روزانهم کثیر االاشتنرسراسري ارک

اعالم آهادگی بیوِ سالهت برای استقرار راٌّواّای
بالیٌی در کشَر

* دوشنبه
5931
* 4بهمن
3152
* 39ژانویه
* سبل :بيست و هفتم
* شمبره (سبیي) 4132 :
* ایر مي یئدینجي ایل

* صفحه 3


جامعه

هذارس از اًجام فعالیتّای
هربَط بِ آهَزشگاُّای علوی
خَدداری کٌٌذ

ػشٍیغ خبش سٍصًههِ س  -هرذیرشکرل هرذ سع ٍ
هش کض مهَصؿی غیشدٍیتی ٍص ست مهَصؽ ٍ پشٍسؽ بره
بیهى یي کِ هذسػِ تؼشیف د سد ٍ یک بشًههِ مهرَصؿری
ٍ دسػی به هدتَ بش مى هـخص ؿذُ ،گفهً :ربرهیرذ
فؼهییتْه هشبَ بِ مهَصؿگهُّه ػلروری دس هرذسػرِ
ًدهم ؿَد.بِ گض سؽ یؼٌه ،ػریرذحؼري هؼرؼرَد دس
گشدّوهئی هَػؼهى ٍ هذیش ى مهَصؿگهُ ّره ػرلروری
مص د ٍ صبهى یضد به بیهى یيکِ دس ػٌذ تدَ برٌریرهدیري،
ػٌهد بهددػتی ٍ دس دٍیه تذبیش ٍ هریرذ برِ صرش حره
تقَیه ٍ تَػؼِ هذ سع غیشدٍیتی ػٌَ ى ؿرذُ ،ػره،
ظْهس کشد :هیذٍ سین به تدقق یي هش ،دس خْه کورک
بِ ًظهم تؼلین ٍ تشبیه گهم بشد سین ٍ.به ؿهسُ بِ یي کِ
صذٍس هدَص بش فؼهییه هش کض مهَصؿی مص د ػلرَم ٍ
صبهى خهسخی بش ػْذُ مهَصؽ ٍ پشٍسؽ ػره ،فرضٍد:
بؼ ه بشخی هش کض مهَصؿی مص د فهقذ هدرَص فرؼرهیریره
ّؼتٌذ کِ یي غیش قهًًَی ػه.هذیشکل هذ سع ٍ هش کض
مهَصؿی غیش دٍیتی ٍص ست مهَصؽ ٍ پشٍسؽ دس د هرِ
به ؿهسُ بِ  32ػه صذسًـیٌی د ًؾ مهَص ى ػتهى یرضد
دس مصهَى ػش ػش گفه :دس یي هَفقریره ػرالٍُ برش
ًقؾ هؼلوهى ٍ ٍییه د ًؾ مهَص ىً ،وی ترَ ى ًرقرؾ
مهَصؿگهُ ّه ػلوی س ّن ًهدیرذُ گرشفره.هؼرؼرَد
خهطشًـهى کشد :فؼهییه دس بخؾ خصَصی سقهبتی هْرن
ػه ٍ ٍییه د ًؾ مهَص ى بش تقَیه برٌریرِ ػرلروری
فشصًذ ى خَد ،مهَصؿگهُّهیی س ًتخهب هیکٌرٌرذ کرِ
کهس یی بیـتش د سًذ .حوذ ؿیشص د ،هذیشکل مهَصؽ ٍ
پشٍسؽ یضد ًیض بِ ًقؾ یي هش کض دس هَفرقریره د ًرؾ
مهَص ى ػتهى ؿرهسُ کرشد ٍ فرضٍد :گرش ػرترهى دس
صهیٌِ ّه ػلوی ٍ مهَصؿی هَفقیتی د سد یي هَفرقریره
هشَّى تالؽ ٍ ّوش ّی ّوِ هذ سع ٍ هش کض ػلروری ٍ
مهَصؿی ػتهى ػه.

