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پرداختهشدهاست.
امیداستکهاساتیدمحترموتمامخوانندگانفرهیختهایننشریه،باارائهنقطهنظراتکارشناسانه
خودمارادرارتقاهرچهبیشترنشریهیارینمایند.درپایانالزممیدانمازمعاونتفرهنگیو
اجتماعیدانشگاهمحققاردبیلی،استادمشاورانجمنعلمیسرکارخانمدکترفتورهچیوهمچنین
اساتیدگروهاقتصادآقایاندکترحسنزاده،دکترهاشمیودکترحاضریکهدرکناردانشجویان
مسیرهدایتمارابرعهدهدارند،اعضایانجمنعلمیدانشجوییاقتصادوتمامکسانیکهدرانتشار
اینشمارهازنشریهمارایاریکردندتشکرنمایمکهاگرحضوروپشتیبانیگرمایشاننبودهیچگاه

ایننشریهمنتشرنمیشد.
چندسالپیشخوابیدیدمکهدادمیزدممنیکدانشمنداقتصادیهستم.صبحکهازخواببیدار
شدمباخودمگفتممنکهاقتصادکشاورزیخواندهامچطورمیتوانمیکدانشمنداقتصادیباشم،
بحاطرهمینتصمیمگرفتمارشددوممرااقتصادبخوانمکهروزیخوابمرابهواقعیتتبدیلکنمو

درآیندههمگانمرابعنوانیکاقتصاددانودانشمنداقتصادیبشناسند.

باآرزویسربلندیوموفقیت      
الهامعبدی      

سردبیرمجلهتوسعهاقتصادی      

سخن سردبیر



انجمن علمی اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی

5

غربی درآذربایجان تجربی دیپلم که هستم زاده قلی رقیه

درمقطع خودرا تحصیالت 19 درسال و گرفتم خوی شهر

کارشناسیدررشتهعلوماقتصادی-اقتصادبازرگانیدانشگاه

به مشغول حاضر درحال و ام گذرانده سراسری)نازلو(ارومیه

اردبیلی محقق ارشددردانشگاه کارشناسی درمقطع تحصیل

میباشم...

فعالیتهایعلمی:

دبیرانجمنعلمیاقتصاددانشگاهارومیه

دبیرانجمنعلمیاقتصاددانشگاهمحققاردبیلی

مدیرمسئولنشریه)فصلنامه(توسعهاقتصادی

سابقهسهسالفعالیتدرکتابخانهمرکزیدانشگاهارومیه

مدرسبورس

سابقهتدریسریاضیوآماردرکانون

سابقهفعالیتوکاردرشرکت

فعالیتفرهنگی

حافظچندجزئیازقرآنکریم)مقاماستانی(

مربیفعالیتهنری)دستی(

مربیهاللاحمر

فعالیتورزشی:

والیبالیست

اقتصاد مهندسی ی رشته در 1386 سال در هستم عبدی الهام

کشاورزیپذیرفتهشدمودرسال1390فارغالتحصیلشدم.درسال

92درمقطعکارشناسیارشددردانشگاهبوعلیسیناپذیرفتهشدم.

درطیسالهایذکرشدهتاسال94فعالیتهایپژوهشیبسیاریدر

زمینههایمختلفازجملهبررسیالگویکشتبهینهدرشهرستان

بهار،برآوردارزشاقتصادیبازیافتپسماندهایآلیدرشهرکرمانشاه،

برآوردتابعضایعاتنانبهمنظورمدیریتکاهشضایعاتمصرفنان

درشهرکرمانشاه،تعیینسوداقتصادیحاصلازبازیافتپسماندهای

بررشدبخشکشاورزیدر انرژی اثراتمصرف آلیشهرکرمانشاه،

جهت کنندگان مصرف پرداخت به تمایل های کننده تعیین ایران،

پایدار زراعی الگوی تدوین کرمانشاه، شهر در نان کیفیت افزایش

کوزران(، شهر موردی ی مطالعه خطی) ریزی برنامه از استفاده با

موثر عوامل ارزیابی همدان، استان در تخمگشنیز بازاریابی بررسی

براشتغالدانشآموختگانبخشکشاورزیدراستانهمدان،تعیین

برنامهریزیریاضی بااستفادهروش بهینهمحصوالتزراعی ترکیب

خطی،برآوردنهادهسرمایهبخشزراعتوباغبانیدرمحاسبهیبهره

 Evaluating of water pollution and economic growth وریو

 relation in Iran: Application of environmental Kuznets

ام. ارائهکرده وخارجی ومجالتداخلی ها کنفرانس رادر  model

اثرسیاستهای راتحتعنوان نامهخود پایان ماهسال94 دردیماه

حمایتیبربهرهوریکلعواملتولیدبخشکشاورزیایرانبادرجهی

بسیارعالیدفاعنمودم.دربهمنماه94دردانشگاهسیدجمالالدین

سردبیر نشریه )فصلنامه( توسعه اقتصادی)الهام عبدی(مدیر مسئول نشریه توسعه اقتصادی)رقیه قلی زاده(

معرفی اعضای اصلی انجمن علمی اقتصاد

معرفی اعضای اصلی انجمن علمی اقتصاد



سال اول، شماره دوم، اسفند ماه 97فصلنامه علمی-تخصصی دانشگاه محقق اردبیلیتوسعه اقتصادی

6

اسدآبادیبعنوانمربیدرترمدومبهمنماهوترماولسال95دردروسنامبردهاقتصادتولید،کاربردکامپیوتردراقتصادکشاورزی،تجارتبین

المللیمحصوالتکشاورزی،بازاریابیمحصوالتکشاورزی،روشتحقیقدراقتصادکشاورزیوتوسعهیپایدارتدریسداشتهام.درسال96ارشد

دومخودراتحتعنوانعلوماقتصادیدرگرایشتوسعهاقتصادیوبرنامهریزیآغازکردهام.درطیایندورهدرانجمنعلمیاقتصادبعنواننائب

رئیسانجمنوهمچنینبعنوانسردبیردرنشریهتوسعهاقتصادیفعالیتداشتهاموهمچنینبعنوانمدرسدورهیتخصصینرمافزارEVIEWSدر

انجمنتدریسکردهام.دارایمدرکزبانانگیسیتولیموازسازمانسنجشمیباشم.دارایگواهیهایمربوطهدرزمینههایکارورمقدماتیرایانه،

بازاریاب،کارآفرین،رایانهکارICDL)کارباویندروز،Word,Excel,PowerPoint،Internet(،نرمافزارهایتخصصیاقتصادکشاورزی)lingo,winQSB(،نرم

افزارهایتخصصیاقتصاد)Spss,Shazam,Eviews,Microfit,Deap2,0(میباشم.درزمینههایورزشینیزفعالیتهاییداشتهامازجملهمقامدومکشوری

درمسابقاتووشودرسال92،مقاماولمسابقاتانتخابیتیمملیساواته)بوکسفرانسوی(درسال96ودعوتبهاردویتیمملیبرایمسابقات

آسیاییوجهانیمیباشموهمچنیندارایمدرکمربیگریدرجهسهآمادگیجسمانیومربیگریساواتهمیباشم.وبرایآیندهنیزتصمیماتیدارم

کهامیداستباتالشوپشتکارتمامآرزوهاورویاهایمراعملیکنموعالقهیزیادیبهتدریسبعنوانیکاستادرادارم.

سعیدساسانیاندارایدیپلمریاضیازدبیرستانحکیمنظامیدرآستاراهستم

امابدلیلبرخیمشکالتمالیبهخدمتسربازیرفتمودر الکترونیکدانشگاهساریپذیرفتهشدم درسال85درکنکورریاضیدررشتهبرق

اتمامخدمتسربازیوارددانشگاهآزادآستاراشدمودررشتهعلوماقتصادی-اقتصادبازرگانیمشغولبهتحصیلشدمودرسهسالتحصیلنیز

عضوباشگاهپژوهشگرانجوانبودم.سوابقشغلیمنکارکردندرشرکتهزارهفناوریتاباندرآستاراکهطرفقرادادبااداراتدولتیشهرستان

جهتاتوماسیونسازیاداریوسابقکاردرشرکتتیراژماشینپیونددرتهراندرزمینهبازرگانیبودکهاینشرکتواردکنندهوپشتیبانیدهنده

دستگاههایدوختوجوشالتراسونیکپالستیکمیباشد.درسال96توانستمدرنوبتروزانهدررشتهتوسعهاقتصادیوبرنامه-ریزیدردانشگاه

محققپذیرفتهشوموبههمکنونعضوانجمنعلمیاقتصادایندانشگاههستم.همچنیندرنشریهتوسعهاقتصادینیزعضوتحریریمیباشم.از

سوابقورزشیعضویتدرتیمفوتسالبهطورآماتوروفعالیتحرفهایدررشتهقدرتمنددفاعشخصیشینموهاپکیدومیباشمکهدرمسابقات

کشوریدرسبکفولمبارزهمقامسومکشوریراکسبوبهاردویتیمملیجهتاعزامبهمسابقاتبرونمرزینیزدعوتشدم.

دیپلمعلومانسانیازدبیرستاننمونهدولتیبهارانوجزونفراتبرترازلحاظمعدلوکسبرتبهسهرقمیدرکنکورسراسریدررشتهزبانتخصصی

ورتبهچهاررقمیدررشتهعلومانسانیبودمکهبهدلیلعالقهبهرشتهاقتصاددردانشگاهسراسریارومیهدورانکارشناسیراگذراندمواکنوندر

مقطعکارشناسیارشددررشتهاقتصادانرژیدردانشگاهمحققاردبیلیمشغولبهتحصیلهستم.ومعدلالفرشتهاقتصاددرایندانشگاههستم.

سوابقکاری:یکسالسابقهکاردرآموزشوپرورشرادارمونزدیکسهسالدرشرکتخصوصیپخشموادغذاییبهعنوانحسابدارمشغولبه

کاربودمواکنوندربازاربورسفعالیتدارم

آشناییبانرمافزارهایحسابداریبهینهکار،سایاروهلووهمچنیندارایگواهینامهمهارتازسازمانفنیوحرفهایکشورودورههایکمک

هایاولیهدرحاللاحمرجزوفعالیتهایمنمحسوبمیشوندوفعالیتهاییرادرطیچندماهشروعبهکارانجمنعلمیاقتصادانجامدادماز

جمله،عضوتحریرینشریهتوسعهاقتصادیوهمکاریدرغرفهدانشگاهمحققاردبیلیونامزدکمیتهنظارتواجراییبرانتخاباتنشریاتدانشگاه

محققاردبیلیمیباشد.

عالیقورزشیمنبیشتربهورزشهایگروهیمثلکوهنوردیوپیادهرویاستکهچندسالدراینزمینهفعالیتدارم.

بیشترینمطالعهمنتحلیلهایروزاقتصادیواجتماعیمیباشدومجلههایاقتصادیوبورسیرادنبالمیکنم

معرفی اعضای اصلی انجمن علمی اقتصاد

عضو اصلی نشریه )فصلنامه( توسعه اقتصادی)سعید ساسانیان(:

عضو اصلی نشریه )فصلنامه( توسعه اقتصادی)شهال موسوی(:



انجمن علمی اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی

7

آقایدکترمحمدحسنزاده:علماقتصاددرایرانهنوزآنطوربایدوشایدجایخودراپیدانکردهاست.عمومًاسیاستواقتصاد

طوریبههمگرهمیخورندکهسعیمیکننداقتصادراتوجیهگررفتارسیاسیجلوهدهند.برعکسکشورهایتوسعهیافتهکه

اقتصادبهعنوانلیدربوده،بهعنوانمثالکشوریمانندآلمانبرایاینکهاقتصادکشورشرشدکند،بایستیبادنیادرارتباطباشد

وبهسیاستگذارخوددستورمیدهدکهچیدمانیانجامدهدکهبتواندرابطهسیاسیباسایرکشورهانیزداشتهباشد.درکشورهای

کمترتوسعهیافتهعکساینموضوعصدقمیکندولیدربودناقتصادومنفعتهایاقتصادیدرسیاستهادراولویتنیستند.

برایانجامهرکاریفرماصلیقضیهرادریافتمیکنیمبدوناینکهدرموردآنکندوکاوکنیم،آنکاررااجرامیکنیم،خواهیمدید

کهخروجیموردنظررانخواهدداشت.بهعنوانمثالدرعلماقتصاددررابطهبااینمواردصحبتمیشودکهنبایدحجمدولتزیاد

باشد،بخشخصوصیرابایدتقویتکنیموشفافیتبایددرسیستماقتصادیوجودداشتهباشد.امادرمرحلهاجرابهشکلیاجرامی

کنیمکهنهتنهاهدفهاحاصلنمیشودبلکهمشکالتراچندبرابرمیکند.بهعنوانمثالاگربخواهیمخصوصیسازیکنیمبرای

اینکهحجمدولتکمشوددراینمسیرمیتوانگفتخصوصیسازیزمانیموثرومفیدواقعخواهدشدکهبرایارائهخدماتبهتر،

بنگاههابایکدیگربهرقابتبپردازندبنابراینیکبخشیکهانحصاریاستاگرخصوصیسازیشودنهتنهامفیدواقعنخواهدشد

بلکهبهنفعمردمنیزنخواهدبود.

متن مصاحبه با آقای دکتر حسن زاده در مورد یکی از مسائل اقتصاد بعنوان یکی از اساتید گروه اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی

متن مصاحبه با آقای دکتر حسن زاده در مورد یکی از مسائل اقتصاد بعنوان یکی از اساتید 

گروه اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی

نویسنده: الهام عبدی سردبیر مجله توسعه اقتصادی
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دراینمسیردولتچونمنفعتشخصینداردرفاهمردمرارعایتمیکند،امااگرتبدیلبهبخشخصوصیشودعکساینموضوع

اتفاقخواهدافتاد،لذاخصوصیکردنبخشانحصاریهیچمعناییندارد.اماچونبررویمفاهیمخوبکارنشدهودراینزمینهگفت

وگوونظرخواهیصورتنگرفتهاستیکتصمیمخامگرفتهمیشودونتیجهآناینمیشودکهخصوصیسازینهتنهامفیدواقع

نمیشودبلکهرفاهمردمراکاهشمیدهدوکیفیتخدماتپایینمیآیدودرنتیجهسیاستخصوصیسازیمناسبنیست.آقای

دکترحسنزادهدرمقالهیخوددرارتباطباروابطایرانوچینبهاینموضوعپرداختهاند.درچینمثالیبرایخصوصیسازیآورده

شدهاستدراینمقالهدولتچیندارایشرکتیزیاندهاست.اگردولتتصمیمبهفروششرکتداشتهباشدکهارزشآنبهمبلغ

یکمیلیارددالراست،چونزیاندهبودهبایدآنرابهقیمتپایینتربفروشدکهافرادآنراخریداریکنند.امادولتاینکاررانکرد

درعوضشرکترااجارهدادهوطیقراردادساالنهبهمیزانیکمیلیارددالرسوددریافتکرد.مدیرتوانمنداینشرکترااجارهکرده

ودرآخرسالباتعهدیکمیلیارددالرراتحویلدولتدادهاستکهدراینصورتهمشرکتسودمیبردوهمدولت.درسالبعد

دولتاعالمکردکهاینشرکترابهمیزان10میلیارداجارهمیدهدوبازهممدیرانتوانمندآنرااجارهکردندوبرایخودودولت

سودبهدستآوردند.دراینصورتبودکهیکشرکتزیاندهتبدیلبهیکشرکتسوددهگردید.بعدازمدتیکهاینشرکتساالنه

بهمیزانقابلتوجهیسودکسبمیکرد،کشورچینآنرادربازاربورسقراردادوهرکسیباسهامآنراخریداریکردوهمگی

بهسودرسیدندکهنتیجهآناینشدکهتوسعهایجادشد،اشتغالافزایشپیداکردودولتومردمسودبهدستآوردند.امادرایران

عکساینموضوعاتفاقافتادشرکتیراکهزیاندهبودوقیمتباالییداشتبهقیمتبسیارپایینترفروختهشد.فهمنادرستمااز

موضوعاتباعثمیشودکهسیاستاقتصادیرااجراکنیمودرذهنمردماینتفکرایجادشودکهسیستمدولتییکسیستممناسب

استونتیجهگیریغلطیحاصلمیشود.

متن مصاحبه با آقای دکتر حسن زاده در مورد یکی از مسائل اقتصاد بعنوان یکی از اساتید گروه اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی
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معرفی یکی از اساتید گروه اقتصاد
آقای دکتر محمد حسن زاده 

نویسنده: الهام عبدی سردبیر

آقایدکترمحمدحسنزادهدرسال1358درشهراردبیلمتولدشد.مدرککارشناسیاقتصادنظریرادرسال1380ازدانشگاه

ارومیه،فوقلیسانستوسعهاقتصاديوبرنامهریزيرادرسال1382ازدانشگاهتهران،دکترياقتصادصنعتیرادرسال1389از

دانشگاهتربیتمدرساخذنمودند.آقایدکترحسنزادهدررزومهیشخصیخودبیانکردهاندکهتحلیلگرسیاسیاقتصادیبا

تجربهبیشاز10سالتجربهتحقیقدرزمینهاقتصادکاربردیهستند.پسازاتمامکارشناسیارشدازدانشگاهتهران،درموسسه

تحقیقاتاقتصادیتدبیرکارکردهاند.ایشانتاسال85بهعنوانمدیراقتصادبینالمللیدرموسسهمشغولبهکاربودهاند.درسال

1385بهعنواندانشجویدکتریدردانشگاهتربیتمدرسپذیرفتهشدند.بیشازدهپروژهسرمایهگذاریدولتیراطراحیواجرا

کردهاند،ازجملهموضوعاتیکهبهآنپرداختهاندمیتوانبهفساد،تجارتبینالملل،بازار،کارآفرینی،نرخارزاشارهکرد.مهارتهای

حرفهایایشانشاملبرآوردمدلهايرگرسیونيبااستفادهازنرمافزارEviews،آشنایيبانرمافزارSPSS،آشنایيبانرمافزار

تحقیقاتي موسسه الملل بین اقتصاد گروه مدیر ایشانشامل باشد.سوابقشغلی می  TOPSIS افزار  نرم با آشنایي و GAMS

تدبیراقتصاد،عضوهستهعلميسازمانبازرگاني،عضوشورايپژوهشيبانکمسکن،عضوشورايپژوهشيبانکسپه،نائبرئیس

کمسیونصنعت،معدنوتجارتاتاقبازرگاني،مدیراتاقفکراستاناردبیل،معاوناداریومالیدانشکدهادبیاتوعلومانسانی،

معاونپژوهشیوتحصیالتتکمیلیدانشکدهادبیاتوعلومانسانی،نائبرئیسکمسیونگردشگریاتاقبازرگانیاردبیل،مشاور

اقتصادیرئیسدانشگاهمحققاردبیلی،رئیسدانشکدهادبیاتوعلومانسانیمیباشد.دورههایتدریسشدهایشانشاملاقتصاد

اموزش)دورهدکتری(،اقتصادکالن)کارشناسیارشد(،اقتصادسنجی)کارشناسیارشد(،اقتصادخرد،بازرگانيبینالملل،توسعه

اقتصادي،سازمانهايپوليومالي،آمارکاربرديواقتصادسنجي،اقتصادمدیریت،بازارپولوسرمایهمیباشد.کارگاههایتدریس

معرفی یکی از اساتید گروه اقتصاد
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شدهایشانشاملکارگاهآموزشيسازمانهايپوليوماليبینالمللي،هدفمندسازيیارانهها،اصالحالگويمصرفمیباشد.کتابهای

منتشرشدهایشانشامل،جایگاهایراندرصادراتگازطبیعيبانگاهيبهفراروي،ساختارمبادالتيبازارچههايمرزيونقشآندر

اقتصادوبازرگانيمناطقمرزنشین،بازسازيعراق،آسیبشناسيروابطایرانواتحادیهاروپا،سازمانهايبینالمللي،جهانيشدن

اقتصادکشورهايمنطقهو....،هژمونيدالر،یورووامنیتمليجمهورياسالميایران،رشداقتصاديچینونقشاندرامنیتملي

ایران،استراتژيهايکاهشفقرباتاکیدبرتجربهکشورهايجنوبشرقاسیا،بررسينقشواهمیتالماندرروابطاقتصاديباایران

،راهکارهايمبارزهبافساداقتصاديدرایران،بررسيتاثیرقانونجدیدنقتعراقبرامنیتاقتصاديایران،سازمانهایپولیومالی

بینالمللیمیباشد.آقایدکترحسنزادهداوریمقاالتدرمجالتعلمیازجمله،مجلهعلميپژوهشيمدلسازياقتصادي،مجله

علميپژوهشيبودجهوبرنامهرابرعهدهداشتهاند.طرحهایتحقیقاتیایشانشاملمواردزیرمیباشند:

آن اثرات بررسي و جهاني تجارت سازمان به ایران 1.پیوستن

برحملونقلصادراتيووارداتيایران،وزارتراهوترابري)

سازمانحملونقلوپایانههايکشور(،1382.

بر تاکید با ایران فرش درصنعت اشتغال پیرامون تحقیقي .2

فرصتهاوتهدیدها،وزارتجهادکشاورزي،1383.

3.مالیاتبرتجارتالکترونیکي،وزارتاقتصادودارایي1383.

4.بررسيساختارمبادالتيبازارچههايمرزيوزارتبازرگاني،

موسسهمطالعاتوپژوهشهايبازرگاني،1383.

5.ارایهچهارچوبيبرايطراحيشبکهتجارتبینمنطقهايدر

ایرانوزارتبازرگاني)موسسهمطالعاتوپژوهشهايبازرگاني

.1381

6.تبیینکارکردفضا-مکانيوبهینهیابيموقعیتيفروشگاههاي

زنجیرهايتهرانوزارتبازرگاني)موسسهمطالعاتوپژوهشهاي

بازرگاني1383.

و اشتغال بر تأکید با نمونه روستایي منطقه مدلسازي .7

سازمان عملیاتي راهکارهاي ارائه و بوشهر استان کارآفریني

همیارياشتغالجهاددانشگاهي1387

8.بررسيبازارهايهدفصادراتياستاناردبیلمطالعهموردي

استان بازرگاني سازمان اذربایجان و روسیه عراق، کشورهاي

اردبیل1386

اردبیلو بازارچههايمرزياستان 9.بررسيوضعیتوموانع

بازرگاني سازمان آن توسعه براي پیشنهادي راهکارهاي ارائه

استاناردبیل1387

مرکز ایران در اقتصادي فساد اندازهگیري شاخص ارائه .10

پژوهشهايمجلس1388

مرکز اقتصادي فساد کنترل در ملي رسانه نقش بررسي .11

مجري 1389 ایران اسالمي جمهوري سیماي و صدا تحقیقات

طرح

12.بررسيمیزانبازارگرایيدرشرکتهايکوچکومتوسط

مستقردرشهرکهايصنعتياستاناردبیل

دانشجویان میان در کارآفریني فردي ویژگیهاي بررسي .13

دانشگاهازاداسالميواحداردبیل.

تضعیف اقتصادي، فساد اقتصادي، جهاد ملي 1.کنفرانس

بهرهوريمليونقشرسانهدرکنترلآن.

2.مقدمهايبرتدوینمالیاتبرتجارتالکترونیکيدرایران،

همایشبینالملليتجارتالکترونیک.

3.بررسيظرفیتهايحملونقلبینالملليایرانبرايعضویت

درسازمانتجارتجهاني،همایشمليحملونقل.

مقاالت)علمی-پژوهشی،علميـترویجيوهمایشی(چاپ

شدهایشانشاملمواردزیرمیباشند:

قانون تدوین بر اي مقدمه : الکترونیکي تجارت بر مالیات .1

و سیاستها فصلنامه  ایران، در الکترونیکي تجارت بر مالیات

پژوهشهاياقتصادي،شماره138538-37.

