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افسایص پرداختی بِ هددجَیاى ًْادّای حوایتی
در سال  ۶۹بِ حدٍد ّ 011سار تَهاى


جامعه

ًْادّای حوایتی  54درصد
زًاى سرپرست را تحت
پَضص دارًد

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارک -هعؼعبٍى ثعزرععی ّعبی
راّجز ی هؼبًٍ اهَر سًبى ٍ خبًَا ُ ریبع خوْعَری
ل ا ًْب ّبی حوبیتی ّوچَى ویتِ اهتا اهبم خویٌی
رُ) ٍ عبسهبى ثْشیغتی ؾَر فعقعط  ۹۳رفعت سًعبى
عزپزع خبًَار را تا پَؽؼ ارًت.
ثِ شارػ خجزًربر اختوبػی ایزًب ،عَعي ثبعتبًعی رٍس
یکؾٌجِ ر ًؾغ ّن اًتیؾی هعؼعبًٍع اهعَر سًعبى ٍ
خبًَا ُ ریبع خوَْری ثب هتیزاى اهَر ثعبًعَاى ٍ
خبًَا ُ اعتبًتاری ّبی عزاعز ؾعَرافعشٍ ا ثعزاععبط
اطالػبت ثِ ع آهتُ اس سًبى عزپعزعع خعبًعَار ر
سهبى حبضز  ،ایي سًبى ثب خوؼی ثب غ ثز  ۵هیلیَى ٍ ۳33
ّشار تي  ۰۵ ،رفت خوؼی سًبى ؾَر را تؾکی هعی
ٌّت.
** رؽت  7۵رفتی سًبى عزپزع خبًَار ر  ۰۳ععبل
ذؽتِ ٍی ّوچٌیي افشٍ اطی  ۰۳عبل ذؽعتعِ ،رؽعت
سًبى عزپزع خعبًعَار ر ؾعَر  7۵رفعت ثعَ ُ
اع ٍ.ی ّز اٌت اظْبر ز ِ ثز اعبط آهبر ثعتعع
آهتًُ ،غج اهیت ثِ سًت ی سًبى عزپزع خبًَار ثبالتعز
اس هز اى عزپزع خبًَار اع اهب ایعي قؾعز اس ًعظعز
ٍضؼی اقتقب ی آعیت پذیعزتعز اس هعز اى ّغعتعٌعت.
ثبعتبًی ا اهِ ا ا  ۹0رفت سًبى عزپزع خعبًعَار ر
ؾَر ر ّک پبییي ثغز هی ثزًت؛ ایي ر حب ی اعع
ِ  ۰۹رفت هز اى عزپزع خبًَار ر ّک پعبیعیعي
قزار ارًت
**  ۰۹رفت سًبى عزپزع خعبًعَار ر ععیعغعتعبى ٍ
ثلَاغتبى ثغز هی ثزًتٍی ثب ثیبى ایعٌعکعِ ععیعغعتعبى ٍ
ثلَاغتبى ثیؾتزیي عْن را ر سهیعٌعِ سًعبى ععزپعزعع
خبًَار ار ثِ ایي ًکتِ اؽبرُ ز ایي اعتبى  ۰۹ ،رفت
سًبى عزپزعع خعبًعَار را ر خعَ خعبی ا ُ
اع ٍ.ی اظْبر ز ا ّوچٌیي ٍضؼی اؽعتعغعبل سًعبى
عزپزع خبًَار ثغیبر پبییي تز اس هز اى ثب ایعي ؽعزایعط
عزپزعتی خبًَار اع ٍ ا ٌَى هیشاى رآهت ایعي سًعبى
 ۹۳رفت رآهت هز اى عزپزع خبًَار اعع .هعؼعبٍى
ثزرعی ّبی راّجز ی هؼبًٍ اهعَر سًعبى ٍ خعبًعَا ُ
ریبع خوَْری  ،هتَعط عي سًبى عزپزع خبًَار را
 ۳7عبل ػٌَاى ز ٍ یب آٍر ؽتا اهب ایي هتعَععط ععي
ثزای هز اى  ۹۹عبل اع ؛ ضوي ایٌکِ تؼتا سیعب ی اس
سًبى عزپزع خبًَار تَعط سًبى عب وٌت ٍ ثعبالی ۹۳
عبل عزپزعتی هی ؽًَت.

