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 اسالمي ايران براي عادالنه اقتصادي توسعه مناسب راهبرد بررسي
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 ناصر جهانيان نام و نام خانوادگي:

 شعبانياحمد دكتر  ناظر طرح پژوهشي: ريزيموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه كارفرما:
 31/03/1389 تاريخ پايان پروژه: 01/09/1386 شروع پروژه:تاريخ  -1-3
 

 مدارك موجود: -2

 )Wordنسخه ديجيتال (            گزارش نهايي مكتوب            
 )PDFنسخه ديجيتال (           

 )Wordنسخه ديجيتال (            مقاله            
 )PDFنسخه ديجيتال (           

 

 پژوهش: كليات طرح -3
 بررسي راهبرد مناسب توسعه اقتصادي عادالنه براي ايران اسالمي: عنوان  
 :نيازي تمام آحاد جامعه اسالمي، طراحي سازوكارهاي توسعه اقتصادي به دليل اهميت مقوله توسعه و بي مساله تحقيق

 عادالنه از اهميت بااليي برخوردار است.
 و ارائه راهكارها و  محور از منظر علم اقتصاد و مكتب اقتصادي اسالمعدالتاين تحقيق به دنبال بررسي رشد  :هدف

 است.  هايي به منظور رشد عادالنه كشور ايرانسياست
 قلمرو زماني: - 
 ايران :قلمرو مكاني 
 :توصيفي -تحليلي روش تحقيق 
 :مدل مورد استفاده - 
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 :خالصه فصول  

اقتصادي،  راهبردهاي توسعهسي مفاهيم و تعاريف توسعه اقتصادي، رربه ب» كليات و مفاهيم« فصل اول با عنوان -
خصوص عدالت پرداخته  اقتصادي و تعريف مباني ارزشي اسالم در هها در توسعنقش ارزشالگوهاي توسعه اقتصادي، 

 .است
را در  اقتصاديتوسعه  مباني ارزشي اسالم در زمينهنام دارد، » مباني ارزشي اسالم در توسعه اقتصادي«فصل دوم كه  -

 در زمينهو الگوهاي رفتاري  باورها، معيارهاي اخالقياست.  دادهمورد بررسي قرار و فقه بررسي  سه سطح عقيده، اخالق
 دهند.دايي محور مباحث اين فصل را تشكيل ميزابري، و فقر، كاهش نابراقتصاديرشد 

ارد، نهادهاي مناسب براي توسعه ايران اسالمي را نام د» الزامات نهادي راهبرد مناسب ايران اسالمي«صل سوم كه ف -
نهادهاي رسمي و غيررسمي  دهد.هاي اسالمي ارائه شده در فصل دوم است را مورد بررسي قرار ميكه برگرفته از ارزش

احترام به قراردادها، مالكيت مختلط، قراردادهاي اشتغال، آموزش و پرورش، دولت مسئول، جامعه مدني  مختلفي مانند
 فصل مورد بررسي قرار گرفته است. متعهد و نهادهاي اقتصادي در اين

به نقد راهبردهاي پولي، » نقد راهبردهاي توسعه اقتصادي از منظر عدالت اقتصادي اسالم« فصل چهارم نيز با عنوان -
صورت گرفته از منظر شدن، انقالب سبز، توزيع مجدد و سوسياليستي پرداخته است. اين بررسي و نقد اقتصاد باز، صنعتي

عقالنيت، ميزان مشاركت اي صورت گرفته است كه عبارتند از: گانهعدالت اقتصادي اسالم، بر پايه مفاهيم و مقوالت پنج
 افراد، توزيع در نظام بازار، بازتوزيع در نظام تامين اجتماعي، هدايت و مديريت دولتي.

تفكيك  مزمن و گذرا طبقهبه دو  را فقردر ابتدا نام دارد، » قرانقد راهبردهاي رشد عادالنه موافق ف«كه  فصل پنجم -
 .اده استو مورد نقد قرار د را ارائهده و سپس راهبردهاي توسعه طراحي شده براي مقابله با هر كدام از انواع فقر نمو

كه در زمينه مقابله با راهبردهاي حداكثر نمودن رشد، سرمايه انساني، تابع توليد و اقتصاد سياسي، راهبردهايي هستند 
ن مصرف نيز از راهبردهاي اند. در مقابل، راهبردهاي ثبات جريان درآمد و ثبات جريافقر دائمي مورد بررسي قرار گرفته

 طبقه مقابله با فقر موقت مورد ارزيابي و نقد قرار گرفته است.
هاي برنامه تاثير به بررسي» رشد عادالنههاي توسعه اقتصادي ايران از منظر بررسي برنامه« فصل ششم با عنوان -

هاي توسعه پس از انقالب بر رشد، كاهش نابرابري و فقرزدايي با استفاده از شاخصهاي عمراني قبل از انقالب و برنامه
دهد كه ها نشان ميبررسي هاي اقتصادي پرداخته است.درآمد ملي، درآمد سرانه، ضريب جيني و ديگر شاخص

 اند.از انقالب از نظر رشد اقتصادي و بهبود توزيع درآمد، دستاوردهاي بهتري داشته هاي پسبرنامه
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به ارائه معيارهاي انتخاب » شناسي اقتصاد ايران از منظر عدالت اقتصادي اسالمآسيب« فصل هفتم نيز تحت عنوان -

ايران، ضروري است تا درجه  در طراحي راهبرد توسعه مناسب برايراهبرد مناسب براي توسعه ايران پرداخته است. 
وري، درجه اهميت مردم و نقش اهميت انباشت سرمايه فيزيكي، درجه اهميت انباشت سرمايه انساني، درجه اهميت بهره

درجه اهميت كاهش نابرابري و درجه اهميت فقرزدائي مورد آزادي، درجه اهميت دولت و نقش آن در فرايند توسعه، 
توان به بررسي عملكرد اقتصادي ايران ها، ميهايي براي هر يك از اين مولفهنظر گرفتن شاخصمالحظه قرار گيرند. با در 
 از منظر عدالت پرداخت. 

به طراحي و ارائه راهبرد توسعه اقتصادي مطلوب و متناسب با ، »اسالمي راهبرد مناسب ايران« با عنوانفصل هشتم  -
فزايش هاي كاهش نابرابري و فقر و اوري، سياستهاي افزايش بهرهسياستدر اين برنامه، . پردازدميشرايط ايران 

 مشاركت مردم به طور ويژه مورد تاكيد قرار گرفته است. 
 :نتايج  

 به بار خواهد آورد.اسالمي كه رشد پايدار عادالنه را براي كشور ايران  اقتصادي هايارائه راهبردها و سياست -

هاي هاي توزيع و سياستهاي رشد اقتصادي، سياستفقر در قالب سياست تركيب راهكارهاي اسالم براي حل مشكل -
 فقرزدايي.

 واژگان كليدي: -4

 ، توسعه اقتصادي عادالنهراهبردهاي توسعه اقتصادي، رشد اقتصادي، كاهش نابرابري، فقرزدايي
Economic Development Strategy, Economic growth, Reduce inequalities, Poverty reduction, 
Justly economic development

 

 هاي سياستي قابل استخراج از طرح:توصيه -5

هاي پيشنهادي براي طراحي راهبرد توسعه اقتصادي در ايران است كه در باال به توصيه سياستي اصلي طرح، همان سياست
 طرح وجود دارد. اصلي در متن نيز هااختصار بيان شد و شرح دقيق آن

 

 


