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جامعه

جذیذتزیه خبزَا
اس گًاَیىامٍ مطمًالن غایب

سشٚیس خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -سبَ ٌمزشمتم ٝثمٛد ومٝ
ٕ٘بیٙذٌبٖ ٔزّس شٛسای اسمالٔمی أمىمبٖ دسیمبفمت
ٌٛاٞیٙبٔ ٝسا٘ٙذٌی ثذ ٖٚتؼییٗ تمىمّمیمف سمشثمبصی سا
ٔظٛة وشد٘ذ ،أب ٕٞچٙبٖ ایٗ لب٘ ٖٛو ٝشٕبس صیبدی اص
ٔخبعجبٖ ایسٙب پیٍیش آٖ ثٛد ٜا٘ذ ،ارشایی ٘شمذ ٜاسمت،
ٔٛضٛػی و ٝسییس پّیس سإٙٞبیی  ٚسا٘ٙذٌی ٘میمشٚی
ا٘تظبٔی آخشیٗ ٚضؼیت آٖ سا تششیح وشد ٜاستگ
سشداس تفی ٟٔشی دس ٌفت  ٌٛٚثب ایسٙب ،دسثبس ٜآخشیمٗ
ٚضؼیت ارشای ٔظٛثٔ ٝمزمّمس دس ٔمٛسد دسیمبفمت
ٌٛاٞیٙبٔ ٝثذ ٖٚتؼییٗ تىّمیمف سمشثمبصی اظمٟمبسومشد٩
یىسشی اص افشادی و ٝث ٝسشثبصی ٘مشفمتم ٝأمب ٔشمٕمَٛ
غیشغبیت ٞستٙذ ٔی تٛا٘ٙذ ثب دسیبفت ٌٛاٞی اشتغبَ ثمٝ
تحظیُ اص ٔحُ تحظیُ خٛد ٘سمجمت ثم ٝشمشومت دس
آصٔٞ ٖٛبی سا٘ٙذٌی  ٚدسیبفت ٌٛاٞیٙبٔ ٝالذاْ ومٙمٙمذگ
ثٙبثشایٗ ٔشٕٛالٖ غیشغبیمت سمشثمبصی ثمشای دسیمبفمت
ٌٛاٞیٙبٔٔ ٝشىّی ٘ذاس٘ذگٚی ثمب اشمبس ٜثمٚ ٝضمؼمیمت
ٔشٕٛالٖ غبیت سشثبصی ثمشای دسیمبفمت ٌمٛاٞمیمٙمبٔمٝ
اظٟبسوشد ٩دس ٔٛسد وسب٘ی ؤ ٝشٕ َٛغبیت سمشثمبصی
ٞستٙذ یه لب٘٘ٛی ٚرٛد داسد ث٘ ٝبْ لب٘ٔ ٖٛىشس وم ٝثمش
اسب آٖ ٘یشٚی ا٘تظبٔی ٔٛظف اسمت ومٔ ٝشمٕمٛالٖ
غبیت سا شٙبسبیی  ٚدستٍیش وشد ٚ ٜالمذأمبت لمب٘م٘ٛمی
الصْ سا دس خظٛص آ٘بٖ ا٘زبْ دٞذگسییس پّیس ساٞمٛس
٘برب اضبف ٝوشد ٩ایٗ لب٘ ٖٛاص ٔذت ٞب لجمُ ثمشای ارمشا
اثالؽ شذ ٜاست ،دس حبَ حبضش ٘یض دس لب٘ ٖٛرذیذی وٝ
ٔزّس تظٛیت  ٚثشای ارشا اثمالؽ شمذ ٜآٔمذ ٜاسمت
وسب٘ی و ٝث ٝسٗ لب٘٘ٛی ٔی سسٙذ حتی ایٙىمٔ ٝشمٕمَٛ
غبیت  ٓٞثبشٙذ أىبٖ دسیبفت ٌٛاٞیٙبٔم ٝسا خمٛاٞمٙمذ
داشتگسشداس ٟٔشی ثب ثیبٖ ایٙى ٝایٗ د ٚلب٘ ٖٛدس تٙبلض
ثب یىذیٍش ٞستٙذٌ ،فت ٩اٌش ثٙب ثبشذ ٞش د ٚلب٘ ٖٛارمشا
شٛد ،یؼٙی ایٙى ٝفشد غبیت ثشای دسیبفت ٌمٛاٞمیمٙمبٔمٝ
ٔشارؼ ٝوشد ٚ ٜپس اص دسیبفت ٌٛاٞمیمٙمبٔم ،ٝاص سمٛی
پّیس ثشای تؼییٗ تىّیمف سمشثمبصی دسمتمٍمیمش شمٛد
ٚی ثب ثیبٖ ایٙى ٝایٗ ٔغبیشت سا ٔزّس شٛسای اسمالٔمی
ثبیذ اطالح وٙذ ،ث ٝایسٙب ٌفمتٔ ٩مب ایمٗ ٔمٛضمٛع سا
پیٍیشی وشدیٓ  ٚیىی اص ٕ٘بیٙذٌبٖ ٘یض ٚػذ ٜداد ٜومٝ
عی س ٝیب ٟبس ٔب ٜایٗ ٔشىُ حُ شٛدگثٌ ٝفت ٝسیمیمس
پّیس سإٙٞبیی  ٚسا٘ٙذٌی ٘یشٚی ا٘تظبٔی ایٗ لب٘م ٖٛدس
حبَ حبضش ارشا ٕ٘ی شٛد  ٚوسمب٘می ومٚ ٝضمؼمیمت
سشثبصیشبٖ سا ٔشخض ٘ىشد ٜا٘ذ ٔ ٚشٕم َٛغمبیمت ثمٝ
حسبة ٔی آیٙذ ٕ٘ی تٛا٘ٙذ ٌٛاٞیٙبٔ ٝسا٘ٙذٌی ثٍیش٘ذگ