برخَرد پلیس با هَتَرسیکلتّای
دارای بارّای غیرهتعارف

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارک-ثب اخزای قعبًعَى خعتیعت
پلیظ راَّر ،حو هغبفز ٍ ثبر ثب هَتَر هوٌعَع ؽعتُ ٍ
حو ثبر ٍ هغبفز فزف ًب ثبیت ثعزاععبط ظعزفعیع هعدعبس
هَتَرعیکل اًدبم ؽَ ر غیز ایي فَرت ،پلیعظ ثعب
را جبى هتخلف ثزخَر هی ٌت.
ثِ شارػ خجز شاری فبرط ثِ ًق اس ععبیع راّعَر،
عزٌّچ اٍٍ قبعویبى ر یظ پلیظ تزافیک ؽْزی ر
ایي ثبرُ اظْبر اؽ ا ر خقَؿ حعوع ثعبر تعَععط
هَتَرعیکل ّعب ّعوعچعٌعبى ؽعبّعتیعن عِ را عجعبى
هَتَرعیکل ثؼوبً ثبرّبی غیزهتؼبرف حو هی ٌٌت ٍ
ایي ثزخالف هقزرات اع .
ٍی ثب اؽبرُ ثِ ایٌکِ ،ثزاثز هب ُ  ۰۹١آییي ًعبهعِ راّعَر
حو ثبر ثب هَتَرعیکل هوٌَع اع  ،ل ا خعزیعوعِ
حو ثبر غیزهتؼبرف تَعط هَتَرعیکل ّب ر ؽْعزّعب
ّ ۰3شار تَهبى ٍ ر راُّبی رٍعتبیعی ّ ۳عشار تعَهعبى
تؼییي ؽتُ اع .ر یظ پلیظ تزافیک ؽعْعزی تقعزیعح
ز ا اس عَی یرز را جبى ایي عتِ اس هَتَرعیکل ّعب
تب سهبًی ِ ثبر هذ َر را تخلیِ ًکٌٌت اخبسُ طی عز ى
ا اهِ هغیز ًتارًت.

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارکً -وبیٌت بى هدلظ ؽعَرای اععالهعی هقعَة عز ًعت عِ
تؼزفِ ّبی ختهبت پزعتبری ر عقف براًِ ثِ زٍُ پزعتبری پز اخع ؽعَ .ثعِ عشارػ
ایزًبً ،وبیٌت بى هدلظ ؽَرای اعالهی ر ا اهِ ثزرعی پیؾٌْب ات ا ابقی ًعوعبیعٌعت عبى ثعِ
الیاِ ثزًبهِ ؽؾن تَعؼِ ثب پیؾٌْب ویغیَى اقتقب ی ثب  ۶۶رأی هَافق ۵۵ ،رأی هخب عف ٍ
 ۰3رأی هوتٌغ اس هدوَع ً ۰۶۳وبیٌتُ حبضز ر فاي ػلٌی هَافق ز ًت.ثز ایعي اععبط،
ٍسارت فٌؼ  ،هؼتى ٍ تدبرت هکلف ؽت ثب ّوکبری ٍسارت اهَر خبرخِ ظزف یک ععبل
اس تقَیت ایي قبًَى رایشًبى ثبسر بًی ؾَر ر ؾَرّبیی ِ ثعز اععبط آهعبر عوعزک
ثیؾتزیي هجب الت تدبری ثب ایزاى ارًت را ثِ ًَِ ای تؼییي ٌت ِ لعیعِ ایعي افعزا ارای
تاقیالت هزتجط ثب حَسُّبی اقتقب ی ثَ ُ ٍ ثِ سثبى اًرلیغی یب سثبى ؾَر ّعتف تغعلعط
به اؽتِ ثبؽٌت.ثز ایي اعبط هتت ختهبت ایي افزا ٍ عبل اع ٍ .سارت اهَر خبرخِ ثعب
ّوکبری ٍسارت فٌؼ  ،هؼتى ٍ تدبرت هکلف اع شارػ عب یبًِای ر ایعي خقعَؿ
ارا ِ ّتّ.وچٌیي ًوبیٌت بى هدلظ ثب  ۰۵۹رای هَافق ۰۳ ،رای هخب ف ٍ  7رای هوتعٌعغ اس
هدوَع ً ۰۶۳وبیٌتُ حبضز ثب ا ابق یک هب ُ ثِ الیاِ ثزًبهِ ؽؾن هَافق ز ًت.



عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارک -عخٌرَی ویغیَى تللیق الیاِ ثعزًعبهعِ ؽعؾعن
تَعؼِ ل ِ ر عبل  ۶۹حتاق پز اختی ثِ خبًعَا ُ ّعبی تعاع پعَؽعؼ
ًْب ّبی حوبیتی حتٍ ّ ۵33شار تَهبى خَاّت ثَ .هاوت ختاثخؾی ر ل ٍ َ ثب ایغٌب اظْبر ز ا طعجعق
هقَثِ هدلظ ر هب ُ  ۶۹ثزًبهِ ؽؾن تَعؼِ ٍ هَظف اع ر طَل ثزًبهِ ّز عبل حتاقع هغعتعوعزی
هت خَیبى تا حوبی ویتِ اهتا اهبم خویٌی ٍ عبسهبى ثْشیغتی را ثز هجٌبی  ۵3رفت حتاق ععتعوعش
هقَة ؽَرای ػب ی بر ،تبهیي ٍ اس طزیق عبسهبى ّبی هذ َر پز اخ ٌتٍ.ی افشٍ ا ثز ایي اععبط ٍ ثعب
تَخِ ثِ ایٌکِ حتاق حقَق ر قبًَى بر حتٍ ّ ١33شار تَهبى ر ًظز زفتِ ؽتُ ،حتاق پعز اخعتعی ر
عبل  ۶۹ثِ ایي خبًَا ُّب حتاق ٍ ثزاثز خَاّت ؽت ٍ تقزیجب ثِ ّ ۵33شار تَهبى خَاّت رعیت .ایي ر حعب عی
اع ِ ا ٌَى پز اختی ثِ خبًَا ُ ّبی تا پَؽؼ ًْب ّبی حوبیعتعی ثعیعي  ۳3تعب ّ ۰33عشار تعَهعبى
اع ً.وبیٌتُ هز م ا یرَ رس ر هدلظ ر پبیبى خبطزًؾبى ز ا ّوچٌیي طیق هقَثِ هدلظ ر ثزًبهِ ؽؾعن
ّ ۰33شار ؽغ ثب تغْیالت قزكا اغٌِ ثزای تَاًوٌت عبسی افزا تا پَؽؼ ویتِ اهتا ٍ ثْشیغتی ایدب
خَاّت ؽت ٍاػتجبراتؼ ثِ ًغج  73ثِ  03ثیي ویتِ اهتا ٍ ثْشیغتی ر اختیبرؽبى قزار هی یز .

افسایص 01درصدی هستوری بیوِ اجتواعی از دی هاُ
عزٍیظ خجزی رٍسًعبهعِ ارک -هعتیعز ع
تؼْتات قبًًَی فٌعتٍق ثعیعوعِ اخعتعوعبػعی
ؾبٍرساى ،رٍعتبییبى ٍ ػؾبیز اس افشایعؼ ۰3
رفتی هغتوزی هغتوزیثریزاى اس ی هعبُ
خبری خجز ا .
ثِ شارػ ایزًب اس رٍاثط ػوَهی فٌتٍق ثیوِ
اختوبػی ؾبٍرساى ،رٍعتبیعیعبى ٍ ػؾعبیعز،
عَ ٌت عْیلی ر تَضیح ایي خعجعز علع ا
هغتوزی توبهی ثبسهبًت بًی عِ ععزپعزعع
خبًَارؽبى تب آخزیي رٍس ععبل  ۰0۶۹فعَت
ؽتُ ثبؽٌت ٍ ثیوِؽت بًی ِ ثز اععبط رای
ویغیَى پشؽکی تب ّویي رٍس اس بر افعتعب ُ
لی ؽٌبختِ ؽتُ ثبؽٌت ،ثز اععبط تقعوعیعن
خععتیععت فععٌععتٍق  ۰3رفععت افععشایععؼ
یبفتِ اع .
ٍی ثب اؽبرُ ثِ ایٌکعِ هعجعٌعبی ایعي افعشایعؼ
هغتوزی اس اثتتای عبل  ۰0۶۳خعَاّعت ثعَ ،
تقزیح ز ا توبم هؼَقبت  ۶هبِّ ذؽتِ عِ
ثِ ٍاعاِ ایي افشایؼ ًزخ هغتوزی ثعبیعت ثعِ
هغتوزی ثریزاى پز اخ ؽعَ  ،ثعِ فعَرت
یکخب ر خزیبى پز اخ ی هبُ ثِ حغعبة
هغتوزی ثریزاى ٍاریش هیؽَ .
هاوترضب رعتویوتیز ػبه فعٌعتٍق ثعیعوعِ

