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خيا جوعي در گفتو ى دكتا علي ربيعي
وزيا هحتام تع وى،ك ر و را يجتو عي
 .1استشاتژی خیش جوؼی ثِ ػٌَاى داسٍی ثی ثذیل ایشاى اهشٍص است.
 .2هسبػذت ّبی اجتوبػی ثبیذ دس لبلت خیش جوؼی ثِ جبهؼِ ثبصگشدد.
 .3ثبیذ اسصشّبی صًذگی جوؼی ٍ خیش جوؼی سا ثِ جبهؼِ ثبصگشدد.
 .4دس حبل حبضش ثِ خیش جوؼی ٍ تَسؼِ آى دس اثؼبد هختلف ثیص اص
گزضتِ ًیبصهٌذین ٍ دس ایي هسیش ثبیستی ثِ سشهبیِ اجتوبػی ٍ
هسئَلیت اجتوبػی تَجِ ضَد.
 .5خیشیي ثبیذ دس ًحَُ ّضیٌِوشدّب ٍ ووهّبیطبى ثِ هذدجَیبى
ًظبست داضتِ ثبضٌذ.
 .6دٍلت تذثیش ٍ اهیذ ثذًجبل آًست وِ دٍلتی تسْیل گش ٍ حوبیت
گش دس تَسؼِ خیش جوؼی دس حَصُ ّبی اجتوبػی وطَس ثبضذ.
 .7دٍلت یبصدّن ثِ ًمص هَثشحضَس فؼبل ًْبدّبی هذًی دساسائِ
خذهبت هٌتْی ثِ خیشجوؼی وبهال ٍالف است  ،ثٌبثشایي اسائِ
خذهبت سا دس ایي حَصُ تسْیل ٍ اص آى استمجبل هی وٌذ.
 .8ثبیذ ًْبدّبی هفَْهی  ،هذًی ٍ ثِ ٍیژُ خیشجوؼی سا وِ دسسٌت
ّبی دیٌی هبًیضٍجَد داسد ٍ دس آى ػول صبلح ًیض فشاٍاى دیذُ هی
ضَد تمَیت وٌذ .
 .9ثشای سسیذى ثِ هفَْم ایشاى خَضجخت ٍ اهیذٍاسثبیذ الیِ ّبی
دیشیي اجتوبػی سا ثب تمَیت سشهبیِ ّبی اجتوبػی ثِ ػٌَاى
سشهبیِ ای ثی ثذیل ٍ ثی ًظیشوِ ًفت ٍ یب ّضاساى ثشٍت دیگش ّن
ًوی تَاًذ جبیگضیي آى ضَد پشضَد.
 .10ثبیذ جبهؼِ هب ثب تبویذ ثش هفَْم خیشجوؼی ثِ سوتی پیص ثشٍد
وِ حس وٌین فشصًذاى هب ثْتش اص هب صًذگی هی وٌٌذ ٍتحشن
اجتوبػی داسًذ .دسایي هیبى ٍ ثشای گستشش ایي هفْوَم هب ًیض
تٌْب ًمص ثبغجبى  ،تسْیل گشٍ حوبیت گش سا ایفب هی وٌین .