2.براورداثرمبادالتازطریقبازارچههايمرزيبردرامدهاي

گمرکيدولت،پژوهشنامهبازرگاني،شماره32-پاییز1383.

3.بررسيتاثیرهزینههايدولتبرفقرروستایيواشتغالغیر

اقتصادي پژوهشهاي فصلنامه روستایي، مناطق در کشاورزي

شماره4ـزمستان1388.

مقاالت ارائه شده توسط ایشان شامل موارد زیر می باشند:
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4.بررسياثراتاحتماليبحرانماليجهانيبردرآمدخانوارهايشهريوروستایيایران:رهیافتمدلتعادلعموميقابلمحاسبه،تحقیقات

اقتصاديعلميـپژوهشي.

اقتصادکشاورزيجلد2-شماره4- ایران،تحقیقات بازرگانيبخشکشاورزي تراز بر تاثیرکاهشقیمتجهانيکاالهايکشاورزي بررسي .5

زمستان1389.

6.بررسياثراتنوسانقیمتنفتبررفاهخانوارهادردهکهايمختلفدرآمدي:رهیافتمدلتعادلعموميقابلمحاسبه،پژوهشهاياقتصادي.

7.رتبهبنديصنایعکارخانهاياستانبوشهربراساسعملکردعواملتعیینکنندهمزیترقابتي،بررسیهاسبازرگاني،مهروابان89،شماره43.

8.بررسيتاثیرعضویتایراندرسازمانتجارتجهانيبرحملونقلصادراتيووارداتيایران،همایش »جایگاهحملونقلدراقتصادایران »-

دانشگاهمازندران1383.

9.پيآمدهايامنیتيقانونجدیدنفتعراق،فصلنامهيراهبرددفاعيسالششم،شمارهي20،تابستان1387.

10.بخشحملونقلایراندررویارویيباسازمانتجارتجهاني،مجلهسازمانحملونقلوپایانههايکشور،1383.

11.مالیاتبرتجارتالکترونیکيدرایرانوکشورهايمنتخب،همایشبینالملليتجارتالکترونیک،فرصتهاوتهدیدهادراقتصادایران-نیشابور1384.

12.دهعلتاساسبرايمخالفتباسازمانتجارتجهاني،جهاناقتصاد1381.

13.بررسيجایگاهایراندرکسبوکارالکترونیکي،مجلهامنیتاقتصادي،1382.

14.جایگاهایراندرتجارتگازطبیعي،مجلهامنیتاقتصادي،تابستان1384.
15. Assessing the Economic Impact of Targeted Subsidies on the Health Sector in Iran Using Computable General 
Equilibrium Model (CGE).
16. EFFECT OF TARGETED SUBSIDIES IN HEALTH SECTOR ON INFLATION IN IRAN (CGE APPROACH).
17. The Effect of Increasing Subsidies for Health on Household welfare using a General equilibriumModel (CGE) 
in Iran.
18. THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL DEVELOPMENT AND ECONOMIC GROWTH IN IRAN.
19. LONG-TERM FINANCIAL DEVELOPMENT MODEL ACCORDING TO ECONOMIC GROWTH IN 
IRAN.
20. Survey of Barriers to Rural Women Economic Empowerment in Iran.
21.  Assessing the Economic Impact of Targeted Subsidies on the Health Sector in Iran Using Computable General 
Equilibrium Model (CGE(.
22. A Survey of Productivity Barriers in Moghan Agro & Industry Company.
23.  Surveying the Obstacle of Operational Budget Establishment at Executive Organizations in Semnan Province.
24. STUDYING EFFECT OF BUYING AND SELLING TRANSACTIONS WITH DEPENDENT PEOPLE ON 
MANAGEMENT PERFORMANCE IN TEHRAN EXCHANGE.
25.  Identification and Ranking Influence Factors for Shareholders Decision to Purchase Common Stock in Tehran 
Stock Exchange.
26. DID INVESTOR USE MENTAL ACCOUNTING IN THEIR DECISIONS? EVIDENCE FROM TEHRAN 
STOCK EXCHANGE.
27. EXAMINING THE IMPACT OF MENTAL ACCOUNTING ON THE INVESTMENT DECISIONS IN THE 
TEHRAN STOCK EXCHANGE.
28. EXAMINING THE DETERMINANTS OF CORPORATE GOVERNANCE DISCLOSURE IN THE TEH-
RAN STOCK EXCHANGE.
29.  Studying Debt Effect and Charges from Transactions with Dependent People on Management Performance in 

Tehran Exchange.

30.  Investigation the Relationship Between corporate Governance and Tax Violations in Tehran Stock Exchange.

11 معرفی یکی از اساتید گروه اقتصاد
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معرفی  مقاله JCR  و مقاله ی یکی از اساتید گروه اقتصاد 

دانشگاه محقق اردبیلی

نویسنده: شهال موسوی

J C R

Journal Citation Reports (JCR) درواقعهمانگزارشاستنادیمجالتمیباشد،ویکنشریهیساالنهاست.همهمجالت

ISIدرسایتتامسونرویترزنمایهدارنداماتمامیمجالتنمایهشدهدارایایمپکتفکتور(Impact Factor)نیستند.درهرسال،

سایتتامسونرویترز،یکلیستازمجالتمعتبرایمپکتداربهصورتفایلاکسلصادرمیکندکهاینلیستمعیارخوبیجهت

جداسازیمجالتایمپکتدار (JCR)وبدونایمپکتدار)LISTED(میباشد.اکثرمجالتJCRبرایداوری،اکسپتوچاپمقاله

هزینهایدریافتنمیکنندورایگانهستنداماداوریسختوپروسهیطوالنیتریدارند.گزارشاستنادیمجالتبراساسچند

کهدرحالحاضرشاخصضریب  Cited Half Life,Immediately index,IF قرارمیگیرد:شاخصهای بررسی شاخصمورد

تاثیرگزاریازمهمترینواصلیترینانهابرایاعتبارعلمیمجالتعلمیمحسوبمیشود.

مهمترینومعمولترینشاخصاندازهگیریاهمیتمجالتمیباشدوشاملارزیابیمجالتدرنمایههایسهگانهISIمیباشد.این

IF،برایارزیابینشریاتتعریفشد.دریکنمایسادهISIشاخصبرایاولینباردرسال1995توسطگارفیلدبنیانگذارموسسه

بیانگراناستکهبهطورمتوسط،هرمقالهمنتشرشدهدریکمجلهچندبارموردارجاعقرارگرفتهاست)دریکبازهزمانیدوساله(.

جی سی آر)JCR( چیست؟

)IF(تعریف ایمپکت فکتور

معرفی  مقاله JCR  و مقاله ی یکی از اساتید گروه اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی
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اینشاخصکهدرفارسیبامعادلهاییچونشاخصغیرمستقیم،ضریبفوریتو...شناختهمیشود،عبارتاستازتعدادارجاعات

بهمقالههایمنتشرشدهدریکمجلهدرسالموردارزیابیتقسیمبرتعدادمقالههایمنتشرشدهدرهمانسالدرمجلهمذکور.این

شاخصکهنشاندهندهشیبرشدمنحنیاستناداتاست،میزانمراجعهدرهمانسالچاپمقالهراگزارشمیکندکهنشاندهنده

اناستکهمقالهخیلیسریعموردتوجهدیگرمحققانقرارگرفتهاست.برایتعیینJCRبودنمجلهمیتوانبهکاورجآنمراجعه

کرد.ووجودهریکازعناوینزیردلیلبرJCRبودنآنمقالهاست.

Science Citation Index •     

Science Citation Index Expanded •     

Social Sciences Citation Index •     

Arts & Humanities Citation Index •     

درسال2017چهلودونشریهایرانیدارایایمپکتفکتورازپایگاهJCRبودنداماسال2018باوجوداینکهیکمجلهبهلیست

 International journal of civil(اولینهایاینپایگاهاضافهشدهاماباتعلیقیکنشریهایرانیبهدلیلتعدادزیادخوداستنادی

engineering(همچنانکشورما42نشریهدرJCRدارد.

ازدانشگاهمحققاردبیلیخانمدکترزهرافتورهچیدارایدومقالهجیسیارهستندکهدراینبخشیکمقالهازخانمدکترزهرا

فتورهچیخواهیماورد.

 Health effects of air pollution: An empirical analysis for developing countries  [2016]

Is It Possible to Describe a Kuznets Curve for Health Outcomes? An Empirical Investigation

(Index  Immediacy) IIتعریف

: JCR عملکرد نشریات ایرانی در

معرفی  مقاله JCR  و مقاله ی یکی از اساتید گروه اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی
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موضوعات اقتصادی روز ایران

گردآورنده: مهدی غالمی

تحلیلی بر بیانات مقام معظم رهبری در مورaد گام دوم انقالب اسالمی)تاکید بر مبانی اقتصادی آن(

نظامجمهوریاسالمیایرانچهلسالگیخودرادرحالیپشتسرگذاشتکهبامسائلومشکالتفراواندستوپنجهنرممیکندو

درطولاینچهاردههبافرازونشیبهایبسیاریهمراهبودهاست،دراینمیانرهبرعالیقدرایننظامباتبییندستاوردهایچهار

دههگذشتهپرداختندوتوصیههایاساسیبهمنظورجهادیبزرگبرایساختنایراناسالمیبزرگارائهفرمودند.دراینمقالهبه

تشریحوبررسیتوصیهسومرهبردرمورداقتصادپرداختهخواهدشد.امیداستکههمتشودوگوششنواییباشدهمراهباارادهای

قوی،کهاینتوصیههایاساسیرابهکارگیرد.

نفوذناپذیری و سلطهناپذیری مهّم عامل و قّوت نقطهی قوی، اقتصاد است. تعیینکننده کلیدِی نقطهی یک اقتصاد سوم: توصیه

کشوراستواقتصادضعیف،نقطهیضعفوزمینهسازنفوذوسلطهودخالتدشمناناست.فقروغنادرماّدیاتومعنویّاتبشر،اثر

میگذارد.اقتصادالبّتههدفجامعهیاسالمینیست،اّماوسیلهایاستکهبدونآننمیتوانبههدفهارسید.تأکیدبرتقویتاقتصاد

مستقلکشورکهمبتنیبرتولیدانبوهوباکیفّیت،وتوزیععدالتمحور،ومصرفبهاندازهوبیاسراف،ومناسباتمدیریّتیخردمندانه

استودرسالهایاخیرازسویاینجانببارهاتکراروبرآنتأکیدشده،بهخاطرهمینتأثیرشگرفیاستکهاقتصادمیتواندبر

زندگیامروزوفردایجامعهبگذارد.

انقالباسالمیراهنجاتازاقتصادضعیفووابستهوفاسددورانطاغوترابهمانشانداد،ولیعملکردهایضعیف،اقتصادکشوررا

ازبیرونودروندچارچالشساختهاست.چالشبیرونیتحریمووسوسههایدشمناستکهدرصورتاصالحمشکلدرونی،کماثر

وحّتیبیاثرخواهدشد.چالشدرونیعبارتازعیوبساختاریوضعفهایمدیریّتیاست.

مهمترینعیوب،وابستگیاقتصادبهنفت،دولتیبودنبخشهاییازاقتصادکهدرحیطهیوظایفدولتنیست،نگاهبهخارجونه

ثبات عدم سرانجام و نامتوازن، و معیوب بودجهبندی کشور، انسانی نیروی ظرفّیت از اندک استفادهی داخلی، ظرفّیت و توان به

سیاستهایاجرائیاقتصادوعدمرعایتاولویّتهاووجودهزینههایزائدوحّتیمسرفانهدربخشهاییازدستگاههایحکومتیاست.

نتیجهیاینهامشکالتزندگیمردمازقبیلبیکاریجوانها،فقردرآمدیدرطبقهیضعیفوامثالآناست.

راهحّلاینمشکالت،سیاستهایاقتصادمقاومتیاستکهبایدبرنامههایاجرائیبرایهمهیبخشهایآنتهّیهوباقدرتونشاط

کاریواحساسمسئولّیت،دردولتهاپیگیریواقدامشود.درونزاییاقتصادکشور،مولّدشدنودانشبنیانشدنآن،مردمیکردن

اقتصادوتصّدیگرینکردندولت،برونگراییبااستفادهازظرفیتهاییکهقباًلبهآناشارهشد،بخشهایمهّماینراهحلهااست.

بیگمانیکمجموعهیجوانوداناومؤمنومسّلطبردانستههایاقتصادیدردروندولتخواهندتوانستبهاینمقاصدبرسند.

دورانپیشروبایدمیدانفّعالّیتچنینمجموعهایباشد.

موضوعات اقتصادی روز ایران
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در راهحلها همهی که بدانند کشور سراسر  در عزیز جوانان

که »مشکالت کند گمان کسی اینکه است. کشور داخل

اقتصادیصرفًاناشیازتحریماستوعّلتتحریمهممقاومت

پس است؛ دشمن برابر در نشدن تسلیم و استکباری ضّد

پنجهیگرگ بر بوسهزدن و برابردشمن در زدن زانو راهحل،

است »خطایینابخشودنیاست.اینتحلیلسراپاغلط،هرچند

گاهاززبانوقلمبرخیغفلتزدگانداخلیصادرمیشود،اّما

منشأآن،کانونهایفکروتوطئهیخارجیاستکهباصدزبان

القاء داخلی عمومی افکار و تصمیمگیران و تصمیمسازان به

میشود.)گامدومانقالب(

امامخامنهایدربخشدیگریازاینبیانیهراهبردیافزودند:

و مستعد انسانی نیروی کشور، امیدبخش ظرفّیت  »مهمترین

کارآمدبازیربنایعمیقواصیلایمانیودینیاست.جمعّیت

36 است. کشور برای ارزشمندی فرصت 40سال زیر جوان

14 به نزدیک سالگی، 40 و 15 میانهی سنین در نفر میلیون

در جهان دوم رتبهی عالی، تحصیالت دارای نفر میلیون

دانشآموختگانعلومومهندسی،انبوهجوانانیکهباروحیهی

و کشورند، برای جهادی تالش آمادهی و کرده رشد انقالبی

جمعچشمگیرجوانانمحّققواندیشمندیکهبهآفرینشهای

ثروت اینها دارند؛ اشتغال غیره و وصنعتی فرهنگی و علمی

عظیمیبرایکشوراستکههیچاندوختهیماّدیباآنمقایسه

نمیتواندشد. »)همان(

برای را جمعیت افزایش مالتوس مانند افرادی گذشته در

بودند. آن کنترل وخواهان میدانستند مضر جامعه و اقتصاد

اماباگذشتزمانوپیشرفتتکنولوژیوپیشرفتهایفناورانه

افزایشجمعیتبرایبسیاریازکشورها،درجهتتولیدورشد

اقتصادییکموهبتتلقیشد.درکشورایراننیزباتوجهبه

اینکهدرطولچنددههاخیرشاهدمحدودیتهایمختلفدر

تحمیلی اسالمی،جنگ انقالب وقوع از ناشی که تولید جهت

اخیر اقتصادیدرطولچنددهه ووجودتحریمهایمختلف

وجود درکشور بسیاری باالقوه هنوزظرفیتهای لذا بودهایم،

داردکهمیتوانازآنهابهرهجست،ومیتوانامیدداشتکه

اگردرکشورهمتشوداینظرفیتهارابالفعلکرد.

هیات عضو و اقتصاددان عبدالملکی اهلل بارهحجت همین در

پنهان و پیدا قابلیتهای از تحلیلی در پیشتر دانشگاه علمی

اقتصادایرانگفتهاست:درصورتایجادتغییراتیاساسیدر

روندپیشرفتاقتصادیکشور،ایراناینظرفیتراداردتابهره

برداریصحیحازبخشهایکشاورزی،نفتوگاز،اقتصاددانش

بنیانواقتصادخدمات،درافق2050بادستیافتنبهرقم43

هزارمیلیارددالرتولید،درجایگاهدومجهانقرارگیرد.

به مربوط محاسبات از بخشی تحلیل این در اقتصاددان این

تولیدکشورکهامکانتحققرتبهدومایراندرجهاندرافق

2050)یا1430(رانمایانمیکند،بهصورتخالصهبهاینترتیب

اکنون هم گرفته، صورت بررسیهای براساس که » کرد بیان

میلیارد 260 حدود کشاورزی بخش در کشور تولیدات ارزش

میلیون 38 حدود از که حالیست در این است. )ppp( دالر

هکتاراراضیقابلکشتبهروشمعمول،بهطورمتوسطتنها

یک از کمتر )یعنی میگیرد قرار زیرکشت هکتار میلیون 15

دوم(.ازسویدیگربهرهوریکشاورزیدرایرانبهطورمتوسط

حدودیکدهمبهرهوریکشاورزیدرکشورهایپیشرفته)از

سال 35 طی صورتیکه در اساس براین است. آمریکا( جمله

بهرهوریکشاورزی و برابر دو به زیرکشتکشور آیندهسطح

)در آمریکا کشاورزی بهرهوری دهم هفت به تنها کشور در

ارزش برابری دو افزایش با دیگر ازسوی و برسد سال2014(

اینمحصوالتپسازفرآوریمحصوالت)طیصنایعغذاییو

صنایعوابسته(ارزشتولیداتبخشکشاورزیمیتواندبا28

برابرافزایشبهعدد7280میلیارددالربرسد.

کنونی، شرایط در آب درصدی 30 تقریبا بازدهی به توجه با

تصفیه آب از استفاده دیگر سوی از و بازدهی این ارتقاء با

ازارقامپربازده،امکانافزایشسطح شدهدریاونیزاستفاده

انتقال با همچنین داشت. خواهد وجود برابر دو به زیرکشت

پیشرفت انتظار با و مزارع به کشور کشاورزی کنونی دانش

بهرهوری برابرشدن انتظارهفت توان بنیانکشور،می دانش

کشاورزیکشورطی35سالراداشت.

موضوعات اقتصادی روز ایران



ایرانهماکنوندارای600میلیاردبشکهنفتخامدرجهاناست

بینی پیش حاضر، حال در درصدی 25 استحصال فناوری با که

میشودبافناوریکنونی150میلیاردبشکهذخایرنفتخامقابل

شده اکتشاف های بخش به مربوط این )البته باشد استحصال

کشوراستوبایددانستکهبخشوسیعیازکشورهنوزاکتشاف

نشدهاست(.باپیشبینیارتقاءفنآوریاستحصالنفتوگازبه

50درصدطی35سالآینده،امکانبرداشت300میلیاردبشکه

نفتخاموجودخواهدداشت.ازسویدیگرکشورهایپیشرفتهاز

هربشکهنفتوگازخام،ارزشیبیشاز2600دالر)PPP(حصول

کشورهای و ایران خام نفت فروش حالیکه در کنند، می تولید

اوپک)بهدالربرابریقدرتخریدیاPPP((هماکنونباقیمتی

خیلیکمتراز100دالرصورتمیگیرد.برایناساسدرصورتیکه

وابستگیکشوربهفروشنفتخامتا35سالآتیبهصفربرسد

وازسویدیگربارشددانشوفنآوری،امکانفرآوریساالنه3

میلیاردبشکهنفتوگازخام)تاتبدیلشدنبهمحصوالتنهایی

قابلاستفادهدرصنعتو…(درکشورفراهمشود،ارزشافزوده

ایمعادل7800میلیارددالردرسالعایدکشورخواهدشد.

شالودهاقتصاددانشبنیان،تولیددانشهایثروتآفرینوفروش

آنهاست.دراستانداردهایبینالمللی،ظرفیتاقتصاددانشبنیان

درهرکشوربراساستعدادنخبگان)افراددارایتواناییفعالیت

عدد این عمومی محاسبات در میشود. شناسایی دانشبنیان(

معادل5درصدافراددارایتحصیالتدانشگاهیدانستهمیشوند.

بالحاظافزایشجمعیتکشوربهدوبرابردرسال2050وافزایش

نفر میلیون ده )از دانشگاهی تحصیالت دارای جمعیت متناسب

کنونیبهبیستمیلیوننفردانشآموخته(تعدادنخبگاندارای

نفر میلیون یک به کشور بنیان دانش بخش در فعالیت ظرفیت

خواهدرسید.ازسویدیگربراساسیکمحاسبهصورتگرفتهدر

خصوصفرارمغزهاازکشورهایدرحالتوسعه،ارزشسرمایهای

هرفردنخبهبیشاز50میلیوندالر)PPP(درنظرگرفتهشده

است.بادرنظرگرفتناینارزشسرمایهایولحاظبهرهبرداری5

درصدیازاینسرمایه،میزانتولیداتدانشبنیانکشوردرسال

2050میتواندبه2500میلیارددالر)PPP(برسد.)2(

سئوالیکهممکناستپیشآیدایناستکهشاخصهاوموالفه

کلی های اساسسیاست بر که مستقل و قوی اقتصاد یک های

اقتصادمقاومتیطراحیوایجادمیشود،چیست؟

شبکهمطالعاتسیاستگذاریعمومیدرتحقیقیپیرامونویژگی

هاومولفههایمقاومسازیوتابآوریاقتصاداعالمکردهاست:

نقدوبررسیتعابیرگوناگونازاقتصادمقاومتیروشنساختکه

اقتصادمقاومتییکراهبرداقتصادیبرایمقاومسازیبهمعنای

صرفًا مقاومتی اقتصاد از منظور تعبیر، این در است. آن فعاالنه

مقاومسازینقاطآسیبپذیراقتصادیوباتأکیدبرجنگاقتصادی

ویامقابلهباتهدیدهایخارجیوبهویژهدشمنانجمهوریاسالمی

اینمعنا،دارایدوجنبهاست: به اقتصادمقاومتی ایراننیست.

کاهشآسیبپذیریوافزایشتابآوری.

نقش بر عالوه که آسیبپذیری، کاهش جهت در برنامهریزی

فعاالنهتری آنشکل افزایش و تابآوری بر تأثیر با خود، اصیل

تابآوری افزایش برای تالش همچنین و میگیرد خود به

شود. کشور در مقاوم اقتصادی به منجر میتواند کشور اقتصاد

در میتواند آسیبپذیری کاهش برای برنامهریزی بارز نمونه

و عمومی بودجه وابستگی کاهش بر ناظر سیاستگذاریهای

مخارجدولتبهدرآمدهاینفتیتبلوریابد.

بهصورت مقاومتی اقتصاد دیگر جنبه بهعنوان تابآوری

قابلیتهایاقتصاددرشناسایی،ایجادظرفیتهایبهرهبرداریو

تابآوری واقع، متبلورمیشود.در بهرهبرداری راهبردهای خلق

منفی تغییرات و اختالالت با مواجهه در اقتصادی نظام قابلیت

ثانیًا، نماید. پیشبینی را آنها بتواند اوالً، که بهگونهای است،

ظرفیتالزمبرایاستفادهازجنبههایمثبتآنهاراداشتهباشد

ودرصورتنداشتنایجادنماید.ثالثًا،راهبردهاییخلقکندکه

بتواندحداکثربهرهمندیازتغییراتراببرد.باچنینقابلیتی،نظام

توانستدرصورت وخواهد بود تابآورخواهد نظامی اقتصادی

مواجههباشوکهایمنفی،بهراحتیازعهدهحلتحملبرآید.

کارکردهای دقیقًا بتواند است، تابآور که اقتصادی نیست الزم

قبلیخودوبهویژهمشابهآنچهراقباًلانجاممیدادهاست،انجام

کارکردهای نظام ایجادشده، تغییرات اثر بر است ممکن دهد.