پیگیزی حقًقی ،غزامت ي دیٍ
سائزان ایزاوی در راس مذاکزات
ایزان ي عزبستان

سشٚیس خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٕ٘ -بیٙذِٚ ٜمی فمممیم ٝدس
أٛسحذ  ٚصیبست ٌفت ٩رّسبت ٔتؼذد دس ساثمغم ٝثمب
ٔزاوشات ٔب ثب ػشثستبٖ دس داخُ ا٘زبْ شذ ٚ ٜدس ایمٗ
رّسبت ٔٛضٛع أٙیت  ،أىب٘بت  ٚثحج ٔ ٟٓپیٍمیمشی
حمٛلی ،غشأت  ٚدی ٝصائشاٖ ایشا٘ی دس ٔسزذ اِحمشاْ ٚ
ٔٙب ٔغشح شذ ٜاستگثٌ ٝضاس ایش٘ب ث٘ ٝممُ اص پمبیمٍمبٜ
اعالع سسب٘ی حذ ،حزت االسالْ سمیمذ ػمّمی لمبضمی
ػسىش دسخظٛص حضٛس  ٚاسائ ٝششٚط ٞیمبت ایمشا٘می
ثشای ٔزاوش ٜثب عشف سؼٛدی ثب ٔحٛسیت ٔٙبسه حمذ
دس پٙزٓ اسفٙذ ٔب ٜدس ػمشثسمتمبٖ افمضٚدٞ ٩مٓ اومٙمٖٛ
ٕ٘ی تٛاٖ ششط خبطی سا لمبئمُ شمذ مٔ ٖٛمٛضمٛع
ٔزاوشات است  ٚثبیذ دیذ دس ٔزاوشات ثیمٗ د ٚعمشف
 ٝششایغی ایزبد خٛاٞذ شذگٚی ادأ ٝداد ٩ثبیذ دیذ دس
ایٗ ٔزاومشات م ٝاتمفمبلمبتمی س ٔمی دٞمذ  ٚمٝ
طحجتٞبیی سد  ٚثذَ ٔمی شمٛد ،أمب ثمب ایمٗ ٚرمٛد
حشفٞبی صیبدی خٛاٞیٓ داشت و ٝدس ایٗ ٔمزاومشات
ٔغشح ٔیوٙیٓگ

سشٚیس خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -ثٌ ٝضاس خجشٍ٘بس ٟٔشٕ٘ ،بیٙذٌبٖ ٔزّس شٛسای اسمالٔمی
دس رّس ٝػّٙی ٘ٛثت أشت  ٚدس ادأ ٝثشسسی ٔٛاد اطالحی الیح ٝثش٘بٔ ٝششٓ تٛسؼ ٝوشٛس،
ثب تظٛیت ٔبد ٨٦ ٜایٗ الیحٔ ،ٝیبٍ٘یٗ ٔستٕشی پشداختی د ٚسبَ آخش خمذٔمت سا ثمؼمٙمٛاٖ
ٔجٙبی حمٛق ثبص٘شستٍی ثبص٘شستٍبٖ تؼییٗ وشد٘ذگ
ثش اسب ایٗ ٔمبد« ٜثمشلمشاسی ٔسمتمٕمشی ثمبص٘شمسمتمٍمی ثمشای ومّمیم ٝثمیمٕم ٝشمذٌمبٖ
طٙذٚقٞبی ثبص٘شستٍی ( اػٓ اص وشٛسیِ ،شىشی ،تبٔیٗ ارتٕبػی  ٚسمبیمش طمٙمذٚلمٟمبی
ثبص٘شستٍی دستٍبٟٞبٟ٘ ،بدٞب  ٚثب٘ىٟب) ثش ٔجٙبی ٔیبٍ٘یٗ حمٛق د ٚسمبَ آخمش ٔمٙمتمٟمی ثمٝ
دسخٛاست ثبص٘شستٍی ثبشذگ
ایٗ ٔبد ٜثب  ٠٤٨سای ٔٛافك ٢ ،سای ٔخبِف  ١ ٚسای ٕٔتٙغ اص ٔزٕٛع ٕ٘ ٠٨٦بیٙذ ٜحبضمش دس
طحٗ ث ٝتظٛیت سسیذگ
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سشٚیس خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن-لبئٓ ٔمبْ ٚصیش ثٟذاشت ضٕٗ تششیح ػمٛأمُ خمغمش
ٔشثٛط ثٔ ٝشي دس د٘یبٌ ،فت ٩دس وشٛس ٔب  ٓٞد ٚػبُٔ خغش اطّی ٔشي ث ٝتشتیمت
ػٛأُ ٔتبثِٛیه  ٚتغزیٝای ٞستٙذ  ٚآِٛدٌی ٛٞا ٔ ٚظشف سیٍبس دس ستجٞٝبی سٟ ٚ ْٛبسْ ث ٝػٛٙاٖ ػبُٔ
خغش ٔشي لشاس داس٘ذگ ٕٞچٙیٗ ػبُٔ خغش پٙزٓ ٔ ٓٞظشف ٔٛاد ٔخذس  ٚاِىُ استگ
دوتش ایشد حشیش ی دس ٌفت ٌٛٚثب ایسٙب ،دسثبس ٜتبحیش آِٛدٌی ٛٞا ثش سالٔت ٔ ٚیضاٖ ٔشئٚیمشٌ ،مفمت٩
ا٘ذاصٌٜیشی تبحیش ٔستمیٓ ٞش ػبُٔ خغش یب سیسه فبوتٛس ثش سالٔت ٘ ٚیض ثشٚص ثیٕبسیٞب ٔ ٚشئٚیش ثسمیمبس
ٔشىُ  ٚپیچیذ ٜاستگٚی افضٚد ٩ػٛأُ خغش داسای تبحیش دساصٔذت ٞستٙذ ٘ ٚمیمض احمش ٔمتمممبثمُ  ٚحمتمی
تشذیذوٙٙذ ٓٞ ٜثش یىذیٍش داس٘ذ ،ثٕٞ ٝیٗ دِیُ ثش اسب اعالػبت ٔٛرٛد  ٚثب عشاحی ٔذَٞبیی تبحمیمش ٞمش
وذاْ اص ػٛأُ ،تخٕیٗ صد ٜشذ ٚ ٜیب ٔحبسجٔ ٝیشٛدگ ثش اسب ٔذَ ٔؼشٚفی و ٝا٘ستیت ٛاسصیبثی  ٚسمٙمزمش
سالٔت ثب ٔشبسوت ثب٘ه رٟب٘ی دس ٔٛسد ػٛأُ خغش ٔشي تٟی ٝوشد ٜاست ،دس وُ ربٔؼ ٝرٟب٘ی ػمٛأمُ
خغش ٔشثٛط ثٔ ٝشي ث ٝتشتیت ٔشثٛط ث ٝػٛأُ ٔتبثِٛیه( ٔخُ ثبال ثٛدٖ شثی  ٚلٙذ خ ،)ٖٛثمؼمذ ػمٛأمُ
تغزی ٝایی ٔ ٚظشف سیٍبس استگ ٕٞچٙیٗ آِٛدٌی ٛٞا دس ستجٟ ٝبسْ ٔ ٚظشف اِىُ ٛٔ ٚاد ٔخمذس ٘ ٚمیمض
فؼبِیت وٓ ثذ٘ی دس ستجٞٝبی ثؼذی لشاس داس٘ذگ

