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جامعه

صٌذٍق باسًشستگی فَالد
بِ ٍسارت رفاُ ٍاگذار شذ

ؾطٍیؽ ذبطی ضٍظًاهِ اضنً -واایاٌاسگااى هادالاؽ
واااطزًاااس واااِ
قاااَضای اؾاااالهااای ههاااَ
هؤؾؿِ نٌسٍق حوایت ٍ باظًكؿرگی واضوٌاًافاَالز باا
تواهی ٍظایف ،اذریاضات ،تؼْسات ٍ زاضاییّا با حافا
َّیت هؿرم بِ ٍظاضت واض ٍ ضفاُ ٍ تاهیي اخاراوااػای
اًرمال هی یابس.بِ گعاضـ ذبطًاگااض پااضلاوااًای ایاطًاا،
ًوایٌسگاى هدلؽ قَضای اؾاالهای هادالاؽ قاَضای
اؾالهی زض خطیاى بطضؾی الیحِ بطًاهِ قكن تَؾؼِ هاازُ
 ۰۲ایي الیحِ ضا با  ۰۵۰ضای هَافك۳۱ ،ضای هاراالاف،
۵ضای هورٌغ اظ هدوَع ً ۱۲۱وایٌسُ حاضاط زض ناحاي
ػلٌی هدلؽ هَافمت وطزًس.بط اؾاؼ ایي ههَبِ بٌس
هازُ  ۰۲عبك ًظط وویؿیَى تلفیك ٍ ًوایٌسگاى زض نحاي
ػلٌی حص قس.بطاؾاؼ بٌس ج ایي هازُ ،ؾاظهاى تأهایاي
اخرواػی هَظف قس عبك لاًَى هطبَعِ زض عَل باطًااهاِ
ّوؿاى ؾاظی حمَق باظًكؿرگاى ٍ هؿروطیبگیطاى ضا باِ
تااطتاایااب ظیااط اًاادااام زّااسّ -۰۹ااوااؿاااى ؾاااظی
حمَق باظًكؿرگاى حؿب ًؿبت اٍلیي هؿروطی زضیافرای
با ؾمف پطزاذری زض ظهاى بطلطاضی هؿروطی باِ عاَضی
وِ هؿروطی ّیچ باظًكؿرِای وورط اظ ًؿبت فَقالاصواط
ًباقس -۱ .تطهین حسال پطزاذری باظًكؿرگااى تاا پاایااى
ؾااال زٍم اخااطای بااطًاااهااِ بااِ هاایااعاى حااسالاا
حاااماااَق بااااظًكاااؿاااراااگااااى وكاااَضی تاااباااهاااطُ-
هؿروطی باظًكؿرگاى وورط اظ ؾی ضٍظ بِ تٌاؾب تطهایان
ذَاّس قس.زض بٌس ز ًیع ٍظاضت ًیطٍ هغابك لاًَى هطبَعِ
بِ ًوایٌسگی اظ زٍلت هىلاف قاس تاوااهای وااضواٌااى
حاوویری قاغ زض پؿرْای فكااض لاَی باا اٍلاَیات
واضٍضّای(اپطاتَضّای) پؿرْای فكااض لاَی باطق (باا
ػٌایت بِ ترهم ٍ حاوویری بَزى قغ ) ضا اظ حایاث
حمَق ٍ هعایا ٍ ؾایط اهریاظات با وااضواٌااى ضؾاوای ٍ
پیواًی یىؿاى ًوایسً.وایٌسگاى هدلؽ زض باٌاس ُ هاماطض
وطزًس هؤؾاؿاِ ناٌاسٍق حاواایات ٍ بااظًكاؿاراگای
واضوٌاى فَالز با تواهی ٍظایف ،اذریاضات ،تؼْاسات ٍ
زاضایی ّا -اظ خولِ اهَال هٌمَل ٍ غیطهاٌاماَل ،ؾاْاام،
اهریاظات ،هَخَزی ،اؾٌاز ٍ اٍضاق -باا حافا ّاَیات
هؿرم بِ ٍظاضت واض ٍ ضفاُ ٍ تاهیي اخروااػای اًاراماال
هییابس.