اختوبػی ؾبٍرساى ،رٍعتبییبى ٍ ػؾبیز پیؾتز
عاَح هختلف ثیوِ اختیبری رٍععتعبیعیعبى ٍ
ػؾبیز را ثِ ؽعزح ییع اػعالم عز ُ ثعَ ا
 عاح اٍل هبّبًِ ّ ۰۳3شار ریعبل ّ ۰۳عشارتَهبى) ٍ عْن ٍ ّوَارُ ٍ ثزاثز اع ِ
ؽخـ پظ اس  ۰۳عبل هبّبًِ عِ هیلیَى ریبل
ّ 033شار تَهبى) ریبف هی ٌت.
عاح ٍم فز هبّبًِ ّ ۰7۳شار ریبل ّ۰7شارٍ  ۳33تَهبى) پز اخ هی عٌعت ٍ ثعؼعت اس
۰۳عبل هبّبًِ عِ هیلیَى ٍ ّ ۳33عشار ریعبل
ّ0۳3شار تَهبى) ریبف هی ٌت.
 -عاح عَم فز هعبّعبًعِ ّ ۵33عشار ریعبل

استورار اجرای ًظام رتبِبٌدی هعلواى
در سال ۶۹

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ
ارک -هعععتیعععز ع ع
اهَرا اری ،تؾکعیعالت
ٍ تاَل ا اری ٍسارت
آهَسػ ٍ پعزٍرػ اس
ا اهِ اخزای ًظبم رتعجعِ
ثٌتی هؼلوبى ر ععبل
 ۶۹خجز ا .
ثِ شارػ خجز عشاری
هْز ،ثِ ًق اس هعز عش
اطالع رعبًی ٍ رٍاثط ػوَهی ٍسارت آهَسػ ٍ پعزٍرػ ،ععیعتحغعي
حغیٌی ثب اؽبرُ ثِ اخزایی ؽتى ًظبم رتجِ ثٌتی هؼلوبى اس ًیوعِ ٍم ععبل
 ،۶۹اظْبر ز ا ثِ هٌظَر اخزای ًظبم رتجِ ثٌتی هؼلوبى ۰0۳3 ،هعیعلعیعبر
تَهبى ر ؽؼ هبِّ ٍم عبل ّ 0 ٍ ۶۹شار ٍ  ۳33هیلیبر تَهبى ر ثَ خعِ
عبل خبری تخقیـ یبفتِ اع .
ٍی هیشاى افشایؼ حقَق هؼلوبى ر عِ عبل اخیز ٍ تتثیز ٍاهیت را ن
عبثقِ اًغ ٍ افشٍ ا ر اخزای ًظبم رتجِ ثٌتی ثِ طَر هیبًرعیعي حعتٍ
ّ ۹33شار تَهبى افشایؼ حقَق اؽتِ این ازا ِ ثیؾتز افزا ر رتجِ ّعبی
خجزُ ٍ ػب ی قزار ارًت.
هتیز اهَرا اری ٍ تؾکیالت ثب اؽبرُ ثِ تأثیز ًظبم رتجِ ثٌتی ر عبهعبى
ّی ًیزٍّب خبطزًؾبى ز ا ثبسًؾغتری پیؼ اس هَػت ٍ اضبفِ ؽتى پعبیعِ
ؽؾن ثِ ٍرُ اثتتایی ِ ر راعتبی اخزای ًعظعبم  0-0-۹اًعدعبم ؽعت،
هَخت وجَ ًیزٍ ر ٍرُ اثتتایی ؽت اهب ثب اخزای ًظعبم رتعجعِ ثعٌعتی،
ثزخی بر ٌبى تزغیت ؽتًت تب ر ٍرُ اثتتایی هؾغَل ثِ بر ؽًَت.
حغیٌی تقزیح ز ا ًظبم رتجِ ثٌتی ثزای ًیزٍّبی ارای عبثقِ ثیؾتز اس ۹
عبل اخزا هی ؽَ ٍ ر اْبر زٍُ؛ پبیِ ،ارؽت ،خجزُ ٍ ػب ی ثِ تعزتعیعت
 ۳3ٍ 0۳،۵۳،۰۳رفت حق ؽبغ  ،افشایؼ حقَق اؽتِ این ٍ افزا ر ّعز
سهبى ِ ؽزایط ختیتی را غت ٌٌت اس هشایبی رتجِ ثبالتعز ثعزخعَر ار
هی ؽًَت.