بخشش بذّی هالیاتی کسبِ پالسکَ
در صَرت هَافقت ّیات دٍلت

ػشٍیغ خبش سٍصًههِ س -هرؼرهٍى ّرورهّرٌرگری ٍ
هـهسکه ّه هشدهی ػتهد بهصػهص ػرتربرهت ػرهیریرهت
گفه 0۱ :دسصذ ص تؼْذ ت هؼه دػتگهُّه ٍ ػتهدّه
بهصػهص ػتبهت ػهییهت ته کٌَى هدقق ؿذُ ػه.
بِ گض سؽ فهسع ،یَػف ف لی دس دٍهیي گشدّورهیری
هؼهًٍه ّه فشٌّگی ٍ هـهسکه ّره هرشدهری ػرترهد
بهصػهص ػتبهت ػهییهت گفه :ص تؼْرذ  ۵۵3هریرلریرهسد
تَههًی هؼه ته کٌَى  0۱دسصرذ مى هردرقرق ؿرذُ
ػه ٍ .فضٍد :هیض ى تؼْذ ػتهًْه  98هیلیهسد ٍ برش
صٌهف ،دػتگهُّه ٍ ًْهدّه  32هیلیهسد تَههى ػره کرِ
دس  8ههِّ هؼه حذٍد  0۱دسصرذ مى هردرقرق ؿرذُ
ػه ٍ.به بیهى یٌ ِ  8۱دسصذ بهصػهص ًردرهم ؿرذُ
ػه ،فضٍد :هـغَ طشحّره ترَػرؼرِ ّؼرتریرن کرِ
بضسگتشیي مى صدي ح شت صّش (ع) دسخرَ س حرشم
هطْش ح شت ػلی ػلیِ یؼالم به صیشبٌه ّ 33۱ض س هترش
هشبغ ػه .ف لی ّوچٌیي بِ ػهیش پشٍطُّره دس کرشبرال
ههًٌذ ػهخه صدي ػقیلِ بٌی ّهؿن(ع) ٍ تشفیغ گرٌربرذ
حشم هطْش ههم حؼیي ػلیِ یؼالم ؿهسُ کشد ٍ گرفره:
هقذههت خش یي پشٍطُّه دس حه فش ّن ؿذى ػه ٍ
ص هشدم ًتظهس هیسٍد ته به هـهسکه خَد ػتهد بهصػرهص
س یهس کٌٌذ.

برٍىسپاری اهٌیت را از برًاهِّای
ّذفوٌذ پلیس پیشگیری

ػشٍیغ خبش سٍصًههِ س  -سئیغ پلیغ پیـرگریرش
ًهخه ی ی ص بشًههِ ّه ّذفوٌذ پلیغ پیـگیش س برشٍى
ػپهس هٌیه د ًؼه ٍ گفرهّ :رذف هره س ُ ًرذ ص
یگهى ّه ٍ هَػؼهت حفهظتی ٍ هش قبتی بِ هٌظَس ؿشکره
ػهصههىّه ٍ هشدم دس تههیي ًظن ٍ هٌیه ػه.
بِ گض سؽ فهسع ،ػشد س ؿشفی ،سئیغ پلیغ پیـگیرش
ًهخه دس مییي هؼهسفِ ًخؼتیي فشههًذُ یرگرهى حرفرهظره
ػهصههى بٌهدس ٍ دسیهًَسد  ،ظْهس کشد :سٍی شد پرلریرغ
دس هبهحث ًتظههی ٍ خذههتسػهًی ،سٍی شد یدهبی بره
هدَسیه پیـگیش ٍ هـهسکه ختوهػی ػه.
ٍ بشٍى ػپهس هٌیه س ص بشًههِ ّه ّذفوٌذ ٍ پیگیش
د ًؼه ٍ فضٍد :هه بشًههِّه ٍ س یضًیّه بؼیهس دس یري
صهیٌِ د ؿتِ ین ته به س ُ ًذ ص یگرهى ّره ٍ هرَػرؼرهت
حفهظتی ٍ هش قبتی بتَ ًین ػهصههىّه ٍ هشدم س دس تههریري
ًظن ٍ هٌیه هـهسکه دّین.
ػشد س ؿشفی بِ گؼتشدگی حَصُ هههَسیه ٍ ٍظرهیرف
ًهخه بِ ٍیظُ دس پلیغ پریرـرگریرش ٍ ًریرض س ُ ًرذ ص
یگهىّه حفهظه دػتگهُ ّه کـَس ٍ دٍیتی ؿرهسُ
کشد ٍ گفه :هههَسیهّه ًهخه دس ػه ّه خریرش برِ
صَست هؼتوش گؼتشؽ د ؿتِ ٍ کٌرَى صهرهى مى فرش
سػیذُ ته به قبَ هؼئَییه ٍ هـهسکه بیـرترش ص ػرَ
هشدم ٍ ػهصههىّه دس هش تههیي هٌیهً ،یشٍ ًرترظرههری
توشکض خَد س بش هؼهئل س ّبشد تش فض یؾ دّذ.

