


 
 

 

 

   



 
 

 چکیده مقاالت نخستین همایش

  تولید، توزیع درآمد و عدالت اقتصادي
  

  

  

  

 

  برگزار کننده
  دانشگاه سمنان

  دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداري
  

  

  

  سمنان -1392اسفندماه  14

  نمایه شده است. ISCاین همایش در سایت

 



 
 

همایشحامیان فهرست   

 
 جمهوري اسالمی ایران

 وزارت امور اقتصادي و دارایی
استان سمنانامور اقتصادي و دارایی سازمان   

  استان سمنان مدیریت شعب بانک تجارت

 
 شرکت الگانت

  

  سپه استان سمنانمدیریت شعب بانک 

 
استان سمنان بیمه ایران  

 



 
 

 

  دبیر علمی همایش:
  )اقتصاد دانشگاه سمنان اسمعیل ابونوري ( عضو هیات علمی بخشپروفسور 

  

  دبیر اجرایی همایش:
  )دانشگاه سمنان اقتصادبخش  دکتر مجید مداح ( عضو هیات علمی 

  

  اعضاي کمیته علمی همایش:
-استاد اقتصاد، بخش اقتصاد دانشگاه مازندران، بابلسر دکتر احمد جعفري صمیمی:

  ایران.
  ایران.-استاد اقتصاد، دانشگاه تهران، تهراندکتر محسن مهرآرا: 

قائم مقام مؤسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان  دانشیار اقتصاد،دکتر غالمعلی فرجادي: 
  . ایران-، تهرانمدیریت و برنامه ریزي

 ایران-تهران دانشگاه صنعتی شریف، اقتصاد، دانشیاردکترغالمرضا کشاورزحداد: 

  ایران.-دانشیار اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا، همدان مهرگان: دکتر نادر
  ایران.-دانشیار اقتصاد، بخش اقتصاد دانشگاه مازندران، بابلسر دکتر سعید راسخی:

استاد اقتصادسنجی و آماراجتماعی، بخش اقتصاد دانشگاه  دکتر اسمعیل ابونوري:
  ایران.-سمنان، سمنان

  ایران.-تصاد، بخش اقتصاد دانشگاه سمنان، سمناناستادیار اق دکترعلیرضا عرفانی:
  .ایران-سمنان سمنان، دانشگاه اقتصاد بخش اقتصاد، استادیار :دکتر مجید مداح

  ایران.-استادیار اقتصاد، بخش اقتصاد دانشگاه سمنان، سمناندکتر رحمان سعادت: 
 ایران-سمنانتصاد دانشگاه سمنان، استادیار اقتصاد، بخش اق دکتر میکائیل عظیمی:



 
 

  گزارش دبیر علمی همایش:
 تولید، توزیع درآمد و عدالت اقتصاديموجب افتخار است تا نخستین همایش ملی 

با مشارکت اساتید، اندیشمندان، پژوهشگران و  1392اسفند ماه  14چهارشنبه 
کارآفرینان کشور در دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداري دانشگاه سمنان برگزار 
میگردد. امید است تا اساسی ترین پرسشهاي مطرح در اقتصاد ایران بویژه در زمینه 

افزایی در این همایش   اندیشی و هم  مطرح و با همتولید، توزیع درآمد و عدالت اقتصادي 
گامی در راستاي افزایش عدالت (برابري برابرها) برداشته شود. به استحضار میرسان 

چکیده پذیرش و در مجموعه چکیده  61مقاله دریافت شد که از این تعداد  124تعداد 
مقاله پذیرش  44 مقاالت منتشر شده است. از میان مقاالت کامل دریافت شده تعداد

 26شد که بصورت مجموعه مقاالت بر دیسکت ثبت گشته است.  از میان این مقاالت 
پنل موازي و بقیه بصورت پوستر در محل دانشکده  4مقاله جهت ارایه سخنرانی در 

  گزینش شده است.
 چکیده پذیرش شده بر حسب مرتبه علمی 61توزیع نویسندگان 

 8 استاد
 5 دانشیار
 27 استادیار

 17 دانشجوي دکتري
 33 کارشناس ارشد

 24 دانشجوي کارشناسی ارشد
 3 کارشناس

 توزیع بر حسب جنسیت

 48 زن
 69 مرد

  اسامی دانشگاه ها بر حسب نویسندگان:   
دانشگاه اصفهان، دانشگاه تبریز، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه سمنان، دانشگاه 

تهران، دانشگاه مازندران، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه 
یزد، دانشگاه  ایالم، دانشگاه ارومیه، دانشگاه شیراز، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشگاه



 
 

 دانشگاه نورآبادان، پیام عالمه طباطبایی تهران، دانشگاه مفید،  دانشگاه کاشان.  دانشگاه
بروجرد، دانشگاه آزاد   مرکز نور پیام دانشگاه دامغان، ورن پیام دانشگاه تهران، نور پیام

اسالمی واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسالمی شیراز، 
دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزي، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد اسالمشهر، دانشگاه آزاد واحد اسالمی واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد 
خمینی شهر، دانشگاه آزاد سمنان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان، دانشگاه ازاد 
  اسالمی واحد علوم تحقیقات یزد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات خوزستان،

همایش را با هاي برگزاري این  کاستی با کمال تشکر از حضور همه شما، لطفاً
  ارشاد و راهنمایی خود یادآوري نمایید تا از آنها در مراحل بعد کم گردد.