ّ۵3شار تَهبى) پز اخ هی ٌعت ٍ ثعؼعت اس
۰۳عبل هبّبًِ اْبر هیلعیعَى ریعبل ّ۹33عشار
تَهبى) ریبف هی ٌت.
عاح اْبرم فز هبّبًعِ ّ ۵۵۳عشار ریعبلّ۵۵شار ٍ  ۳33تَهبى) پز اخ هی ٌت ٍ ثؼت
اس ۰۳عبل هبّبًِ اْبر هیلعیعَى ٍ ّ ۳33عشار
ریبل ّ۹۳3شار تَهبى) ریعبفع هعی عٌعت.
عاح پٌدن فز هعبّعبًعِ ّ ۵۳3عشارریعبلّ۵۳شار تَهبى) پز اخ ٍ ثعؼعت اس ۰۳ععبل
هبّبًِ پٌح هیلعیعَى ریعبل ّ۳33عشار تعَهعبى)
ریبف هی ٌت.
 عاح ؽؾن فز هبّعبًعِ ّ ۵7۳عشار ریعبلّ۵7شار ٍ  ۳33تَهبى) پعز اخع ٍ ثعؼعت اس
۰۳عبل هبّبًِ پٌح هیلیَى ٍ ّ ۳33عشار ریعبل
ّ ۳۳3ععشار تععَهععبى) ریععبف ع هععی ععٌععت.
 عاح ّلتن فز هبّعبًعِ ّ 0۵۳عشار ریعبلّ0۵شار ٍ  ۳33تَهبى ) پعز اخع ٍ ثعؼعت اس
۰۳عبل هبّبًِ ؽؼ هیلیَى ٍ ّ ۳33شارریبل
ّ۹۳3شار تَهبى ) ریبف هی ٌت.
عاح ّؾتن ،فز هبّبًعِ ّ 0۳3عشار ریعبلّ0۳شار تَهبى) پز اخ ٍ ثعؼعت اس ۰۳ععبل
هبّبًِ ّل هیلیَى ریعبل ّ733عشار تعَهعبى)
ریبف هی ٌت.