ػشٍیغ خبش سٍصًههِ س  -هذیشػههل ػهصههى بیوِ ػالهه گفه :ػالم مههدگی هیکٌین
ته دس صَست هـخص ؿذى قلوشٍ کهس س ٌّوهّه بهییٌی بتَ ًین به ػترش ترظ ّرهیری هرهًرٌرذ
پشد خهّه تـَیقی بِ ػتقش س مًْه کوک کٌین.
بِ گض سؽ یؼٌه ،دکتش هدوذ خَ د کبیش دس ًـؼه ؿَس س ّبشد تذٍیي س ٌّوهّه بهییٌی
گفه :بِ ًظش هیسػذ س ٌّوهّه بهییٌی هیتَ ًٌذ هیثه ًههِ بش صیهًه ص ػرترهًرذ سدّره
بهؿٌذ ،یبتِ بهیذ تَخِ کشد کِ بش پیهدُ ػهص مًْه بِ یک چْهسچَب هـخص ًیهص د سین ٍ
دس ػیي حه بهیذ ّیهت ّه بَسد ّن دس حَصُ ٍص ست بْذ ؿه ٍ ّن دس حَصُ ًظهم پضؿ ری
س بِ ػٌَ ى یک سصؽ تلقی کٌٌذ ٍ حتی دس سصؿیهبی د ًـگهُّه ًیض ستبِ بش مًْه قرهئرل
ؿًَذ.
ٍ فضٍد :یبتِ حتوه خش س ٌّوهّه بهییٌی بش ػهصههىّه بیوِ گش ّن یک بهسقرِ هریرذ
ػه ته بتَ ًٌذ کیفیه ٍ کویه خذههت س بش بیوِ ؿذگهى هدقق کٌٌذ.

استاًذاریّا ٍ شْرداریّا بایذ از ٍقَع
چٌیي فجایعی جلَگیری کٌٌذ



ػشٍیغ خبش سٍصًههِ س -د دػتهى کل کـَس گفه :ػرترهًرذ س ّره ٍ
ؿْشد س ّه ص چٌیي فدهیؼی بهیذ خلَگیش کٌٌذ ٍ ؿْشد س ّه هَظفرٌرذ ص
ٍقَع چٌیي خؼهستّهیی خلَگیش ٍ پیـگیش کٌٌذ.بِ گض سؽ خبشًگهس خترورهػری خربرشگرض س فرهسع،
حده دػالم هٌتظش دس خشیهى بهصدیذ ص ػهختوهى پالػ َ ،گفه :د دػتهى تْش ى کههالً دس صدٌِ ح رَس
د سد ته پغ ص توهم ػولیهت بشسػی ّه دصم ًدهم ؿَد ٍ.ضوي خؼتِ ًبهؿریرذ برِ هرأهرَس ى هرذ د ٍ
متؾ ًـهًی گفه :هیذٍ سم بتَ ًین ّش چِ ػشیؼتش ػولیهت س بِ پهیهى بشػهًین.د دػرترهى کرل کـرَس فرضٍد:
هَضَػهت ق هیی ٍ حقَقی قطؼهً سػیذگی خَ ّذ ؿذ ته حق کؼی ضهیغ ًـَد .ػتهًذ س ّه ٍ ؿْشد س ّره
ص چٌیي فدهیؼی بهیذ خلَگیش کٌٌذ ٍ ؿْشد س ّه هَظفٌذ ص ٍقَع چٌیي خؼرهست ّرهیری خرلرَگریرش ٍ
پیـگیش کٌٌذ.حده دػالم هٌتظش گفه :هیذٍ سین ص یي حهدثِ بؼیهس ػظین ػبشت گشفتِ ٍ ًؼربره برِ
ٍظهیف خَد خههِ ػول بپَؿهًین ٍ.فضٍد :گش هدهّذت ٍ تالؽ ًیشٍّه متؾًـهًی ًبَد به فهخؼِ بضسگترش
ًؼهًی هَ خِ هیؿذین یي ػضیض ى خهى خَد س بِ خطش ًذ ختٌذ ته خهى صذّه ًفش ًدهت یهبذ.

دریافت هطالبات از دٍلت هْوتریي دستاٍرد
تاهیي اجتواعی در برًاهِ ششن تَسعِ است
ػشٍیغ خبش سٍصًههِ س  -هؼهٍى حقَقی
ٍ هَس هدلغ ػهصههى تههیي ختوهػی گرفره:
حفظ ًؼدهم ػهصههًی ٍ دسیهفه هطهیربرهت ص
دٍیه ٍ ّوچٌیي ػذم یده صٌذٍ فرَدد،
هْوتشیي دػتهٍسد ػهصههى تههیي ختوهػری دس
بشًههِ ؿـن تَػؼِ ػه.
بِ گض سؽ یشًه ص ػهصههى تههیي خرترورهػری،
ػبذ یشحوي تهج یذیي به ؿهسُ بِ سًٍذ بشسػی
ٍ تصَیب بشًههِ ؿـن ترَػرؼرِ دس ػرهصهرهى
هذیشیه ٍ بشًههِ سیض دس هدرهیرغ ًرْرن ٍ
دّن ،گفه :بشًههِ ؿـن تَػؼِ فش ص ٍ ًـریرب
ّه هفصلی س طی کشد ،دس بتذ یي بشًههِ بِ
هدلغ ًْن تقذین ؿذ ٍ به ٍخَد تالؽ فش ٍ ى
ٍ خلؼهت هتؼذد کِ بشگض س ؿذ ،دس ًْهیره