باالتری اینرهگذر،کارآمدی از ایجادنموده، برایخود جدیدی

نیزکسبکند.آنچهمهماستاینکهاقتصادتابآورتوانمدیریت

سال اول، شماره دوم، اسفند ماه 97فصلنامه علمی-تخصصی دانشگاه محقق اردبیلی   توسعه اقتصادی

موضوعات اقتصادی روز ایران16



انجمن علمی اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی

17

تغییراتمثبتومنفیراداردومیتواندازآنهادرجهتاهداف

را مقاومتی اقتصاد میتوان رو، این از کند. بهرهبرداری خود

بهصورتراهبردیتعریفنمودکهبهدنبالکاهشآسیبپذیری

وافزایشتابآوریاست.بهعبارتدیگر،نتیجهاقتصادمقاومتی

ـ پایین آسیبپذیری بر عالوه که است اقتصادی نظام یک

جذب، قابلیت ـ سیاستگذاری از ناشی آسیبپذیری بهویژه

مدیریتوبهرهبرداریازشوکهایمثبتومنفیایجادشدهبر

اثرتحوالترادارد.

)robustness(پابرجایی)الف

پابرجاییبهمفهومقابلیتاطمینانواعتبارویاقابلاتکابودن

بحرانها و مخاطرات مقابل در سیستم تحملپذیری به است.

نیزاطالقمیشود.زمانییکسیستمازبعدپابرجاییدرسطح

به نسبت سیستم در محافظ و ایمنی عوامل که است باالیی

مخاطراتوجودداشتهوسیستمازقابلیتمناسبیبرایتغییر

درزنجیرهتصمیمگیریکهباعثمیشودآسیبدریکبخشبا

احتمالکمتریبهسایربخشهاگسترشیابد،برخورداراست.

پایش برای مکانیزمی مورد »وجود بهسه ویژگی، این ابعاد از

مستمرسالمتسیستم »، »ماژوالربودن »و »انعطافدرالگوهای

تصمیمگیری »میتواناشارهنمود.پایشمنظموارزیابیکیفیت

زیرسامانهها،قابلیتاعتمادآنراتضمینخواهدکرد.همچنین

طراحیمکانیزمهاییبرایجلوگیریازسرایتاثراتبحراندر

یکبخشبهبخشدیگر،میتوانداثراتمخاطرهراموضعیکند

ودرنهایتبروزنمودنومطابقتپذیریسیستمتصمیمگیری

نهادهایاجرایی باشرایطمحیطیوقابلتغییربودنوابستگی

بهستادمرکزیدرمواقعبحرانبهکاهشاثراتناشیازبحران

کمکمینماید.

)redundancy(افزونگی)ب

بهمفهومداشتنظرفیتمازادوذخیرهاحتیاطیاستکهکمک

میکندتاکارکردسیستمدرشرایطبحرانیحفظشود.اینجزء

ازتابآوریبیانمیکنددرصورتیکهزیرساختهاونهادهای

اساسییککشورطوریطراحیشوندکهبرایدستیابیبه

اهدافومقاصد،امکاناستفادهازروشهایمتنوعوجودداشته

باشد،احتمالفروپاشیسیستمدرشرایطتنشویاازکارافتادن

ابعاد میان از اساس این بر زیرساختها،کاهشمییابد. برخی

زیرساختهای در مازاد ظرفیت داشتن به میتوان ویژگی این

حساسومجهزبودنسیستمبهانواعراهحلهاوراهبردهادر

حلیکمسئلهاشارهنمود.

)resourcefulness(هوشیاریوتدبیر)پ

تواناییمطابقت،داشتنانعطافودرمواقعممکنتبدیلاثرات

منفیمخاطرهبهاثراتمثبتاست.اینجزءازتابآوریدریک

و میگیرد نشئت سیستم آن ذاتی انعطافپذیری از سیستم،

زمانیمحققمیشودکهاجزاءسیستمبههماعتمادداشتهباشند

اقتصادی زیربخشهای اگر باشند. خودسازماندهی به قادر و

جوامعتوانستهباشنددردرونخود،اعتمادوخودسازماندهی

ناشی نهادها از برخی کارکرد شدن حذف با نمایند، حفظ را

خودجوش بهطور نهادها بقیه اینکه احتمال مخاطره، وقوع از

نمایند، حل را آمده وجود به چالشهای و داده نشان واکنش

قبیل از عواملی به خودسازماندهی ظرفیت رفت. خواهد باال

سرمایهانسانی،سرمایهاجتماعیووجودنهادهاییکهمشارکت

ویکپارچگیبینافرادجامعهودولتراممکنمیسازد،بستگی

دارد.اینعواملدرشرایطیهمانندشکستندولتکهنهادهابه

خودسازماندهینیازدارند،مهمخواهندبود.

)response(واکنشبهمخاطره)ت

تواناییجامعهبرایحرکتسریعدرمقابلهبابحرانومخاطرات

سیستم آیا که میکند مشخص تابآوری از جزء این است.

را سریعی و مناسب رویکرد کشور یک اجتماعی و اقتصادی

جامعه، قسمتهای همه از مرتبط، اطالعات جمعآوری برای

همچنین و قسمتها سایر به آنها تعمیم و آنها دادن ارتباط

تواناییتصمیمگیریبرایسازماندهیمجددرادرزمانمعین

داردیاخیر؟درمواقعمخاطرهیابحران،داشتنارتباطاتمؤثر

سریع، مشارکت به قادر را دولت و جامعه افراد قابلاعتماد، و

را آنها و نموده اثراتمخاطره از واحدوصحیح مطمئن،درک

درارائهپاسخواحدنسبتبهمخاطرههماهنگمینماید.دراین

میان،تقویتسرمایهاجتماعیومشارکتبیشترمابیندولتو

مؤلفه های تاب آوری در اقتصاد مقاوم

موضوعات اقتصادی روز ایران
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از باعثمیشودفهممشترکی نهادها وسایر بخشخصوصی

عمقمخاطرهدرکشوربهوجودآیدواینامراعتمادآحادجامعه

نسبتبههمرانیزافزایشمیدهد.لذاازابعاداینجزءمیتوان

بهمخابرهمؤثرومشارکتفراگیراشارهنمود.

)recover(احیاء)ث

از پس خود نرمال کارکرد به سیستم برگرداندن برای توانایی

وقوعبحراناستوبرمنعطفبودنومطابقتپذیریوبهبود

اوضاعدرمواجهباتغییراتمحیطیبعدازظهورمخاطرهداللت

ازتابآوریالزماستخألهایدانشیکشف،و دارد.اینجزء

سپسساماندهیپژوهشهاباپرکردنخالءهایمذکورصورت

پذیرد.همچنینسازوکارهاییوجودداشتهباشدکهدانشارتقاء

همچون مؤلفههایی شامل تابآوری اجزای گردد. عملی یافته

عرصه کیفیت فساد، ملی، تولید سیاسی، ریسک نفت، شدت

داخلی،بالیایطبیعیوغیرهمیشوند.

باایناوصاف،ادبیاتتابآوریوخصوصًاتابآوریاقتصادیدر

چنددههگذشتهوبابروزبحرانهایاقتصادیومالیمثبتو

منفی،گسترهنظریوکاربردیقابلتوجهییافتهوانواعمدلها

ملی و اجتماعی سازمانی، سطوح در مفهومی چارچوبهای و

در نیز ایران اقتصاد داشتهاند. اقتصادها مقاومسازی در سعی

شوکهای همچنین و درونزا پویاییهای اخیرحسب دهه دو

اقتصادی مقاومسازی به رو پیش بیشاز آن، بر وارده بیرونی

آوردهکهاینمهمراباابالغسیاستهایکلیاقتصادمقاومتی

شاهدهستیم.

اقتصادتابآوراشارهبهظرفیتتحملمخاطراتبیشتر،بازگشت

از معینی مقدار اثر در ازمخاطرات،کاهشتخریب سریعپس

بازارهایخرد،حکمرانی کارایی اقتصادکالن، ثبات مخاطرات،

صحت مالی، سیاستهای صحت اجتماعی، توسعه خوب،

همهجانبه،سالمت نظارت دولت، اثربخشی پولی، سیاستهای

بانکی،تنوعصادرات،استقاللصادراتو...دارد.لذاساختارو

نظاماقتصادیکشوربایدبهگونهایطراحیشدهباشدکهدربرابر

آسیبهایاحتمالیازخودمقاومتنشاندادهوبتواندبهسرعت

خودراترمیمکند.

ایران اقتصادی سیستم ساختن تابآور راهبردهای از برخی

درسطحکالنبهشرحزیراست؛برنامهریزیدرراستایتوازن

صادراتوواردات،آمادگیدربرابرسوانحطبیعیوغیرطبیعی،

حمایتازمشاغلدانشبنیان،رونقبخشیدنبهاقتصاددانش،

در وابستگی کاهش برترساز، و راهبردی علوم به دستیابی

کشور، اقتصادی دیپلماسی توانمندسازی اساسی، کاالهای

مدیریتفسادمالی،جلوگیریازرانتخواریاقتصادی،تسهیل

وآمادهسازیسرمایهگذاریخارجی،ایجادثباتاقتصادوکاهش

دادنریسکدرحوزهسرمایهگذاریاقتصادی،ترمیمحوزههای

درصد دادن کاهش و اشتغالزایی کشور، اقتصاد آسیبپذیر

بیکارانجامعه،انضباطمالیدربرنامههایکالناقتصادی،ارتقاء

سطحرشدداخلی،حمایتازبخشکشاورزیورونقبخشیدن

بهمشاغلروستایی،رفعتبعیضازروستاهاوافزایشحمایتاز

فعالیتهایاقتصادیروستائیان،حمایتمادیمعنویازنخبگان

درحوزهصنایعمختلف،تسهیلدرتأسیسوثبتشرکتهای

صنایع با نخبگان پیوند فراوان، اقتصادی بازده دارای و فناور

توسط عملکردها از برخی نیز خرد اقتصاد سطح در غیره. و

شهرونداننظیر؛مصرفکاالهایتولیدملی،اصالحسبکزندگی

فعالسازی انرژی، اسراف از ازتجملگرایی،جلوگیری ودوری

مشاغلخانگیودرآمدزا،صحتدرعملکردمالیاتی،توجهبه

راهبردهایکالننظامدرحوزهمصرفو...میتواندبهتابآوری

سیستماقتصادیکمکشایانینماید.)3(

1- »گامدومانقالب ».دفترحفظونشرآثاررهبری.

2-خبرگذاریتسنیم.1397/11/26

3-خبرگزاریتسنیم.1397/11/25

راهبردهای تاب آور ساختن اقتصاد ایران چیست؟

منابع
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ساختارگرایییکیازنظریههایرایجدرعلوماجتماعیاست.برپایهاینطرزفکر،تعدادیساختارناپیداوناملموس،چارچوباصلی

پدیدههایظاهریاجتماعراتشکیلمیدهند.روشساختارگراییدرنیمهدومسدهبیستمازسویتحلیلگرانزبان،فرهنگ،فلسفه

ریاضیوجامعهبهگونهایگستردهبکاربردهمیشد.اندیشههایفردیناندوسوسوررامیتوانآغازگاهاینمکتبدانست.هرچندپس

ازویساختارگراییتنهابهزبانشناسیمحدودنشدودرراههایگوناگونیبکارگرفتهشدوماننددیگرجنبشهایفرهنگی،اثرگذاری

ناممتفکرانی با و اندیشهفرانسوِیدهه1960اطالقمیشود به اینحال،ساختارگراییعمومًا با بالندگیآنبسیارپیچیدهاست. و

پیاژهآمیخته ژان و آلژیرداسگرهماس، آلتوسر،ژاکالکان، لوئی ژرارژنت، بارت،میشلفوکو، لوی-استروس،روالن چونکلود

شدهاست.ساختارگرایِیفرانسویبهرغمآنکهبافرمالیسمروسیوشاخههایفرعیآننظیرمکتبپراگوساختارگرایِیلهستانی

پیوندتنگاتنگیدارد،بهواسطهتنوعخودوتواِنمیانرشتهایاش،ازآنهامتمایزاست.ساختارگراییبهمنزلهمرحلهایفراسوی

انسانگراییوپدیدارشناسی،بهبررسیروابطدرونیایمیپردازدکهزبانونیزتمامِینظامهاینمادینیاگفتمانیرامیسازند.)1(

ساختارگرایی،نخستبامطالعهساختارزبانآغازشد.امابعداًتوسعهیافتوبادربرگرفتنموضوعاتانسانشناختیواسطورهای،

رشدوگسترشیافت.ساختارگرایانبهایننتیجهدستیافتندکهزبانیکساختماناجتماعیاست؛وهرفرهنگ،برایرسیدنبه

ساختارهایمعنایی،روایتهایامتنهاراوسیعومتحولمیکند؛وبدینشیوه،مردممیتوانندتجاربخودراساماندهندومعنا

ببخشند)2(.ساختارگرایِیقرنبیستمبهمعنایدقیقآنبامجموعهایازدرسگفتارهایزبانشناسسوییسی،فردیناندوسوسور،در

دانشگاهژنوآغازشد؛درسگفتارهاییکهپسازمرگاو،براساسیادداشتهاییکهازآنهاتهیهشدهبود،باعنواندورهزبانشناسی

عمومی)1916(منتشرشد.)3(

نظریهساختارگرابهتوسعه،رویکردیاستهمباخاستگاهاروپاییوهمباخاستگاهآمریکایالتینی.خاستگاهاروپاییآنرامیتوان

باتاکیدبردوگانگیاقتصادیوفنشناختیدراقتصادهایتوسعهنیافتهیادرحال درآثارتمامینظریههاییجستوجوکردکه

توسعه،ازضرورتنظریهپردازیخاصبرمبنایشرایطخاصایناقتصادهادردهههای1950بهبعدسخنگفتند.

ازاینمنظرمیتواننظریه »توسعهاقتصادیباعرضهنامحدودنیرویکار »آرتورلوییسرانیزدراصلنظریهایساختارگرادرنظر

گرفت.همینطور،اقتصاددانانیچونپاولروزنشتاینرودان،راگنارنورکس،رایچاردنلسون،هارویلیبنشتاین،گونارمیردال،نیکالس

کالدور،آلبرتهیرشمنوهانسسینگررامیتواندرزمرهساختارگرایانپیشگامواولیهاروپاییدرنظرگرفتکهباطرحمفاهیمی

چون »دورباطلفقر »و »دامتعادلسطحپایینومعیشتی »، »حداقلتالشاساسی »و »فشاربزرگ »)کهبرایرهاییازایندورباطل

نگاهی ساده و گذرا به ساختارگرایی و ساختارگرایی اقتصادی

سیر تاریخی

موضوعات اقتصادی
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ودامالزماست(، »صرفههاینسبتبهمقیاسفزاینده »)ضرورتسرمایهگذاریدرپروژههایصنعتیبزرگمقیاسبهدلیلبازدهی

فزایندهآنها(، »تقسیمناپذیری »)امکانناپذیریتجزیهبرخیازپروژههایصنعتیبهواحدهایکوچکتر(و »تکمیلپذیریوآثار

خارجی »)ضرورتتاسیسهمزمانرشتهفعالیتهایصنعتیبهدلیلآثارخارجیمثبتیکهبریکدیگردارندوموجببازدهیبیشتر

میشوند(،براجتنابناپذیربودناتخاذسیاستهایمداخلهگرایانهایفراترازآنچهمدنظررویکردتقاضایموثرکینزیاستتاکید

دارند.ایناقتصاددانانبهرغمتاثیرپذیریقابلتوجهازکینزبراینباورندکهمشکلرکودوبیکاریاقتصادهایتوسعهیافتهراکه

ناشیازدوگانگیمذکورنیست،باتوصیهسیاستیکینزیمیتوانتاحدزیادیپاسخداد،امادرمورداقتصادهایتوسعهنیافتهنیاز

بهراهکارهاییفراترازمدیریتتقاضایموثرمعطوفبهسیاستمالیمالیاتگراست.چراکهبیکاریفراوانهمراهبافقرومحرومیت

شدیدایناقتصادهاناشیازانفجارجمعیتیاستکهخودتحتتاثیردستاوردهایفناورانهاقتصادهایپیشرفتهدرحوزهبهداشتو

درمانودرنتیجهپایینآمدنمیزانمرگومیروثابتماندنمیزانزادوولداست.بهایناعتبار،درایناقتصادهادخالتدولتهابه

منظورراهاندازیپروژههایسرمایهگذاری،چهدرمقامتامینکنندهمالیازطریقبسیجپساندازهاوتوسعهشبکهبانکیومالیوچه

درمقامکارآفرینوسرمایهگذار،ضروریاست.

ازسویدیگر،درآمریکایالتینوتقریبابهطورهمزمان،رائول

مفهوم »مرکز طرح با آرژانتینی، مطرح اقتصاددان پربیش،

اقتصادها این صنعتیشدن طورضرورت همین و پیرامون » -

کاالهای واردات بهجای داخلی تولید جایگزینسازی ازطریق

اروپایی ساختارگرای رویکرد تا شد موجب خارجی، مصرفی

با میکند، توجه توسعهنیافتگی داخلی عوامل به بیشتر که

ساختارگراییآمریکایالتینپیوندبخوردودستکمدرروایت

خارجی موانع و داخلی موانع میردال گونار چون اقتصاددانانی

مدنظر توامان یافته(، توسعه اقتصادهای شناختی فن )سیطره

مفاهیم طرح با اقتصاد، نوبل برنده میردال، گونار بگیرد. قرار

 »آثاربازدارنده »، »آثارانتشار »و »علیتانباشتی »بهنقدجدی

به رخنه وجود »آثار و میپردازد آزاد تجارت نظریه و فرضیه

میان فناورانه کهشکاف شرایطی در را اقتصادی » رشد پایین

این به و ازکشورهاوجوددارد،زیرسوالمیبرد ایندوگروه

صورتفرضیهپردازششدهتوسطپربیشوهانسسینگردرباره

را نیافته توسعه اقتصادهای بهضرر تجاری مبادله رابطه تغییر

تکمیلمیکند.

درادامه،پیشازارائهتصویریاجمالیازاینمباحث،ضروری

استکهبرخیازویژگیهایروششناختیاینرویکردرابیان

کنیم.اول،مفهومساختبهمعنایضرورتتوجهبهسازوکارهای

زیرینیاستکهدرپسعواملظاهریورویینتروجوددارند

اقتصادی روابط از خاصی الگوهای شکلگیری منشا و منبع و

میشوند.اینسازوکارهادرطولزمانشکلمیگیرندوبهمثابه

قیمتی متغیرهای اثرگذاری میزان تعیینکننده، زیرین عوامل

تفاوت اثر و عامل میان اینجا در میدهند. قرار تاثیر تحت را

میگذاریم.عاملبهمعنایعلتاصلیوتعیینکنندهشکلگیری

عوامل یا عامل جزئی. علتی معنای به اثر و است پدیده یک

زیریندرگذرزمانشکلمیگیرندوبهصورتبستریمناسب

شکل آنکه یا میکنند عمل ظاهری متغیرهای اثرگذاری برای

از میشوند. متغیرها این اثرگذاری از مانع بنابراین نمیگیرند؛

زیر را تقاضا و عرضه قوانین صحت ساختارگرایان منظر، این

در قیمتی سیاستهای اثربخشی مورد در اما نمیبرند، سوال

جدی تردیدهای توسعه حال در و نیافته توسعه اقتصادهای

کارآیی به اعتقادی قوانین این صحت پذیرش عین در دارند؛

سازوکارعرضهوتقاضایابازارآزادندارند؛بهایندلیلکهاوال

نمیتوانازصحتقوانینعرضهوتقاضابهصدقنظریهبازارآزاد

مهمی پیشفرضهای بر مبتنی قوانین این، بر عالوه که رسید

است؛پیشفرضهاییماننداطالعاتکاملکهممکناستصادق

نباشند.ثانیاواکنشعرضهوتقاضابستهبهمیزانکششپذیری

چون عواملی از تابعی خود که قیمتی تغییرات به نسبت آنها

فناوریتولیدپویادرطرفعرضهووجودجانشینهایمناسب

درطرفتقاضااست،ازاقتصادیبهاقتصاددیگرمتفاوتاست.

بنابراین،نمیتوانقانونمندیهاینظریهنئوکالسیکیمبتنیبر

به داد. تعمیم اقتصادها همه به را نسبی قیمتهای کار و ساز

طورمشخص،وقتیدراقتصادی،طرفعرضهبسیاریازرشته

فعالیتها)بهدلیلوجودتنگناهایاساسیدرعاملزیرساختی

موضوعات اقتصادی
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فناورانه(کششپذیریاندکینسبتبهتغییراتقیمتیدارندو

همینطوروقتیکششقیمتیتقاضایبرخیازرشتهفعالیتهای

کاالهایصنعتی قیمتهایجهانی تغییرات به نسبت اقتصادی

کاالهایی( چنین واردات به شدید وابستگی وجود دلیل )به

پاییناست،سیاستهایقیمتینمیتواننددرتحریکعرضهیا

کاهشوارداتچنداناثرگذارباشند.برایتقویتایناثرگذاری،

عواملزیرساختیازجملهفناوریرقابتیبایددرایناقتصادها

موجودباشدکهنیازمندانباشتسرمایهقویدریکدورهزمانی

بلندمدتاست.بهایناعتبار،اگرکینزازشکستبازارآزادبه

و پساندازکنندگان رفتاری الگوی نبودن متقارن چون دالیلی

و دستمزدها انعطافناپذیری و نقدینگی دام سرمایهگذاران،

و اساسیتر عوامل از ساختارگرایان میگوید، سخن قیمتها

زیرینتریسخنمیگویندکهمانعازکششپذیریطرفعرضه

توسعه و رشد فزاینده دور شکلگیری و قیمتی تغییرات به

میشود.

بهریشههایتوسعه نگر نگاهیکل با اینکهساختارگرایی دوم

رسمیت به را انسانی علوم در رایج مرزبندیهای نیافتگی،

نمیشناسدوخواستارساختارشکنیازآناست.بهتعبیرگونار

میردالدرکتاب »عینیتدرعلوماجتماعی »آنچهدربهفرجام

رساندنیکپروژهمطالعاتیاهمیتدارد،تفکیکعواملمرتبط

باموضوعدردستمطالعهازعواملغیرمرتبطاست.اگرعوامل

مدنظر باید باشند، یاسیاست درحوزهجامعهشناسی مرتبط،

قرارگیرندتامطالعهصورتگرفتهتصویریکاملازموضوعمورد

در زمین ثابت دارایی اگرتوزیع مثال برای دهد. دست به نظر

سیاست کارکرد اینصورت در باشد، نابرابر بهشدت اقتصادی

اراضیدرساختار مالکان دلیلحضور به زیادی تاحد مالیاتی

کاهش پیشرفته مالیاتی نظام برابر در آنان مقاومت و قدرت

مییابد.درچنینشرایطی،راهکاراساسیمیتواندانقالبارضی

باشدکهدرصورتاجرایصحیحآن،عاملاساسینابرابریرفع

میشود.یااگربهدلیلبیسوادی،پذیرشبرنامههایتوسعهای

فقرا مخالفت با بهرهوری ارتقای یا کنترلجمعیت برنامه چون

بهداشت و آموزش برنامه تامین اساسی، راهکار شود، مواجه

با اقتصاد اینجا، در فقراست. آگاهی سطح ارتقای و همگانی

سیاستوجامعهشناسیپیوندمیخوردوگریزیازآننیست.