دٍلت پیگیررفع هطکالت
رٍستاّاست

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارک
 هععؼعبٍى ٍسیعز ؾعَر ٍرییعظ ععبسهعبى هعتیعزیع
ثععاععزاى ععلع ا ٍ ع ثععب
ختی  ،پعیعرعیعز هغعب ع ٍ
هؾکالت هز م ثخقَؿ ر
هٌبطق رٍعتبیی اع .
ثِ شارػ خجعزًعرعبر ایعزًعب
اعوبػی ًدبر ر ععلعز ثعِ
هْزیش یش اس طزح ّبی هختلف ػوزاًی ر حَسُ هعتیعزیع ثعاعزاى ر
ثخؼ هز شی ایي ؽْزعتبى ثبس یت ٍ ضوي قتر اًی اس اقتام ّبی اًعدعبم
زفتِ افشٍ ا هغب هز م ر رٍعتبّب ثب ختی تَعط هغئَالى پیعرعیعزی
هی ؽَ ٍ .ی ا اهِ ا ا ر عبل ّبی اخیز ر خقَؿ هقبثلِ ثب ثازاى ر
ؽْز ٍ ثخقَؿ رٍعتبّب برّبی ثغیبر خَثی فَرت زفتعِ ٍ قعاعؼعب
ٌَّس خبی بر ثیؾتز ٍخَ ار ِ ثب ّوکبری هغئَالى ٍ ّوزاّی هز م
هاقق هی ؽَ  .ر یظ عبسهبى هتیزی ثازاى ؾَر تقزیح ز ا ّعوعِ
خب ثِ ّوکبری ٍ ّویبری هز م ر اًدبم ثزًبهِ ّبی هختلف ًعیعبس هعجعزم
اع ٍ ثبیت ایي اهز اهغبل ر هْزیش اًدبم یز ً .دبر ر ا اهِ ثعب حوعَر
ر ثزخی اس رٍعتبّبی ثخؼ هز شی هْزیش اس یعَارّعبی ععبحعلعی ٍ
ثٌتّبی خب ی رٍعتبّبی حبخی هاوتػلی ر ّغتبى تعٌعچ اعٌعبر ،
فخزآثب  ،عیتآثب ٍ ٌّشا ر ّغتبى هیبًکَُ ثبس یت ز ٍ .ی ّوچٌیي ر
خزیبى آخزیي ٍضؼی خؾکغب ی ٍ ن آثی قٌبتْبی رٍعتعبّعب ٍ عشٍم
رعیت ی ختی ثِ هَضَع تبهیي آة ؽزة ٍ ؾبٍرسی ثزای حلظ هٌبثغ
هَخَ ؽت.
ر ایي ثبس یتّب هز م رٍعتبّب ٍ ّیبراى ثِ طزح ًظزّب ٍ هغب خَ ر
ثخؼ ّبی هختلف پز اختٌت.
ثخؼ هز شی هْزیش ارای پٌح ّغتبى ٍ حتٍ  033آثب ی اعع ٍ ر
 03یلَهتزی یش قزار ار .

چٌدپارچگی ٍ پراکٌدگی ساختاری چالص هْن ادارُ سالهت کطَر است
عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارکٍ -سیز ثْتاؽ ،
رهبى ٍ آهعَسػ پعشؽعکعی ر خقعَؿ
ؾعَر علع ا
هؾکالت حعَسُ ععالهع
هْوتزیي اب ؼ ایي حَسُ ر عبخعتعبر ا اری
اع ٍ اٌتپبراری ٍ پزا ٌعت عی ،آععیعت
ّبی سیب ی را ثِ عاله ؾعَر ٍار عز ُ
اع .ثِ شارػ خجزًربر ػلوی ایزًعب ،عتعز
حغي قبضی سا ُ ّبؽوی عِ ر ثعیعغع ٍ
ٍهیي خؾٌَارُ تاقیقبتی ػلَم پشؽکی راسی
عخي هی ل ّ ،وچٌیي اس ضزٍرت افشایعؼ
تخ ّبی آهَسؽی ثیوبرعتبى ّعب اس طعزیعق
اعتلب ُ اس ظزفی عزهبیِ ذاری اخعلعی ٍ
خبرخی خجز ا ٍ ل ا ثبیت حتاق ّ ۵3شار
تخ آهعَسؽعی ر ؾعَر ایعدعب عز .

ٍی ثب ثیبى ایي ِ ر حبل حبضز ثیعوعبرععتعبى
آهَسؽی ثِ هؼٌبی تؼزیف ؽتُ ًتارین ٍ ثیؾتز
آًْب رهبًی ؽتُ اًت ،اظْبر ز ا پضٍّؼ ر
فَرتی پیؾزف هی ٌت ِ آهَسػ ًعیعش ثعب
ّوبى عزػ پیؾزف اؽتِ ثبؽت ٍ ر ایعي
فَرت اع ِ هب ؽعبّعت تعَععؼعِ پعبیعتار
پضٍّؼ ر ؾَر خَاّین ثَ ّ .بؽوی افشٍ ا