هدلغ ًْن بِ یي ًتیدِ سػیذ کرِ تصرَیرب
بشًههِ ؿـن تَػؼِ س بِ هدلغ دّرن هردرَ
کٌذ ٍ.بِ تـشیح قذ ههت صَست گشفتِ دس
هش حل هختلف بشسػی ٍ تصَیب بشًههِ ؿـرن
تَػؼِ دس هدلغ ؿَس ػالهی پشد خره ٍ
د هِ د د :دس هدلغ دّن ًیض دٍیه بهس دیرگرش
دیدِ بشًههِ س به صالحهتی خضئی ٍ ًذ بِ
هدلغ تقذین کشد .هدلغ دّن ًیرض برشسػری
بشًههِ س مغهص کشد ٍ دیدِ دس کویؼیَى ّه
تخصصی ٍ کویؼیَى تلفیق بشسػی ؿذ ٍ دس
ًْهیه دس صدي ػلٌی هدلغ ؿَس ػالهی
هرررَسد سػررریرررذگررری قرررش س گرررشفررره.
تهج یذیي فضٍد :دس س بطِ به ػهصهرهى ترههریري
ختوهػی ص بتذ کهس دس یک فشمیٌذ کههرال

هقالِ اجتواعی

هعرفی هفَْم رفاُ
تخصصی ٍ دس قهیب ػضم هَثش ػهصههًی ٍ بره
تذبیش هذیشیه ٍ هـهسکه ّوِ خض ػهصههى
تههیي ختوهػی ٍ ػتفهدُ ص ظشفیه ّه بشٍى
ػهصههًی ص خولِ تـر رل ّره کرهسگرش ،
کهسفشههیی ٍ بهصًـؼتگهى ػؼی کشدین کِ برِ
ػٌَ ى یک گهم ػهػی هٌهفغ ػهصههى ترههریري
ختوهػی ٍ قـهس تده پَؿؾ س دس بشسػی ٍ
تصَیب یي بشًههِ دًبه کٌین ٍ هَفقیه ّره
خَبی ًیض ًصیب یي ػهصههى ؿذ.

اٍلیي راٌّوای بالیٌی طبابت در کشَر ابالغ شذ

ػشٍیغ خبش سٍصًههِ س ٍ -صیش بْذ ؿره،
دسههى ٍ مهَصؽ پضؿ ی هشٍص ٍییي س ٌّوره
ػتهًذ سدػهص خذههت ػالهه س بالؽ کشد ٍ
گفه 3۱۱ :س ٌّوه بهییرٌری ترذٍیري ؿرذُ ٍ
سٍصّه میٌذُ خش مى بِ ػش ػش کـَس بالؽ
هی ؿَد.
بِ گض سؽ خبشًگهس ػالهه یشًه ،ػریرذ حؼري
ّهؿوی دس هش ػن بالؽ 3۱۱س ٌّوه بهییٌری دس
ٍص ست بْذ ؿه گفه :هْوتشیي ًفغ س ٌّوهّه
بهییٌی ستقه کیفیه خذههت ػالهه ،کرهّرؾ
خطهّه پضؿ ی ٍ فض یؾ یوٌی بیوهس ى ػره
ٍ یبتِ حدن صیهد ص ّرضیرٌرِ ّره ضرهفرِ

تـخیصی ٍ دسههًی ًیض صشفِ خَیی هری ؿرَد.
ٍ گفه :خش س ٌّوهّه برهیریرٌری برهػرث
ٍحذت سٍیِ دس خههؼِ پضؿ ی ٍ دس هردرهکرن
ق هیی هی ؿَد ٍ خذههت ػالهه س ػهددًِ تش
هی کٌذ یبتِ بالؽ یي دػتَس یؼول ّره برخرؾ
کَچ ی ص کهس ػه ٍ برخرؾ ػرورذُ کرهس
خش مى ػه کِ ًیهصهٌذ صیرشػرهخره ّره
مهَصؿی ٍ تشبیه ًیشٍ ًؼهًی ػهّ.رهؿروری
فضٍد :خش دػتَس یؼول ٍ س ٌّوهّه بهییرٌری
بِ صٍس ٍ به بخـٌههِ ه هًپزیش ًیؼه ضوي یٌ ِ
ًوی تَ ًین ختْهد پضؿ هى س ًهدیذُ بگیرشیرن ٍ
دس کـَسّه تَػؼِ یهفتِ کِ پشٍت ل ّره
بهییٌی س خش هی کٌٌذ ًیض مص د ػول پضؿ هى
س بِ کلی ًفی ًوی کٌٌذٍ.صیش بْرذ ؿره د هرِ
د د :بش خش یی ؿذى س ٌّوهّره برهیریرٌری ٍ
ضوهًه خش یی مى ًریرهص برِ قرهًرَى د سیرن.
ٍ گفه :بش خش س ٌّوهّه بهییٌی برهیرذ
ًقؾ ػَ هل هـَ ٍ بهصد سًذُ ص خولِ بیوِ ّره
س دس ًظش بگیشین ٍ به ػتفهدُ ص هـَقْه ههیری