سَءاستفادُ اس هزدم با عٌَاى
بیوِ سالهت ایزاى

ؾطٍیؽ ذبطی ضٍظًاهِ اضن -ؾاظهاى بایاواِ ؾاالهات
ایطاى زضباضُ ؾَء اؾرفازُ اظ ًام ایاي ؾااظهااى زض اضائاِ
ذسهات بیوِ زضهاى ،نسٍض بیوًِاهِ تىویلی ٍ پاایاِ ٍ
زفاتط بایاواِ زضهااى باِ قاْاطًٍاساى ّكاساض زاز.باِ
گعاضـ ذبطگعاضی فاضؼ ،ؾاظهاى بیوِ ؾالهات ایاطاى
اػالم وطز ۹هراؾفاًِ زض ؾالْای اذیط ٍ بِ ٍیػُ زض ؾاال
خاضی هكاّسُ قسُ وِ افطاز یا قطورْاایای اظ عاطیاك
تواؼ تلفٌی با قْطًٍساى ،اػالم هی وٌٌس وِ اظ ؾاظهااى
بیوِ ؾالهت یا اظ بیوِ ؾالهت ّؿرٌس ٍ هی تاَاًاٌاس زض
لبال پطزاذت هبالغی قْطًٍساى ضا بیوِ ًوایٌاس ٍ باسیاي
تطتیب با اؾرفازُ اظ ػٌَاى بیوِ ؾالهت ٍ ؾَء اؾرفازُ اظ
ػسم آگاّی قْطًٍساى ،ضوي اضائِ چٌس فْطؾت هطاواع
زضهاًی عط لطاضزاز ٍ واضت ٍ زفرطچِ بیوِ زض هاٌاعل
قْطًٍساى  ،هبالغی ضا اظ آًْا اذص هی وٌٌس.زض ایي ظهیٌاِ
ضطٍضت زاضز وِ هلت قطیف ایطاى بِ چٌس ًىرِ تاَخاِ
وٌس -۰ ۹ؾاظهاى بیوِ ؾالهت ایطاى بِ ػاٌاَاى یاىای اظ
ؾاظهاًْای بیوِ گط زضهاى پایِ وكَضّ ،طگع بطای بایاواِ
ًوَزى افطاز ،اظ تواؼ تلفٌی اؾرفازُ ًوی وٌس ٍ ّط گًَِ
فطاذَاى ػوَهی ضا اظ عطیك اعالػیاِ زض ضؾااًاِ ّاای
خوؼی بِ اعالع هطزم هی ضؾاًسّ.وهٌیي ثبت ًام اظ افطاز
فالس بیوِ زضهاى پایِ هرماضی زضیافت ایي بیوِ ،اظ عطیاك
ؾاهاًِ الىرطًٍیه ؾاظهاى بیوِ ؾالهت ایطاى باِ ًكااًای
www.bimehsalamat.irاًدام هی قَز.

ؾطٍیؽ ذبطی ضٍظًاهِ اضنً -وایٌسگاى هدلؽ قَضای اؾالهی با اًركاض هایاعاى ٍام ّاای
زضیافری هسیطاى ٍ واضهٌساى باًه ّا هرالفت وطزًس.بِ گعاضـ ذبطًگاض پااضلاوااًای ایاطًاا،
ًوایٌسگاى هدلؽ قَضای اؾالهی زض خلؿِ ذَز ،با  ۰۱۱ضای هَافك ٍ  ۶۷ضای هاراالاف باا
حص تبهطُ  ۱هازُ  ۲۴هَافمت وطزًس.ایي پیكٌْاز تَؾظ حؿي ؾلیواًای ًاواایاٌاسُ هاطزم
وطهاًكاُ بِ زلی خلَگیطی اظ فؿاز زض باًهّا اضایِ قس ٍ غالهطضا تاخگطزٍى ًوایٌسُ هاطزم
گهؿاضاى ًیع اظ آى زفاع وطز.هحوس زّماى ًمٌسض ًوایٌسُ هطزم عطلبِ ًیع زض هرالفات باا آى
هؼرمس بَز وِ واضهٌساى باًه ّا بایس هث زیگاط وااضهاٌاساى وكاَض تؿاْایاالت زضیاافات
وٌٌس.بطاؾاؼ تبهطُ  ۱هازُ  ۲۴ایي الیحِ وِ هدلؽ با حص آى هَافمت واطز ،وااضواٌااى
ٍهسیطاى ٍ اػضاء ّیأت هسیطُ ٍهسیطػاه باًه ّا ٍهؤؾؿات هالی ٍاػرباضی ٍ نٌسٍقّای
ٍابؿرِ بِ زؾرگاُ ّای هَضَع هازُ ( )۴لاًَى هسیطیت ذسهات وكَضی هیتَاًٌس زض عاَل
زٍضاى ذسهت نطفاً زضحسی وِ ؾایط واضوٌاى زٍلت اظ تؿْیالت اظزٍاج ،هؿىي ٍ تؼاوایاط
هؿىي اؾرفازُ هیوٌٌس ٍ ًیع اظ تؿْیالت ضطٍضی بطذَضزاض قًَس.
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ؾطٍیؽ ذبطی ضٍظًاهِ اضن -ؾرٌگَی ٍظاضت بْساقت ،زضهاى ٍ آهَظـ پعقىی گفت ۹عاطح پاعقاه
ذاًَازُ زض حسٍز  ۵۱زضنس ًماط وكَض قاه ضٍؾراّا ،قْطّای ظیط ّ ۱۱عاض ًفط ،هٌاعك ػكایطی ٍ براكای
اظ قْطّای ظیط ّ ۰۱۱ ٍ ۴۱عاض ًفط اخطا قسُ اؾت.
بِ گعاضـ ایطًا  ،ایطج حطیطچی چْاضقٌبِ قب زض حاقیِ آییي هؼاضفِ ضئیؽ زاًكگاُ ػلَم پعقىی یااؾاَج
زض خوغ ذبطًگاضاى اظْاض زاقت ۹پیف بیٌی هی قَز ایي عطح هْن تا ۱ؾال آیٌسُ زض ۳۱زضنس بالی هاًسُ اظ
ًماط وكَض اخطا قَزٍ.ی گفت ۹هدلؽ قَضای اؾالهی السام ّای هْن ٍ اضظًسُ ای زض حاَظُ باْاساقات،
زضهاى ٍ ؾالهت اًدام زازُ وِ اظ هْورطیي آًْا هی تَاى بِ ٍاگصاضی تىالیفی بِ ٍظاضت بْساقت هاباٌای باط
تىوی پطًٍسُ الىرطًٍیه ؾالهت ٍ اخطای ًظام پعقه ذاًَازُ تا پایاى ؾال زٍم بطًاهِ قكن تَؾؼِ وكاَض
اقاضُ وطز .لائن همام ٍظیط بْساقت ،زضهاى ٍ آهَظـ پعقىی افعٍز ۹چٌیي اهَضی بیاًگط حوایت ّوِ خاًاباِ
زٍلروطزاى ٍ هرَلیاى اهط اظ حَظُ بْساقت ،زضهاى ٍ ؾالهت وكَض اؾت.
** ّوطاّی تین پعقىی با هماهات ػالی ضتبِ وكَضحطیطچی یازآٍض قس وِ بطًاهِ ّایی هغابك با اؾارااًاساضز
خْاًی زض ظهیٌِ ّوطاّی تین پعقىی با هؿ َالى اخطایی وكَض ًیع زض زؾرَض واض ٍظاضت بْساقت ،زضهااى ٍ
آهَظـ پعقىی لطاض گطفرِ اؾت.

