚ
غبیس ٔجبحج قٛزی زیبنی اشرّٕ ٝتٛغُ ثٔ ٝفٙٔ ْٟٛحٙی
لسازداد )-(Contract Curveو ٝدز غبَ  0۲۲0اِثداع
ؾد ٜثٛد ٚ -تٛغُ ث ٝاثصاز ارٛزث )(Edgworth Box
اػٓ اش ٔٙحٙی ٞبی ثی تفبٚتی ًّٔٛثیت  ٚثسای تحّیُ
ٔجبدا  ،ث ٝالتكبد زفب ٚ ٜاش ٔؿبزوت ٞبی اغبغی ٚی
تّمی ؾد ٜاغت ]2[.دزٚالغ ٔی تٛاٖ ٌفت پبزت ٛاِٚیٗ ٘فسی
٘یػت و ٝث ٝایٗ ٔجبحج دأٗ شد ٜاغت .ارٛزث ()0۲۲0
ؾسایًی و ٝدز نٕٗ آٖ ًّٔٛثیت یه ؾنف ث ٝؾسو حجب
ًّٔٛثیت دیٍسی حداوخس ٔی ؾد٘ ،ؿبٖ داد ٜثٛد .اِجت ٝوبز
ارٛزث ٔؼًٛف ث ٝیه التكبد پبیبپبی (Barter
)Economyثٛد  ٚدزٚالغ پبزت ٛوبز ارٛزث زا ث٘ ٝحٛی
اغبغی ثػى دادٕٞ( .بٖ) پبزت ٛػّی-زغٓ تمدْ شٔب٘ی ٘ػجت
ث ٝپیٍٕٛٞ ٛاز ٜث ٝػٛٙاٖ پدز ػّٓ التكبد زفب ٜردید (New
)Welfare Economicsؾٙبخت ٝؾد ٜاغت( .ػسثی،
 )0۹۲۰پبزتٕٛٞ ٛاز ٜالتكبددا٘بٖ  ٓٞػكس خٛد زا دازای آحبز
ٔٙؿٛزٚاز )ٔ(Literaryی خٛا٘د  ٚاش ِص٘ ْٚیُ ث ٝحیًٝ
ًٔبِؼب احجبتی  ٚزیبنی ٚاز – ٔتأحس اش ٞیٕٛ٘ ٝٙظٟٛز فیصیه
دٚز ٜردید -دْ ٔیشد.
( )Bruni and Guala, 2001لهی ٝاغبغی پبزت ٛایٗ
ثٛد و ٝآٖ تنكیكی )(Allocationثٟی ٝٙاغت وٞ ٝیچ
تنكیف ٔمدٚزی –اش حیج ٔٙحٙی أىب٘ب تِٛید
)ٚ(Production Possibility Curveرٛد ٘داؾتٝی فسدی زا ثٟجٛد ثنؿدٍٔ ،س
ثبؾد و ٝثتٛا٘د ٚنؼیت زفبِ ٞ
ث ٝؾسو تٙصَ زفب٘ ٜفس د(Feldman v Serrano, .ْٚ
)2006پبزت ٛثحج خٛد زا ث ٝقٛز ا٘تصاػی ًٔسح ٘ىسد،
ثّى٘ ٝؿبٖ داد و ٝتؼبدَ زلبثتی (Competitive
)ٔEquilibriumی تٛا٘د ایٗ ٚنؼیت ثٟی ٝٙزا زلٓ ثص٘د .اش
ٔٙظس پبزتٔ ٛف ْٟٛوبزآیی ) ٚ(Efficiencyیب ثٟیٍٙی
)(Optimalityث ٝيٛزوّی ٔػتمُ اش تستیجب ٟ٘بدی ٚ
ٔتحظب تٛشیؼی ثٛد .دزایٗ ثبز ٜاشْ ث ٝذوس اغت زفت ٝزفتٝ
ٚاض ٜثٟی ٝٙپبزت ٛثب وبزآیی پبزت ٛربیٍصیٗ ٌسدید ،چساوٝ
ٔفٛٔ ْٟٛزد٘ظس ٚی اش ثٟیٍٙی دز حمیمت تؼسیفی خبـ اش
ٔف ْٟٛوّی تس وبزایی اغت .ث ٝػجبز دیٍس ثٟیٍٙی دز ٟ٘بٖ
خٛد ثٛ٘ ٝػی ثب ٔف ْٟٛخٛة )ٙٔ(Goodبغجت داؾتٚ ٝ
اشایٗ زٕ٘ ٚی تٛا٘ػت ٔبٞیت احجبتی ٔٛزد٘ظس پبزت ٛزا ایفبد
ٕ٘بید( .ثتيٌ )0۹۲0 ،فتٙی اغت اید ٜتٕبیص ثیٗ ًّٔٛثیت
تستیجی ًّٛٔ ٚثیت ػددی ػت ٜٚثس حیخیت ا٘متثی اؼ ،ثؼدٞب
دز يسح اید ٜزرحبٖ ٞبی آؾىبز (Revealed
) P r e f e r e n c e sاش غٛی غبٔٛئّػ( P a u l ٖٛ
)ٔSamuelsonؤحس ٚالغ ٌسدید ٕٞ( ]۹[.بٖ) اِجت ٝاشْ ثٝ
ذوس اغت پبزت ٛؾنك هب اش ٚاضًّٛٔ ٜثیت ثٞ ٝیچ ٚر ٝاغتفبدٜ
٘ىسد ٕٛٞ ٚاز ٜاش ٚاض ٜای ث٘ ٝبْ زنبیت ٔٙدی ثٟسٔ ٜی رػت.