لسٍم قرارگیری اقتصاد سبس
در اٍلَیت ًظام باًکی

ػشٍیغ خبش سٍصًههرِ س -
هؼهٍى تَػؼِ ،حقَقری ٍ هرَس
هدلغ گفه :بهصیهفره ًرورًَرِ
بهسص قتصهد ػبض ػه کِ بهیذ دس
ٍیَیه ًظهم بهً ی کـَس قرش س
بگیشد.بِ گض سؽ خبشًگهس گرشٍُ
ختوهػی بهؿگرهُ خربرشًرگرهس ى
خررَ ى هرردرروررذ هرردررهبرری
هؼهٍى تَػؼِ هذیشیه ،حقَقی ٍ هَس هدلغ دس حهؿیرِ هرش ػرن ه ره
تفهّن ًههِ ّو هس ػهصههى حفهظه هدیط صیؼه به بهًک تردرهست کرِ
هشٍص (ؿٌبِ)دس ػهیي ختوهػهت ػهصههى حفهظه هدیط صیؼره برشگرض س
ؿذ ،به بیهى یٌ ِ قتصهد ػبض هدوَػِ فؼهییهّهیی ػره کرِ هـر رالت
هدیط صیؼه س حل ٍ فصل هیکٌذ ،ظْهس د ؿه :بهصیهفه ص ًوًَِ ّره
بهسص قتصهد ػبض ػه ٍ یيگًَِ فؼهییه ّه بهیذ دس ٍیَیه ًرظرهم برهًر ری
کـَس قش س بگیشد ٍ.د هِ د د :بدث قتصهد ػربرض یر ری ص برٌرذّره
ػیهػهّه کلی ًظهم دس حَصُ هدیط صیؼه ػه.
هؼهٍى تَػؼِ هذیشیه ،حقَ ٍ هَس هدلغ ػهصههى حرفرهظره هردریرط
صیؼه بیهى د ؿه :ػتفهدُ ص برض سّرهیری چرَى ػرَ سل ،هرهیریرهت ٍ
هـَ ّه قتصهد ػبض دس ی ی ص بٌذّه هْن ػیهػهّه کلی هردریرط
صیؼه ػالم ؿذُ ػه.
هؼهٍى تَػؼِ ،هذیشیه حقَقی ٍ هَس هدلغ ػهصههى حفرهظره هردریرط
صیؼه ،گفهً :ظهم بهً ی کـَس هیتَ ًذ دس صهیٌِ یدهد صیش ػرهخره ّره
بش ًدهم فؼهییهّه صیؼه هدیطی دس ًظهم بهً ی ًفَر کٌذ.
هدهبی به ؿهسُ بِ ًؼقهد تفهّنًههِ ػهصههى حفهظه هدیط صیؼه به برهًرک
هشکض بیهى د ؿه :طبق یي تفهّنًههِ ًرظرهم برهًر ری کـرَس برهیرذ ص
فؼهییهّه ػهصگهس به هدیط صیؼه حوهیهّه خَبی د ؿه بهؿذ بهًرک
تدهست ّن هیتَ ًذ دس یي صهیٌِ بِ ػرٌرَ ى پریرؾ سٍ ػرورل کرشدُ ٍ
حوهیهکٌٌذُ فؼهییهّه ػبض بهؿذ.

سفتهسػهص کٌین ٍ بذ ًین کِ به ًصیده ٍ خبهس
ًوی تَ ًین س ٌّوهّه بهییٌی س خش کرٌریرنٍ.
د هِ د د :بیوِ ّه ًبهیذ دػتَس یؼول ّه بهییرٌری
س ػلیقِ خش کٌٌذ ٍ بِ بْهًِ صشفِ خرَیری
هشتب بِ ػٌهد پضؿ ی کؼَس ت بضًٌذ دس یري
صَست خههؼِ پضؿ ی دس هقهبل مًْه قرش س هری
گیشًذٍ.صیش بْذ ؿه گفه :بش هَفقریره دس
یي هؼیش بهیذ کل ًگش بهؿین خضئی ًگش ًبهؿریرن
ٍ بذ ًین کِ تغییش سفتهس ًیهصهٌذ گرزؿره صهرهى
ػهّ.هؿوی د هِ د د :ی ی ص یض ههت خرش
دسػه گهیذدیي ّه بهییٌی یي ػه کِ ّورِ
هٌهبغ ػالهه ػن ص ػرتربرهس ت طرشح تردرَ
ػالهه ٍ بیوِ ّه س دس یک کهػِ خوغ کٌین ٍ
بتَ ًین به تدویغ هٌهبغ بِ دسػتی مى س هذیرشیره
کٌین ٍ.گفه :گش تدویغ هٌهبغ ػالهه تفره
ًیفتذ دس ػهیْه میٌذُ برهص ّرن برهیرذ چرٌریري
خلؼهتی بگز سین ٍ بش خرش س ّرٌرورهّره
بهییٌی بدث کٌین ،تدشبِ کِ دس گزؿتِ ًریرض
ٍخَد د ؿتِ ػه ٍ ًبهیذ بگز سین ت ش س ؿَد.