سوماینکه،ازآنجاکهسازوکاربازارآزادقادربهرفعخودکار

برنامههایی موانعتوسعهنیست،دخالتدولتچهدرپیشبرد

چونانقالبارضی،کنترلجمعیت،اشاعهروشهایجدیدکشت

وزرع،انباشتسرمایهدردانشعلمیوفنیوسرمایهانسانیو

پیشبردسرمایهگذاریهایفیزیکیاجتنابناپذیرمیشود.یعنی

ازآنجاکهسازوکاربازارآزاددرچنینشرایطیدچارشکستدر

اقتصاددخالت بایددر ناچار به هماهنگسازیمیشود،دولت

کند.مادامکهشکاففناورانهمیاندوگروهاقتصادهارفعنشده

باشدوتنگناهایساختاریباقیبماند،مصادیقچنینمواردی

چنین در دیگر. شمایلی و شکل در ولو داشت، خواهد وجود

وآن کند باالطراحی از را توسعه فرآیند باید شرایطی،دولت

و فرمانده و طراح ببرد. پیش به بخشخصوصی همکاری با را

خصوصی بخش آن عملیاتی بازوی و دولت مالی، تامینکننده

است.

تنگناهای دلیل به نیافته، توسعه اقتصادهای در اینکه، چهارم

یافت، دست بازارها در همزمان تعادل به نمیتوان ساختاری

به بنابراین نیست. ساختاری تعادلهای عدم از گریزی یعنی

جایتالشبرایپیشبردفرآیندتوسعهدرچارچوبدسترسی

تعادلی، وقیمتهای بازارها تعادلهمزمان والراسی بهرویکرد

بایداصلعدمتعادلراپذیرفتودرگذرزمانسعیکرداین

ایندیدگاه بارفعتنگناهابرطرفکرد.سابقه را عدمتعادلها

میکنند، بیان را آن هیرشمن چون توسعهای اقتصاددانان که

توسعه چون »نظریه آثاری در شومپیتر جوزف رویکرد به

اقتصادی »بازمیگردد.شومپیتربارویکردنهادگرایانهتکاملیو

باطرحمفهوم »ویرانگریخالق »معتقداستکهفرآیندتوسعه

ایستای رویکرد با نمیتوان را فناورانه تحوالت و اقتصادی

کرد؛ تبیین نئوکالسیکی نسبی قیمتهای بر مبتنی متعارف

اینخطرپذیریکارآفرینانخالقوموجهایفناورانهایجادشده

توسطآناناستکهاینفرآیندراخلقمیکندوبهپیشمیبرد؛

موجهایفناورانهایکهباوقوعخودبهجایتعادل،عدمتعادل

ایجادمیکنندوموجبگذارازیکعدمتعادلبهعدمتعادلی

دیگردرمداریباالروندهمیشوند.

مشکالت دلیل به اساسًا ساختارگرایان نظر از این، بر عالوه

ساختاریموجوددراقتصادهایتوسعهنیافتهودرحالتوسعه،

مختلف بازارهای در همزمان تعادلی قیمتهای به دسترسی

ممکننیست.برایمثالدراقتصادیکهبابیکاریساختاری

موضوعات اقتصادی
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پایینتریندستمزد،دستمزدمعیشتیاستکه مواجهاست،

با میکند؛ را زندگی اساسی نیازهای حداقل تامین کفاف تنها

نیروی عرضه توجه قابل مازاد نیز دستمزد این در وجود، این

کاروجودداردکهبهتدریجباپیشبردپروژههایسرمایهگذاری

میتوانآنراکاهشدادوبازارکاررامتعادلکرد.یابهدلیل

معموال اقتصادها این در جاری حساب فناورانه، عقبماندگی

ارزش کاهش و ارز برای تقاضا افزایش موجب که است منفی

پولملیمیشود.دراینشرایط،رفتنبهسراغسیاستپولی

که زیرساختی عوامل تامین بدون ارز، تعادلی نرخ به معطوف

افزایش موجب میشود، اقتصاد رقابتی قدرت افزایش موجب

رشته تولید هزینههای افزایش محل از قیمتها عمومی سطح

فعالیتهایوابستهبهکاالهایاولیهوواسطهایوارداتیمیشود

ودرنتیجهدوردیگریازکسریدرحسابجاریوفشاربربازار

ارزراموجبمیشود.

در نورکس راگنار بار اولین برای را فقر » باطل مفهوم »دور

نیافته » توسعه کشورهای در سرمایه انباشت کتاب »مشکل

)1953(مطرحکردوسپسسایراقتصاددانتوسعهآنرابسطو

توسعهدادند.نورکسبرمبنایویژگیهایساختاریکشورهای

میان رابطه باره در اسمیت بحث تاثیر تحت و نیافته توسعه

بازارهای دلیل به است معتقد کار، تقسیم میزان و بازار اندازه

محدودوپساندازهایپایین،موانعساختاریپیشرویانباشت

باطل آنچهدور بهصورت را موانع این دارد.وی سرمایهوجود

بندیمیکند: تقسیم نوع دو به و نظری پردازش فقرمینامد،

بازارمحدود تقاضایموثر، بودن پایین بهعلت تقاضا درطرف

میشودودرنتیجهانگیزهایبرایانباشتسرمایهوجودندارد.

بهعلتانباشتسرمایهپایین،سطحتولیدودرآمدپاییناست

وبهعلتسطحپاییندرآمد،میزانتقاضایموثرپاییناست.

درطرفعرضه،بهعلتدرآمدکممیزانپساندازپاییناست؛به

اینعلتمنابعکافیبرایسرمایهگذاریوجودنداردودرنتیجه

میزانتولیدودرآمدناچیزاست؛وبهعلتدرآمدناچیزمیزان

پساندازکماست.

تعادل مفهوم »دام ارائه با نلسون ریچارد و لیبنشتاین هاروی

سطحپایین »نظریهنورکسراتکمیلمیکنندونشانمیدهند

گرفتار پایین سطح تعادل دام در اقتصادهایی چنین چرا که

میشوند.علت،ازنظرایندو،بهرابطهمیانمیزانرشدجمعیت

ودرآمدسرانهمربوطمیشودکهموجببرقراریتعادلیپایدار

درسطححداقلمعیشتمیگردد.

بااثرپذیریازرابرتمالتوس)کهمعتقداست دراصل،ایندو

افزایشدستمزدهاودرنتیجهسطحرفاهنیرویکار،بهافزایش

جمعیتودرنتیجهکاهشدرآمدسرانهمنجرمیشود(معتقدند

اگردرآمدسرانهبهسطحیباالترازسطحمعیشتیافزایشیابد،

مرگ بهتر کنترل امکان علت به جمعیت، بیشتر رشد موجب

قبلی بهسطح درآمدسرانه دوباره بازگشت نتیجه در و میر و

خودمیشود.اینفرضامروزهمعناییندارد،چراکهباافزایش

برای تمایل نتیجه در و بیشتر نیز آگاهی میزان رفاه، سطح

مالتوس زمان در فرض این اما میشود. بیشتر خانواده کنترل

غالب وزن به توجه با بیستم قرن میانی دهههای همینطور و

در میرسید. نظر به بینانه واقع خانوار، بعد بر رفاهی موقعیت

نیزمیتواند عینحال،هرگونهکاهشیدرسطحدرآمدسرانه

بهکاهشبیشترمیزانرشدجمعیت،بهدلیلمرگومیرناشیاز

فقرومحرومیتبیشترودرنتیجهافزایشدوبارهدرآمدسرانه

منجرشود.بنابراین،گرایشطبیعیاقتصادتوسعهنیافته،تثبیت

درآمدسرانهحولدرآمدسرانهایاستکهکفافتامینحداقل

انفجارجمعیتو ناکاراوسنتی، معیشترابدهد.فنونتولید

پساندازهاوانباشتسرمایهپاییندرمجموععللگرفتارشدن

اقتصادهایتوسعهنیافتهدرچنینوضعیتیاست.

هدفسیاستتوسعه،درچنینشرایطی،بایدشکستنایندور

باطلفقروخروجازایندامتعادلسطحپایینباشد؛اماچگونه؟

راهبرد رودان روزنشتاین پاول همچون لیبنشتاین و نورکس

مفاهیم که پیشنهادمیدهند را متوازن ورشد بزرگ »  »فشار

صرفههاینسبتبهمقیاس،تقسیمناپذیریوتکمیلپذیریها،

پشتوانهنظریآنرافراهممیکنند.فشاربزرگاستعارهبرگرفته

ازچگونگیبلندشدنهواپیمااززمینبههنگامپروازاست.برای

اینکار،موتورهواپیمابایدفشارزیادیرابرایغلبهبرنیروی

جاذبهزمینتحملکند.اقتصادهایتوسعهنیافتهنیزبرایخروج

موضوعات اقتصادی
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ازایندورباطلودامفقر،راهیندارندجرتحملفشاریبزرگوسختبهمنظورتامینمنابعالزمبرایانباشتسرمایه،تاسیسهمزمان

پروژههایسرمایهگذاریمختلفبهنحویکهموجببسطوتوسعهبازاربراییکدیگرشوندودرعینحالکنترلسریعرشدجمعیتازطریق

ارتقایآگاهیخانوادهوهمینطورارائهامکاناتمرتبطباآن.بهاینصورت،میتوانامیدواربودکهباچنینفشاربزرگیکهلیبنشتاینازآنبه

عنوان »حداقلتالشاساسیوضروری »ناممیبرد،ازیکطرفپساندازهادرداخل،تجهیزودرصورتکمبود،ازمنابعخارجیتامینوصرف

پروژههایسرمایهگذاریمیشودوازطرفدیگرباکنترلمیزانرشدجمعیت،درآمدسرانهبدونبازگشتبهسطحمعیشتیدرطولزمان

افزایشمییابدوموجبگسترشبازاردرطرفتقاضامیشود.درنتیجهدورباطلفقر،همدرطرفعرضهشکستهمیشودوهمدرطرفتقاضا.

اینفشاربزرگیاحداقلتالشاساسیوضروری،نیازبهمدیریتداردکههمانادخالتدولتدراقتصاداست.بدونچنیندخالتی،ازسازوکار

پروژههای مالی تامین باهدف ومعدن بانکصنعت بانکهاییچون راهاندازی مثال، بهعنوان انتظارخاصیداشت. نمیتوان بازار خودکار

صنعتیدراقتصادایرانوهمینطوربسیاریازاقتصادهایتوسعهنیافتهودرحالتوسعه،دردهههای1950بهبعدوهمینطورراهاندازیرشته

فعالیتهایصنعتیبزرگمقیاسمختلفرامیتوانکموبیشمنطبقبرایندیدگاهدانست.)4(

اگربادیدیساختارگرایانهدراقتصادایرانبهمتغیرهایتولید،مصرف،سرمایهگذاریوبسیاریازمتغیرهایدیگرکهریشهساختاریمیتوانند

داشتهباشندبنگریم،الزماستبهاصالحساختاریعظیمیدرکلسیستمدستزدهشودکهبهمثابهیکفشاربزرگباشدوالزمبهذکراست

کهاینفشاربزرگبایدباایننگرشانجامشود،کهباتوجهبهشرایطویژهکشورووجودتحریمهایبینالمللیوعدمحمایتسازمانهایمهم

ومؤثرودارایتجربهنظیربانکجهانیدرجهتکمکبهبرنامهریزیهایدولتبرایشروعچنینکارعظیمی،بدوننگاهبهبیرونوبانگاهی

بهدرونوتوسطصاحبنظراناقتصادیسیاسیواجتماعیصورتگیرد.واگرچنینفشاریدرجهتعملیاتیشدنپیشبروداحتماالمنافع

کسانیراکهازچنینضعفساختارینفعمیبرنددرخطرقرارمیدهدلذابایدباجدیدیتوهماهنگیکلسیستمصورتپذیرد.

1.دانشنامهینظریههایادبیمعاصر،ویراستارایرناریمامکاریک،ترجمهمهرانمهاجرومحمدنبوی،تهران:انتشاراتآگه،1384،ص173.

2.موجچهارم–رامینجهانبگلو-ترجمٔه منصورگودرزی-نشرنی-چاپچهارم1384-ص50

3.دانشنامهینظریههایادبیمعاصر،ویراستارایرناریمامکاریک،ترجمهمهرانمهاجرومحمدنبوی،تهران:انتشاراتآگه،1384،ص174.

4.دینیترکمانیعلی،روزنامهدنیایاقتصاد،2012.

بحث و نتیجه گیری 
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خالصه ای از نحوه ی احداث شرکت های دانش بنیان

گردآورنده: شایان راستگوی ُکشکی

(knowledge-based compan) شرکت های دانش بنیان

انواع شرکت های دانش بنیان از نظر نوع مالکیت:

تعریف:شرکتیامؤسسهخصوصییاتعاونیاستکهبهمنظورهمافزاییعلموثروت،توسعهاقتصاددانشمحور،تحققاهدافعلمی

واقتصادی)شاملگسترشوکاربرداختراعونوآوری(وتجاریسازینتایجتحقیقوتوسعه)شاملطراحیوتولیدکاالوخدمات(در

حوزهفناوریهایبرتروباارزشافزودهفراوانبهویژهدرتولیدنرمافزارهایمربوطتشکیلمیشود.

بهعبارتسادهتردانشحاصلازتیمعلمیشرکتازداراییهایجداییناپذیرشرکتهایدانشبنیانمحسوبمیشود،همچنین

میتوانگفتکهشرکتهایدانشبنیانبرسرمایهایمشخصاستوارمیباشند؛علم،تخصصومهارتازجملهارکاناصلیواساسی

اینسرمایهاست.

شرکتدانشبنیان،اساسًاکاالتولیدنمیکندوعمومًا،زمینیاماشینآالتخاصینیزندارد.بلکههمیشهعدهایازافرادتحصیلکرده

وباتجربه،اطالعاتیتولیدمیکنندکهایناطالعات،محصوالتاصلیشرکتمحسوبشدهوبرایشاندرآمدزاییدارد.بحثطرح

هایصنعتیومالکیتمعنویمحصوالت،همیشهازدغدغههایاصلیشرکتمحسوبمیشودکهحفظحقوقمعنویایناطالعات،

یکیازمهمترینمسائلحقوقیدرشرکتهایدانشبنیانمیباشد،زیرااصوالَاینداراییهاقابللمسنمیباشند.

1-شرکتهاییکهتنهااعضایهیئتعلمیمالکآنهستند:

اگرسهامدانشگاهکمتراز50درصدباشد،شرکتدانشبنیانیکشرکتخصوصیمحسوبمیشودوبایدتابعقانونتجارتباشد

وهمچنیندرادارهیثبتشرکتهاثبتشود.

2-شرکتهاییکهدانشگاههانیزدرآنمالکیتدارند:

اگرسهامدانشگاه50درصدیابیشترباشد،شرکتدانشبنیانیکشرکتدولتیمحسوبمیشود.

خالصه ای از نحوه ی احداث شرکت های دانش بنیان
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زمینه های فعالیت شرکت دانش بنیان:

شرایط شرکت های متقاضی برای دانش بنیان شدن:

 شاخص های عمومی شرکت های دانش بنیان:

فعالیتشرکتهایدانشبنیانرامیتواندردستهبندیهایزیرخالصهکرد:

     •انجامپژوهشهایکاربردیوتوسعهای

     • ارائهیخدماتتخصصی،مشاورهای،علمی،تحقیقاتیوفنی

     •تولیدمحصوالتبااستفادهازفناورینوین

     •نظارتبرپروژههایپژوهشی،اجراییومشاورهای

     •ارائهیخدماتتوسعهیکارآفرینی

     •ارائهیخدماتتوسعهیمحصولجدید

     •تشخیصفرصتهایکارآفرینی

     •انجامخدماتتوسعهیفناوری

     •خدماتورودکسبوکارهابهبازاربینالمللیوجهانیکردنآنها

     •اجرایطرحهایتوسعهیکارآفرینیدرسطحملی،منطقهایومحلی

برایثبتشرکتدانشبنیانابتداشرکتیعادیرادرادارهثبتشرکتهابهثبترسانیدهسپسباتوجهبهشاخصهایدانشبنیان،

آنشرکترامیتوانبهشرکتدانشبنیانتبدیلکرد.شاخصشرکتهایدانشبنیانبهدودستهیعمومیواختصاصیتقسیمبندی

میشود.شرکتهایمتقاضیبایدعالوهبرشاخصهایعمومی،شرایطمشخصشدهدریکیاز3شاخهیاختصاصیرانیزداراباشند.

1-حداقلدوسوماعضایهیئتمدیرهیشرکت،حداقلدوموردازشرایطزیرراداشتهباشند:

     • دارایمدرکتحصیلیحداقلکارشناسیباشند

     • دارایحداقل3سالسابقهیفعالیتکارییاعلمیدرحوزهیمرتبطبافعالیتشرکتباشند،یادارایسابقهیمدیریتیباشند

     • حداقلیکاختراعثبتشدهیارزیابیشدهیداخلییابینالمللیدرحوزهیفعالیتشرکتداشتهباشند

مرحلهی در که شرکتهایی جز )به باشد. قرارداد طریق از بنیان دانش خدمات و محصوالت فروش از ناشی درآمد از نیمی -2

تجاریسازیاولینکاالیدانشبنیانهستند.(

3-سابقهیبیمهیپرداختیبرایحداقل3نفرازکارکنانتماموقتبهمدتحداقل6ماه

4-عدمسوءسابقهوعدمتکرارتخلفدرصورتوجودتعهد

خالصه ای از نحوه ی احداث شرکت های دانش بنیان
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شاخص های اختصاصی شرکت های دانش بنیان:

شرکت های دانش بنیان نوپا

فرآیند ثبت شرکت دانش بنیان

میشوند. تقسیمبندی دسته 3 به اختصاصی شاخصهای

شرکتهایمتقاضیبایدکلیهیشرایطیکیازدستهبندیهارا

داشتهباشند.

1-دستهیاول:شرکتهایتولیدیمحصوالتدانشبنیان:

     •تولیدکنندهیکاالهایدانشبنیان)مطابقفهرستمصوبکه

میتوانیددرسایتدانشبنیانمشاهدهکنید.(

و تحقیق طریق از فنی دانش بومیسازی و سازی نهادینه •     

توسعه

     •دارایگواهینامهیانطباقاستانداردیاتأییدیهیمعتبر

و کارشناسی مدرک دارای تماموقت انسانی نیروی نسبت •     

تماموقت کارمندان کل به پشتیبانی غیر بخشهای در باالتر

حداقل30درصدباشد

     •حداقل7درصدفروشسالیانهیشرکتخرجهزینهیتحقیق

وتوسعهشود

     •هردوسالیکبارکاالیدانشبنیانجدیدارائهشودیانسبت

بهارتقاءآنهااقدامشود

2-دستهیدوم:شرکتهایتحقیقوتوسعهوخدماتمهندسی:

     •فعالیتهایتحقیقوتوسعهوخدماتمهندسیدرارتباطبا

یکیازکاالهایدانشبنیانانجامشود

و کارشناسی مدرک دارای تماموقت انسانی نیروی نسبت •     

تماموقت کارمندان کل به پشتیبانی غیر بخشهای در باالتر

حداقل50درصدباشد.

یاخدمت کاال یک حداقل گذشته سال یک در باید      •شرکت

جدیدیابهبودیافتهداشتهباشد

     •تولیدشرکتحداکثردرحدتولیدنمونهیآزمایشییاپایلوت

باشد

3-دستهیسوم:شرکتهایخدماتتخصصیدانشبنیان:

مطابقت مصوب فهرست با باید شرکتها این خدمت نوع •     

داشتهباشد

و کارشناسی مدرک دارای تماموقت انسانی نیروی نسبت •     

تماموقت کارمندان کل به پشتیبانی غیر بخشهای در باالتر

حداقل50درصدباشد

     •حداقل7درصدفروشسالیانهیشرکتخرجهزینهیتحقیق

وتوسعهیمرتبطباخدماتتخصصیدانشبنیانشود

     •حداقلمیزاندرآمدثابتسالیانهیشرکتبرابربا1میلیارد

ریالباشد

دانش کاالی تولید و طراحی برنامهی دارای یا تولیدکننده •    

یا مربوط فناوری و علم پارک یا رشد مرکز تأیید مورد بنیان

ستادفناوریراهبردیمربوطباشد

    •نهادینهسازیوبومیسازیدانشفنیازطریقتحقیقوتوسعه

    •عملکردتحقیقوتوسعهداشتهباشند

    •شرکتباید2نفرنیرویانسانیتماموقتداشتهباشد

    •حداقل1سالبایدازتاریخثبتشرکتگذشتهباشد

    •عدمسوءسابقهوعدمتکرارتخلفدرصورتوجودتعهد

زیر شرایط از مورد دو حداقل دارای مدیره هیئت سوم دو •    

باشند:

*مدرکتحصیلیحداقلکارشناسی

*حداقل3سالسابقهیکارییاعلمیمرتبطبافعالیتشرکت

یاسابقهیمدیریتی

*حداقلیکاختراعتأییدشده

یا شرکت ثبت بنیان، دانش شرکت ثبت جهت اول مرحله

است الزم بنابراین، است. تعاونی یا موسسهحقوقیخصوصی

شرکتابتدابهصورتعادیدرادارهثبتشرکتهایسازمان

بهثبتبرسد.درهنگامثبت،هیچ ثبتاسنادوامالککشور

دیگر همانند شرکت ثبت ندارد. وجود ها شرکت بین تفاوتی

شرکتهاوموسساتخواهدبود.

بایدجهتدانشبنیان درمرحلهبعدی،شرکتهایمتقاضی

از قانونحمایت نظر مورد مزایای از استفاده و نمودنشرکت

www.شرکتهایدانشبنیان،ازطریقاینسامانهبهنشانی

daneshbonyan.ir ثبتنامکردهوموردارزیابیقرارگیرند.

شرکتهاوموسساتیکهشاخصهایموجوددرآییننامه

خالصه ای از نحوه ی احداث شرکت های دانش بنیان
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هدف از راه اندازی شرکت های دانش بنیان 

تشخیصصالحیتشرکتهاوموسساتدانشبنیان

راداشتهباشندوبعدازطیمراحلارزیابیازطریق

موسسات و ها شرکت تشخیص و ارزیابی کارگروه

دانشبنیانونظارتبراجراتاییدگردند،پسازتولید

کاالهاوخدماتدانشبنیانیاارایهنمونهآزمایشگاهی

)برايشرکتهاينوپا(بهصندوقنوآوریوشکوفایی

ارائه بهآنصندوق را تاطرحخود معرفیمیشوند

نمودهوبراییکمدتمحدودازتسهیالتمربوطهبا

نمایند،همچنین بهاساسنامهصندوقاستفاده توجه

برايتمدیدزماناستفادهازمزایايقانون،بایددوباره

ارزیابيشوند.