بزای هبارسُ اجتواعی با هَاد هخذر بایذ بِ بحزاى اشتغال جَاًاى پایاى داد
ؾطٍیؽ ذبطی ضٍظًااهاِ اضن -ػضاَ
وویؿیَى فطّاٌاگای هادالاؽ قاَضای
اؾالهی زض ضابغِ با اخرواػی قسى هباضظُ
با هَاز هرسض هؼرمس اؾت ۹بطای وااّاف
ػطضِ ٍ تماضا زض ظهیٌاِ ههاط هاَاز
هرسض نٌؼری ٍ قیویایی بایس باِ باحاطاى
اقرغال خَاًاى پایاى زاز.
باااِ گاااعاضـ ذاااباااطًاااگااااض گاااطٍُ
خاهؼِ ذبطگعاضی فاضؼ ،ؾایاس احؿااى
لاضی ظازُ ّاقوی گفت ۹تا ٍلارای واِ
خَاًاى ها بیىاض بَزُ ٍ یا اظ قاغا ذاَز
ضضایری ًساقرِ باقٌس ،گطایف بِ ههط
اًَاع هَاز هرسض ًیع زض وكاَض ظیاازتاط
هیقَز.
ٍی با بیاى ایٌىِ اػریاز یىی اظ ًاٌّداضیّاای
اخرواػی بِ قواض هی ضٍز ،افعٍز ۹ػاالٍُ باط
ًاٌّداض بَزى اػریاز ،ضٍی آٍضزى بِ ههاط
هَاز هرسض ضیكِ زض هباحث ذاًَازگی زاضز،
اها بیىاضی ًیع بیكرطیي تاثیط هاٌافای ضا ضٍی
خَاًاى هیگصاضز.
ًوایٌسُ هطزم فطیواى ٍ ؾطذؽ زض هادالاؽ
تهطیح وطز ۹اظ ؾالیاى گصقرِ تاا باِ اهاطٍظ
تسابیط اهٌیری ٍ اًرظاهی ٍ بطذَضزّای لاْاطی
بطای هباضظُ با هَاز هرسض هٌااؾاب ًاباَزُ ٍ

ًیؿت ،بایس ضاُ واضّای اؾاؾی اظ خولِ تاهیي
قغ هٌاؾب ٍ آگاُ وطزى ذاًَازُ ّا زضبااضُ
هؼضالت ٍ آؾیب ّای ًاقی اظ اػریاز ضا زض
پیف گطفت.
بِ گفرِ لاضی ظازُ ّاقاوای  ،تامااضاا باطای
ههط هَاز هرسض ناٌاؼارای ٍ لاطناْاای
ضٍاى گطزاى افعایف هی یابس ،بطای خلَگایاطی
اظ ایي بحطاىً ،گاُّا بِ همَلاِ اػارایااز باایاس
اخرواػی باقس ًِ لْطی ٍ بطذَضزی.
ایي ػضَ وویؿیَى فطٌّگی هدلؽ باا بایااى
ایٌىِ ًظام تؼلین ٍ تطبیت ًیع زض اخاراوااػای