بذّی چٌذصذ ّسار هیلیارد
تَهاًی دٍلت بِ بخش خصَصی

ػشٍیغ خبرش سٍصًرههرِ س -
سئیغ کویؼیَى هـرهسکره ّره
ختوهػی خَ ًهى گفه :دس یرش ى
یک ػوي بِ ص ّرش ّ ۵۱رض س
خوؼیه دس یش ى د سین دس حرهیری
کِ ػتهًذ سد خْهًی یي ػذد ،یک
ػوي بش ّش ً ۵۱۱فش ػه.
بِ گض سؽ خبشًگهس هْش ،غالهشضره
ظشیفیهى دس ًخؼتیي کٌگشُ هلی هذیشیه هَس خَ ًرهى بره بریرهى یرٌر رِ
پشد ختي بِ هؼهئل خَ ًهى ػْل ٍ هوتٌغ ػه فضٍد :دس تهسیخ  ۵۱۱ػرهیرِ
یش ى ّوِ تفهقهت هْن دس ػهیِ هـهسکه ختوهػی هشدم بِ ٍیظُ خرَ ًرهى
سخ د دُ ػه ٍ.فضٍد :دس دفهع هقذع ؿهّذ هـهسکه ّذفوٌذ خَ ًرهى
بش یک ّذف ٍ حذ بَدین.سئیغ کویؼیَى هـهسکه ّه خرترورهػری
خَ ًهى خهطشًـهى کشد :بخؾ صیهد ص تَػؼِ پهیذ س کـَس هرتر ری برش
هـهسکه ػهصههى یهفتِ خَ ًهى ػه.ظشیفیهى به ؿهسُ بِ یرٌر رِ دس حره
حهضش ّض س ٍ  ۱۱۱ػهصههى هشدم ًْهد خَ ًهى دس کـَس فؼهییه هی کٌٌرذ،
گفه :ؿهخص خْهًی ػهصههى ّه هشدم ًْهد یک ػوي بِ ص ّش ۵۱۱
ًفش ػه دس حهیی کِ یي سقن دس یش ى یک ػوي بِ ص ّش ّ ۵۱ض س ًفش
ػه کِ هیذٍ سین دس بشًههِ ؿـن تَػؼِ یي ؿهخص س بِ یرک ػروري
بش ّش ّ ۱ض س ًفش کهّؾ دّین ٍ.ضهفِ کشد :هشٍص خَ ًهى ص هه هری
پشػٌذ کِ بش هـ التـهى چِ بشًههِ د سین ٍ گش ٍ قغ بیٌهًِ برِ مهرهس
مػیب ّه ختوهػی ًگهُ کٌین سیـِ صلی یي هؼهئل ّوچَى طرال ٍ
خـًَه طشد ختوهػی خَ ًهى ػه.ظشیفیهى فضٍد :هؼئلِ خَ ًهى ًیهص برِ
یک ػتش تظ هـخص د سد ٍ بهیذ دس کٌهس بشًههِ ّه بلٌذهذت ،بشًرههرِ
ّه هیهى هذت دس دػتَس کهس قش س گیشد.سئیغ کویؼیَى هـهسکه ّره
ختوهػی خَ ًهى خهطشًـهى کشد :کهّؾ مػیب ّه ختورهػری ستربره
هؼتقیوی به سؿذ ػوي ّه د سد هه هَضَع خَ ًهى ٌَّص دس کـرَس هره برِ
هؼئلِ تبذیل ًـذُ ٍ تصَس هٌیتی ص فؼهییه ّه ختوهػی خَ ًهى د سین.

آگاّی هرداى از حقَق زًاى بِ پیشبرد اّذاف اجتواعی کوک هی کٌذ
ػشٍیغ خبش سٍصًههِ س  -هـرهٍس ٍصیرش
کـَس دس هَس صًهى ٍ خهًَ دُ گفه :مهرَصؽ
ٍ طالع بخـی بِ هشد ى دسبهسُ حقَ صًهى ،بِ
حقه حقَ بهًَ ى ٍ پیـبشد ّذ ف ختوهػی
کوک بیـتش هی کٌذ.فْویِ فشّوٌرذپرَس دس
گفه ٍگَ به خبشًگهس یشًه دس ػوٌرهى فرضٍد:
ی ی ص هـ الت خههؼِ هشٍص یي ػه کِ
هه ّوَ سُ بِ صًهى حرقرـرهى س مهرَخرتریرن،
دسحهیی کِ بهیذ بِ هشد ى حق صًهى ٍ برِ صًرهى
حق هشد ى س مهَخه ٍ یي کوک بیـتش بِ
تأهیي هصهیح ٍ هٌهفغ خههؼِ خَ ّذ کرشدٍ .
فضٍد :یي هَضَع کِ بهًَ ى ص حقرَ خرَد
هطلغ بهؿٌذ ،خیلی خَب ػه ،هه بْتش ػره