آمًسش رسمی وقص سیادی درتزبیت داوصآمًسوذارد
سشٚیس خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٚ -صیش آٔمٛص
 ٚپشٚس ثب ثمیمبٖ ایمٙمىم ٝدس ثسمیمبسی اص
وشٛسٞبی رٟبٖ ،دسٚسی ٔب٘مٙمذ سیمبضمی ٚ
فیضیه ٚسیّٝای ثمشای سسمیمذٖ ثم ٝاٞمذاف
تشثیتی ربٔؼ ٝاستٌ ،فت ٩آٔمٛص سسمٕمی
٘مش ٙذا٘ی دس تشثیت دا٘شآٔٛص ٘ذاسدگ
ثٌ ٝضاس خجشٌضاسی ٟٔش ،ث٘ ٝمُ اص ٔمشومض
اعالع سسمب٘می  ٚسٚاثمظ ػمٕمٔٛمی ٚصاست
آٔٛص  ٚپشٚس  ،فخشاِذیٗ دا٘ش آشتیمب٘می
دس دیذاس اػضبی ا٘زٕٗ فّسف ٝتؼّیٓ  ٚتشثیمت
ایشاٖ دس سبختٕبٖ شٟیذ سربیی افمضٚد ٩ثمبیمذ
ثستشٞبی تمؼمبٔمُ آٔمٛص  ٚپمشٚس ثمب
دا٘شٍبٞیبٖ ثشای ٕٞفىمشی ثمیمشمتمش دسثمبسٜ
ٔٛضٛػبت تؼّیٓ ٚتشثیت فشا ٓٞشٛدگ
ٚی ادأ ٝدادٞ ٩ذف ٔذسس ،ٝآٔٛص طمشف
٘یست ،ثّىٞ ٝذف اطّی آٖ تشثیت است ،أب
ایٗ ٔسئّٙ ٝب٘ى ٝثبیذ  ٚشمبیمذ دس رمبٔمؼمٝ
ٟ٘بدی٘ ٝٙشذ ،ٜثٕٞ ٝیٗ دِیُ است و ٝاِٚیمب دس
ٔشارؼبت خٛد ثٔ ٝمذسسم ٝفمممظ دس ٔمٛسد
ٔٛضٛػبت آٔٛصشی فشص٘ذاٖ سؤاَ ٔی وٙٙذگ
دا٘ش آشتیب٘ی تظشیح وشدٔ ٩سمئّم ٝتمؼمّمیمٓ
ٚتشثیت یه ٔسئّّٔ ٝی است و ٝثبیذ إٞمیمت
آٖ ثشای ربٔؼ ٝتجییٗ شٛد ٘ ٚمش دا٘شٍبٞیبٖ

 ٚاستبداٖ ٔی تٛا٘ذ دس ایٗ ثبسٔ ٜؤحش ثبشذگ
ٚصیش آٔٛص  ٚپشٚس خبعش٘شبٖ ومشد ٩دس
ثسیبسی اص وشٛسٞبی رٟبٖ ،آٔٛص دسٚسمی
ٔب٘ٙذ سیبضی  ،فیضیه  ٚشیٕی فممظ ٚسمیّمٝ
ای ثشای سسیذٖ ث ٝاٞذاف تشثیتی ٔمٛسد ٘مظمش
آٖ ربٔؼ ٝاست ،أیذٚاسْ دس وشٛس ٔب ٘یض ایمٗ
ٍ٘ش ثٚ ٝرٛد آیذگ
ٚی ٌفت ٕٝٞ ٩اتفبلبت ثبیذ دس ٔمذسسم ٝس
دٞذ  ٚثبیذ ٍ٘ششی دس ٔؼّٕبٖ ایزبد شٛد ومٝ
آٟ٘ب ث ٝآٔٛص طشف ٘پشداص٘ذ  ٚتشثیت دا٘ش
آٔٛصاٖ سا ٚظیف ٝاطّی خٛد ثذا٘ٙذگٚی افضٚد٩
ٚلتی طحجت اصآٔٛص ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌمی

افشيدٌ ضذن  0022متخصع ي فًق تخصع
بٍ حًسٌ سالمت در سال 50

سشٚیس خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -لبئٓ ٔمممبْ
ٚصیش ثٟذاشت اص پزیش ٘ ٢٢٦٤فمش ثمشای
تخظض ٘ ٣١٤ ٚفش ثشای فٛق تخظض دس
سبَ ربسی خجش دادگ
ثٌ ٝضاس ایسٙب ،دوتش ایشد حشیمش می ثمب
ثیبٖ ایٙى ٝدس شٟشیمٛس ٔمب ٜأسمبَ ١١٠٤
ٔتخظض دس سشتٞٝبی ٔختّف ثبِیٙی ٘ ٢٤١ ٚفش فٛق تخظض  ٚفّٛشیم
اص دا٘شٍبٜٞبی ػّ ْٛپضشىی وشٛس فبسؽاِتحظیُ شذٜا٘ذ ،دس ٔٛسد وبفمی
یب ٘بوبفی ثٛدٖ ایٗ تؼذاد فبسؽ اِتحظیٌُ ،فت ٩دس حمبَ حمبضمش ٘سمجمت
تؼذاد پضشه ٔتخظض وشٛس حذٚد ٘ ٣٧فش ث ٝاصای ٞ ٠١١ضاس٘فش رٕؼیت
است ،دس حبِی و ٝدس وشٛسٞبی اسٚپبیی ایٗ ٘سجت  ٢١١ثٞ ٠١١ ٝضاس ٘فمش
استگٚی افضٚدٌ ٩ش  ٝادػب ٘ ٚیض ٔٙبثغ الصْ ثشای سسیذٖ ث٘ ٝسجت ثیش اص
ٞفت ثشاثشی ٚرٛد ٘ذاسد  ٚحتی شبیذ ایٗ سغح تؼذاد ٔتخظض  ٓٞثشای
وشٛسی ثب سغح التظبدی ارتٕبػی ٔب ٔٙبست ٘جبشذ ،أب ٔسّٕمب افمضایمش
لبثُ تٛر ٝتؼذاد ٔتخظظیٗ دس وشٛس دس سشتٞٝبی ٔٛسد ٘یمبص ضمشٚستمی
ا٘ىبس پزیش استگحشیش ی دس پبسخ ث ٝایٙىٚ ٝصاست ثٟذاشت  ٝالذأبتمی
ثشای سفغ ٔشىُ وٕجٛد ٘یشٞٚبی ٔتخظض خظٛطب دس ٔٙمبعمك ٔمحمشْٚ
ا٘زبْ داد ٜاستٌ ،فت ٩تب و ٖٛٙالذأبت ٔتؼذدی دس ایٗ صٔیمٙم ٝطمٛست
ٌشفت ٝاست؛ تٛصیغ ٔتخظظبٖ دس دٚس ٜعشح لب٘٘ٛی ثشای ٔٙبعك ٔحش ْٚثب
ثش٘بٔ ٝسیضی ٔٙسزٓ  ٚس٘ٚذ افضایشی لبثُ تٛر ٝدس ٙذ سبَ ٌمزشمتم ٝدس
حبَ ا٘زبْ استگٚی افضٚدٙ ٓٞ ٩یٗ ثب سیبستٞبی تشٛیممی دس اثمتمذای
عشح تح َٛسالٔت شبٞذ حضٛس داٚعّجب٘ ٝثیشتش ٔتخظظیٗ دس ٔمٙمبعمك
ٔحش ْٚثٛدیٓ و ٝأیذٚاسیٓ ثب حُ ٔشىُ ثیٕٞٝب  ٚسفغ تبخیمش حمذٚد ٠١
ٔب ٝٞدس پشداخت ث ٝایٗ ػضیضاٖ ،شبٞذ ادأ ٝایٗ س٘ٚذ  ٓٞثبشیمٓگثمشاسمب
ٌضاس ٚثذا ،لبئٓ ٔمبْ ٚصیش ثٟذاشت ثب ثیبٖ ایٙى ٝپزیش تمخمظمض ٚ
فٛق تخظض دس دا٘شٍبٜٞب ٘یض ث ٝعشص لبثُ تٛرٟی افضایش یبفمتم ٝاسمت،
ٌفت ٩أسبَ ٘ ٢٢٦٤فش پزیش ثشای سشتٞٝبی ٔختّف تخظض ثمبِمیمٙمی
داشتٝایٓ ٕٞ ٚچٙیٗ تؼذاد ٚسٚدی ثشای سشتٞٝبی فٛق تخظض  ٚفّٛشی
٘یض حذٚد ٘ ٣١١فش ثشای أسبَ ثٛد ٜاستگ

دس ٔذسسٔ ٝی شٛد ،ایٗ تظٛس ٔمی سٚد ومٝ
وتبثی ث ٝوتبة ٞبی دسسی اضبف ٝشذ ٜاسمت،
أب ایٗ تظٛس ٘بدسست است ٙٔ ٚظٛس آٖ است
ؤٟ ٝبست ٞبی ص٘ذٌی ثبیذ دس ٕٞم ٝدسٚ
ٚرٛد داشت ٝثبشذگ آشتیب٘ی افضٚد ٩تمفمىمیمه
٘ظبْ تؼّیٓ  ٚتشثیت ث ٝثخش ٞبی آٔمٛصشمی،
پشٚسشی  ٚپژٞٚشی وبسدسستی ٘یست  ٚثبیمذ
آٔٛص دس لبِت پژٞٚش  ٚثب ٞذف تمشثمیمت
ا٘زبْ ٌیشدگ
دا٘ش آشتیب٘ی افضٚد ٩ثب تفىیه سٔ ٝمٛضمٛع
آٔٛص  ،پمشٚس  ٚپمژٞٚمش،تمشثمیمت دس
ٔذسس ٝاتفبق ٕ٘ی افتذ ،اِجت ٝثمٙمذٔ ٜمخمبِمف
حضٛسدا٘ش آٔٛصاٖ دس پژٞٚش سشاٞب ثمشای
ا٘زبْ فؼبِیت ٞبی پژٞٚشی ٘میمسمتمٓ ،ثمّمىمٝ
ٔؼتمذْ دا٘ش آٔٛصاٖ ثمبیمذ فمشآیمٙمذتمؼمّمیمٓ
ٚتشثیت سا ثب س ٚپژٞٚشی فشا ٌیش٘ذگ
ٚصیش آٔمٛص ٚپمشٚس ٌمفمت ٩آٔمٛص
ٚپشٚس یه ٔسئّّٔ ٝی  ٚاص ٔمٟمٓ تمشیمٗ
ٔسبئُ وشٛس است  ٚفشآیٙذ تؼّیمٓ ٚتمشثمیمت
٘یض تٟٙب ثشػٟذ ٜآٔٛص ٚپمشٚس ٘میمسمت،
 ٕٝٞدستٍبٞ ٜب دس فشآیٙذ تمؼمّمیمٓ ٚتمشثمیمت
ٔممؤحممش٘ممذ  ٚآٔممٛص ٚپممشٚس ٘مممممش
سیبستٍزاسی دس ایٗ فشآیٙذ سا ثشػٟذ ٜداسدگ