ر ٍ ِّ اخیز ثغیبری اس هزا ش آهَسؽی ثعِ
هزا ش رهبًی تجتی ؽتُ اًت ٍ ثب ایعي اقعتام
اهکبى فؼب ی هَثز اعبتعیعت ٍ پعضٍّؾعرعزاى
فزاّن ًیغ ٍ .سیز ثْتاؽ خبطزًؾبى عز ا
ثِ طَر لی اس ًظز سیزعبخ ّب ؽعبّعت عن
تَخْی هشهي ر حَسُ ثعْعتاؽع ٍ رهعبى
ّغتین ** .اعتقالل اًؾرعبُ ّعب ،اس خعولعِ
هؾکالت حَسُ عاله ٍسیز ثعْعتاؽع ثعِ
هؾکالت حَسُ عاله ؾَر اؽبرُ عز ٍ
ل ا اس خولِ هؾکالت ایي حَسُ اععتعقعالل
اًؾربُ ّب اع ؛ ثخؼ ّبی هختلعف ٍ ع
ػالقوٌت ّغتٌت ِ اًؾربُ ّب هؾعبثعِ ثعقعیعِ
عتربُ ّبی ٍ تعی یعتُ ؽعًَعت عِ ایعي
هَضَع ثِ فالح ًیغ .

هقالِ اجتواعی

هعرفی هفَْم رفاُ

ا اهِ اس ؽوبرٓ قج ...