   •جذبوتبدیلکردنایدههابهمحصولومشاغلپایدار

   •تجاریسازیعلمودانش

   •تجاریسازییافتههایتحقیقاتیوپژوهشی

   •توانمندسازیدانشآموختگانبرایورودبهفضایکسبوکار

   •حمایت،هدایتوسمتدهینوآوریهاوتولیدکردنفناوریهایبرتر

   •بهکارگیریتوانمندیهایدانشگاههاوواحدهایپژوهشیدرجامعه

   •ترغیبمتخصصان،نوآوران،مخترعان،اعضایهیئتعلمیدانشگاههاوواحدهایپژوهشی

   •رفعنیازهایجامعهوترویجفرهنگتجاریسازیدردانشگاههاومراکزپژوهشی

   •تشویقبنگاههایاقتصادیودستگاههایاجراییبهبهرهگیریازیافتههایپژوهشیوفناوریهایشکلیافتهدرمراکزپژوهشی

   •ارتقاءفرهنگکارآفرینی

خالصه ای از نحوه ی احداث شرکت های دانش بنیان
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حمایت ها و تسهیالت شرکت های دانش بنیان

منابع

مالیات، پرداخت از معافیت •  

سود گمرکی، حقوق عوارض،

بازرگانیوعوارضصادراتیبهمدت

15سال

هزینهی از بخشی یا تمام تأمین •  

تولید،عرضهیابهکارگیرینوآوریو

فناوریباارائهیتسهیالتکمبهره

یابدونبهرهبلندمدتوکوتاهمدت

واحدهای استقرار اولویت •  

و مهندسی و فناوری پژوهشی،

در بنیان دانش شرکتهای تولیدی

مراکز فناوری، و علم پارک محل

یا اقتصادی ویژهی مناطق رشد،

مناطقویژهیعلموفناوری

  •اولویتواگذاریتمامیابخشیاز

سهاممراکزومؤسساتپژوهشیدولتیقابلواگذاریبراساسقانون

  •ایجادپوششبیمهیمناسببرایکاهشخطرپذیریمحصوالتدستاوردهایدانش،نوآوریوفناوریدرتماممراحلتولید،عرضهوبهکارگیری

1-پارکعلموفناوریمنطقهآزادارس

2-گفتگوباآیدیننصرتیعلمداریمدیرعاملشرکتدانشبنیانتورالتاجنانوصنعتارس

www.daneshbonyan.ir -۳

www.zoomit.ir -۴

 www.sabtiran.com -۵

www.eghtesadonline.com -۶

خالصه ای از نحوه ی احداث شرکت های دانش بنیان
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جایزهیادبودنوبلدراقتصادهرسالهتوسطبانکمرکزیسوئدبهمحققاندرزمینهاقتصاداعطامیشود.اینجایزهازسال1968

هرسالهبهمحققاندرزمینهاقتصاداعطامیشود.براینخستینباراینجایزهدرسال1969بهیانتینبرگنازهلندوراگنارفریش

ازنروژاهداشد.

هرجایزهشاملیکمدال،یکدیپلمافتخاروجایزهنقدیاستکهدرطولسالهایمختلفمقدارآنمتفاوتبودهاست.درسال

1969،مقدارجایزهیانتینبرگنوراگنارفریشبهطورمشترک،375/000کرونبود.اینجایزهدرساالنهاستکهلمدرتاریخ10دسامبر

برابرباسالگردمرگنوبلبهبرندگاناهدامیشود.

فصلنامهتوسعهاقتصادیوانجمنعلمیاقتصادتصمیمداردازاینشمارهبهمعرفیبرندگاننوبلاقتصادوزمینهفعالیتآنهادرجهت

دریافتاینجایزهپرداختهوبهخوانندگانارجمندمعرفینماید.

نخستینباردرسال1969یانتینبرگنازهلندوراگنارفریشازنروژبهخاطرطرحمدلهایپویاوکاربردآندرمطالعاتاقتصادی،

قرار مطالعه مورد را آنها فعالیت زمینه و میپردازیم دوشخصیت این معرفی به اکنون کرند. دریافت را اقتصاد نوبل جایزه اّولین

میدهیم.

استاد و اقتصاددان 1994 ژوئن 9 درگذشته - 1903 آوریل 12 متولد تینبرگن1 یان

دانشگاهبود.بینسالهای1921و1925،تینبرگنریاضیاتوفیزیکرادردانشگاه

با اوبحثهایمتعدد لیدن ارنفست2گذراند.درآنسالهادر پاول نظر لیدنتحت

هندریکلورنتس،پیترزیمان،وآلبرتانیشتینداشت.

پسازفارغالتحصیلی،تینبرگنخدماتاجتماعیخودرادرمدیریتیکزنداندر

روتردامودردفترمرکزیآمار)CBS(درالههانجامداد.اوسپسبهدانشگاهلیدن

بازگشتودرسال1929ازپایاننامهدکتراخودباعنوانمسائلحداکثروحداقلکردن

درفیزیکواقتصاددفاعکرد.اینموضوعتوسطارنفستپیشنهادشدوتینبرگن

مجازبهترکیبعالیقخوددرریاضیات،فیزیک،اقتصادوسیاستشد.درآنزمان،

CBSیکبخشجدیدبررسیکسبوکاروآمارریاضیتأسیسکردکهتینبرگن

اولینرئیسآنشدوتاسال1945درآنجامشغولبهکاربود.دسترسیبهدادههای

معرفی یکی از شخصیت های
 نوبل اقتصادی 

گردآورنده: سعید ساسانیان

یان تینبرگن

انجمن علمی اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی

1- Jan Tinbergen
2- Paul Ehrenfest
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گستردهCBSبهتینبرگندرآزمایشمدلهاینظریشکمک

دانشگاه در آمار استاد او 1931 سال از شروع با همزمان کرد.

آمستردامشد،ودرسال1933بهعنواناستادریاضیاتوآمار

مدرسهعالیاقتصادهلند،روتردام،منصوبشد.

ازسال1929تاسال1945اودردفتربرنامهریزیمرکزیهلند

-1936( ملل جامعه به مشاور عنوان به کوتاهی مدت به و کار

1938(خدمتکردهاست.اویکسالرابهعنواناستادمهمان

دردانشگاههارواردگذراندوسپسبهمؤسسهاقتصادیهلندی

او همزمان، بازگشت. هلند( اقتصاد عالی مدرسه )جانشین

ودولتهایکشورهایمختلف بهسازمانها خدماتمشاورهای

و اندونزی سورینام، ونزوئال، ترکیه، جمله از توسعه، حال در

پاکستانبینالمللیارائهمیداد.

سعی و شد متمایل اقتصادی تحقیقات به تدریج به برگن تین

بود بیانشده ریاضی زبان به که را اقتصادی نظریّههای تا کرد

از ابتدابهفیزیکعالقهمندشدپس بهمحکآزمایشبگذارد.

مّدتیبهعلومریاضی،آمارودرانتهابهعلماقتصادگرایشپیدا

کرد.یکیازدالیلاینتغییرنگرش،موقعیتاقتصادیلِیِدنطی

دنبال به بود. هلند اقتصادی خاّص شرایط خاطر به 1920 دهه

افزایشبیکاریوفقردرسطحکشورهلند،ویتصمیمگرفت،

سطحزندگیمردمرابهبودبخشدواقتصادمنطقیترینراهبرای

اتمامجنگجهانی از بود.درسال1945پس اینهدف تحّقق

بهفعالّیتمشغولشدو برنامهریزیمرکزیهلند دّومدردفتر

تمام دوره، این درطی یافت. ادامه تاسال1955 اینهمکاری

سیاست به توّجه و اقتصادی برنامهریزی صرف را خود نیروی

تمرکز  اقتصادی، سیاست نظریه  کتابهای در او کرد. گزاری

اقتصادی:مبادی اقتصادیوسیاست وعدمتمرکزدرسیاست

باید دولت کهیک میپردازد عقیده این اشاعۀ به وطرحریزی

رشد و مالیاتها میزان دولت، هزینۀ سطح )مثل کّمی اهداف

ازاینروش،بهکمک عرضهپول(رابهخدمتبگیرد.استفاده

بدین شد. گذاشته تجربه محک به هلند اقتصاد واقعی ارقام

ترتیبکتابنظریهسیاستاقتصادیتینبرگنسریعًابهیکیاز

پرخوانندهترینکتبمربوطبهسیاستگذاریاقتصادیتبدیل

گردید.

تینبرگنیکیازمهمترینبنیانگذاراناقتصادسنجی،تحلیلهای

میشود. محسوب آماری اقتصادی- و اقتصادی ریاضی-

و مّلی حسابهای در گذشته در وی اقتصادسنجی معیارهای

بودجهمّلیبسیاریازکشورهاکاربردپیداکردهاست.

اقتصاد، در کالن اقتصادسنجی مدل توسعه از پس برگن تین

بهسویجریانهایسیاسیجلبشد.وینشاندادکهچگونه

برایسنجش اقتصادکالن ازمدلهای سیاستگذارانمیتوانند

چگونه نمود مشخص و کنند استفاده پیشنهادی سیاست آثار

تصمیمگیریسیاسی در بهسیاستگذاران میتواند آماری مدل

بر اقتصادیمتّضادکمککند.عالوه بااهداف درزمانمواجهه

برایکمک اقتصادی ازتحلیل اینتوضیحداد،چگونهمیتوان

بهبرنامههایتوسعهاقتصادیبینالمللیجهتبهبوددرآمدهای

اقتصادیاستفادهکرد.

دلیلاهدایجایزهنوبل: »خلقوبهکارگیریمدلهایپویابرای

تحلیلفرآیندهایاقتصادی »بود.تینبرگنتوزیعدرآمدرااز

علل برجستجوی ویعالوه آورد. بهدست پویا دورنگری یک

درآمد توزیع تغییرات در ریشهای علل جاری، درآمد توزیع

درطولزمانراپیداکردواینمواردرادرعواملمؤثرعرضه

نیرویکاروتقاضاینیرویکارلحاظکرد.بهنظروی،تحصیالت

وتوسعۀتکنولوژیازمهمّترینعواملمؤثردرعرضهوتقاضای

نیرویکاراست.

و تجزیه درآمد: کتاب »توزیع انتشار درسال1975ضمن وی

تحلیلوسیاستها »کهکتابباارزشیدرتوضیحتوزیعدرآمد

اشخاصونیزبررسیتوزیععادالنهدرآمداست،بازنشستهشد.

اینکتاببااقبالزیادیمواجهنشد.یانتینبرگنتاپایانعمر

شخصّیت یک عنوان به و داد ادامه کتاب تألیف و تحقیق به

91 سن در ،1994 سال در مشهور چهره و برجسته اجتماعی

سالگیدرگذشت.

معرفی یکی از شخصیت های نوبل اقتصادی
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راگنار فریش، طراح مدل های پویا در اقتصاد 

سوم در نروژی اقتصاددان ، فریش(1 )راگنار

یان همراه به او آمد. دنیا به مارسسال1895

کاربرد و پویا بهخاطر »طرحمدلهای تینبرگن

آندرمطالعاتاقتصادی »،نخستینجایزهنوبل

اقتصادرادرسال1969دریافتکرد.فریشدر

سال1895دراوسلوینروژبهدنیاآمد.بهعنوان

اوسلو تجاری مؤسسه مشهورترین در کارآموز

سال در و کرد کار به شروع اندرسن(2 )دیوید

را خود تبحر کارآموزی، دوره انتهای در 1920

بهعنوانیکطالسازآشکارکرد؛هنگامشروع

کارآموزیطبقدرخواستمادرشکهمعتقدبودویبایدتحصیالتدانشگاهینیزداشتهباشد،رشتهاقتصاددانشگاهکاتولیکیاوسلو

رابهعنوانکوتاهترینوآسانترینرشتهانتخابکردودرسال1919ازدانشگاهاوسلوفارغالتحصیلشد.درسال1925استادیار،

1928دانشیارودرسال1931بهعنواناستاددانشگاهاوسلوبهتدریسپرداخت.ویهمچنینمدیریتبخشتحقیقاتانستیتویتازه

تاسیسیافتهدانشگاهاوسلورانیزبرعهدهداشت.

باکمکمالی)بنیادراکفلر(3بهآمریکارفتامامجددابهدانشگاهاوسلوبرگشتودرسال1931در فریشیکباردرسال1928

دانشگاهییلبهتدریسپرداخت.فریشطیدهه1930ونیزنخستینسالهایبعدازجنگجهانیدوممشاورحزبکارگرنروژبودو

توصیههاییشبیهتوصیههایاقتصاددانانهوادارکینزدرانگلستانوآمریکاارائهداد،بااینتفاوتکهتاکیدزیادیرویبرنامهریزی

مرکزیبرایصنایعاصلیدراقتصادداشت.بهنظرفریشکاربردآماروریاضیاتدربررسیهایاقتصادی،اقتصادرابهعنوانیک

علمتثبیتمیکند.راگنارفریشازاقتصاددانانپیشگامدرزمینهاقتصادسنجیاست،حتیناماقتصادسنجینیزبهانتخابویبوده

است.فریشواژهاقتصادسنجیرابامعنیاستفادهازفنونریاضیوآماریبرایسنجشفرضیههایاقتصادیابداعکردهویعالوهبر

بهکارگرفتنواژهاقتصادکالن،واژهاقتصادخردرانیزبهکاربرد.اومعتقداستاقتصادسنجیبهروندعلمیشدناقتصادکمکمیکند.

فریشدراواخرعمردرموردچگونگیاستفادهازاقتصادسنجینیزشکداشتهوگفتهبود: »منتاکیدمیکنمکهاقتصادسنجیباید

بهساختحقیقتکمککند،درغیراینصورتارزشناماقتصادسنجیدچارفسادمیشودامانهتاحدیکهیکبازیاندازهگیری

نامیدهشود. »عالوهبرمواردفوقراگنارفریشبنیانگذاربسیاریازلغاتواصطالحاتیاستکهدرحالحاضربرایماشناختهشده

هستندنظیر:جریاندادهها،نقطهبازده،جنبشوتوسعهوغیره.فریشنظیرافالطونتاثیربسیاریبررویافکاردیگرانگذاشتهو

بیشاز30سال،سیاستگذاریهایاقتصادیکشورنروژمتاثرازافکاراقتصادیواندیشههایویبودهاست.

1- Ragnar Frisch

2- David Andersen

3- Rockefeller Foundation
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مدلهایاقتصادکالنیکهفریشتنظیمکردومایلبودآنهارامدلهایتصمیمگیریبنامد،مدلهایبزرگیهستندشاملدادهها-

ستاندههاونیزمعادالترفتاریکههیچوقتدرعملازآنهااستفادهنکردهاست.فریشخدماتمشاورهایبسیاریبرایکشورهای

درحالتوسعهنظیرمصروهلندانجامداد.دردهه1940بهبسطمدلهایتصمیمگیریوسایرمدلهایبرنامهریزیدولتیپرداخت

کهدرسطحوسیعیمورداستفادهقرارگرفت.مباحثمربوطبهرفتارمصرفکننده،نظیرتولید،مسائلاقتصادکالنوامثالهمازدیگر

موضوعاتموردمطالعهویبود.فریشبرایاولینبارمفهوممنحنیهایبیتفاوتیتولیدیامنحنیهایمحصولیکسانراارائهکرد.وی

اولینکسیبودکهدرمقالهایدررابطهبا »دورهایتجاری »،کلمهاقتصادخردرابامعنیمطالعهیککارخانهیایکصنعتبهتنهایی

وکلمهاقتصادکالنرابهمعنایمطالعهکلاقتصادبهکاربرد.فریشباهمکاری)فردریکواف(،اصلمشهورفریش-وافرامعرفی

کرد؛ایناصلگاهیبهناماصل »فریش-واف-الول »نیزنامیدهشدهاست.اثرویدرسال1993درموردتغییراتناگهانی »دورههای

تجاری »یکیازعواملبهوجودآورندهنظریهدورههایتجاریکالسیکجدیدبود.ویدرمعرفیمدلاقتصادسنجیبرایحسابرسی

وبرنامهریزیاقتصادیدولتنیزنقشداشت.فریشدرسال1930،انجمناقتصادسنجیراتاسیسکردودرطولسالهای1932تا

1955سردبیرمجلهمعروفاکونومتریکابود.ویازبرجستهترینپیشگاماناقتصادسنجیاست.فریشمدیریتچندینپژوهشنظری

رادرزمینههایتولید،برنامهریزیاقتصادیوحسابداریملیرابرعهدهگرفت.مشارکتاودرپایهگذاریمفاهیماساسیالگوهای

کلیدرباباقتصاد،تولید،رفتارمصرفکنندگان،شمارههایشاخصوبرنامهریزیاهمیتخاصدارد.روشهایآماریوریاضیاودر

حوزههاییفراترازاقتصادنیزکاربردداشتهاست.

1.https://donya-e-eqtesad.com

1- Frederick Waff

منبع
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هدف:کاهشمحدودیتهایمالیدرمعامالتمرزیبینکشورهامنجربهگسترشبحثآزادسازیوادغاممالیشدهاست.دراین

مطالعهاثرآزادسازیحسابسرمایهبهعنوانآخرینپلهازفرایندآزادسازیمالیبرتعمیقمالیدرگروهکشورهایمنتخبمورد

تحلیلقرارگرفتهاست.همچنیناثرهمگراییمالیبرتعمیقمالیبالحاظسرعتهمگراییبهصورتتطبیقیبررسیشدهوعالوه

براینتأثیرزیرساختهایمالیبهویژهدربخشتحرکاتبینالمللیبهعنوانسطححسابسرمایهاولیهبرتعمیقمالیموردبررسی

قرارگرفتهاست.

روششناسیپژوهش:مطالعهموردبررسیازلحاظهدفازنوعتحقیقاتکاربردیبودهوبهلحاظروشتجزیهوتحلیلازنوعتحقیقات

توصیفیوتحلیلیمیباشد.جامعهآماریدراینمطالعهشاملگروهکشورهایدرحالتوسعهوتوسعهیافتهطیدورهزمانی2016-

1990بودهوبرآوردتجربیمدلپانلپویامبتنیبرروشگشتاورهایتعمیمیافتهGMMمیباشد.

یافتهها:نتایجتجربیمطالعهنشانمیدهدکهدرکشورهایدرحالتوسعهبهعلتضعفکیفیتنهادیوعدمتعادلهایاساسیدر

اقتصادکالنونقشاندکبخشخصوصیدرفعالیتهایاقتصادیدرمقایسهباکشورهایتوسعهیافته،تاثیرمثبتآزادسازیحساب

سرمایهبرتعمیقمالی)نسبتاعتباراتاعطاییبهبخشخصوصی(درمقایسهباکشورهایتوسعهیافتهکمترمیباشد.همچنیننتایج

مؤکدبرتأثیرمعنیدارزیرساختهایمالیبهویژهدربخشتحرکاتبینالمللیبهعنوانسطححسابسرمایهاولیهبرتعمیقمالی

میباشد.عالوهبراینهمگراییمالیناشیازتعمیقمالیکشورها،بخصوصدرگروهکشورهایدرحالتوسعهوتوسعهیافتهبطور

معنیداریتأییدمیگرددبطوریکهسرعتهمگراییمالیدرکشورهایدرحالتوسعهبیشترازگروهکشورهایتوسعهیافتهمیباشد.

سایرنتایجمهمحاکیازاثرمعنیداربحرانبانکی،نرخارزوآزادیتجاریبرتعمیقمالیمیباشد.

نتیجهگیری:باتوجهبهیافتههایاینپژوهشمیتواننتیجهگرفتکهبهدلیلضعفبخشخصوصیدرکشورهایدرحالتوسعه

در نقشبخشخصوصی بنابراین پایینمیباشد، آزادسازیحسابسرمایه از ناشی مالی تعمیق یافته توسعه بهکشورهای نسبت

اقتصادبایدازطرقمختلفمانندافزایشوارتقایشرایطتجاریافزایشیابدوهمچنیناثرمثبتارتقایآزادسازیحسابسرمایهبر

تعمیقمالیمنوطبهتوسعهیافتگینهادیوقانونیبخصوصدرکشورهایدرحالتوسعهمیباشد.

واژههایکلید:آزادسازیحسابسرمایه،تعمیقمالی،بحرانبانکی،زیرساختمالی،آزادیتجاری.

چکیده پایان نامه اولین دانشجوی فارغ التحصیل 
کارشناسی ارشد گروه اقتصاد

گردآورنده: شهال موسوی

چکیده پایان نامه اولین دانشجوی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه اقتصاد
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فعالیتهای انجام شده در انجمن علمی اقتصاد
گردآورنده: رقیه قلی زاده

فعالیتهای انجام شده در انجمن علمی اقتصاد

تاریخچه و اقتصادسنجی بر مروری -

تحوالتوفلسفهوجودیآن

-توضیحطریقهنصبنرمافزاروکارباآن

سری مقطعی، های داده انواع معرفی -

مختلف پایگاههای و منابع پانل، و زمانی

دادهها

-بررسیوروددادهها،مدیریتوتلخیصو

آمارتوصیفیدادههابانرمافزاراستتا

انواع رسم ، ها داده مقدماتی -آزمونهای

نمودارهایدادههادراستتا،

-مدلسازیتئوریهایمختلفاقتصادسنجی

افزار نرم در اقتصادی مدل چند برآورد -

استتا

اقتصادسنجی مدلهای تشریح و برآورد -

OLS

-فروضونقضفروضکالسیکمیپردازیم.

)stata(گزارشی ازدوره های برگزاری اقتصادسنجی کاربردی با نرم افزار استتا
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فعالیتهای انجام شده در انجمن علمی اقتصاد

فعالیتهای انجام شده در انجمن علمی اقتصاد

Eviewsطریقهنصبنرمافزار-

سری مقطعی، های داده انواع معرفی -

مختلف پایگاههای و منابع پانل، و زمانی

دادهها

ونمایش رگرسیون خود مدل برآورد -

نموداریدادهها

-تصریحمعادالتوکارباتخمینها

-آزمونهاینقضفروضکالسیکوتحلیل

جداول

وچند متغیره تک زمانی سری -الگوهای

متغیره

انواع رسم ، ها داده مقدماتی -آزمونهای

نمودارهایدادههادرایویوز،

اقتصادسنجی مدلهای تشریح و برآورد -

OLS

:)Eviews(گزارشی از برگزاری کارگاه ایویوز
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اولین جلسه رسمی گفت وگو با استاد مشاور واعضای انجمن علمی اقتصادی) 9ام بهمن ماه سال 97(

اولینجلسهرسمیبااعضایانجمنعلمیگروهاقتصاددانشگاهمحققاردبیلی،گروهاقتصادازسهسالپیشفعالیتخودرابهطور

رسمیآغازنمود.درحالحاضراینگروهباگرایشاقتصادنطریدرمقطعکارشناسیوگرایشهایاقتصادنظریوتوسعهاقتصادی

ازمهر98پذیرشدانشجودرمقطع ادامهمیدهد.همچنین بهفعالیتخود انرژیدرمقطعکارشناسیارشد ،اقتصاد وبرنامهریزی

کارشناسیارشدباگرایشمحیطزیستهمصورتخواهدگرفتگروهاقتصادبا4عضوهیئتعلمیازدیماهسال97بهطورمستقل

ازگروهمدیریتبهفعالیتخودادامهمیدهد.دراینجلسهباحضوردکترفتورهچیاستادمشاورواعضایانجمنعلمیدانشجویان

ازجملهمسائلومشکالتوکمبودهای پرداختهشده. بهموضوعاتمهمی ارشدبرگزارگردید.دراینجلسه کارشناسیوکارشناسی

رادرزمینه .ودرادامهخانمدکترموضوعاتی بهبودپیشبردکارصورتگرفت برای ارائهپیشنهادات اینمرحلهوهمچنین تا انجمن

مطالبموردنیازدرفصلنامهبعدیانجمنبیانکردندوبناشدکهباتقسیمبندیموضوعاتبیناعضایانجمنفعالیتهابرایکارهای

انجمنوفصلنامهاغازگرددوهمچنیندرموردکارگاههاوجلساتموردنیازتخصصیبحثشدازجملهکارگاهتخصصیزبان،کارگاه

تخصصینرمافزارمتلب،کارگاهتخصصینرمافزارحسابداریجلسهاعالمکردند.