اوتقاد تامیه اجتماعی اس قاوًوی کٍ بارمالی
بزایص ایجاد کزد

سشٚیس خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٔ -مذیمشومُ
أٛسفٙی ٔستٕشیٞبی تبٔمیمٗ ارمتمٕمبػمی
ٌفت ٩ارشای لب٘ ٖٛتؼییٗ تىّیف تمبٔمیمٗ
ارتٕبػی اشخبطی و٠١ ٝسبَ  ٚوٕتش حك
ثیٕ ٝپشداخت وشدٜا٘ذ اص ثٔ ٕٟٗمب٠٢٨١ ٜ
ِغبیت شٟشیٛس ٔب ٜسبَ ربسی ٔمٙمزمش ثمٝ
ایزبد ثیش اص ٞ ٠٢ضاس ٔیّیبسد سیبَ ٞضی ٝٙثشای سبصٔبٖ تبٔیٗ ارمتمٕمبػمی
شذ ٜو ٝثب احتسبة حك ثیٕٞٝبی دسیبفتی ،حذٚد ٞ ٠٠ضاس ٔیّمیمبسد سیمبَ
وسشی ایزبد وشد ٜاستگثٌ ٝضاس ایسٙب ،سیذٔحٕذػّی رٙب٘یٔ ،ذیشوُ
أٛسفٙی ٔستٕشی ٞبی تبٔیٗ ارتٕبػی دس یبدداشتی پیشأ ٖٛلب٘ ٖٛتؼمیمیمٗ
تىّیف تبٔیٗ ارتٕبػی اشخبطی و٠١ ٝسبَ  ٚوٕتش حك ثیٕم ٝپمشداخمت
وشد ٜا٘ذ (ٔظٛة سبَ ٔ ٨١زّس) ٘ٛشت« ٩دس ارشای تجظشٔ )٠( ٜمبدٜ
ٚاحذ ٜلب٘« ٖٛتؼییٗ تىّیف تبٔیٗ ارتٕبػی اشخبطمی وم ٝد ٜسمبَ ٚ
وٕتشحك ثیٕ ٝپشداخت وشد ٜا٘ذ ٔ» -ظٛة ٔ٠٢٨١/٦/٠٦زّس شمٛسای
اسالٔی ،سبصٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبػی ٔىّف شذ ٜث ٝفشص٘ذاٖ ٕٞ ٚسشاٖ ثمیمٕمٝ
شذٌبٖ ٔتٛفی و ٝوٕتش اص د ٜسبَ سبثم ٝپشداخت حك ثمیمٕم ٝداس٘مذ ،ثمٝ
٘سجت سٛٙات پشداخت حك ثیٕٔ ٝستٕشی پشداخت وٙذگتب لجُ اص تظٛیمت
لب٘ ٖٛفٛق اِزوش ثبصٔب٘ذٌبٖ ٚارذ ششایظ ثیٕ ٝشذٌبٖ ٔتٛفی دس یىی اص
حبالت صیش استحمبق دسیبفت ٔستٕشی ثبصٔب٘مذٌمبٖ سا داشمتمٙمذ -٠٩دس
طمٛست فمٛت ثمیمٕم ٝشمذ ٜثمبص٘شمسممتم( ٝثمٙمذ ٔ ٠مبد ٧١ ٜلمب٘مم)ٖٛ
 -١دس طٛست فٛت ثیٕ ٝشذ ٜاصوبسافتبد ٜوّی ٔستٕشی ثٍیش(ثٙذ ٔ ١مبدٜ
 ٧١لب٘ -٢)ٖٛدس طٛست فٛت ثیٕ ٝشذٜای و ٝدس د ٜسبَ آخمش حمیمبت
خٛد حذالُ حك ثیٕ ٝیىسبَ وبسٔ ،ششٚط ثش ایٙى ٝظشف آخمشیمٗ سمبَ
حیبت حك ثیٕ ٨١ ٝسٚص وبس سا پشداخت وشد ٜثبشمذگ( اطمالحمیم ٝثمٙمذ٢
ٔبدٙ ٢-٠ )٧١ٜب٘چ ٝثیٕ ٝشذ ٜفبلذ ششایظ ٔمشس دس ایٗ ثٙذ ثبشذ ِٚمی
حذالُ  ١١سبَ سبثم ٝپشداخت حك ثیٕ ٝسا لجُ اص فٛت پمشداخمت ومشدٜ
ثبشذگ (تجظش ١ ٜاطالحی ٝثٙذٔ٢بد ٧١ٜلب٘ ٢-١ )ٖٛدس طٛستی و ٝثیٕمٝ
شذٔ ٜتٛفی فبلذ ششایظ ٔمشس دس ایٗ ثٙذ ثٛدِ ٜیىٗ داسای سبثم ٝپشداخمت
حك ثیٕ ٝثیٗ د ٜتب ثیست سبَ ثبشذگ

ديلت مًظف بٍ پزداخت تمامی مطالبات معًق خاوًادٌ َای ضُذا ي ایثارگزان ضذ
سشٚیس خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن٘ -مٕمبیمٙمذٌمبٖ
ٔزّس شٛسای اسالٔمی دِٚمت سا ٔمٛظمف
وشد٘ذ و ٝتٕبٔی ٔغبِجبت ٔؼٛق خب٘ٛادٞ ٜمبی
شٟذا  ٚایخبسٌشاٖ سا حذوخش دس د ٚسمبَ اَٚ
ارشای ثش٘بٔ ٝششٓ پشداخت وٙذگثمٌ ٝمضاس
ایش٘بٕ٘ ،بیٙذٌبٖ ٔزّس شٛسای اسمالٔمی دس
رّس ٝػّٙی ٘ٛثت س ْٛسٚص شٙج ٚ ٝدس ادأمٝ
ثشسسی ٔٛاد اسربػی اص وٕیسی ٖٛتّمفمیمك ثمٝ
طحٗ ػّٙیٔ ،بد ٠١٢ ٜسا ثب  ٠٣٥سای ٔمٛافمك،
 ١١سای ٔخبِف ٣ ،سای ٕٔتٙغ اص ٕ٘ ٠٨٣بیٙمذٜ
حبضش ٔظٛة وشد٘ذگثش ایمٗ اسمب دِٚمت
ٔٛظف شذ تٕبٔی ٔغبِجبت ٔؼٛق خب٘ٛادٜٞبی
ٔؼظٓ شٟذا  ٚایخبسٌشاٖ (رب٘جبصاٖ  ٚآصادٌبٖ)
اػٓ اص پبدا پبیبٖ خذٔت ٚ ٚرٔ ٜٛشثٛط ثمٝ