کاّش  ۱۲درصذی جزاین فزار
اس خذهت سزباسی

ؾطٍیؽ ذبطی ضٍظًاهِ اضن -هاؼااٍى
ًیطٍی اًؿاًی ؾراز و ًیطٍّای هؿالاح
گفت ۹خطاین فطاض اظ ذسهت ؾطباظی ۱۰
زضنااس واااّااف یااافاارااِ اؾاات.بااِ
گااعاضـ ذاابااطگااعاضی هااْااط ،ؾااطزاض
هحوسخَاز ظازُ ووٌس زض هدوغ اؾراًای
پیكگیاطی اظ خاطم ؾااظهااى لضاائای
ًیطٍّای هؿلح ذطاؾاى قوالی باا بایااى
ایٌىِ ؾاظهاى ًیطٍّای هؿلح زض ضاؾرای پیكگیاطی اظ خاطایان زض بایاي
واضوٌاى اّروام خسی زاضز ،اظ ػعم ٍ اضازُ هرَلیاى ایي حاَظُ زض اؾارااى
لسضزاًی وطز.ایي همام اضقس ًیطٍّای هؿلح بِ فطهایف همام هؼظن ضّباطی
زض خوغ فطهاًسّاى ًیطٍّای هؿلح وِ فطهَزًس ۹واضی بىٌیس ؾطبااظاى زض
زٍضاى ذسهت احؿاؼ تضؼیف ًىٌٌس ٍ زٍ ؾال ذسهت ؾطباظی بْاراطیاي
زٍضاى تَاًوٌسؾاظی ایي افطاز بطای آیٌسُ خاهؼِ اؾت اقااضُ ٍ تهاطیاح
وطز ۹با ایي ًگطـ وطاهت ٍ هٌعلات ؾاطبااظاى ٍ احؿااؼ هؿا اَلایات
فطهاًسّاى بِ آًاى بیكرط هی قَز.
ٍی با بیاى ایٌىِ تَخِ ٍ ًگاُ هثبت فطهاًسّاى بِ ؾطباظاى زض ًَع ضفارااض ٍ
هیعاى تىلیف هساضی آًاى زض عَل ذسهت تأثیط بؿعایی زاضز ،گافات ۹باا
انالح بیٌف ًؿبت بِ ؾطباظاى ،ػعت ًفؽ آًاى افعایف یافرِ ٍ بِ ػٌااناط
هفیس تبسی ٍ ذَز ضا هغیغ ضَابظ ٍ همطضات هی زاًاٌاس.هاؼااٍى ًایاطٍی
اًؿاًی ؾراز و ًیطٍّای هؿلح وكَض زض ازاهِ باا اقااضُ باِ وااّاف۱۰
زضنسی خطاین فطاض اظ ذسهت ؾطباظی ،ذاعطًكاى وطز ۹ؾطباظاى ًایاطٍی
هفیسی بطای تأهیي اهٌیت وكَض ّؿرٌس.
ؾطزاض ظازُ ووٌس ،هكى هؼیكری ٍ الرهازی ،بای ػاسالارای زض ضفارااض،
فكاضّای غیط هٌغمی زض یگاى ّا ،ػسم آگاّی اظ ضَاباظ ٍ هاماطضات ٍ
پاییي بَزى ّعیٌِ خطم بطای ؾطباظاى فطاضی ضا اظ ػَاها ٍلاَع خاطم زض
زٍضاى ذسهت ؾطباظی بطقوطز ٍ افعٍز ۹ایداز هاطاواع هكااٍضُ ،خالاؿاِ
اذَت با فطهاًسّاى ٍ تغییط زض ضَابظ ٍ همطضات بطذی لَاًیي اظ ػاَاها
واّف خطاین فطاض اظ ذسهت ؾطباظی اؾت.

قسى هباضظُ با هَاز هرسض هؿٍَل اؾت،
اظْاض وطز ۹ؾیؿرن آهَظقی ٍ تاطبایارای
وكَض وِ ًمف هْوی زض قى گیطی ٍ
تىاه آیٌسُ ؾاظاى خاهؼاِ زاضز ،باایاس
اؾرَاض بط اذالق ٍ پطٍضـ اخاراوااػای
باقس.
لاضی ظازُ ّاقوی تاویاس واطزً ۹اگااُ
هدلؽ زّن بِ همَلِ اػرایااز ٍ هابااضظُ
اخرواػی با هَاز هرسض ،پایاكاگایاطاًاِ،
تطٍیدی ٍ هطالبری اؾت ٍ زض ایي ضاؾاراا
زض بؿیاضی اظ حاَظُ ّاا وااضواطزّاای
ؾالهت ضٍحی ٍ ضٍاًی پیف اظ اظزٍاج
ضا العاهی وطزین.
ٍی افعٍز ۹زض حال حاضط ذسهات هكاٍضُ ای
تَؾظ بْعیؿری بِ ػٌَاى اٍضغاًؽ اخراوااػای
وِ بِ ًَػی پاؾرگَیی باِ ًایااظّاای هاطزم
اؾت ،اضایِ هیقَز.
ًوایٌسُ هطزم فطیواى ٍ ؾطذاؽ ذااعاطًكااى
وطز ۹تَؾؼِ ذسهات هكاٍضُای ،حواایارای ٍ
زضهاًی ٍ اقرغال بطای اخرواػی قسى هباضظُ با
هَاز هرسض اظ ضطٍضیات اؾت ٍ ًوایاٌاسگااى
هدلؽ قَضای اؾالهی ًیع اظ زؾت اًسضواضاى
هطبَعِ بطای اضایِ ایاي ذاسهاات حاواایات
هیوٌٌس.