فعالیتهای انجام شده در انجمن علمی اقتصاد
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معرفی انواع پایگاه های  نمایه شده جست وجوی مقاالت ومجالت:

مصاحبه با معاون پژوهشی تحصیالت تکمیلی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی: 
)14 ام بهمن ماه سال97(

گردآورنده: رقیه قلی زاده

مصاحبه با معاون پژوهشی تحصیالت تکمیلی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی: )14 ام بهمن ماه سال97(

درصد اشتراک نوع مقاله آدرس سایت نام پایگاه

رایگان فقطمقاالتعلمی
ISCپژوهشیو

www.Sid.ir جهاددانشگاهی

تا10تارایگان مقاالتعلمیپژوهشی
وعلمیترویجی

www.Mag.com سازمانمدارکواطالعات
ایران

روزی2مقالهرایگانازطرق
ایمیل

مقاالتهمایشی
وکنفرانسی

www.civilica.com سیویلیکا

رایگان علمیپژوهشیوترویجی
www.ensani.ir

www.noormags.ir انسانی)نورمگز(
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معرفی انواع مجالت ومقاالت:

)scopus( اسکوپوس

مجالتنمایهشدهدراسکوپوس)scopus(مجالتیهستندکهتقریباتمامیحیطههایعلومزیستی،علوممهندسی،علومپایه،علوم

 ISI Thomson مربوطبهموسسهWeb of science انسانی،علومپزشکی،فیزیکوشیمیرادربرمیگیردودرمقایسهباپایگاه

حدود20درصدپوششبیشتریازژورنالهاراداشتهاست.پایگاهScopusیکیازمحیطهایجستجوبرایمقاالتوژورنالهای

درحوزههایمختلفاستکهتوسطپایگاهعلمیالزویر)Elsevier(تهیهشدهاستیکپایگاهدادهبزرگوچندرشتهایازادبیات

بررسیشدهاستکهمجالتعلمی،کتابها،ومقاالتکنفرانسراشاملمیشودواطالعاتمفیدیراارائهمیدهدکهمیتواندبه

سرعتوبهآسانیکمکهایمالیویابرنامههایدیگرراانجامدهد.

مزایایچاپمقالهاسکوپوس

 •مجالتاسکوپوسScopusبرایدانشجویانومحققانتمامیرشتههاکهتمایلچاپمقالهدرنشریاتمعتبردارندمناسباست.با

توجهبهاینکهمجالتاسکوپوسبازهزمانیکوتاهوهمچنینهزینهکمترینسبتبهسایرمجالتدارند.

 •دانشجویانیکهتمایلبهApplyاپالیدردانشگاههایمعتبرخارجازکشورویامصاحبهدکتریدارندچاپدرمجالتاسکوپوس

Scopusبسیارمناسباست.

 •دانشجویانیکهتمایلبهدفاعازپایاننامهخوددارند،باپذیرشوچاپدرژورنالهایاسکوپوس1الی1,5نمرهازپایاننامهرا

براحتیمیتواننداخذنمایند.

 Web of Science  

 •پایگاهWeb Of Science )بهاختصارWOS(،توسطتامسونرویترزدرآمریکاتاسیسشدهاست.یکیازبزرگترینومٍوثرترین

پایگاهاطالعاتیوفهرستارجاعاتآکادمیکآنالینمحسوبمیشودکهمهمترینمجالت،ثبتاختراعات،متونعلومزیستیاز

منابعوبودیگردادههایعلمیجهانراشاملمیشودوامکانجستجواطالعاتبراساسشاخصهایمختلفعلمسنجیومولفه

هایمختلفچوننامکشور،موضوع،تاریخ،نامموسسهوبسیاریازمواردنظیرآنرادرهرزماندروبافساینسوجوددارد.

 •WOSبهدلیلپوششموضوعیکامل،ابزاریمناسببرایجستجواطالعاتدرتمامیرشتههابهخصوصموضوعاتبینرشتهای

است.دراینپایگاهتمامیمقاالتیکهچاپشده،مورداستنادقرارگرفتهوامکاندیدنرفرنسهایهرمقالهوجودداردبااینامکان

پژوهشگرباجستجويیکموضوعمیتواندبهمقاالتمرتبطدسترسیپیداکندکهاینامکانمختصبهپایگاهWOSمیباشد.

ISI چیست؟

موسسهاطالعاتعلمی)Information Scientific for Institute(بانکاطالعاتISIمرکزيبرايفهرستنمودنوپوششدادن

ISIثابت بهمنظورتبادلاطالعاتمیانپژوهشگرانمختلفمیباشد.شمارمجالت جامعمهمترینمجالتعلمیمنتشرهدردنیا

نیست.یکمجلهممکناستدریکزمان،ازمجالتISIمحسوبشود،امابهدلیلکاهشبارعلمی،بعداًازلیستمجالتISIکنار

گذاشتهشود.

مصاحبه با معاون پژوهشی تحصیالت تکمیلی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی: )14 ام بهمن ماه سال97(
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تبه بندی مجالت)مقاالت( بین المللی و داخلی از نظر اعتبار و امتیاز

ISI  بودن یک مجله را چگونه تعیین کنیم؟ 

بهترینراه،مراجعهبهسایتهایینظیرتامسوناست.زیراهمچنانکهگفتهشد،همتعدادمجالتزیاداستوهمISIمحسوبشدن

یکمجلهممکناستهمیشگینباشد.هرنشریهباهرامتیازعلمیدرکشورچاپشوداگرضریبتأثیرشصفرباشد،دراینپایگاه

قرارنمیگیرد.متأسفانه،درحالحاضرتمامینشریاتایرانیدارايضریبتأثیرصفربودهوجاییدراینپایگاهندارند

ISC  مقاالت

نظاماستناديعلومکشورهاياسالمی،نخستیننظامرتبهبندياستناديدرجمهورياسالمیایراناستکهتوسطمرکزمنطقهاي

اطالعرسانیعلوموفناوريشیرازتهیهشدهاست.پسازISI)پایگاهاستناديعلمی(واسکوپوسدرهلندISC)پایگاهاستنادي

علومجهاناسالم(سومینپایگاهاستناديبرايسنجشعملکردپژوهشیکشورهامحسوبمیشودکه57کشوردرآنمشارکت

دارند.



JCR  مقاالت

پایگاهJCRکهمخفف Reports citation Journalمیباشدوسالییکمرتبهتوسطسازمانبزرگ Thomson Reuters منتشر

میگردد،بهعنوانشاخصیبرايتوسعه،بررسیخصوصیات،وارزیابیمجالتدرزمینهيتحقیقاتعلمیواجتماعیدرسراسرجهان

کهدرپایگاهاطالعاتیISIنمایهشدهباشندتعریفشدهاست.

مقاالتموجوددرمجالتفهرستشدهدرJCRاکثراًمقاالتپژوهشیومروريهستند.سرمقاله،نامهها،مواردجدید،وخالصه

همایشهامعموالًدرشمارشمقالهمحاسبهنمیشوند.مجالتمنتشرشدهدرزبانهايغیرانگلیسیویازبانهاییباالفبايغیرالتین

ممکناستکمتردردسترسمحققاندرسراسرجهانقرارگیرندواینمسئلهمیتواندبررويالگوهاياستنادآنهااثربگذاردامادر

آنالیزهايمقایسهايمجالتبایدبهآنتوجهنمود.

مجالت بین المللی

اگربخواهیممجالتبیناللملیراازنظردرجهواعتباربررسیکنیم،بایستیتفاوتموسساتاصلینمایهکننده)ایندکس(مجالت

Thomson(رویترز تامسون شرکت از عبارتند مختلف علوم در المللی بین معتبر کننده ایندکس چهار کلی حالت در بدانیم. را

Reuters(،اسکوپوس)Scopus(،پایگاهاستنادیعلومجهاناسالم)ISC(ودرزمینهپزشکیهمپابمد)PubMed(مهمترین

ابزاربرایجستجویپایگاهدادههایآزاد)دیتابیس(مدالیناست.

مصاحبه با معاون پژوهشی تحصیالت تکمیلی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی: )14 ام بهمن ماه سال97(
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)ISI, WOS(مجالت تامسون

شرکتتامسونرویترز)Thomson Reuters(یکشرکتچندملیتیرسانههایگروهیاستکهزیرمجموعههاییداردکهیکیاز

اینزیرمجموعههاپایگاه Web of science میباشد،پایگاه)WebOfScience)WOSیکنمایهاستنادیعلمیاستکهتوسط

تامسونرویترزایجادشدهاستکهجستجویاستنادیجامعرافراهممیکند.بهصورتعامیانهومتداولمقاالتیکهدراینپایگاه

نمایهمیشوندبهمقاالتISIشهرتیافتهاند،WOSدونوعمجلهداردکهیکیدارایایمپکتفاکتوربودهودیگریبدونایمپکت

فاکتورهستند،بهمجالتیازWOSکهدارایایمپکتفاکتورهستندمجالتJCRگفتهمیشودوبهمجالتبدونایمپکتفاکتور،

مجالت ISI Listed گویند.

)Scopus(مجالت اسکوپوس

اسکوپوسیکیازنمایههایاستنادیمعتبروشناختهشدهاستکهاطالعاتکتابشناختیحدود25میلیونسندرادرخودجمعآوری

کردهاست.اسکوپوساطالعاتمحصوالتحدود5هزارناشرعلمیراازسراسرجهاندرخودجایدادهاست.درمجموعاسکوپوس

)Elsevier(یکیازمحصوالتالزویر)Scopus(اطالعات16هزاروپانصدمجلهعلمیپژوهشیرادرخودنمایهکردهاستاسکوپوس

استکهاستفادهازاطالعاتآننیازبهاشتراکوپرداختهزینهدارد.

ISC مجالت

پایگاهاستنادیعلومجهاناسالم)ISC(یکسامانهاطالعرسانیعلمیاستکهدرصددتجزیهوتحلیلمجالتعلمیکشورهای

اسالمیبراساسمعیارهایعلمسنجیمعتبراسالمیمیباشد.پسازتامسونواسکوپوس،ISC)پایگاهاستنادیعلومجهاناسالم(

سومینپایگاهاستنادیبرایسنجشعملکردپژوهشیکشورهامحسوبمیشودکه57کشوردرآنمشارکتدارند.

مجالت داخلی

درحالتکلیدرایرانسهنوعمجلهداریمکهاعتبارودرجهعلمیآنهاازسوییکیازسهارگانوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری،

وزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی،وحوزهعلمیهتعیینمیشودوبهترتیباعتبارعبارتنداز:

مجالت علمی- پژوهشی

مجالت علمی- پژوهشی

مجالت علمی- تخصصی

همایش ها و کنفرانس ها

مصاحبه با معاون پژوهشی تحصیالت تکمیلی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی: )14 ام بهمن ماه سال97(



انجمن علمی اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی

41

آقایدکترحسنزادهدرحالحاضردانشیاراقتصاددانشگاهمحققاردبیلیورئیسدانشکدهادبیاتوعلومانسانیهستند...تحلیلگر

سیاستاقتصادیباتجربهبیشاز10سالتحقیقاتیکهانجامدادندمتخصصدراقتصادکاربردیهستند.پسازاتمامکارشناسیارشد

ازدانشگاهتهران،درموسسهتحقیقاتاقتصادیتدبیرکارکردند.تاسال2007بهعنوانمدیراقتصادبینالمللیدرموسسهکارکردند.

درسال2007بهعنوانیکدانشجویدکترادانشگاهتربیتمدرسپذیرفتهشدند.بیشازدهپروژهسرمایهگذاریدولتیراطراحیو

اجراکردند،ازجملهموضوعاتمختلفمانندفساد،تجارتبینالملل،بازار،کارآفرینی،نرخارز.تحقیقایشوندردرجهاولبرطراحی

سیاستمتمرکزبودکهبهجمعآوریوتجزیهوتحلیلدادههاوهمچنینتفسیرنتایجبرایایجادسیاستموثرکهباعثایجادیک

رویکردقویاقتصادیواستراتژیکبرایتصمیمگیریدرسراسردولتشدهبود.ظرفیتقویایشونبرایارائهنتایجکیفیدرهدایت

گروهتحقیق،یکیازعواملمهمایشونبودکهبهعنوانمعاونپژوهشیارتقایافت.

درزمینهعلماقتصادراجعبهکشورهاییکهتوسعهپاییندارندتوضیحاتکاملیارائهکردندکهعلماقتصادلیدرنیستیعنیمنفعت

اقتصادیدرالویتاولنیست...

درسیستم بایدشفافیت کنیم تقویت باید را بخشخصوصی باشد، زیاد نباید دولت کهحجم میخوانیم را اینها اقتصاد علم در ما

اقتصادیباشدکهبایدبهشکلیاجراکنیمکهبههدفهابرسیمومشکالتحلشود.

مصاحبه با دکتر محمد حسن زاده رئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

مصاحبه با دکتر محمد حسن زاده رئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

توصیف مختصری از آقای دکتر محمد حسن زاده:
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 گزارش تهیه شده یکی از اعضای انجمن اقتصاد:

نحوه زمینه در را تحقیقاتخود ایشون

های شرکت دستورالعمل و احداث

گزارش و رسانیده انجام به بنیان دانش

قوانین و تئوری ابتدائا شامل  مراحل

بنیانسپسمدیریت شرکتهایدانش

اینشرکت از نهادها و  وحمایتدولت

هاونهایتًانحوهحضورعملیشرکتها

و بررسیشد.درخصوصمرحلهتئوری

در عنوانشده های بهسایت مراجعه با

آوری، جمع را اساسی مطالب منابع،

در مجهول سواالت و برداری یادداشت

شرکت عملی حضور و مدیریت زمینه

هاراطرحکردهوسپسدرمرحلهبعدبا

مراجعهبهپارکعلموفناوریمنطقهآزاد

نمونهموردیدرخصوص بهعنوان ارس

های شرکت شرایط فعالیت، های زمینه

هدف شرکت، ثبت فرآیند متقاضی،

و حمایت همچنین و شرکت ایجاد از

های شرکت از پارک و دولت تسهیالت

در یافت. ادامه تحقیقات بنیان دانش

مرحلهپایانیمراجعهحضوریبهشرکت

دانشبنیانتورالتاجنانوداشتند.

صنعتارسکهدرزمینهتولیدمحصوالت

ارس آزاد منطقه صنعتی فاز در نانو

گو و گفت و میباشد فعالیت به مشغول

فعالیت درخصوص مدیرعاملشرکت با

هاونقشمحصوالتنانودراقتصادایران

داشتند.

مصاحبه با دکتر محمد حسن زاده رئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
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دفاع اولین دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی:

موضوع :اثر آزاد سازی حساب سرمایه بر تعمیق مالی 

پدید آورنده: خانم بهناز ایوبی

استاد راهنما: دکتر هاتف حاضری

استاد مشاور: دکتر عبدالرحیم هاشمی دیزج

داور:دکتر محمد حسن زاده

تحصیالت تکمیلی: دکتر زهرا فتوره چی
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بازدید از شرکت تولید طنین پیک سبالن)بتا(

درتاریخ1397/11/28بادرخواستانجمنعلمیوبامساعدتوهمیاریدکترمحمدحسنزادهرئیسدانشکدهادبیاتوعلومانسانی

وهماهنگیایشانجلسهبازدیدعلمیازمجتمعتولیدیورزشیبتاانجامگرفت.مدیریتاینمجموعهآقایمهندسصفامهدیزاده

میباشند.دراینبازدیدهمهاعضایهئیتعلمیگروهاقتصادآقایاندکترمحمدحسنزاده،دکترعبدالرحیمهاشمی،دکترهاتف

حاضریوخانمدکترزهرافتورهچینیزحضورداشتندهمچنینهمۀاعضایانجمنعلمیازجملهدبیرانجمنعلمیخانمرقیهقلی

زاده،نائبدبیرخانمالهامعبدیاعضایاصلآقایسعیدساسانیانوخانمشهالموسویواعضایعلیالبدلآقایانپوریاحسین

زادهوشایانراستگوحضورداشتند.دعوتشدگانبهاینبازدیدهمهدانشجویانمقطعکارشناسیاقتصادوکارشناسیارشداقتصاد

دانشکدهادبیاتوعلومانسانیبودندکهتعداد36نفرازایندانشجویانحضورداشتند.حرکتبرایبازدیدرأسساعت15:30توسط

ازسویمهندس استقبالگرم با تولیدی بهمجتمع بازدیدکننده باورودمجموعه ازروبرویدانشکدهآغازشد. اتوبوسدانشگاه

مهدی زادهومهندستمجیدهمراهشد.مهندستمجیدازهمانابتدامسئولیتراهنماییومعرفیمجموعهتولیدیبهگروهبازدید

کنندگانرابهعهدهداشتند.ایشانمجموعهاقتصادرابهسالناولتولیدراهنماییکردهومواداولیهتولیدرامعرفیکردهونحوه

تبدیلمواداولیهبهالستیکراشرحدادندوسپسدرسالنبعدینحوهتهیهموادنیم-ساختهبانامبلیدرونحوهلمینتکردنآنهارا

توضیحدادند.درسالنبعدیدانشجویانهمراهباتوضیحاتمهندستمجیدبانحوهِگیج)قالبکردن(انواعتوپآشناشدند.درسالن

بعدینخپیچشدنتوپهامشاهدهشدومهندستمجیدعلتنخپیچشدنرااز15گرمتا45گرمرادراسکلتبندیوچسبیدن

الیهزیرین)بلیدر(ورویانیشرحدادند.درسالنبعدیبانامکرکسنحوهچسباندنرویههایورقیالستیکدردستگاههایپرس

مشاهدهشد.درسالنبعدینحوهپنلچینیوسپسپختهشدنپنلهادردستگاهپختوکندننایلنهایپنلهاکهازآنبعنوان

ضایعاتمخصوصتوپهایمغناطیسیاستفادهمیشود.درسالنبعدیبررویتوپهاوبادکردنآنهاانجاموسپسداخلباکس

برایتایماستراحتجهتتستپنچریوکنترلکیفیفرستادهمیشوند.بعدازآنتوپهاجهتبستهبندیوارسالبهبازارلیبل

زنیمیشوند.درسالندیگرنحوهبرشوچسباندنپنلهاهمبصورتچسبوپختوپرسودرسالنیدیگردوختتوسطچرخهای

دوختتوسطمهندستمجدیدبهدانشجویانوهئیتعلمیشرحدادهشد.بعدازاتماممعرفیسالنهایتولیدجلسهپرسشوپاسخ

باحضورآقایمهدیزادهآغازشد.ایشانسالتأسیسمجموعهراباحضوروزیرورزشسال1390اعالمکردند.وازتوسعهروزافزون

مجموعهخوددرطیاین8سالتوضیحاتیراارائهکردند.ایشانتولیدروزانهمجموعهرا14الی15هزارعددتوپبا300نفرپرسنل

اعالمکردند.ایشانتنوعتولیدرادرحدود70الی80مدلمختلفتوپفوتبال،والیبال،بسکتبالوغیرهاعالمکردند.

بازدید از شرکت تولید طنین پیک سبالن)بتا(
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ایشانبطورمیانگین65%تولیداتسال97راصادراتیاعالمکردند.بااعالممهندسمهدی زادهسال97بابزرگترینشرکتخرده

فروشیدَکتلون)DECATHLON(قرادادامضاءشد.ایشانازحمایتهایخانوادهخودبهخصوصپدرخوددرحمایتازخودشان

تقدیرکردند.ازبودجه ریزیبراساسپلنAوB براساستحریمهادرسالآتیسخنگفتندوچشماندازهایخودسخنگفتند.

ایشانهدفگذاریخوددربازاررادرجذبقسمتوسیعبازارباتولیدتوپ هایردهمیانیاعالمکردندتابتوانندافزایشدرفروش

داشتهباشند.ایشانموفقیتخودرادرتعیینحاشیهسودکمبرایمجموعهخود،درستعکسسایرتولیدکنندگاناعالمکردند.در

پایانآقایمهندسمهدی زادهبهرسمتشکربهتمامبازدیدکنندگاننفرییکتوپاهداکردند.سپسعکسیادگاریتوسطانجمن

علمیوهئیتعلمیگروهاقتصادیبامهندسصفامهدیزادهبهرسمیادبودگرفتهشد.وگروهبازدیدکنندهبهسمتدانشگاهراهی

شدند.

باتشکرازآقایدکترمحمدحسنزادهجهتهمکاریباانجمنعلمیجهتترتیباینبازدیدعلمیوآقایمهندسصفامهدیزاده

جهتقبولدرخواستبازدید.

بازدید از شرکت تولید طنین پیک سبالن)بتا(
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مصاحبه با یکی از کارآفرینان برتر اردبیل

گردآورنده: سعید ساسانیان 

باسالمخدمتحضرتعالیوآرزویتوفیقروزافزوندرزمینهکسبوکاروفعالیتشغلی

پرسشنامهزیرتوسطانجمنعلمیاقتصاددانشگاهمحققاردبیلیتهیهودرنشریهعلمیتوسعهاقتصادینیزبازتابخواهدداشت.

اعضایانجمنعلمیازحسنپذیرشدرخواستبازدیدعلمیازموسسهوبنگاهتولیدیشماکمالتشکروارادتمندیرادارد.

1.در ابتدا خوشحال می شویم که یک معرفی اجمالی از خود ارائه کنید.

2.جرقه شروع فعالیت چه زمانی در شما زده شد؟ قبل از شروع کدام کارآفرین را می شناختید و الگوی شخصیتی داشتید؟

3. آیا در خانواده خود کارآفرین دیگری نیز دارید که قبل از شما فعالیتی را آغاز کرده باشد؟آیا آنها نیز تا اندازه شما 

موفق بوده اند؟ 

مدیرعامل بعنوان که سالهستش 9 بازرگانی، مدیریت رشته التحصیل فارغ هستم مهدیزاده سراج صفا

شرکتطنینپیکسبالن،تولیدکنندهتوپهایورزشیبانامتجاریبتا،وهمچنین21سالنیزدرسمت

مدیرعاملگروهبازرگانیمهدیزادهمشغولفعالیتمیباشم.

جرقهفعالیتهایمنازهماندورانکودکیومدرسه،زمانیکهدرتعطیالتتابستاندرمغازهپدرممشغول

کارمیشدموبخشیازفروشمغازهبرعهدهمنبود.وازهمانزمانفکرورویاهایممدیریتکمپانیهای

بزرگیمانندآدیداس،نایکیبود.بیشترالگویمنالگوهایموفقومطرحجهانهمچونایالنماسکبودند.

پدربندهقدیمیترینفروشگاهلوازمورزشیدراستانرابرعهدهداشتهوداردوایشانهمدرشغلخود

موفقبودهاست.

مصاحبه با یکی از کارآفرینان برتر اردبیل
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4. علت عالقه شما به کارآفرینی و اینکه برای خودتان کسب و کار آغاز کنید و باعث ایجاد اشتغال در سطح کشور و منطقه 

زندگیتان شوید چه بود؟ 

5. از ایده پردازی تا تجاری سازی و موفقیت شما چقدر زمان صرف شده است و هزینه ای که در این راه صرف شد مدت بازگشت 

طوالنی را دربر داشت؟ 

7. در ابتدای کار چه مشکالتی برای شما ایجاد شد؟ چگونه از پس این مشکالت بر آمدید؟ 

8. آیا از عملکرد خود رضایت دارید؟ 

9. علت پیشرفت و انگیزه بدست آمده تا این مرحله از موفقیت را شرح دهید؟ 

6.برای شروع آیا سرمایه کافی در اختیارتان بود؟ اگر خیر از چه زمینه ای اقدام به کسب سرمایه های اولیه نمودید؟ 

بهنظرمنعالقهالزماستولیکافینیست.شایدعالقهکلمهمناسبیبرایموفقیتدرکارآفرینینباشد

بیشتردغدغهداشتنمهماست.ازدورانکودکیتمامفکروذکرمکاربودوعالقهودغدغهاینراداشتمکه

خودتولیدکنندهباشمومحصولیکهدستمردممیبینمکارمنباشد.

فعالیتهایمنبطوریهستشکهمدامدرحالایدهپردازیهستیموبهدنبالکسبموفقیتهاوپیشرفت

هایبیشتردرزمینهکاریخودوهیچگونهایستاییوجودندارهوبصورتمداومدرحالحرکتروبهجلو

هستیم.ومسلمًاهزینهایکهصرفکردهایممدتبازگشتطوالنیدربردارد.