بیمٍ ضذن خذمات مطايرٌ اسدياج ویاسمىذ تعامل سایز
دستگاٌَا است

سشٚیس خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٔ -ذیشوُ دفتش اصدٚاد  ٚتؼبِی خب٘ٛادٚ ٜصاست ٚسص  ٚرٛا٘بٖ ثمب اشمبس ٜثمٝ
ِض ْٚثیٕ ٝشذٖ خذٔبت ٔشبٚس ٜاصدٚاد ٌفت ٩ثشای ایٙى ٝخذٔبت ٔشبٚس ٜاصدٚاد تحت پٛشش ثیٕم ٝلمشاس
ثٍیشد ثبیذ سبیش دستٍبٜٞب ٚ ٚصسات ثٟذاشت ٘یض ثٛٔ ٝضٛع ٚسٚد پیذا وٙٙذگ
٘بطش طجحی دس ٌفت ٌٛٚثب خجشٍ٘بس ٌش ٜٚربٔؼ ٝخجشٌمضاسی فمبس ثمب اشمبس ٜثمِ ٝمض ْٚثمیمٕم ٝشمذٖ
خذٔبت ٔشبٚس ٜاصدٚادٌ ،فت ٩ثشای ثیٕ ٝشذٖ خذٔبت ٔشبٚس ٜاصدٚادٚ ،صاست ثٟذاشت  ٚدستٍبٞ ٜمبیمی
ؤ ٝتِٛی ٔحسٛة ٔیش٘ٛذ ثبیذ ٚسٚد پیذا وٙٙذگٚی ادأ ٝداد ٩دفتش اصدٚاد  ٚتؼبِی خب٘ٛادٚ ٜصاست ٚسص
 ٚرٛا٘بٖ ثش حست ٚظبیفی و ٝثش ػٟذ ٜداسد دس ایٗ صٔی ٝٙالذأبتی سا ا٘زبْ داد ٜاست  ٚدس صٔمیمٙم ٝتمحمت
پٛشش ثیٕ ٝلشاس دادٖ ٔشبٚسٜٞبی پیش اص اصدٚاد ،تفب٘ٓٞبٔٞ ٝبیی ثب ثیٕ ٝایشاٖ  ٚثیٕ ٝتؼبٙٔ ٖٚؼمذ ومشدیمٓ
تب حذالُ رٛا٘ب٘ی و ٝثشای ٔشبٚسٔ ٜیس٘ٚذ تحت پٛشش لشاس ٌیش٘ذگٔذیشوُ دفتش اصدٚاد ٚصاست ٚسص
اظٟبس داشتٕٞ ٩ضٔبٖ ثب ٔب ،سبصٔبٖ ٘ظبْ سٚا٘شٙبسی ٚ ٚصاست ثٟذاشت ٙ ٚذ دستٍب ٜدیٍش ٘یض دس ایٗ صٔیٝٙ
ٔشغٞ َٛستٙذ أب ٌٛیب ٔشىالتی ثش سش ساٚ ٜرٛد داسد و ٝأیذٚاسیٓ ثب ٕٞىبسی دسمتمٍمبٞمٟمبی ٔمشتمجمظ
ٔشىالت حُ شٛد  ٚثتٛا٘یٓ ث ٝصٚدی شبٞذ ػّٙیبتی شذٖ ایٗ ٔٛضٛع شٛیٓگ

رخیشٔ ٜشخظی استفبد٘ ٜشذ ٚ ٜوّیٔ ٝغبِجمبت
لب٘٘ٛی آ٘بٖ سا ث ٝعٛس وبُٔ حذاوخش دس  ١سبَ
ا َٚثش٘بٔٔ ٝغبثك ثٛدر ٝسمٙمٛاتمی تمأٔمیمٗ ٚ
تٛسظ ثٙیبد شٟیذ  ٚأٛس ایخبسٌشاٖ پمشداخمت
ٕ٘بیذگ ث٘ ٝحٛی و ٝدس پبیبٖ سبَ د ْٚثمش٘مبٔمٝ

ٞیچٍٔ ٝ٘ٛغبِجبت ٔؼٛلی دس حٛص ٜایخبسٌمشاٖ
 ٚخب٘ٛاد ٜشٟذا ثبلی ٕ٘ب٘مذ ٜثمبشمذگثمشاسمب
تجظش ٜایٗ ٔبدٔ ،ٜغبِجبت ٔزوٛس دس ایٗ ٔمبدٜ
دس خظٛص رب٘جمبصاٖ  ٚآصادٌمبٖ ٔشمٕمَٛ
لب٘ ٖٛحبِت اشتغبَ ٘یض ثش حست ٔٛسد تمٛسمظ
ثٙیبد شٟیذ  ٚأٛس ایخبسٌشاٖ  ٚدستٍبٔ ٜشثٛعمٝ
دس عی د ٚسبَ ا َٚثش٘بٔٔ ٝیثبیست تأٔیمٗ ٚ
پشداخت شٛدگٕٞچٙیٗ دِٚمت ٔمٛظمف شمذ
اػتجبس الصْ سا ثٙٔ ٝظٛس تأٔیٗ حذالُ ٔؼیمشمت
ٌشٞ ٜٚبی ػٛٙاٖ شذ ٜریُ و ٝفبلذ شمغمُ یمب
دسآٔذ ثبشٙذ سا پیشثیٙی  ٚحمذالمُ حمممٛق
وبسوٙبٖ دِٚت سا ث ٝآ٘بٖ رٟت پشداخمت دس
ثٛدرٞ ٝمبی سمٙمٛاتمی دسد  ٚدس اخمتمیمبس
دستٍبٜٞبی ٔشثٛع ٝلشاس دٞذگ