کِ مقهیهى ًیض ص حقَ بهًَ ى هطلغ ؿًَذ ٍ برِ
طَس کلی ّوِ گشٍُ ّه بهیذ حقَ خَدؿهى س
بیههَصًذ ٍ تر رلریرف فرش د ًریرض هـرخرص
بهؿذ .هـهٍس ٍصیش کـرَس دس هرَس صًرهى ٍ
خهًَ دُ د هِ د د :بِ خه مهَصؽ حقرَ برِ
ّوِ گشٍُ ّه بهیذ مهَصؽ تر رهیریرف مى ّره

تشٍیح پیذ کٌذ ،صیش گش ّوِ گشٍُّه ت لیف
خَدؿهى س ًدهم دٌّذ ،حرقرَ گرشٍُ ّره
دیگش تأهیي هیؿَد .فشّوٌذپَس ضهفرِ کرشد:
هطهیبِگش حق ،بذٍى یٌ ِ طشف هقهبلی کرِ
بهیذ یي حق س ػتیفه کٌذ ص مى خبرش د ؿرترِ
بهؿذ ،هؤثش ًیؼه .هـهٍس ٍصیش کـَس دس هرَس
صًهى ٍ خهًَ دُ به ؿهسُ برِ سٍیر رشد دٍیره
یهصدّن دس تَخِ بِ ًقؾ ٍ خرهیرگرهُ برهًرَ ى،
تهکیذ کشد :به سٍ کهس مهذى دٍیه تذبیرش ٍ
هیذ ٍ دس دٍسُ چْهسم ًترخرهبرهت ؿرَس ّره
ػالهی ؿْش ٍ سٍػته ،تؼذ د بهًرَ ًری کرِ برِ
ػٌَ ى هٌتخب ؿَس ّه سٍػتهیی ٍ بِ ػرٌرَ ى
دّیهس دس کـَس ًتخهب ؿذًذ.