هقذهه رئيس س زه ى بهزيستي كشور
تَسؼِ هلی دس وطَسّبی جْبى سوَم ثویص اص ّوش یوض ثوِ
هطبسوت فؼبل ٍ ٍفبق اجتوبػی هوثثش افوشاد جبهؼوِ ٍاثسوتِ اسوت.
خيا جوعي هَضَػی اسوت ووِ دس وطوَسّبی تَسوؼِ یبفتوِ ووِ
ٍجذاى اجتوبػی ًسجت ثِ هسبئل پیشاهًَی حسبستش اص وطوَسّبی
جْبى سَم استّ ،وَاسُ جبهؼوِ سا حوبیوت هویًوبیوذ ٌوبى ووِ
دٍلت ّب ثوب ٍاگوزاسی ثشخوی اص هسوئَلیتّوب ثوِ هوشدم ،هطوبسوت
اجتوبػی سا افضایص هیدٌّوذ ٍ ثخطوی اص هسوئَلیتّوبی اجشایوی
خَد سا ثِ ایطبى هیسپبسًذ.
برای رسیدن به مفهوً ایراه سعااتمنن امدع ار بایود بوا
تقًیت سرمایه های اجتماعی به عىًان سرمایهای بیبودی ي بویوظیرکوه
وفت ي یا هزاران ثريت دیگر هم ومیتًاود جوایگزیه نن ووًد بوه سومت
گسترش خیر جمعی گا برداوت.
دس ایي هسیش ثوب اجوشای مبصعر  11معات ادع نعا ه
مشکدل سازماه بهسیستی کش ر ٍ دس جْت اّذاف ثشًبهِ پٌجن
تَسؼِ التصبدی اجتوبػی ٍ فشٌّگی جوَْسی اسوالهی ایوشاى ،ثوِ
هٌظَس استمبء ثْشُثشداسی اص اهىبًوبت هَجوَد ،ثْجوَد ویفیوت اسائوِ
خذهبت ثِ الطبس ًیبصهٌذ ،وبّص تصوذی دٍلوت اص یشیوك تطوَیك
افشاد حمیموی ٍ حموَلی دس ثخوص غیشدٍلتوی جْوت هطوبسوت دس
ثشًبهِ سفبُ اجتوبػی ٍ ،ایجبد صهیٌِ ّبی هٌبست ٍ تسْیل ٍ تسشیغ
دس اهش دستیبثی خذهتگیشًوذگبى ثوِ خوذهبت اجتووبػی وبسآهوذ،
ثستشسبصی ٍ حوبیت اص هَسسبت خیشیِ ،فشاّن ًوَدى صهیٌوِّوبی
تَسؼِ ٍ سبهبًذّی فؼبلیتّبی هَسسبت خیشیِ ثشاسبس ظشفیتّب
ٍ استؼذادّبی آًْب ایي هَضَع دس دسوتَس ووبس سوبصهبى ثْضیسوتی
لشاس گشفتِ است.
اص آًجب وِ دٍلت تذثیش ٍ اهیذ ًیض اػتمبد داسد حضَس هوشدم دس
توبم ػشصِ ّب ٍ تالش دس سفغ تصذیگشی دٍلت ٍ تَجِ دادى هشدم
ثِ هسئَلیتّبی اجتوبع الصهِ سضذ ٍ ثبلٌذگی است؛ ثوذیْی اسوت
دستیبثی ثِ ٌیي سیبستی ًیبصهٌذ حوبیوت ّووِ جبًجوِ دٍلوت ٍ
ضشٍست تسْیل دس همشسات ٍ دستَسالؼولّبی هشثَیِ هیثبضذ .ثوِ
هٌظَس اجشای ایي اهش ثب ّوذف تَسوؼِ ٍ توشٍیی خیشجوؼوی ووِ اص
سیبستّبی اصلی جٌبة آلوبی دكتا ربيعي وزيا هحتام تع وى،
ك ر و رار يجتور عي اسوت ایطوبى دسوتَس فشهَدًوذ سوبصهبى

ثْضیستی ثوب هسوبػذت ٍ ّوىوبسی هؼبًٍوت سفوبُ اجتووبػی ٍصاست
هزوَس ثب تطىیل وبسگشٍُ ٍیژُ ،ثبصًگشی دس خصَظ فشایٌوذ صوذٍس
هجَصّووبی هَضووَع وویسوویَى هووبدُ  26ثووب حضووَس ًوبیٌووذگبى
سبصهبىّبی هشدم ًْبد سا دستَس وبس لشاس دٌّذ .ایي فؼبلیت اًجوبم ٍ
پووس اص حووذٍد یووه سووبل ثشگووضاسی ًطسووتّووبی وبسضٌبسووی،
دستَسالؼول اجشایی تأسیس ،اداسُ ٍ اًحوالل هَسسوبت غیشدٍلتوی
هَضَع ثٌذ  13هوبدُ  26لوبًَى تٌظوین ثخطوی اص هموشسات هوبلی
دٍلتی ثِ ػٌَاى هٌجغ داًوص ٍ تجشثوِ توذٍیي ٍ ًْوبیی گشدیوذ .دس
تبسیخ  93/12/12ایي اسبسٌبهِ تصوَیت ًْوبیی ٍ ثوب دسوتَس ٍصیوش
هحتشم تؼبٍى ،وبس ٍ سفبُ اجتوبػی ثِ ول وطَس اثالؽ گشدیذ.
اهیذ است ثب تسوْیل فشآیٌوذ صوذٍس هجوَص ثوشای فؼبلیتْوبی
سبصهبى ّبی هشدم ًْبد ضبّذ افضایص هطبسوتّبی هشدهوی ،استموبء
ٍ سبصهبىدّی خذهبت اجتوبػی ،وبّص تصذیگشی دٍلت دس اهوَس
اجشایی ٍ تسشیغ ٍ سَْلت دستیبثی خذهت گیشًذگبى ثوِ خوذهبت
اجتوبػی ثبضین.