اختصاظ بیص اس سٍ میلیارد تًمان بزای احذاث پارک باوًان

سشٚیس خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٔ -ؼب ٖٚأٛس ص٘بٖ  ٚخب٘ٛاد ٜسییس رمٕمٟمٛسی
ٌفت ٩ثب ٕٞىبسی دِٚت سٔ ٝیّیبسد ٔ ٠١١ ٚیّی ٖٛتٔٛبٖ ثشای احذاث  ٚتزٟیض
پبسن ثب٘ٛاٖ دس شٟشٞبی ٔختّف وشٛس تخمظمیمض داد ٜشمذگثمٌ ٝمضاس
خجشٍ٘بس ارتٕبػی ایش٘ب ،شٟیٙذخت ٔٛالٚسدی دس ٘شست  ٓٞا٘ذیشی ٔؼب٘ٚمت
أٛس ص٘بٖ  ٚخب٘ٛاد ٜسیبست رٕٟٛسی ثب اػضبی فشاوسی ٖٛص٘مبٖ  ٚخمب٘مٛادٜ
ٔزّس شٛسای اسالٔی ٔ ٚذیشاٖ وُ أٛس ثب٘ٛاٖ  ٚخب٘ٛاد ٜاستمب٘مذاسی ٞمبی
سشاسش وشٛس ثشای ٕٞبٍٙٞی عشح ّٔی تبة آٚسی  ٚاػالْ سیبست ٞبی وّی حٛص ٜص٘بٖ ایٗ ٔمغمّمت سا
ثیبٖ وشدگٚی ادأ ٝداد ٩دس سفشٞبی استب٘ی یىی اص ٔغبِجبت رذی ثب٘ٛاٖ إیزبد پبسن ثمب٘مٛاٖ ،ثمبصاس مٝ
فشٕ٘ ٚ ٚبیشٍب ٜدائٕی ص٘بٖ  ٚثیٕبسستبٖ ربٔغ ص٘بٖ ثٛد ثٕٞ ٝیٗ ٔٙظٛس تال صیبدی ثشای دسیبفت ایمٗ
ٔیضاٖ اػتجبس ا٘زبْ شذگٔٛالٚسدی تظشیح وشد ٩ثبیذ ثٛدر ٝای و ٝثشای سا ٜا٘ذاصی  ٚتزٟیض پبسن ثمب٘مٛاٖ
و ٝثب ٕٞىبسی ٔحٕذثبلش ٘ٛثخت سئیس سبصٔبٖ ٔذیشیت  ٚثش٘بٔ ٝسیضی وشٛس اختظبص داد ٜشذ ٜدس ایٗ
ثخش ٞضی ٝٙشٛدگٔؼب ٖٚأٛس ص٘بٖ  ٚخب٘ٛاد ٜسییس رٕٟٛسی اضبف ٝوشد ٩ثشای ٞش استمبٖ ٔ ٠١١میمّمیمٖٛ
تٔٛبٖ و ٝدس ٔزٕٛع ثیش اص سٔ ٝیّیبسد ٔ ٠١١ ٚیّی ٖٛتٔٛبٖ اختظبص یبفت ٚ ٝایٗ اػتجبسات ثمب اِٚمٛیمت
شٟشستبٖ ٞبیی است و ٝث ٝآ٘زب سفش وشد ٜایٓ تخظیض ٔی یبثذگ

مقالٍ

معزفی مفًُم رفاٌ

وًیسىذٌ :سیذ سعیذ مًسًی ثمزیه

ادأ ٝاص شٕبس ٠لجُگگگ
اص حیج فّسف ٝسیبسی ٌش ٕٔ ٝىٗ است دس یه صٔبٖ
سفب ٜث ٝعٛس ٔٙغمیٔ ،خالً ،دس تمبثُ ثب ػذاِت  ٚحمٛق
فشدی لشاس ثٍیشد ،أب ایٗ ایذ ٜآَ ٞب تب حذ صیبدی (ٚ
ثؼضی خٛاٙٞذ ٌفت سٟٛاً) ثب سفبٌ ٜشٔ ٜی خٛس٘ذگ
(ثشی )٠٧ ٩٠٢٧٨ ،أب ثٞ ٝش رٟت ٔفٟٔٛی و ٝثیش اص
 ٕٝٞدس فّسف ٝارتٕبػی تحّیُ شذ ٚ ٜث ٝعشص
غیشلبثُ تفىیىی ث ٝا٘حظبس سفب ٜدسآٔذ ،ٜػذاِت استگ
(ٕٞبٖ )٠٢ ٩ث ٝػجبست دیٍش دس تبسیخ فّسف ٝسیبسی ٚ