ًَیسٌذُ :سیذ سعیذ هَسَی ثوریي

د هِ ص ؿوهسٓ قبل...
دسحهیی کِ دس ٍ قؼیه سفتهس هصشفی فشدّ ،ن قهبل
هـهّذُ ٍ ػیٌی ػهّ ٍ ،ن گؼؼتِ -یؼٌی بش هثه
هطلَبیه ضهفی حهصل ص هصشف یک پؼیلَى ػیب
هؼٌه ًذ سد .-بٌهبش یي طبق ػٌه کهسدیٌه  ،چَى ػیب
یک کهد خَب ػه ،پغ سصؽ دٍ ػیب بیـتش ص
یک ػیب ػه ٍ سصؽ ػِ ػیب بیـتش ص دٍ ػیب ٍ
یخ .به تَخِ بِ یي ً تِ ،بِ خه یٌ ِ ههًٌذ سٍی شد
کهسدیٌه دم ص هطلَبیه کل بضًین ،ػٌَ ى هی د سین:
هطلَبیه ًْهیی یک ٍ حذ کهد خَب ،ص هطلَبیه
ًْهیی یک ٍ حذ کَچکتش ص مى بهدتش ػهّ .وچٌیي
گش هصشف یک کهد س دس ًظش بگیشین ،هطلَبیه
ًْهیی مى به فض یؾ ػشضِ کهّؾ هییهبذ کِ یي ددیه
بش تأییذ بهصدّی ًْهیی کهٌّذُ د سد .پغ دیگش ًوی تَ ى
هطلَبیه کل س هال قش س د د ٍ یي هطلَبیه ًْهیی
کهٌّذُ ػه کِ هبٌه ػول قش س هی گیشدّ .ن چٌیي
سٍی شد تدلیل ّضیٌِ-فهیذُ (Cost – benefit
) Analysisص دیگش بض سمدتی بَد کِ دسصذد
کهسبشد ًوَدى هؼیهس پهستَ بشمهذ.یشًش ()۵8۱۱ ٍ ۵82۱
به س ئِ یک تصَیش دقیق ص هبهحث پهستَ صَست دقیق
ق یِ ٍ پهستَ س کِ ػبهست بَد ص ًهئل ؿذى تؼهد
سقهبتی بِ کهسمیی ،بِ تصَیش کـیذّ .ن چٌیي دًگ
)(Oscar R. Langeدس ػه َ ٍ ۵8۱3سٍ دس ػه
 ۵8۱3به ػتفهدُ ص سٍؽ تَپَیَط )(Topologyبِ
ثبهت ق یِ ٍ پهستَ پشد ختٌذّ .ن چٌیي دًگ ٍ تیلَس
) ٍ(Fred Manville Taylor) (1939یشًش (
 )۵8۱۱ق یِ دٍم قتصهد سفهُ –کِ ػبهست بَد ص یيکِ
بْیٌِ پهستَ بِ ٍػیلِ یک ػیؼتن قیوه به ًتقهدت دس
هَخَد ّه ٍییِ قهبل حصَ ػه -س بؼط د دًذ.
بِ ػبهست دیگش یـهى هقَیِ تصوین گیش ٍ ًتخهب
فشد س دس قتصهدّه هبتٌی بش ػیؼتن هشکض س ًیض
هَسد بشسػی قش س د دًذ .ص طشفی دس ٍ خش دِّ ۵82۱
مبش م بشگؼَى )(Abram Bergsonبه تذٍیي تَ بغ
سفهُ ختوهػی )(Social Welfare Functionکِ
بش هبٌه سٍی شد فشدگش یی سٍؽ ؿٌهختی ص ّن فضًٍی
)(Aggregationتَ بغ سفهُ ًفش د )(Personal
بِ دػه هی مهذ ،ص هٌظش دیگش خه په سصؽ ّه س
حذ قل دس تَ بغ سفهُ ختوهػی حفظ ًوَد .دسٍ قغ ٍ
دسصذد بَد هـ ل ػهػی سٍی شد پهستَ س کِ ػبهست
بَد ص بی تَخْی بِ بدث تَصیغ ،هَسد بشسػی قش س
دّذ ٍ .بِ بدث دس یي بهسُ پشد خه کِ میه ٍ قؼهً تَ بغ
سفهُ ختوهػی هی تَ ًٌذ ًوهیٌذُ هٌهػبی بش تهبغ
تشخیدهت ختوهػی (Social Preferences
)Functionبهؿٌذّ .هسػهًی )ً(John Harsanyiیض
ػالٍُ بش هـهسکه دس حَصُ فلؼفِ خال ٍ ستبه مى
به قتصهد سفهُ ٍ ّن چٌیي تَػؼِ سٍی شد تشتیبی دس
هقهبل سٍی شد کوی هطلَبیه ،تَ ًؼه پیًَذ ػویقی
هیهى هبهحث قتصهد سفهُ ٍ ًظشیِ بهص بشقش س ػهصد .هه به
ظَْس کٌث َسٍ ) ،(Kenneth Arrowقتصهدد ى
بشخؼتِ ه تب ًتخهب ػوَهی ( )Public Choiceیه
سٍی شد ًتخهب ختوهػی )ً ٍ(Social Choiceفی
ه هى هٌطقی ًیل بِ ًتخهب ختوهػی ػهصگهس
) ( C o n s i s t e n tبهس دیگش کفِ هؼتقذیي بِ
سصؽ خٌثهیی – ص صفش ته صذ -قتصهد سفهُ بش کفِ
هٌتقذ ى سصؽ خٌثهیی قتصهد سفهُ چشبیذ ٍ یبتِ ق یِ
ػَم قتصهد سفهُ سًٍوهیی گشدیذ .ق یِ ػَم قتصهد سفهُ
کِ ص ػَ کٌث َسٍ هؼشفی گشدد بِ قذس رّهى س
بِ ػَ خَد خلب ًوَد کِ هی تَ ى بِ ٍ س بِ تٌْهیی
بِ ػٌَ ى ی ی ص هؤػؼیي حَصُ ًتخهب ختوهػی ٍ
ّنچٌیي ی ی ص هْنتشیي ؿخصیهّه ه تب ًتخهب
ػوَهی ًههیذ .دصم بِ رکش ػه بِ دییل ّویه َسٍ ٍ
هخصَص ًه ق یِ ػذم ه هى ( A r r o w s
)َ Impossibility Theoremسٍ دس د هِ دس قهیب
ػشفصلی خذ گهًِ بذ ى هیپشد صین.
 -3-۱-۵کٌث َسٍ
َسٍ هؼتقذ ػه کِ ّیچ قهػذُ تصوین گیش خوؼی
ٍخَد ًذ سد کِ بتَ ًذ تشخیدهت فش د س به ی ذیگش
تشکیب کشدُ ٍ مى س بِ یک ًظن ػهصگهس ٍ ّوهٌّگ
خوؼی تبذیل کٌذ بِ ػبهست دیگش تهبغ ػهصگهس بِ ًهم
تهبغ سفهُ ختوهػی ٍخَد ًذ سد .دسٍ قغ هدهددت
بلٌذهذت دس هَسد ههّیه سفهُ ختوهػی دس قتصهد سفهُ
خذیذ ،کٌث َسٍ س بِ یي ًتیدِ گیش سٌّوَى ػهخه
کِ دػتشػی بِ ّش گًَِ سٍؽ ػقالیی بش بِ حذ کثش
سػهًذى سفهُ ختوهػی هو ي ًخَ ّذ بَد ،هگش مى کِ
هدذٍدیه ّه ؿذیذتش بش ستبِ بٌذ تشخیدهت
) (Preference Orderingsفش د دس ّش خههؼِ
د هِ د سد
ػوه ؿَد.