بزگشاری دٍرُ هْارت تکویلی ٍیژُ
ارسیاباى ٍ هذرساى هذارس طزح تعالی

ؾطٍیؽ ذبطی ضٍظًاهِ اضن -هاؼااٍى
آهَظـ هراَؾاغاِ ٍظاضت آهاَظـ ٍ
پطٍضـ با بیاى ایٌىاِ باطًااهاِ ای باطای
باظًگطی عطح تؼالی هسیاطیات هاساضؼ
ًساضین گفت ۹اهؿال بط قاوااض هاساضؼ
هدطی عطح تؼالی افعٍزُ قس ٍ هاسیاطاى
هساضؼ هدطی خسیس ،آهَظـ ذَاّاٌاس
زیس ٍ یه زٍضُ تىوی هْاضت بطای اضظیاباى ٍ هسضؾااى وكاَضی ًایاع
تطتیب زازُاین.ػلی ظضافكاى زض گفتٍگَ با ایؿٌا ،زضباضُ احروال تغییط ٍ
باظًگطی زض عطح تؼالی هسیطیت هساضؼ وِ عی زٍؾال اذیط زض هاساضؼ
همغغ هرَؾغِ بِ اخطا زض آهسُ اؾت اظْاض وطز ۹ذیط ،باطًااهاِ ای باطای
باظًگطی زض عطح تؼالی هسیطیت هساضؼ ًساضین اها اگط ًیاظ بِ بااظًاگاطی
بطًاهِ زض عَل هؿیط احؿاؼ قَز ایٌىاض ضا اًدام ذَاّین زازٍ.ی افاعٍز۹
اهؿال بط قواض هساضؼ هدطی عطح تؼالی افعٍزُ قس ٍ هاسیاطاى هاساضؼ
هدطی خسیس آهَظـ ذَاٌّس زیس ٍ یه زٍضُ تىوایا هاْااضت باطای
اضظیاباى ٍ هسضؾاى وكَضی ًیع تطتیب زازُاین.هؼاٍى آهَظـ هاراَؾاغاِ
ٍظاضت آهَظـ ٍ پطٍضـ با بیاى ایٌىِ زض حال حاضط  ۰۰زضنس هاساضؼ
وكَض عطح تؼالی هسیطیت ضا اخطا هیوٌٌس ػٌَاى وطز ۹لطاض باَز اهؿاال
ایي آهاض بِ  ۰۳زضنس زض هساضؼ هرَؾغِ بطؾس وِ تؼاسازی اظ هاساضؼ
ابرسایی ًیع بِ عطح تؼالی اضافِ قسًس.ظضافكاى با بیاى ایٌىِ هسضؾاِ زاضی
بط اؾاؼ اؾراًساضزّا ٍ ضاّبطزّای ویفیت بركی زض عطح تؼالی هسیطیات
هساضؼ زًبال هیقَز گفت ۹ضٍال واض بِ ایي نَضت اؾت وِ فْطؾری اظ
قاذم ّای ازاضُ هساضؼ زض اذریاض هسیطاى لطاض های گایاطز ٍ هاسیاطاى
هساضؼ السام بِ تسٍیي یه بطًاهِ ضاّبطزی وطزُ ٍ فؼالیتّای ذَز ضا بط
اؾاؼ قاذم ّای زضًظطگطفرِ قسُ ؾاهاًسّی ٍ اهریاظزّی هیوٌٌسٍ .ی
ازاهِ زاز ۹قاذمّای اضظیابی هیعاى پیكطفت هساضؼ ضا ًكاى های زّاس.
بْبَز زض ایي قاذهِّا برسضیح هَخب اضتمای ویفیت فؼالیتّای هسضؾِ
ذَاّس قس .زض ٍالغ ّس انلی اخطای عطح تؼالی ،اضتاماای وایافایات
هسیطیت زض هساضؼ ٍ فؼالیتّای هطبَط بِ آى هیقَز.

حوایت تاهیي اجتواعی اسحادثِ دیذُ ًاشی اسکار هشزٍط بِ حك بیوِ ًیست
ؾطٍیؽ ذبطی ضٍظًااهاِ اضن-زض حاَاز
ًاقی اظ واض ،تؼْسات ؾاظهاى تأهیياخروااػای
اظ خولِ زضهاى ،هكطٍط باِ زاقاراي ؾااباماِ
پطزاذت حك بیوِ ًیؿت ٍ باسٍى تاَخاِ باِ
ؾَابك بیوِای بیوِقسُ ،هعایای لاًاًَای اضائاِ
هیقَز.
بِ گعاضـ ذبطگعاضی هْط بِ ًم اظ ازاضُ و
ضٍابظ ػوَهی ؾاظهاى تأهیاي اخاراوااػای ،باِ
اؾرٌاز هازُ  ۵۱لاًَى تأهیياخرواػی ،حاَاز
ًاقی اظ واض ،حَازثی اؾت وِ زض حیي اًدام
ٍظیفِ ٍ بِ ؾبب آى بطای بیاواِ قاسُ اتافااق
هی افرس .همهَز اظ حیي اًدام ٍظایافاِ تاواام
اٍلاتی اؾت وِ بیاواِ قاسُ زض وااضگااُ یاا
هؤؾؿات ٍابؿرِ یا ؾاذرواىّا ٍ هحاَعاِ آى