ت خٙخی ثٛدٚ ٜ
اش٘ظس ا ٚایٗ ِغت ٘ػجت ثِ ٝغت ًّٔٛثیت وبٔ ه
ٕٞب٘ٙد ًّٔٛثیت دازای زٌٞ ٝبیی اش یه ٘ظسی ٝزٚا٘ؿٙبغی
٘یػت( .زاثیٙص )21۳ ۴0۹۲2 ،پبزت ٛثب ٚازدوسدٖ ثحج اتفبق
آزاء (ارٕبع) (Unanimity (Consensusدز دایسٜ
ت شٔی ٝٙپی٘ٛد التكبد  ٚغیبغت دز
ثحج ٞبی التكبدی ػٕ ه
التكبد زفب ٜلسٖ ثیػتٓ زا وّید شد .اش٘ظس أ ٚجٙبی زفبٜ
ارتٕبػی ٘ ٚیُ ثٚ ٝنؼیت ثٟی ٝٙدزٚالغ ٚنؼی ثٛد و ٝاش لِجُ
فسآیٙد چب٘ ٝش٘ی )(Bargainingؾٟس٘ٚداٖ ثب  ٓٞثس غس
ٔٙبفغ ؾنكی ؾبٖ حبقُ ٔی ؾد .ثٙبثسایٗ ٞیچ لدز فساتس اش
فسدی ٕ٘ی تٛا٘ػت ایٗ فسآیٙد زا تحت تأحیس لساز دٞد .اش٘ظس
ٔبزن ثتي )(Mark Blaug) (1381یىی اش ٔجب٘ی
اغبغی التكبد زفب– ٜوٛٔ ٝزد اؾبز ٜپبزت ٛلساز ٌسفت ٝاغت-
ػجبز اغت اش اتفبق آزاء .اش ایٗ ٔٙظس دزٚالغ آٖ تنكیكی
ثٟی ٝٙاغت وٛٔ ٝزد تأیید ػٕٔٛی ثبؾد ٞ ٚس تنكیف
ٔزددی )(Reallocationو ٝدغت ِوٓ یه ٔنبِف
داؾت ٝثبؾد غیسثٟی ٝٙخٛاٞد ثٛد.
پبزت ۹1 ٛغبَ ثؼد اش خٛدؼ ث٘ ٝح ٛاغبغی ٔٛزدتٛرٝ
التكبددا٘بٖ اٍّ٘یػی شثبٖ لساز ٌسفت  ٚافسادی اش لجیُ ثبزٖٚ
)ِ ،(Patrick Barronس٘س )ٞ ،(Abba Lernerیىع
) ٚ(John Hicksغبٔٛئّػٔ ٖٛجبحج ٚی زا پیٍیسی ٕ٘ٛدٜ
 ٚثػى داد٘د(Bruni and Guala, 2001) .
 -2-2آزتٛز غیػیُ پیٍٛ
 ٓٞچٙیٗ آزتٛز پیٍ(Arthur C. Pigou) ٛالتكبدداٖ
ثسرػت ٝاٍّ٘یػی و ٝیىی اش ؾبٌسداٖ اقّی آِفسد ٔبزؾبَ
) ٚ(Alfred Marshallاش ثصزٌبٖ ٔىتت وٕجسیذ
) ٚ(Cambridge Schoolاش تجبز ثٙتبْ  ٚغبیس
ًّٔٛثیت ٌسایبٖ اٍّ٘یػی لسٖ ٘ٛشد ،ٓٞیىی اش تأحیسٌرازاٖ
ادأ ٝدازد
اقّی دز التكبد زفب ٜثٛد ٜاغت.