ًَیسٌدُ :سید سعید هَسَی ثوریي

ایي احغبعی اع ِ ر رٍیکز ثبسار آسا یب اًتیؾِ غِ فز
)(Laissez faireهؼبفز هٌؼکظ ؽتُ اع -هیلتَى
فزیتهي ر ثزخی اس خَاًت هْن یک هبًتٍیلی هترى اع -
ٍ ثبیت ثب عبیز عٌ ّبیی هقبیغِ ؽَ ِ رفبُ را هاقَل
اخالق هی اًٌت.
ِ افاالح رفبُ تَعط ثغیبری
اهب ًکتِ قبث تَخِ ایي اع
اس اقتقب اًبى ثِ برثز ُ ؽتُ ٍ هَضغ اختالف فزاٍاًی ًیش
هی ثبؽت .ػتُ ای آى را ر قب ت فزف هب ی ٍ غبف اس ثؼت
هؼٌَی تؼزیف ز ُ اًت ٍ ػتُ ای تٌْب ثِ خٌجِ هؼٌَی آى تکیِ
ارًت .ر طَل تبریخ اقتقب ًیش ٍاصُ رفبُ ثب ٍاصُ ّبی ًش یک
ثِ رفبُ هث ثْزٍسی ) ،(well-beingذت )،(pleasure
رضبی ) ،(satisfactionرضبی هٌتی )،(Ophelimity
تأهیي ًیبسّبی اعبعی (fulfilment of substantive
 ،n e e d sخَؽی  ،H a p p i n e s sتَاًوٌتی
 ٍCapabilityهقبیغِ ؽتُ اع .
ا جتِ ا ز ٌدیٌِ عٌ ّبی غیزاقتقب ی را ًیش ر ًظز ثریزین،
ٍاص بى ثغیبری اضبفِ خَاٌّت ؽت ،هخقَؿ ٍاص بًی ِ
فزفبً ر حیبت هب یِ آ هی خالفِ ًوی ؽًَت .اتخبی ّز عتِ
اس تؼبریف فَق ثِ ػٌَاى راُ بر ثزای تَ یت بالّب ٍ ختهبت،
ر ؽکلی هتلبٍت ٍ ر خبهؼِ ای اع ِ ثب هاتٍ ی هٌبثغ
ًیش هَاخِ اع  .ایي یؼٌی عبسٍ بر هتلبٍت ر تخقیـ ٍ
تَسیغ هٌبثغ .ا ز رفبُ ر هلَْم هب ی ٍ ذت زایی فزف
ِ ػلن
ال ػبقالًِ اع
تؼزیف ز ر ایي فَرت به ً
اقتقب ر خته هٌبفغ فز ی ،ثیؾیٌِ عبسی ثزٍت ،ذات
خغوی ٍ ارضبّبی ؽَْاًی ثبؽتاهب ا ز رفبُ ثِ فَرت
هؤ لِ ّبی فَق هب ی ٍ ذت هاَر ِ رثز یزًتُ اّتاف
هؼٌَی ٍ هزتجط ثب اًغبًی اع تؼزیف ز آًربُ ػلن
اقتقب ًب شیز اس ثاث رثبرُ ایي اّتاف ٍ ارًَری
ِ ؽبه
ؽٌبخ آى ّب هی ثبؽت .ایي اّتاف هوکي اع
هغب لی اَى ثزا ری ،ػتا اقتقب ی-اختوبػی ،آراهؼ
رٍاى ،ؽب هبًی ،خبًَا ُ ٍ ًظن اختوبػی ثبؽت… ٌّربهی ِ
ػلن اقتقب ٍار اٌیي هجبحثی خبهغ اس هلَْم رفبُ اًغبى
هی ؽَ … یکی اس عؤاالت ختیت ػلن اقتقب ایي اع ِ آیب
ًلغ ؽخقی ثِ ػٌَاى تٌْب ًیزٍی اًریشؽی ر اقتقب  ،ر راُ
تؾخیـ آى هلَْم خبهغ اس رفبُ لبی هی ٌت؟ پیغبهی،
۰0١۶ا  ) ۵0-۵۹ثٌبثزایي ّز ثز اؽ ٍ پز اختی ر ثبة رفبُ
ثِ طَر ؽجکِ ای ًیبسهٌت ثز اؽتی هجٌبیی اس اًغبى ،خبهؼِ ٍ
ار  .ایي ؽجکِ خَ ثِ خَ هؾتو ثز ّغتی ؽٌبعی ،فلغلِ
اخالق  ،Philosophy of Ethicsفلغلِ حقَق
ِ
) ٍ(Philosophy of Lawاع  .ایي هَضَػی اع
هخقَف ًب ر آثبر افزا ی ًظیز را شٍ ،ر یيًَ ،سیک عي
ٍ… هؾبّتُ ز یتُ اع .
ِ هدوَػِ هجبحثی ِ ر هَر رفبُ ٍ رفبُ
پزٍاضح اع
اختوبػی فَرت هی یز  ،ثِ یک هؼٌب ر ابراَة اقتقب
رفبُ قزار هی یز  ،سیزا اقتقب رفبُ ثِ ّز تزتیت ثِ هثبثِ یک
رؽتِ اقتقب هوبف ثِ هاب ؼِ حَل هلَْم رفبُ هی پز اس  .اهب
ا ز تقغین ثٌتی[ّ ]۰بسهي )ٍ(Daniel M. Hausman
هک فزعَى )(Michael S. McPherson) (1386را
اس یت بُ ّبی هَخَ ر ثبة رفبُ ثِ رعوی ثؾٌبعین،
ی ؽک زفتِ
خَاُ ًبخَاُ ،ثغیبری اس هجبحث حتاق فلغل ِ
پیزاهَى رفبُ اس عتَر بر اقتقب رفبُ -ثِ هثبثِ حَسُ
هؾخقی ِ اقتقب اًبى ر آى هؾغَل ثِ بر ّغتٌت،-
خبرج هی ؽَ  .ثٌبثزایي ر اثز رٍیکز اتخبیؽتُ ر هَر
ػوَم اقتقب اًبى ،اهزٍسُ اقتقب رفبُ ثِ هثبثِ حَسُ ای ِ
َیی ثِ لی اس اهي س ى ثِ هجبحث فلغلی ثی ًیبس اع ،
ًغج ثِ هدوَػِ هجبحث غٌی فیلغَفبى ٍ خبهؼِ ؽٌبعبى ر
ایي سهیٌِ تغبف هی ٌت .ثب تَخِ ثِ ایي رٍای هب ر ایي
ًَؽتِ ثب توز ش ثز اقتقب رفبُ عؼی خَاّین ز ّز اس اٌت
بّی ثِ هدوَػِ هجبحثی ِ ر هدوَػِ لی ػلَم
ا اهِ ار
اختوبػی رخَع ٌین.

ًصب ٍ استفادُ از خاهَش کٌٌدُ ّای استاًدارد
در آضپسخاًِ از ضایعات ًاضی از آتص سَزیْا بِ هَقع
جلَگیری هی کٌد