ًحَُ فعالیت هَلَفات ّالل احوز را سیز ًظز دارین

ؾطٍیؽ ذبطی ضٍظًاهِ اضنً-وایٌسُ ٍلی فمیِ زض خوؼیت ّالل احوط با اػالم ایي وِ زض حال حاضط بِ خع
ّالل احوط بؿیاض اظ ًْازّایی حوایری ًیع زض هَضَع ٍلف ٍاضز قسُ اًس ،گفتً ۹حَُ فؼالایات هاَلاَفاات
ّالل احوط ضا ظیط ًظط زاضین.
حدت االؾالم ٍالوؿلویي ػبسالحؿیي هؼعی زض گفت ٍ گَ با ذبطًگاض اخرواػی ایطًاً ،اظااضت خاسی باط
اًدام اهیٌاًِ ًیات ٍالفاى ضا اظ بطًاهِ ّای ًْاز ًوایٌسگی ٍلی فمیِ زض خوؼیت ّالل احوط ػٌَاى وطزٍ.ی زض
پاؾد بِ ایي پطؾف وِ بِ ًظط هی ضؾس ،هیعاى ووه ّای هطزهی بِ ّالل احوط ًؿبت بِ گصقراِ وااّاف
یافرِ اؾت ،گفت ۹پیف اظ اًمال توام ووه ّای هطزهی ٍ ذیطاى بِ خوؼیت قیط ٍ ذَضقیس ( ّالل احوط
پیف اظ اًمال ) زازُ هی قس ،اها اهطٍظ ًْازّای زیگطی ّوهَى بْعیؿری ،وویرِ اهساز ٍ ّعاضاى ًْاز ذیطیِ
غیطزٍلری آهازُ زضیافت ووه ّای هالی هطزم ّؿرٌس.هؼعی زضباضُ ًحَُ تسٍیي ًظام ًاهِ زفرط ًوایاٌاسگای
ٍالیت فمیِ زض ّالل احوط گفتً ۹حَُ اخطایی قسى زؾرَضات ٍ ًظطات اهام ذویٌی(ضُ) ٍ هاماام هاؼاظان
ضّبطی زض ّالل احوط زض ایي ًظام ًاهِ هكرم قسُ اؾتٍ.ی زض ازاهِ اظ ابالؽ ٍ تاییس ًظام ًاهاِ اظ ؾاَی
همام هؼظن ضّبطی ذبط زازً.وایٌسُ ٍلی فمیِ زض خوؼیت ّالل احوط ،اضتما فطٌّگی ٍ ًظاضت بط فؼالیت ّا زض
ایي هدوَػِ ٍ خلب اػرواز ذیطیي ضا اظ بطًاهِ ّا ٍ ٍظایف زفرط ًوایٌسگی ٍلی فمیِ زض ّالل احوط ػاٌاَاى
وطز.

هكغَل واض باقس ٍ یا بِ زؾرَض وااضفاطهاا زض
ذاضج اظ هحَعِ واضگااُ ػاْاسُ زاض اًاداام
هأهَضیری باقس.
اٍلات هطاخؼِ بِ زضهاًگاُ یا بیواضؾرااى ٍ یاا

بطای هؼالدات زضهاًی ٍ تَاًبركی ٍ اٍلاات
ضفت ٍ بطگكت بیوِ قسُ اظ هٌعل بِ وااضگااُ
خعٍ اٍلات اًدام ٍظیفِ هحؿَ های قاَز،
هكطٍط بط ایٌىِ حازثِ زض ظهاى ػازی ضفت ٍ
بطگكت بِ واضگاُ اتفاق افرازُ باقس.
حازثِای وِ بطای بیوِقسُ حیي الاسام باطای
ًدات ؾایط بیوِقسگاى ٍ هؿاػست باِ آًااى
اتفاق هیافرس ،حازثِ ًاقی اظ واض هاحاؿاَ
هیقَز.
زض نَضت ٍلَع حازثِ ًاقی اظ واض ،واضفطهاا
هَظف اؾت ضوي السام بطای خلَگایاطی اظ
تكسیس ٍضغ حازثِ زیسُ ،گعاضـ حازثِ ضا ًیع
حساوثط ظط ؾِ ضٍظ ازاضی بِ اعالع قاؼاباِ
تأهیياخرواػی هح بطؾاًس.