دكتاييوشياويى هحسمي بمذپي
هع وى وزياو رئيس س زه ى بهزيستي كشور

هقذهه هع وى را يجتو عي
هَضَع پیطگیشی ،وٌتشل ٍ ووبّص آسویتّوبی اجتووبػی
یىی اص اٍلَیتّبی دٍلت دس هسبئل اجتووبػی وطوَس اسوت .دوتوش
ػلووی سثیؼووی دس ْووبس َة اّووذاف دٍلووت تووذثیش ٍ اهیووذ سٍیىووشد
هطبسوت سبصهبىّبی هشدم ًْبد سا ثِ ػٌَاى یوه ساّىوبس سیبسوتی
دس دستَس وبس خَد لشاس دادًذ توب ضووي ضٌبسوبیی اّون هطوىالت
سبصهبىّبی هشدمًْبد سیبستّبی هَجَد ًیض اسصیبثی ضَد.
سبصهبى ّبی غیشدٍلتی ٍ هَسسبت خیشیِ ثِ جْت تَاًوٌذی
ثبلمَُ ٍ ثبلفؼل خَد ٍ ًیض ثِ دلیل پَیبیی ٍ تؼذد ثِ ػٌوَاى یىوی اص
هْنتشیي هَلفِّبی تَسؼِ پبیذاس دس وطَس هحسَة هویضوًَذ؛ ثوِ
ّویي دلیل ًمص فؼبلیت سبصهبىّبی غیشدٍلتی سا ثِ هٌظوَس گوبم
ثشداضتي دس هسیش تَسؼِ پبیذاس دس ّیچ جبهؼِای ًویتَاى ًبدیوذُ
گشفت.
دس ٍالغ اًجويّبی هشدمًْبد ٍ هَسسبت خیشیِ پذیذُّوبی
اًسبًیاًذ وِ ّن آسیت ٍ ّون ًموب لوَت داسًوذ .اهوب اص آًجوب ووِ
سٍیىشد هثجت دٍلت تذثیش ٍ اهیذ ،تَسوؼِ ،افوضایص ٍ ضوىل گیوشی
تطىل ّبی هشدم ًْبد ثِ ػٌَاى ٍاسو ثویي هوشدم ،لوَای حوبون ٍ
جبهؼِ هیثبضذ سیبستگزاسی ،ثشًبهوِسیوضی ٍ هوذیشیت دسخصوَظ
ًحَُ فؼبلیوت ٍ اثشثخطوی آًْوب دس وٌتوشل ٍ ووبّص آسویتّوبی
اجتوبػی ثسیبس ثب اّویت است.
ثووِ ّووویي هٌظووَس ٍصاست تؼووبٍى ،وووبس ٍ سفووبُ اجتوووبػی دس
ساستبی ثْجَد ٍ اجشای ّش ِ ثْتش سیبستّوبی ووالى سفوبّی ثوب
ّوىووبسی سووبصهبى ثْضیسووتی وطووَس سٍیىووشد تمَیووت هطووبسوت
سبصهبىّبی هشدمًْبد ،استفبدُ اص داًص اجتوبػی هشدم ،ظشفیتّوب
ٍ سشهبیِ ّبی اجتووبػی سا دس فشآیٌوذ سیبسوتگزاسی اتخوبر ًووَدُ
است.

ثش ّویي اسبس یی اًجبم گفتگَّوبی اجتووبػی ثوب فؼوبالى
هذًی ٍ هسئَالى دٍلتی هْنتشیي هبًغ فؼبلیوت خیوشیي ٍ اًجووي-
ّبی خیشیِ ،لَاًیي دست ٍ پبگیش فؼلوی دس هسویش دسیبفوت هجوَص
ػٌووَاى ضووذ  .ل و ا بووه مىظووًر مشووارکت بیشووتر موورد در خیرجمعووی،
ثبصثیٌی«دسوتَسالؼول اجشایوی تأسویس ،اداسُ ٍ اًحوالل هثسسوبت
غیشدٍلتی هَضَع ثٌذ  13هبدُ  26لبًَى تٌظین ثخطی اص هموشسات
هبلی دٍلتی» ثِ ػٌَاى هْنتشیي اٍلَیت دس دستَس وبس لشاس گشفوت.
ٍ ثب تَجِ ثِ سٍیىشد ٍصاست هتجَع جْت سیبستگزاسی اص پوبییي ثوِ
ثبال ٍ تمَیت هطبسوت سبصهبىّبی هشدم ًْوبد دسوتَسالؼول فوَق-
الزوش ثب حضَس سوي ّب ٍ هسئَلیي ثْضیستی ثِ ػٌَاى یوه ساّىوبس
سیبستی هَسد ثبصثیٌی لشاس گیشد.
اهیذ است ثب ثشلشای استجب ّش ِ ثیطتش ثیي جبهؼِ هوذًی
ثِ ػٌَاى سشهبیِ اجتوبػی دٍلوتّوب ٍ دٍلوت ثوِ ػٌوَاى دٍ حوَصُ
هختلف ضبّذ وبّص ّش ِ ثیطتش آسیت ّبی اجتووبػی ٍ افوضایص
خذهبتشسبًی ثِ الطبس آسیتپزیش ثبضین.

دكتا ياوذ هيذر
هع وى را يجتو عي