اخاللی تفسیش  ٚتٛری ٝسبیش غبیبت  ٚاٞذاف ا٘سب٘ی ٔؼٕٛالً ثش
تمبضبٞب ثشای سفب ٜاِٛٚیت داسدگ دس تبسیخ سیبسی غشة ٘یض
تششیح ششایغی ثشای ٘ظٓ ارتٕبػی ٘سجت ث ٝحذاوخش ٕ٘ٛدٖ
سفب٘ ٜضد ٘ظشی ٝپشداصاٖ اص إٞیت ثیشتشی ثشخٛسداس ثٛد ٜاستگ
(ٕٞبٖ)١١ ٩
التظبد سفب ٜث ٝعٛس ٔشخض ثب پبست(Vilfredo Pareto) ٛ
ٔتِٛذ ٌشدیذ  ٚثؼذٞب ثب استخشاد  ٚتذٚیٗ لضبیبی اَٚ
) ٚ(First Welfare Theoremد(Second ْٚ
) Welfare Theoremاص ٔجبحج ٚی ایٗ شبخ ٝاص ػّٓ
التظبد ثسظ یبفتگ پبست ٛاص عشفی ،ثش اسب تخظض ٚ
ٟٔبست ٞبیش دس ٟٔٙذسی  ٚسیبضیبت  ٚاص عشفیٔ ،تأحش اص
ٞیٕ ٝٙی ػّ ْٛعجیؼی  ٚپیششفت ٞبی آٖ ٔی خٛاٞذ ٔؼیبسی
اسائ ٝدٞذ و ٝثٛ٘ ٝػی ،فبلذ داٚسی ٞبی اسصشی ثبشذ ٔ ٚحُ
ثحج  ٚاختالف آسا لشاس ٍ٘یشد  ٚثذیٗ تشتیت ،ثٛ٘ ٝػی،
ػیٙیت سا تأٔیٗ وشد ٜثبشذگ(ػشثی)٠٢٧٦ ،
اص ایٗ ٔٙظش التظبد سفب ٜدس پی تٕٟیذ أىب٘بت الصْ ثشای
اسصیبثی سیبست ٞبی ثذیُ التظبدی ،ثٚ ٝسیّ ٝتئٛسی التظبدی
استگ صٔب٘ی وٙٔ ٝبثغ ٔ ٚحظٛالت ٙبٖ تخظیض یبفت ٝثبشذ
و٘ ٝتٛاٖ ثب تخظیض ٔزذدٚ ،ضؼیت حذالُ یه ٘فش سا
ثٟجٛد ثخشیذ ،ثذ ٖٚایٙىٚ ٝضؼیت دیٍشی ثذتش شٛد ،ایٗ
ٚضؼیت ثٟی ٝٙاستگ اصآ٘زبوٚ ٝیّفشد ٚپبست ٛایٗ تؼشیف سا
اسائ ٝوشد ٜاست ،ایٗ ٚضؼیت ثٟی ٝٙپبست٘ ٛبٔیذٔ ٜی شٛدگ
)ٞ(Little, 1973 v Sen,1984ش ٙذ ٔؼیبس پبستٛ
إٞیت تحّیّی ٘ ٚظشی فٛق اِؼبد ٜای داسد ،ثسیبس
ٔحذٚدوٙٙذ ٜاست؛ صیشا ایٗ ٔؼیبس ٞیچ سإٙٞبی سیبستی ثشای
ا٘تخبة اص ٔیبٖ ٌضیٞ ٝٙبیی ؤ ٝتضٕٗ ثٟجٛد ٚضؼیت ثشخی ٚ
ثذتش شذٖ ٚضؼیت ثؼضی دیٍش است – یؼٙی آ٘چٕٛٞ ٝاسٜ
دِٚت ٞب ثب آٖ ٔٛار ٝا٘ذ – ث ٝدست ٕ٘ی دٞذگ الذاْ یب اػٕبَ
سیبستی التظبد سا ثٙ ٝیٗ ٚضؼیتی ٞذایت وٙذ ثٝعٛسیو ٝثش
احش ایٗ الذاْ یب اػٕبَ سیبست دِٚت ٚضؼیت حذالُ یه فشد
ثٟجٛد یبثذ ٚ ٚضؼیت ٞیچ وس دیٍشی تغییش ٘ىٙذ ،ایٗ الذاْ
یه ثٟجٛد پبستٛیی ٔ ٚغّٛة استگ ثیتٛرٟی ٘ ٚبدیذٌ ٜشفتٝ
شذٖ سبیش یضٞبیی است ؤ ٝی تٛا٘ذ دس دسستی ،سٚایی ٚ
دس٘تیز ،ٝاِضأیثٛدٖ یب ٘بدسستی٘ ،بسٚایی  ٚدس٘تیز ،ٝغیشٔزبص
ثٛدٖ یه الذاْ ٘مش داشت ٝثبشذگ ٚرٛد ایٗ اشىبَ دس ٔؼیبس
پبستٔ ٚ ٛؼیبس رجشاٖ ٘یض ٔٛرٛد استگ سؤاَ اسبسی ایٗ است
و٘ ٝتبیذ یه الذاْ یب سیبست سا ثش ٔ ٝجٙبیی ٔحبسج ٝوٙیٓ؟
یه الذاْ یب سیبست ٔی تٛا٘ذ آحبسی ثش ٔحیظ صیست،
فشٞ ًٙٞبی ّٔی ٔ ٚحّیٌ ،شٞ ٜٚبی ارتٕبػی  … ٚداشتٝ
ثبشذگ دسٚالغ اص ٔٙظش التظبد سفبٔ ٜؼیبس داٚسی تٟٙب ،آحبس آٖ
ثش افشاد ربٔؼ ٝاستگ
( )ٔFeldman, 1988جبحج ا٘تخبة ػٕٔٛی ( Public
) Choiceاصرّٕٔ ٝجبحج ٔتأخش التظبد سفب ٜاستگ ا٘تخبة
ػٕٔٛی ث ٝعٛس ٔشخض ثب حٛص ٜا٘تخبة ارتٕبػی( Social
ی تٍٙبتٍٙی داسد  ٚایٗ ٞش د ٚثب اتىب ثش
)٘ Choiceضدیى ِ
اثضاسٞبیی ٔخُ ٘ظشی ٝثبصی ) ،(Game Theoryثیشیٝٙ
وشدٖ ٔٙفؼت یب ٔغّٛثیت شخظی )،(Personal Utility
٘ظشی ٝتظٕیٓ ٌیشی ) ،…ٚ(Decision Makingثٝ
ٔٛضٛػبتی و ٝسٙت ًب دس ریُ ٔٛضٛػبت سیبسی تّمی
ٔی شذ ٜا٘ذٔ ،ی پشداص٘ذگ دسٚالغ ٔی تٛاٖ ٔ ٟٓتشیٗ ٔسئّ ٝایٗ
سٚیىشد سا ٔسئّ ٝسبختبس-وبسٌضاس (Agent-Structure
)٘Problemبٔیذ و ٝدس بس ٛة التظبد سبختبسی
)ٔ(Structural Economyغشح شذ ٜاستگ (رٕسی ٚ
ٕٞىبساٖ)٠٢٧٣ ،
أب سفبٔ ٜفٟٔٛی ػٕٔٛی ٔ ٚذسٖ استگ سفب ٜدس بس ٛة
تٕبیضاتی و ٝدس دٚسٔ ٜذسٖ ث ٝسسٕیت شٙبخت ٝشذ أىبٖ
ظٟٛس پیذا وشدگ شبیذ اِٚیٗ فشدی و ٝث٘ ٝحٛی یه پشداخت
ٔٙسزٓ  ٚسیستٕی اص سفب ٜاسائ ٝوشد ٔب٘ذٚیُ (Bernard
)Mandevilleثٛدگ اٌش  ٝآداْ اسٕیت اِٚیٗ ٘ظشی ٝپشداص
ارتٕبػی دس خظٛص ف ٟٓسفب ٜارتٕبػی ث ٝػٛٙاٖ یه
ٔحظ- َٛتمشیجبً -تظبدفی اٍ٘یضٞ ٜبی ثٙیبدیتش تّمی ٔی شٛد،
ثش٘بسد ٔب٘ذٚیُ ث ٝشی ٜٛای دسأبتیه تش  ٚشبیذ ربِت تش دس
افسب٘ ٝص٘جٛسٞب ٘شبٖ داد ٜثٛد و ٝتشٚیذ فضبیُ سٙتی سیبضت
ٔ ٚحذٚدسبصی خٛیشتٗٔ ،خشة سفب ٜػٕٔٛی است ایٗ است
سش شٕ ٝدوتشیٗ فشدٌشای ِیجشاَ ث ٝشذت ٔخشة ،و ٝاٌش
سفبٞ ٜذفی است و ٝثبیذ ثشای آٖ وٛشیذ ،سفب ٜاص عشیك
پیٍیشی ٛٞاٞبی ٘فسب٘ی حبطُ ٔی شٛد ٘ ٝاص عشیك پیٍیشی
ادأ ٝداسد
حسبةشذ ٜآٖگ