الذاهات سزیع پلیس ،باعث ایجاد احساس اهٌیت در جاهعِ هی شَد

ؾطٍیؽ ذبطی ضٍظًاهِ اضن -ضئیؽ پلیؽ آگاّی ًاخا گفت ۹زض فضای
هباضظُ با خطاین خٌایی با الساهات ؾطیغ ٍبِ هَلغ ،احؿااؼ اهاٌایارای زض
خاهؼِ بِ ٍخَز آهسُ وِ ایي ًكاى زٌّسُ تالقی اؾت وِ ّوىاضاى ها زض
هباضظُ با خطاین خٌایی زاضًس.
بِ گعاضـ ذبطگعاضی هْط ،ؾطزاض هحوسضضا همیوی گفت ۹آًاهاِ واِ
حائع اّویت اؾت زض ابرسای ؾال ۵ ،اٍلَیت اظ عطیك فطهااًاسُ ًااخاا باِ
ػٌَاى اٍلَیت ّای واضی زض اؾراى ّا ابالؽ قس وِ یىی اظ آًْا هباضظُ باا
لاچاق واال اؾتٍ.ی گفت ۹با تَخِ بِ ایٌىِ اؾراى بَقْط یىی اظ اؾراى ّایی اؾات واِ هاَضز ّاس
لاچالهیاى واالؾت ٍ تطاًعیت هحوَلِ ّای لاچاق اظ ایي اؾراى اًدام هی قَز بِ ّویي هٌظَض هابااضظُ باا
ایي پسیسُ زض اٍلَیت لطاض گطفرِ اؾت.ایي همام اضقس اًرظاهی تهطیح وطزّ ۹وىاضاى ها زض پلیؽ آگاّی،
الساهات ٍ اقطا اعالػاتی بط ضٍی باًس ّا ٍ خطاین ؾاظهاى یافرِ لاچاق واال اًدام زازًس ٍ با تاؼااها ٍ
ّوىاضی با ؾایط ؾاظهاى ّای لضائی ٍ اؾراًی تَاًؿرِ اًس ػولیات ّای هَفمی ضا زض ایاي حاَظُ اًاداام
زٌّسٍ .ی با بیاى ایٌىِ زض هیاًگیي وكفیات واالی لاچاق ،اؾراى بَقْط اظ هیاًگیي وكَضی باالتط اؾات،
اضافِ وطز ۹زض  ۸هاِّ اهؿال ًعزیه بِ  ۰۳۱زضنس اضظـ ضیالی واالی لاچاق هىكَفِ زض ایي اؾراى بَزُ
زض نَضتی وِ هیاًگیي وكَضی  ۳۴زضنس اؾت.