مسلماقدمگذاشتندراینراهمشکالتوموانعخودشرادارد.ازاختصاصزمینبرایتولیدتامشکالت

مربوطبهگمرکوواردکردندستگاههایخطتولیدوخیلیمسائلدیگرکهدراینراههست.وقتیدغدغه

داشتهباشیدوعمیقًاازکارخودلذتببرید،تحملتمامموانع،عقبگردهاوناکامیهاآسانترخواهدبود.

درشرایطکنونیباتوجهبهتحریمها،تهیهمواداولیهکمیبامشکلمواجهشدهولیدرکلوضعیتمناسبی

داریموروندتولیدوصادراتروبهبهبوداست.

دغدغهمندبودنوعالقهداشتن،مطالعهوبررسیموفقیتهایدیگران،بررسیعواملشکستوپیروزی

کمپانیهایبزرگ،عاملپیشرفتهستشوبرداشتنهرگامموفقورسیدنبهپیروزیباعثانگیزهمضاعف

جهتادامهمسیراست.

بلهسرمایهاولیهازخانوادهبهمنمنتقلشدهاستوازهیچتسهیالتدولتیوبانکیاستفادهنکردهام.

مصاحبه با یکی از کارآفرینان برتر اردبیل
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10.وجه تمایز خود را با سایرین در همین زمینه شغلی در چه می دانید؟ 

11. نحوه همکاری شما با نهادها ) دولت، مجلس، شهرداری( و انتظارات متقابل از هم؟ 

12. نحوه همکاری شما با سایر بخش های خصوصی در چه زمینه ای است؟ 

13.آیا دوره های آموزشی بازاریابی را گذرانده اید؟ یا خود یک ایده پرداز در این زمینه هستید؟ 

14.نحوه همکاری خود با سرمایه گزاران )بورس، بیمه، بانکها، صاحبان سرمایه خصوصی( شرح دهید؟ 

15.نظر خود را در زمینه ایجاد بازارهای سرمایه به خصوص بورس های محلی را شرح دهید.

وجهتمایزاینهستشکهمدامدرحالمطالعهوایدهپردازیهستموهیچگاهاینعقیدهرانداشتمکهفقطیکهدف

رامشخصکنمودنبالرسیدنآنباشم.وبعدازرسیدنبهآندرهمانجایگاهبایستم.منهمیشهدنبالایدههای

جدید،کارهاینوهستمودریکجابندنمیشوموازحرکتنمیایستم.

باتوجهبهاینکهتاکنونحتییکریالهمازمنابعدولتیوتسهیالتبانکیاستفادهنکردهایمتعاملچندانیبا

...نهایت نهادهایدولتینداریم.دربخشهمکاریهممابهتعهدهایخوددرقبالمسائلمانندبیمهومالیاتو

همکاریروبامراجعزیربطداریموجزوواحدهاینمونههستیم.ازنهادهایدولتیانتظارکمکنداریمفقطانتظار

داریمقانونهابصورتیکشبهوبدونکارشناسیتصویبنشهوازتصمیماتاشتباهجلوگیریبشود.

ناماینبخشهاراببریدوبگوییدکهچگونهدریافتیدکهبایدباآنهابرایپیشرفتوآیندهبهتربایدتعاملداشته

باشید؟درزمینهفعالیتوحیطهشغلیخودهمکاریگستردهایبابخشهایخصوصیداریمولیدرزمینهسرمایه

گذارییاجذبسرمایهازبخشهایخصوصیهمکارینداریم.

بندهخودایدهپردازهستم.

همانطورکهاشارهکردمبدلیلعدماستفادهازمنابعدولتیوبانکیهیچگونههمکاریخاصیبابانکهاوبورس

نداریم.

....
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16.آیا در بورس پذیره نویسی شده اید؟ آیا با شرکتهای کارگزاری تامین سرمایه همکاری دارید؟ 

17.نحوه تعامل خود با رسانه ها و خبرگزاری ها را شرح دهید و بگویید آیا دولت برای شما در این زمینه مزیتی را تدارک دیده 

است؟ 

18.دروس مهم در کارآفرینی را بگویید؟ 

19.شیرین ترین و تلخ رین خاطره شما در راه موفقیت هایتان را بازگو کنید؟ 

درزمینهفعالیتوحیطهشغلیخودهمکاریگستردهایبابخشهایخصوصیداریمولیدرزمینهسرمایهگذاری

یاجذبسرمایهازبخشهایخصوصیهمکارینداریم.

واقعیتامرایناستکهرسانههاوخبرگزاریهایدولتیمطالبخودرابصورتگزینشیمنتشرمیکننودرآنها

تصمیماتجناحیوحزبیبیشترلحاظمیشود.بههمینخاطرهمکاریبارسانههایدولتیوصداوسیماازخط

قرمزهایماست.ولیبارسانههایمستقلوروزنامههایورزشیهمکاریخوبیداریموازآنهاهمحمایتمیکنیم.

درسمهمیکهدرکارآفرینیهستشکار،کاروکاراست،موفقیتفقطباپشتکاروخستگیناپذیربودندربرابر

کارکردنبهدستمیاد.

شیرینترینخاطرهمن،اشتغالجوانانشهرمهستشواینکهتوانستهامبرایمردمشهرواستانماشتغالایجاد

کنمومعیشتتعدادیجوانانراتامینکنمباعثخوشحالیمنهستشواینشیرینیکارمنهستش.درمورد

خاطرهتلخهمبایدبگمچیزیدرذهنمنیستواعتقادیبهثبتخاطرهتلخدرذهنمندارموبههمینجهتخاطره

تلخیندارم.

باتشکرفراوانبرایپاسخگوییبهسواالتانجمنواینکهوقتوزمانخودرادراختیارماقراردادید.همچنینتشکرگرموصمیمی
گروهاقتصادرابابتصدورمجوزبازدیدازموسسهوبنگاهتولیدیخدمتشمااعالممیداریم.

مصاحبه با یکی از کارآفرینان برتر اردبیل
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دروس ارائه شده دانشجویان کارشناسی و 
کارشناسی ارشد اقتصاد

گردآورنده: پویا حسین زاده

دروس ارائه شده دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد اقتصاد

دروس ارائه شده دوره کارشناسی ارشد ورودی 97  رشته اقتصاد نظری شامل اقتصادخرد،اقتصادکالن،موضوعاتانتخابیدر

اقتصاداسالمی،اقتصادسنجی،اقتصادپولی،موضوعاتانتخابیدراقتصاد،اقتصادبخشعمومی،اقتصادسنجیکاربردیوپایان

نامهمیباشد.

دروس ارائه شده دوره کارشناسی ارشد ورودی 97  رشته اقتصاد انرژی شاملاقتصادخرد،اقتصادکالن،اقتصادمنابعطبیعی،

اقتصادسنجی،اقتصادانرژی،اقتصادتوسعه،تجارتبینالملل،اقتصادایرانوپایاننامهمیباشد.

دروس ارائه شده دوره کارشناسی ارشد ورودی 97  رشته اقتصاد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی شامل اقتصادخرد،اقتصادکالن

،موضوعاتانتخابیدراقتصاد،اقتصادسنجی،اقتصادصنعتی،اقتصادتوسعه،اقتصادایران،برنامهریزیاقتصادیوپایاننامهمی

باشد.

دروس ارائه شده دوره کارشناسی ورودی 97 رشته اقتصاد شاملکلیاتعلماقتصاد،ریاضیاتبرایاقتصاد)1(،آماربرایاقتصاد

)1(،اصولحسابداری)1(،فارسیعمومی،زبانخارجهعمومی،عمومی-گروهمعارف،ریاضیاتبرایاقتصاد)2(،اقتصادخرد)1(،

اقتصادکالن)1(،آماربرایاقتصاد)2(،اصولومبانیاقتصاداسالمی،زبانانگلیسیتخصصی،عمومی-گروهمعارف،عمومی-گروه

معارف،اقتصادکالن)2(،اقتصادخرد)2(،سریاندیشههایمتفکریناسالمیوغربی،آشناییبافقهاقتصادی،مدیریتمالی

،اقتصادسنجی)1(،عمومی-گروهمعارف،تربیتبدنی)1(،اقتصادخرد)3(،اقتصادکالن)3(،اقتصادایران)1(،کلیاتوتاریخ

اقتصادی،نظریههایتوسعهاقتصادی،مبانیفلسفیوروششناسیاقتصاد،عمومی-گروهمعارف،تربیتبدنی)2(،نظریهیبازیها

وکاربردآندراقتصاد،اقتصادبخشعمومی)1(،پولوبانکداری،اقتصادایران)2(،سیاستهاوچالشهایاقتصادی،بازارسرمایه

اسالمی،الگویاسالمیایرانیپیشرفتواقتصادمقاومتی،تجارتبینالملل،اقتصادمالی،اقتصادکشاورزی،عمومی-گروهمعارف

،مالیهبرییالملل،اقتصادبخشعمومی2،نظامهایاقتصادی،حقوقتجارتاختیاری،خوشهاصلی،اختیاری،خوشهاصلی،

بانکداریاسالمی،اقتصادمنابعطبیعیومحیطزیست،عمومی-گروهمعارف،اقتصادسنجی2،اقتصادانرژی،اقتصادگردشگریو

میراثفرهنگی،ارزیابیاقتصادیطرحها،اقتصادایران3،برنامهریزیوبودجه،روشتحقیقدراقتصاد،اقتصادصنعتی،اختیاری

خوشهفرعی،اختیاریخوشهفرعیمیباشد.
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 معرفی گرایش های اقتصادی و کاربرد آن 
در مشاغل

گردآورنده: مهدی غالمی

 معرفی گرایش های اقتصادی و کاربرد آن در مشاغل

چرادربسیاریمناطقدنیاوایرانخودمانواحدهایخدماتیوتولیدیخردوکالنیوجوددارندکهبعدازچندیندههفعالیتو

تولیدتعطیلویاورشکستهمیشوندوازفعالیتبازمیایستندوواحدهایجدیدیجایآنهارامیگیرند؟علماقتصادبهچنین

سؤالیوسؤاالتمشابهدیگریپاسخمی دهد.

بهطورجامعومختصرهدفعلماقتصادوتعریفنهاییعلماقتصادبدینگونهاست:علماقتصاد،علمتخصیصبهینهمنابعاست.

منابعیکهکمیامحدودهستند.اینعلمدرمراکزآموزشعالیتحتعنوانرشتهعلوماقتصادیارائهمیشود.

درانتخابرشتهکنکورسراسریتمامیداوطلبینگروهآزمایشیتجربی،انسانیوریاضیقادربهانتخابرشتهاقتصادمیباشد.توجه

داشتهباشیدکهدرپذیرشبدونکنکورسراسری،تمامیداوطلبیندرکدرشتهمحلهایاقتصاددردورههایروزانه،شبانه،مجازی،

پردیسخودگرداندانشگاههاوموسساتآموزشعالی،دانشگاههاوموسساتغیرانتفاعیوواحدهایآموزشیدانشگاهپیامنور،

صرفابراساسسوابقتحصیلییامعدلکتبیدیپلمصورتخواهدپذیرفت.

درثبتنامبدونکنکوردانشگاهآزادباتوجهبهشرایطیکهدانشگاهآزادبرایتمامیمتقاضیانآساننمودهبهطورکلیشرطمعدل

راازروندثبتنامیخودحذفنمودهاستوتمامیمتقاضیانکهدرهریکازرشتههایریاضی،تجربی،انسانیتحصیلنمودهاند،

قادرخواهندبوددررشتهاقتصاددردانشگاهآزادتحصیلنمایند.بایداذعانداریمبهطورکلیتمامیمتقاضیانیکهخواهانانتخاب

رشتهاقتصاددرمقطعکارشناسیپیوستهدردانشگاهآزادمیباشند،میبایستمدرکدیپلموپیشدانشگاهیخودرادرمدرک

ثبتنامیخودلحاظنمایند.میبایستایننویدرابهتمامیمتقاضیانثبتنامبدونکنکورسراسری)صرفابراساسسوابقتحصیلی

(وثبتنامبدونکنکوردانشگاهآزادبدهیمکهمدارکتحصیلیفارغالتحصیلیآنانهیچتفاوتیبامتقاضیانیکهبراساسانتخاب

رشتهدردانشگاههایسراسریوآزادپذیرفتهشدهاندنمیباشد.)1(

رشتهاقتصاددرمقطعکارشناسیدارایشششاخهاقتصادنظری،بازرگانی،کشاورزی،پولوبانکداری،صنعتیوحملونقلاست

وداوطلبانهرسهگروهآزمایشیعلومریاضیوفنی،علومتجربیوعلومانسانیمیتواننداینرشتهراانتخابکنند.البتهبرای

داوطلبانعلومانسانیشاخهاقتصادنظریارائهنشدهاست.

تفاوتشاخههایمختلفاقتصاددرمقطعکارشناسیکمتراز03واحددرسیاستوچوندانشجویانمیتوانند9واحداختیاریخود

راازشاخهدیگرانتخابکنند،تفاوتقابلتوجهیبینشاخههایمختلفاینرشتهوجودندارد.بویژهاینکهبیندروستخصصیهر

شاخهنیزتشابههایبسیاریوجودداردبرایمثالازیازدهدرساختصاصیشاخهاقتصادپولوبانکداری،چهاردرسآنباشاخه

شرایط پذیرش بدون کنکور رشته اقتصاد
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اقتصادبازرگانیمشترکاست.بااینهمهبرایآشناییباشاخههایرشتهاقتصاد،بهمعرفیاجمالیآنهاپرداختهخواهدشد.شاخه

اقتصادنظری:هستهاصلیتئوریهایاقتصادیمثلاقتصادریاضیواقتصادسنجیدرشاخهاقتصادنظریمطالعهمیشود؛یعنی

اینشاخهبیشترجنبهانتزاعیوتئوریداردوتاکیدآنبررویتئوریهایریاضیاستودانشجویاقتصادنظریکمترپدیدههایی

ازقبیلتجارترامطالعهمیکند.

زبانخارجهتخصصی،اصولسازمانیومدیریت،حقوقتجارت،

اصول تحقیق، روش آمار، ریاضیات، شناسی، جامعه مبانی

اقتصاد خرد، اقتصاد ایران، اقتصادی جغرافیای حسابداری،

نظام اسالم، صدر اقتصاد فقهی مبانی بانکداری، و پول کالن،

هایاقتصادی،تجارتبینالملل،اقتصادتوسعه،اقتصادایران.

اقتصاد ریاضی، اقتصاد مدیریت، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد

اقتصاد اقتصادی، ریزی برنامه اقتصادی، عقاید تاریخ سنجی،

منابع.

صنعتی، حسابداری ها، شرکت حسابداری صنعتی، اقتصاد

اقتصادی، های طرح ارزیابی تولید، مدیریت منابع، اقتصاد

اقتصادسنجی،حقوقکاروروابطصنعتی،پژوهشعملیاتی.

که است اقتصاد کاربردی های شاخه از یکی بازرگانی اقتصاد

درآندانشجوباجنبههایتوصیفیوتحلیلیمدیریتتولید،

مالیات مقررات و قوانین آن، کاربردهای و بازاریابی مدیریت

شود. می آشنا حسابداری اصول و حسابرسی انواع ایران، در

و گیری تصمیم های مدل سری یک از استفاده با همچنین

رادرمسائلیکهیک تعیینخطمشیمطلوب متدهایکمی،

مدیرباآنمواجهمیشود،فرامیگیرد.

اقتصادمدیریت،روشهایمقداریدربازرگانی،مدیریتتولید،

ارزیابیطرحهایاقتصادی،حسابداریشرکتها،حسابداری

صنعتی،اصولبازاریابی،اصولبیمه،مدیریتمالی.

دانشجویاناینشاخه،اقتصادیراکهبهمحصوالتکشاورزی

بازار زیرا کنند. می مطالعه گردد، می باز زراعت و زمین و

موارد، از بسیاری در که این دلیل به کشاورزی محصوالت

پیوستگیتولیدرانداردهمچنینمتغیرهاییمثلآبوهواو

خاکدرآناثرعمدهایمیگذارد،بهمطالعهتخصصیوویژه

اینیازمنداست؛یعنیکارشناساقتصادیاینبخشبایدعالوه

برآشناییبااصولومبانیعلماقتصاد،بامسائلکشاورزیاز

قبیلتولیدکشاورزیوبازارهایمحصوالتکشاورزیآشنایی

داشتهباشد.

منابع، اقتصاد کشاورزی، سیاست و توسعه کشاورزی، اقتصاد

اقتصادسنجی،ارزیابیطرحهایاقتصادی،بازاریابیمحصوالت

پژوهش روستایی، شناسی جامعه مزرعه، مدیریت کشاورزی،

عملیاتی.

منابع، اقتصاد کشاورزی، سیاست و توسعه کشاورزی، اقتصاد

اقتصادسنجی،ارزیابیطرحهایاقتصادی،بازاریابیمحصوالت

پژوهش روستایی، شناسی جامعه مزرعه، مدیریت کشاورزی،

عملیاتی.

و داخلی های بانک عملکرد نحوه با شاخه این دانشجویان

خارجی،اسناداعتباریارزی،سیاستهایپولیومالیبه

واحدهای مشترک در همه شاخه های علوم اقتصادی :

شاخه اقتصاد نظری

دروس تخصصی اقتصاد نظری :

شاخه اقتصاد بازرگانی

دروس تخصصی اقتصاد بازرگانی :

شاخه اقتصاد کشاورزی

دروس تخصصی اقتصاد کشاورزی :

دروس تخصصی اقتصاد کشاورزی :

شاخه اقتصاد پول و بانکداری

 معرفی گرایش های اقتصادی و کاربرد آن در مشاغل
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خارجی، و داخلی های بانک عملکرد نحوه با شاخه این دانشجویان

ترین مهم عنوان به مالی و پولی های ارزی،سیاست اعتباری اسناد

صورت تحلیل و تجزیه چگونگی و اقتصادی تثبیت های سیاست

حسابهایمالیآشنامیشوند.

عنوانمهمترینسیاستهایتثبیتاقتصادیوچگونگیتجزیهو

تحلیلصورتحسابهایمالیآشنامیشوند.

دررشتهاقتصادبایدحافظهقویداشتتابتوانمفاهیمونظریههای

این دانشجویان و استادان گفته به که درحالی کرد. راحفظ متعدد

قوی ریاضی درس در باید چیز هر از بیش اقتصاد دانشجوی رشته،

اقتصاد دانشجوی گردد.همچنین موفق اینرشته در بتواند تا باشد

جامعه الفبای و بوده مند عالقه اجتماعی مباحث به که است الزم

شناسی،علومسیاسیوروانشناسیرابداندچوناقتصادیکحلقهاز

علوماجتماعیاستوزنجیرهعلوماجتماعینیزبههممرتبطاست.

درمقطعمتوسطه،کتاباقتصادتنهابرایدانشآموزانرشتهعلوم

دارد، کتابجنبهحفظی این مباحث وچون است ارائهشده انسانی

بسیاریازداوطلبانآزمونسراسریتصورمیکنندکهبرایموفقیت

و پولی های سیاست خارجی، بانکی عملیات داخلی، بانکی عملیات

مالی،بانکداریاسالمی،روشهایمقداریدربازرگانی،سازمانهای

پولیومالیبینالمللی،حسابداریشرکتها،تجزیهوتحلیلصورت

هایمالی،ارزیابیطرحهایاقتصادی،تامینمنابعمالیوبورساوراق

بهادار،مدیریتمالی.

بازار ساختار با واحد چند طی دانشجویان صنعتی اقتصاد شاخه در

صنعت،بازرگانیبینالمللی،منافعومضراتانحصار،سیاسترقابت،

منافعمصرفکننده،هزینههاوحقوقومقرراتکاریکهتنظیمکننده

روابطبینکارگرانوکارفرمایاناست،آشنامیشوند.

مفاهیم با دانشجویان نمودن آشنا گرایشی چنین تاسیس از هدف

و سنتی نقل و حمل روشهای نقل، و حمل اقتصادی های ویژگی و

مدرن،انتخابوسیلهارزیابیخدماتحملونقل،ارزشیابیطرحهاو

پروژههایحملونقلومواردیدیگرازایننوعوبررسینظریههای

اقتصادی نقلوتوسعه ارتباطیحملو ارائهشدهدرزمینه گوناگون

است.دراینگرایشهمچنیننکاتویژهایدرخصوصحملونقل

زمینی،دریایی،هوایی،خطوطولولههاینفتیموردبررسیقرارمی

گیرد.

شاخه اقتصاد کشاورزی

دروس تخصصی اقتصاد کشاورزی :

دروس تخصصی اقتصاد کشاورزی :

شاخه اقتصاد پول و بانکداری

شاخه اقتصاد پول و بانکداری

دروس تخصصی اقتصاد پول و بانکداری :

شاخه اقتصاد صنعتی

شاخه اقتصاد حمل و نقل

توانایی های الزم رشته اقتصاد :

را پایه و اولیه اطالعات بیشتر اقتصاد کارشناسی دوره دانشجویان

ازفارغ باشندکهپس انتظارداشته نباید نتیجه مطالعهمیکننددر

التحصیلیبهطورتخصصیوکاربردیفعالیتنمایندمگردانشجویانی

که را هایی تئوری و داشته بیشتری فعالیت و مطالعه خودشان که

های مدل توانند می یعنی گیرند. می نیز کار به کنند، می مطالعه

اقتصادینوشته،تجزیهوتحلیلکردهوپیشنهادهایتازهایبرایرفع

مشکالتاقتصادیموسسهوسازمانهایمختلفارائهدهند.البتهاین

بهآنمعنانیستکهدرحالحاضرفارغالتحصیالناینرشتهبازارکار

ندارندبلکهمیتواننددربخشهایمختلفوزارتاقتصادمثلبخش

مرکز و مرکزی بانک بودجه، و برنامه وزارتصنایع،سازمان مالیات،

التحصیالن فارغ اگر اینکهحتی همه از تر مهم و کنند فعالیت آمار

اقتصاددررشتهتخصصیخودفعالیتنکنند،بهدلیلداشتنذهنی

نگاه اقتصادی، مباحث و بامسائل آشناییصحیح و گر تحلیل و باز

کارشناسانهاینسبتبهجامعهوپیرامونخوددارندومیتواننددر

هرشغلوتجارتیموفقوکارآمدباشند.)2(

صاحبان که خدماتی و تولیدی و اقتصادی های طرح شروع برای

از که است ضروری و الزم هستند، سود دنبال به طبیعتَا سرمایه

استفادهشود فایدهطرح و هزینه برآورد برای اقتصادی کارشناسان

ویکیازمشاغلبسیارکاربردیدرگروهاقتصادمحسوبمیشود.

مقاطع در اقتصاد گرایشات بررسی به نشریه، آینده شمارگان در

کارشناسیارشدودکتریپرداختهخواهدشد.

موقعیت شغلی رشته اقتصاد در ایران :

منابع
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Is It Possible to Describe a 
Kuznets 
Curve for Health Outcomes?  
An Empirical Investigation 
Summary: In this study, we investigate the relationship between economic 

growth and health outcomes under the Kuznets curve (KC) hypothesis for 

60 developing countries during the period 1995 to 2010 using unbalanced 

panel data method and the health production function model. The results 

show that the turning points and shapes of the health Kuznets curve 

(HKC) change based on the kind of health proxy variables, suggesting 

that there is not a specific HKC for health outcomes. Thus, health policies 

need to be “customized” for each health indicator and not standardized. 

Moreover, based on these results, health policies that ignore the detrimen-

tal effects of pollution may not deliver the full realizable health gains that 

could be derived from higher socioeconomic levels. 

Key words: Developing countries, Economic growth, Health status, 

Kuznets curve.
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Is economic growth part of the solution rather than the cause of health problems? Gen-erally, it is assumed that health 

outcomes for a population improve when the economy grows (gains of growth); a higher level of income permits 

more access to consumption of higher quality of goods and services, better housing, and medical care services, which 

favorably influence the health status. In the recent decades, many theoretical and empirical studies have also con-

firmed a statistically significant and positive rela-tionship between economic growth and health status (for example, 

Lant Pritchett and Lawrence H. Summers 1996; Lata Gangadharan and Ma. Rebecca Valenzuela 2001). However, in 

line with economic growth, environmental quality tends to worsen, as greater output generates more pollution (the 

scale effect of growth; for such arguments, see for example, Gene M. Grossman and Alan B. Krueger 1995; Xundi 

Diao et al. 2009). Moreover, as income increases, there are more tendencies to the unhealthy and stressful lifestyle. 

More explicitly, as income increases, individuals may choose more adverse diets, faster cars, more alcohol consump-

tion, etc. (for such arguments, see for example, Victor R. Fuchs 1994; Bichaka Fayissa and Paulos Gutema 2005). 

Degrada-tions in the quality of environment and lifestyle are created by economic growth ad-versely affect the health 

status (losses of growth). Thus, it can be argued that, although economic growth has a positive effect on the health 

status, deteriorations in environ-mental quality and lifestyle could offset this gain, and this challenges the idea that, 

as income increases, health would always improve. These processes create questions about whether or not the general 

health status increases until economic growth reaches a certain point and then decreases while the growth continues. 
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Could a positive mon-otonic relationship between economic growth and health status delink after a 

certain point of income level? Is there a curve such as Kuznets curve (KC)/environmental Kuznets 

curve (EKC) for population health status? In fact, EKC (Grossman and Krue-ger 1995) hypothesized 

a relationship between environmental degradation and income per capita, which takes the form of an 

inverted-U, after Simon Kuznets (1955) who hypothesized an inverted-U for the relationship between a 

measure of inequality in the distribution of income and the level of income. If the health Kuznets curve 

(HKC) hypothesis is not rejected, it may be implied that, after a certain point of income, eco-nomic 

growth is a threat to the health status instead of means for health improvement. If we find that this 

argument has no empirical support, it may imply that health policies addressing development issues 

are effectively also addressing the environmental and healthy life style issues.

1. Related Literature Survey
There exists a large literature that has analyzed the relationship between economic growth and health 

outcomes. A number of previous studies in this literature have found statistically significant and neg-

ative income elasticity of infant mortality rate (Kala-nidhi Subbarao and Laura Raney 1995; Pritchett 

and Summers 1996; Alassane Drabo 2010). Similarly, researches on income elasticity of life expectancy 

at birth have shown that there is a positive relationship between increment income and life expec-tancy 

(Gangadharan and Valenzuela 2001). Most of these studies also control other factors that affect the 

health status such as, the accessibility of health services, popu-lation, and education levels. Generally, 

based on these studies, a positive link between economic growth and health status has been confirmed. 

However, recently, some re-searchers argue that, beyond some threshold level of growth, increasing in-

come may no longer lead to better health. In fact, it may lead to a stressful and unhealthy lifestyle that 

may adversely affect the health status. More explicitly, along with increasing in-come, individuals may 

prefer more detrimental diets, faster cars, more alcohol or cig-arette consumption, etc. (Fuchs 1994). 

In addition, economic growth through increas-ing production scale leads to increasing energy use and 

industrial waste, which wors-ens environment quality. Exposure to environmental degradation has also 

deleterious effects on physical health outcomes. For instance, although some studies in the pollu-tion 

emission and health status literature have found statistically significant and posi-tive relationship be-

tween various pollutants and infant mortality rate (Gangadharan and Valenzuela 2001; Maya Feder-

man and David Levine 2010), in other studies, a negative link between increment pollutants and life 

expectancy has been concluded (Douglas Coyle et al. 2003; Andrew W. Corria et al. 2013).  

Furthermore, in the framework of health production function literature, the link between econom-

ic growth/income and health status has been examined (James Thornton 2002; Fayissa and Gutema 

2005). Generally, socioeconomic factors are pos-itively but environmental and lifestyle factors are neg-

atively related to the health sta-tus. This main result can also enforce the thought that the degradations 

in environment and lifestyle are generated in line with economic growth may delink the increasing 
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where i = 1, 2, ..., N and t = 1, 2, ...., T denote country and time period, respectively.

In Equation (1), h
it
 refers to the health status in country i; y

1it
 is the economic growth level of country 

i; y
2it

 is health expenditure and sit is education levels (these variables are assumed as the vector of so-

cioeconomic factors); e
it
 and wit are the environmental degradation and lifestyle factors; ƿ and α, β, 

γ and δ are the constant and elasticities and ɛ
it
 is the error term.  

Equation (1) just indicates the effects of socioeconomic, environmental, and lifestyle factors on the 

health status. We also construct another empirical model to examine this hypothesis whether or not 

there is a KC for the health status. By adding (y
1it

)2 to Equation (1), which denotes the sustainability of 

economic growth in the sense of environment and health, we can examine what kinds of relationships 

exist between economic growth and health status. Equation (2) is defined as:

If αi1 > 0 and αi2 < 0, there will be an inverse U-shaped relationship between economic growth 

and health outcomes, but if αi1 < 0 and αi2 > 0, there will be a U-shaped link between them. 

ln(hit) = ƿi + αi1 ln(y1it) + αi2 ln(y1it)2 + αi3 ln(y2it) + βi ln(sit) + γi ln(eit) + δi ln(wit) + ɛit,

monotonic link between economic growth and health outcomes.

2. Analytical Framework
In this paper, we first employ the production function approach. Based on the theoret-ical health pro-

duction function at the micro level that was developed by Michael Grossman (1972), without losing 

the theoretical ground, we introduce a health produc-tion function at the macro level. The empirical 

aggregate health production function is given by: 



انجمن علمی اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی

57

3. Data and Methods

3.1 Variables and the Data

The data used in this paper are obtained from the World Development Indicators, com-piled by the 

World Bank (2014)1 and Global Information System on Alcohol and Health (GISAH) compiled by 

the World Health Organization (2014)2. Because the research goal is to include countries that are in 

the first stage of economic growth (countries with no/lax environmental policy, where  in line with 

economic growth, environmental quality tends to worsen rather than developed countries with strict 

environmental policy), and according to the data availability, there are total 60 coun-tries included in 

the analysis. 54% of countries come from the upper middle-income and 46% are lower middle-income. 

In this paper, to achieve consistent and robust re-sults, we use different proxy variables for the health 

status, environmental, and educa-tion level factors.  

The main health status proxy variables are life expectancy at birth, which is defined as the mean age 

at death of a fictitious generation subject to the mortality con-ditions of the period considered (Scott 

McDonald and Jennifer Roberts 2004, p. 8), and infant mortality, which defined as the number of in-

fant deaths before one year of age per 1000 live births. This proxy can be defended on the grounds that 

it offers an indicator of the current health status of the population through those most susceptible to 

deterioration in the general level of health within the population. However, it par-tially captures the 

“quality of health” dimension (McDonald and Roberts 2004, p. 9).  

Socioeconomic factors such as economic growth, education level, and health expenditure have been 

represented for the estimation through the GDP per capita (2005 constant USD), school enrollment 

for secondary and tertiary levels (% gross), and total (private and public) per capita health expenditure, 

respectively. A higher level of income permits more access to the consumption of higher quality of 

goods and services, better housing, and medical care services, which favorably affect the health status; 

due   society. A higher level of health expenditure leads to higher health status and positive coefficient 

expectation for health expenditure. The use of health expend-itures per capita may have an economet-

ric problem of multicollinearity that arises from the co-movement of health expenditures and GDP per 

capita. To reduce the pos-sible effects of multicollinearity, such as the research of Fayissa and Gutema 

(2005), we use the ratio of total health expenditure (y2) to GDP (y1). d(lny2/lnP(population)) = d(l-

ny2) - d(lnP), but the  growth of aggregate income could be approximated by popu-lation growth due 

1 World Bank. 2014. World Development Indicators.  

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/18237/9781464801631.pdf?sequence=1 (accessed January 09, 2014).  

2 World Health Organization. 2014. Global Information System on Alcohol and Health.  

http://www.who.int/substance_abuse/activities/gisah/en/ (accessed February 22, 2014). 
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to the stagnant nature of the economic performance; hence, d(lnP(population growth)) ≈ d(lny1) → d(l-

ny2/P) ≈ d(lny2) - d(lny1) = d(lny2/y1). The ratio substitutes the per capita expenditure in the health 

equations. to degradations in  the quality of environment and lifestyle conditions, the health status can 

decrease while the growth continues. Based on these scenarios, the coefficients of GDP per capita and 

square of GDP per capita are expected to be posi-tive and negative, respectively.

 Moreover, as more education gives the people more awareness about their own health status and of 

what preventive measures may increase their own health, there are expected positive coefficients for 

both education level proxy variables. Health ex-penditure is considered as a measure of availability of 

the health production facilities to a given

 Furthermore, there are two different environmental degradation proxy variables that are available for 

the analysis. The air pollutants for which their data are available are carbon dioxide (CO2) emissions 

(metric tons per capita) and particulate matter PM10 concentration country level (micrograms per cu-

bic meter). PM10 has health con-cern, as it is able to penetrate deep into the sensitive regions (thoracic 

or lower regions) of the respiratory tract (Euston Quah and Tay Liam Boon 2003). CO2 is responsible 

to 58.8% of greenhouse gas (GHG) emissions (Robert W. Bacon and Soma Bhattacharya 2007) and has 

also an adverse influence on health (Kakali Mukhopadhyay and Osmo Forssell 2005). Since air pollu-

tions cause health hazards, we expect negative coeffi-cients for these variables. 

The proxy variable for lifestyle factor subject to the availability of its data is alcohol per capita (15+) 

consumption. According to Jurgen Rehm (2011), alcohol con-sumption is recognized as an important 

risk factor for most chronic illnesses, such as diseases of the digestive system and cancer cirrhosis, 

as well as for accidents and vio-lent deaths. However, recent studies (for example, Robert A. Kloner 

and Sherief H. Rezkalla 2007) suggest that moderate consumption may have beneficial health effects. 

Thus, the net effect of alcohol consumption on health is uncertain. Although there are different proxy 

variables for lifestyle factors, such as smoking, the consumption of fast food, etc., the lack of data for 

the considered period of time and developing countries confined the study from using other lifestyle 

proxy variables. 

Before choosing the method for estimation, we are concerned with the fact that there are significant 

differences in many aspects (including geographical, social, and economic factors) among the devel-

oping countries; hence, it is not appropriate to as-sume parameter homogeneity, i.e., that all the slope 

coefficients are the same. The results of fixed effects tests (F and χ
2
 tests) also strongly reject the null 

hypothesis that individual effects are redundant. Therefore, in this paper for the estimation of panel 

data with individual effects, we employ two models: fixed and random effects models. The fixed and 

random effects models are based on the assumption that the intercept (an individual effect) varies in 

every country. On the one hand, the fixed effects model assumes time-independent effects for each 
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country with the need for controlling unob-served heterogeneity when it is constant over time. On 

the other hand, the random effects model is based on the assumption that the individual effects are 

randomly dis-tributed. In  other words, while the fixed effects model uses dummy variables on the as-

sumption that there is a correlation between the independent variables and the error term, the random 

effects model assumes that there is no correlation between the two (Damodar N. Gujarati 2003). The 

Hausman test will be used in choosing the estimation method between the fixed and random effects 

models. In this case, the null hypothesis is that a constant term is not related to independent variables. 

The fixed effects model will be selected if the null hypothesis is rejected, while the random effects mod-

el will be selected if it is not rejected. The results of the Hausman test show that the fixed effects model 

should be chosen over the random effects model. In addition, the corre-lation analysis shows that none 

of correlation coefficients between any two independ-ent variables exceed 0.6, demonstrating that the 

variables might not cause a severe multicollinearity problem (see Table 1).



سال اول، شماره دوم، اسفند ماه 97فصلنامه علمی-تخصصی دانشگاه محقق اردبیلیتوسعه اقتصادی

60

3.2 Results 

The results of fixed effects panel estimation of both equations are presented in Tables 2 and 3. The 

coefficient of GDP per capita is found to be statistically significant, sug-gesting that the variable favor-

ably influences the health status in Equation (1). The results suggest that 1% increment on GDP per 

capita can generate 0.04 to 0.06 per-centage improvement in life expectancy at birth and 0.66 to 0.73 

percentage reduction in infant mortality, respectively. A higher level of income allows a higher level 

of the health status. However, to answer the question of whether or not, in line with increas-ing GDP 

per capita, the improvement in the health status continues, we add the square of GDP per capita to 

Equation (2). The coefficients of GDP per capita and its square indicate that when we use life expec-

tancy at birth as a proxy variable for the health status; it first increases and then decreases after the 

turning point of $16,447.96 to $59,902.29 (2005 constant USD). On the other hand, there is an inverse 

U-shaped re-lationship between economic growth and health status. 

Furthermore, although the results of Equation (1) represent that GDP per capita has an inverse effect 

on infant mortality, in Equation (2), negative relationship between GDP per capita and infant mor-

tality occurs after the turning point of $25.80535 to $57.9435 (2005 constant USD). In other words, 

infant mortality first increases until the low levels of GDP per capita and then decreases, and there is 

a U-shaped relation-ship between GDP per capita and health status (in fact, an inverse U-shaped link 

be-tween GDP per capita and infant mortality). As a result, as seen like EKC, the null hypothesis that 

there is a KC for health outcomes is not rejected. According to our findings, the turning points and 

forms of the HKC change based on the type of the health status proxy variables and there is no specific 

HKC for health outcomes. 

Thus, health policies need to be “customized” for each health indicator, rather to be standardized. On 

the other hand, different health policies should be implemented for each health status indicator instead 

of the same or general health policies for all kinds of the health status indicators. When the turning 

points for life expectancy at birth and infant mortality compare to descriptive statistics - maximum 

(11,533.82), minimum (307.6060), and mean (2,597.357) of GDP per capita, all the existing devel-op-

ing countries have reached  the turning point of infant mortality, but the turning point of life expec-

tancy at birth is not still accessible for the considered countries.  In these countries, the current infant 

mortality and life expectancy are decreasing and increasing, respectively. Therefore, policymakers in 

the considered countries should focus more on policies to prevent decreasing life expectancy at birth 

in the future.
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Moreover, Tables 2 and 3 report that the coefficients of health expenditure (only the first cases of both 

equations and the third case of Equation (1) in Table 2 and except the fourth cases of both equations 

in Table 3), secondary and tertiary education levels, and alcohol consumption (except the first, second, 

and fourth cases of Equation (2) in Table 2 and except the second cases of both equations and the 

fourth case of Equation (1) in Table 3) have statistically positive impacts on the health status, suggest-

ing that a 1% improvement in health expenditure and school enrollment for secondary and ter-tiary 

levels would lead to 0.0059% to 0.0084%, 0.058% to 0.060%, and 0.019% to 0.020% increment in life ex-

pectancy, respectively, and 0.012% to 0.091%, 0.16% to 0.22%, and 0.10% to 0.11% reduction in infant 

mortality, respectively. A 1% incre-ment on per capita alcohol consumption can also create 0.0022% to 

0.0036% incre-ment in life expectancy and 0.015% to 0.029% reduction in infant mortality.

Furthermore, the tables indicate that an increase in CO2 emission and PM10 con-centration can con-

tribute to the reduction of the health status. The results represent that a 1% increment on CO2 and 

PM10 would lead to 0.011 to 0.013 and 0.008 to 0.025 percentage reductions in life expectancy at birth, 

respectively, and 0.054 to 0.065 and 0.08 to 0.14 percentage increments in infant mortality, respectively. 

In general, the estimates suggest that socioeconomic factors (such as GDP per capita, education lev-

els, and health expenditure, respectively) have stronger effects on the health status than CO2, PM10 

pollutants, and alcohol consumption, respectively. However, health policies that focus on just socio-

economic aspects and ignore the ad-verse impacts of the pollution may do little in efforts directed to 

improve the current health status of developing countries and also may not deliver the full realizable 

health gains that could be derived from higher socioeconomic levels. In fact, the results show that, 

in line with economic growth, whereas socioeconomic and lifestyle factors im-prove the health status 

only environmental factors (air pollution) through their prohib-itive effects on health lead to delink 

the positive monotonic relationship between eco-nomic growth and health status (life expectancy). 

Thus, it is necessary to employ en-vironmental protection policies to keep increasing the income and 

the health status simultaneously. 

It is significant to say that the lack of data on lifestyle factors, such as smoking and fast food consump-

tion hampers our objective. Data on alcohol consumption is also challenging, because it is related to 

cultural, ethical, and religion factors. A positive coefficient of alcohol consumption also represents 

more moderate consumption rather  than intensive. However, it is probable that using other proxy 

variables for lifestyle can change the sign of its coefficient. 

Finally, given that there is no single indicator or index that can capture the over-all aspects of a coun-

try’s health outcomes, it is not uncanny to obtain different shapes for HKC. Such an index will be 

useful for a definite result between economic growth and health status.
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4. Conclusion
In this paper, we first examine a health production function for developing countries in line with the Grossman the-

oretical model using socioeconomic, lifestyle, and envi-ronmental factors as inputs of the production function. We 

then explore whether or not there is a curve such as KC/EKC for population health outcomes. 

The results obtained from the fixed effects regression model suggest that, whereas socioeconomic and lifestyle factors 

improve the health status, only environ-mental factors (air pollution) have a prohibitive effect on health outcomes. 

Such a neg-ative impact on health leads to negate or diminish some of the health gains already derived by socioeco-

nomic and lifestyle factors, and by delinking positive monotonic relationship between economic growth and health 

outcome (life expectancy) creates a KC for the health status. These results are consistent with those of Gangadharan 

and Valenzuela (2001), Thornton (2002) and Drabo (2010), who found a negative effect of environmental degradation 

on health. However, our results show that there is no spe-cific HKC for health outcomes and the turning points and 

forms of the HKC change based on the type of proxy variables. Based on these results, general health policies for pop-

ulation health outcomes cannot be effective. Generally, health policies that ignore  the detrimental effects of pollution 

may not deliver the full realizable health gains that could be derived from higher socioeconomic levels. 

In conclusion, one of the ways this research can be extended is to use other health and environment indicators and 

compare the results for each indicator. The sec-ond way to extend this article is the use of other technical approach 

in order to confirm our idea. A third extension is to create a single indicator or index that could capture the overall 

qualitive and quantitative aspects of health status.
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آمارتیاسن،ترجمهحسینراغفر،انتشاراتکویر

با توسعه، باب در است کتابی آزادی " مثابه به  "توسعه

رویکردیمتفاوتدرچیستیآن.

 "ماهنوزدرجهانیبامحرومیت،مسکنتوظلمقابلتوجهی
بسرمیبریم. " 1

این بر غلبه شود. می اضافه مشکالت این به روز هر که

واستداللمیشود معرفی توسعه اصلی هاهدف دشورای

کهبهاینمنظوربایدبهنقشآزادیهاتوجهویژهاینمود.

آزادی ضد که است منابعی حذف توسعه، الزمه درواقع

هستند:فقروظلم،فرصتهایناچیزاقتصادی،محرومیت

نظاممنداجتماعیو...آمارتیاسنمعتقداستکهآزادیها

تنهاهدفاصلیتوسعهنیستندبلکهازابزارهایحیاتیآن

بهشمارمیروند.ایننقشابزاریرانمیتوانبهتاثیرات

آزادیدررشدناخالصملی،درآمدسرانهنیستندبلکهازابزارهایحیاتیآنبهشمارمیروند.ایننقشابزاریرانمیتوانبهتاثیرات

آزادیدررشدناخالصملی،درآمدسرانهوسایرعواملیکهعمومبهعنوانمولفههایآزادیمیشناسندمحدودکرد؛بلکهاینابزار

مهم،خودازاجزایاصلیتشکیلدهندهتوسعهبهشمارمیروند.

 "بدیهیاستکهثروتخیرینسیتکهمادرجستجویآنهستیم،چونثروتصرفابهخاطرچیزدیگریمفیداست " 2

طبقاینگفتهدرخواستماازدرآمدوثروتکهدرجهتبرخورداریازابزاریاستکهآزادیبیشتریبرایهدایتزندگیمطلوبما

فراهممیکند.

درادامهدرفصلاولکتاب،آزادیفردی،عنصراصلیتوسعهمعرفیمیشودوبهاهمیتاساسیآناعماز "وسیلهایبرایارزشیابی

 "وعاملیتعیینکنندهبرایابتکارفردیوکارآمدیاجتماعیپرداختهمیشود.

درفصلدومضمنپوششهدفوابزاراصلیتوسعه،پنجدستهآزادیابزاریمعرفیمیشود؛آزادیسیاسی،امکاناتاقتصادی،

ارتباطتنگاتنگیدارندوفرایندتوسعه بایکدیگر ابزاری، فرصتهایاجتماعی،تضمینوضوحشفافیتوتامینامنیتاینحقوق

شدیداتحتتاثیراینارتباطاتمیباشد.

معرفی کتاب توسعه به مثابه آزادی

معرفی کتاب توسعه به مثابه آزادی:

1-پیشگفتار-صفحه14
2-نقلقولازارسطودرابتدایکتابشNicomacheanEthics-فصل1صفحه29

گردآورنده: رقیه قلی زاده
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آمارتیاسندررابطهبانظریهجانرانزدربابتقدمهمیشگیآزادی،بیانمیکندکهمسئلهحقتقدمکاملنیست،بلکهاهمیتقائل

شدنبرایآزادیبهاندازهسایربهرهمندیهاست.آزادیهاعاملتوانمندیافرادهستندوافرادتوانمندهمدرزندگیخودوهمدر

دنیاییکهدرآنزندگیمیکنندتحوالتمثبتیایجادمیکنند.درواقعدراینکتاب،فقر،فقدانتوانمندیهاتعریفمیشودنه

کمبوددرآمد.البتهکمبوددرآمدخودازبانیانسلبتوانمندیاست.

دربخشهایدیگریازکتابیهبررسیشواهدوتئوریهاپیرامونبازار،حکومتهاوفرصتهایاجنماعیواهمیتمردمساالری

پرداختهمیشود.وجودنظامهایمردمساالربامدیریتمناسب،درپیشگیریازقحطیوبحرانهایدیگرالزامیاست.بحرانهای

غذایی،ناشیازکمبودتولیدنیستندوگذرازاینمشکلبزرگبخشمهمیازفرایندتوسعهبهمثابهآزادیمیباشد.

دررویکردمتفاوتاینکتابقدرتعاملیتزناندرارتقایبقایکودکانوکمکبهکاهشنرخباروریتشریحمیشودومطالعهپیرامون

نقشزنانراازمواردمعقولتلقیمیکندوبهفوریتاصالحآنتاکیدمیشود.دربابکنترلرشدجمعیتاینگونهاستداللمیشود

کهاینامرنهتنهابرایرشداقتصادیمفیداست؛بلکهعاملیاستتاثیرگذاربرآزادیزنانجواندرانتخابزندگیارزشمندشان.

درفصولپایانیکتاب،فرهنگوحقوقبشر،انتخاباجتماعیورفتارفردیبررسیمیشود.ودرآخرینفصلآمارتیاسنبیانمی

کندما،خودمان،مسئولیتتوسعهوتغییرجهانیکهدرآنهستیمرابرعهدهداریم.درادامهآزادیراشرطالزموکافیمسئولیت

پذیریتلقیمیکند.

اینکتاببانثرروانوسلیسبااینشعرازویلیامکاویربهپایانمیرسد:

هزارافسانهجلوهیآزادیست،

برده،ولوخرسند،چهداندکهچیست.

معرفی کتاب توسعه به مثابه آزادی