داًستٌی ّا

هعزفی هفَْم رفاُ

ًَیسٌذُ :سیذ سعیذ هَسَی ثوزیي

ایي ًَقرِ بِ عَض اخوالی ؾؼی هی وٌس هؤلفِ ّا ٍ
حَاقی اؾاؾی هَضَع ضفاُ ٍ الرهاز ضفاُ ضا هَضز
بطضؾی لطاض زّس .زض ابرسا تفاٍت ّای هَخَز هیاى زٍ
هَضَع ضفاُ ٍ الرهاز ضفاُ ٍ اظ ؾَیی بِ عَض عبیؼی
الرهاز ضفاُ هغطح قسُ اؾت .تالـ ها ایي اؾت وِ
زضٍالغ حسٍز بحث ضا هكرم وطزُ ٍ هَضَع هَضز
هغالؼِ ضا بِ ذَبی ًوایاى ؾاظین .زض ایٌدا بِ ایي ًریدِ
هی ضؾین وِ هَضَع هَضز ػاللِ ها الرهاز ضفاُ ٍ ًِ
هَضَع ضفاُ ٍ ًِ حری زٍلت ضفاُ اؾت .البرِ اضتباطّای
ایي هفاّین ٍ پسیسُ ّا ضا تا حس هوىي قفا وطزُ این.
ؾپؽ بِ تفاٍتّای ٍاغگاًی پطزاذرِاین وِ ّط یه زض
زٍضُ ای قاذم ضفاُ بَزُ اًس .البرِ ّؿرٌس ٍاغگاًی وِ
اؾرفازُ وٌٌسگاى اظ آى ّا هسػی خایگعیٌی قاى با
ولیسٍاغُ ضفاُ ّؿرٌس .لؿوت بؼسی ایي ًَقرِ زضٍالغ
هْن تطیي برف آى اؾت .زض ایي لؿوت زض ضوي
ضٍیىطزی قرم هحَض بِ بطضؾی ؾیط تاضیری ٍ
تغَضی الرهاز ضفاُ پطزاذرِ این .بِ ًظط ها پاضتَ ،پیگَ ٍ
ضابیٌع بِ تٌْایی ٍاخس آى هیعاى اظ اّویت ّؿرٌس تا زض
ایي لؿوت بِ عَض هدعا هَضز بطضؾی لطاض گیطًس.
الرهاززاًاى هالب پاضتَ ٍ هابؼس ضابیٌع ًیع هَضز تَخِ
ٍالغ قسُاًس .البرِ اظ هیاى الرهاززاًاى هابؼس ضابیٌع ،اَضٍ اظ
خْت اّویت هكاضورف زض الرهاز ضفاُ ٍ آهاضتیا ؾي اظ
خْری وِ زض ازاهِ بساى ذَاّین پطزاذت ،هَضزبطضؾی
هدعا لطاضگطفرِ اًس .اظ ؾَیی بركی ضا بِ آقٌایی با
اًسیكوٌساى غیطالرهازی اذرهال زازُ این .آقٌایی با
اًسیكوٌساى غیطالرهازی زضظهیٌۀ الرهاز ضفاُ
اظایي خْت هفیس فایسُ اؾت وِ الرهاززاًاى ضا ًؿبت بِ
فضایی وِ زٍض ذَز تٌیسُ اًس بِ ذَزآگاّی هی ضؾاًس.
زض ایي هیاى واضل پَپط ضا اظ هیاى اًسیكوٌساى
غیطالرهازی ًیوِ اٍل لطى بیؿرن اًررا وطزُ ٍ
هَضزبطضؾی لطاض زازُ این .زض ًیوِ زٍم لطى بیؿرن اها
اًسیكِ الرهاز ضفاُ اظ ؾَی ؾایط اًسیكوٌساى اخرواػی
ًَظَْض اظ لبی ضالعًَ ،ظیه ٍ… هَضز ّدوِ لطاض
گطفت؛ ّدوِ ای وِ هٌدط بِ اًمالبی اؾاؾی زض الرهاز
ضفاُ گطزیس .بسیي خْت ضالع ٍ ًَظیه بِ ػٌَاى ًوایٌسُ
اًسیكوٌساى اخرواػی هٌرمس الرهاز ضفاُ ضا بِ عَض هدعا
بطضؾی ًوَزُ این .زض ازاهِ ؾؼی ًوَزُ این اثط
اًمال ّای ایسئَلَغیه لطى ضا بط ضٍی ًحَُ تغَض
الرهاز ضفاُ بطضؾی ًوایین .زض پایاى بِ اًمالبی وِ زض
پاؾد بِ ّدوِ ّای ٍاضزُ زض الرهاز ضفاُ ضخ زاز
پطزاذرِ این .ؾي ٍاضغ ایي اًمال اؾت ٍ اظایي خْت
بِ عَض ٍیػُ بِ بطضؾی افىاض ٍی زض ایي ظهیٌِ
پطزاذرِ این .الظم بِ شوط اؾت ضٍیىطز ًَقرِ حاضط
زضظهیٌۀ تاضید اًسیكِ الرهاز ضفاُ بط هحَض
قرهیت ّای هْن اؾت ،گطچِ هَضَػات اؾاؾی
الرهاز ضفاُ ًیع زض ضوي ّویي لالب تا حس هوىي
پَقف زازُ قسُ اًس .هَضَػاتی اظ لبی اثباتی یا
ٌّداضی بَزى الرهاز ضفاُ وِ اٍج ذَز ضا زض واضّای
ضابیٌع ٍ ؾي قاّس بَزُ اؾت؛ هباًی الرهاز ضفاُ اظخولِ
فطزگطایی ،تحَی گطایی ،هغلَبیت باٍضی ٍاظ ایي خولِ
ّؿرٌس.
 -۱رفاه ،دولت رفاه و اقتصاد رفاه
ضفاُ )(Welfareچیؿت؟ زض ضوي چِ تاضیری اظ
هباحث ػلویهرغَض قسُ اؾت؟ بِػباضتزیگط هْنتطیي
تحَالت زض هؿیط تىاه هفَْم ضفاُ زض چاضچَ
بحث ّای اخرواػی چِ بَزُ اؾت؟ پاؾد بِ ایي ؾؤال،
ٍخِْ ّوت ایي ًَقرِ اؾت .لب اظ ٍضٍز بِ بحث الظم
اؾت توایع هفَْم ضفاُ با الرهاز ضفاُ (Welfare
) ٍEconomicsزٍلت ضفاُ )(Welfare State
هكرم قَز.با تَخِ بِ ؾیط تاضیری هفَْم زٍلت ضفاُ
هی تَاًین بگَیین اظ اٍاذط لطى ًَظزّن هیالزی ،وِ
پیكطفت ّای نٌؼری باػث بطٍظ تحَالتی ػوسُ زض
الگَّای ؾٌری واض ٍ ظًسگی ٍ قْطًكیٌی قس ٍ عبمات
واضگط ٍ واضفطهای نٌؼری بط ػطنِ حیات الرهازی ٍ
اخرواػی هلت ّا ظاّط قسًس ،هفَْم حوایت اظ ًیطٍی
واض زض زٍضاى اظواضافرازگی ٍ پیطی هغطح قس ٍ
بِتسضیح بِ بطآهسى ًظام زٍلت ضفاُ هٌرْی قس (پالي ٍ
وَیؿت )۰ ۹۰۲۶۸ ،زٍلت ضفاُ ًیع هاًٌس ّط همَلِ
اخرواػی زیگط اظ یه هبٌای ت َضیه ؾطچكوِ گطفرِ
اؾت .هبٌای فلؿفی ایي هفَْم زض اضٍپا بِ اًسیكِ ّای
خطهی بٌرام ) ٍ(Jeremy Benthamخاى اؾرَاضت
هی ) (John S. Millباظهی گطزز وِ با تَخِ بِ
هؿائلی وِ زٍلت ضفاُ زض اٍاذط لطى بیؿرن با آى هَاخِ
قس ایي زیسگاُ ّا ًرَاًؿرٌس خَابگَی هكىالت ٍ
هؿائ بِ ٍخَز آهسُ باقٌس پؽ هبٌای ت َضیه ٍ
فلؿفی زیگطی الظم بَز تا برَاًس هحولی بطای ح ایي
ازاهِ زاضز
هكىالت باقس.