  
  دبیرعلمی همایش

  دکتر اسمعیل ابونوري
  (استاد اقتصادسنجی و آماراجتماعی دانشگاه سمنان)

e.abounoori@profs.semnan.ac.ir 
  



 
 

:دبیر اجرایی همایشپیام   
ها در کشورهاي مختلف است که در ها یکی از اهداف دولترهایی ار فقر و محرومیت

هاي گذشته در اقتصاد ایران هاي توسعه در سالهایی در قالب برنامهاین راستا تالش
انجام شده است. ضرورت توجه به موضوع فقر، نابرابري، تالش براي رفع آن و برقراري 

شود که  بدانیم در روایات فروانی فقر، امري نامطلوب اجتماعی وقتی نمایان میعدالت 
معرفی شده و در بیان ارزشمندي از حضرت علی (ع) آمده است: فقر پیامدهایی چون 
ضعف یقین، نقصان عقل، رقیق شدن دین و کاهش شرم و حیا در چهره را به همراه 

هاي فرهنگی و اجتماعی جامعه را قر بنیانتوان گفت: وجود فدارد که بر این اساس می
هاي اجتماعی به همراه دارد. از سوي دیگر وجود فقر و نابرابري، کند و آسیبتخریب می

وري و استفادة مطلوب توان مادي و ذهنی نیروي کار را تنزّل داده و موجب کاهش بهره
هایی جهت ذ سیاستشود و همچنین دولت را وادار به اتّخاهاي اقتصادي میاز فرصت

هاي توزیعی مناسب از کند. رهایی از فقر نیازمند اتّخاذ سیاستکاهش فقر و نداري می
باشد. اهمیت این  سوي دولت است که مسئول برقراري رفاه و عدالت در جامعه می

موضوع موجب شد تا از حدود دو سال پیش به پیشنهاد گروه اقتصاد، دانشکدة اقتصاد، 
وم اداري در پی برگزاري اولین همایش توزیع درآمد، فقر و عدالت اقتصادي مدیریت و عل

باشد.در این راستا اقدامات اولیه شامل اطالع رسانی از طریق چاپ پوستر، راه اندازي 
هاي اجرایی و علمی همایش انجام شد که در پی آن مقاالت سایت، نشکیل کمیته

هاي ها و دستگاهظران اقتصادي دانشگاهارزشمندي از اساتید، کارشناسان و صاحب ن
دانم از استاد ارجمندم جناب جا الزم میاجرایی به دبیرخانۀ همایش واصل شد. در این

آقاي پروفسور اسمعیل ابونوري که زحمت دبیر علمی همایش را پذیرفتند و با تدارك 
ال فراهم یک پروسۀ کامالً علمی، زمینۀ برگزاري چنین همایشی را در سطح کیفی با

کردند، تشکّر کنم. از داوران محترم علمی مقاالت که در فرآیند داوري مقاالت قبول 
کنم. ضمن خوشا مدگویی به تمامی شرکت کنندگان در زحمت کردند، نیز تشکّر می

دانم، از ریاست محترم دانشگاه جناب آقاي پروفسور علی این همایش در پایان الزم می
کنند، ز برگزاري چنین رویدادهاي علمی در دانشگاه حمایت میخیرالدین که همواره ا

ویژه معاونت تقدیر و تشکّر کنم. همچنین از همکاري و همراهی هیأت رئیسۀ محترم به
محترم پژوهشی و معاونت محترم مالی و اداري دانشگاه، مدیران ارجمند دانشگاه، 



 
 

اعضاي  ت رئیسۀ دانشکده،ویژه هیأهمکاران گرانقدرم در کمیتۀ اجرایی همایش به
شامل حامیان مالی همایش کارکنان محترم دانشکده، هاي دانشگاه،  کمیته همایش

مدیریت ، )استان سمنانامور اقتصادي و دارایی  سازمان(امور اقتصادي و دارایی وزارت
 بیمه ایران ،مدیریت شعب بانک سپه استان سمنان استان سمنان،شعب بانک تجارت 

 آقاي اسماعیل شجاعی در طرّاحی جلد و پوستر همایش ،و شرکت الگانت استان سمنان
اي هوارم یافتهامید. سرکار خانم محبوبه فراهتی در دبیرخانۀ همایش سپاسگزارم و

هاي اقتصادي مناسب در جهت کاهش فقر و خاذ سیاستپژوهشی این همایش ملّی در اتّ
ت توزیع درآمد در منجر به بهبود وضعیؤثر باشد و برقراري عدالت اقتصادي در جامعه م

 کشور شود.    

                                  

  دکتر مجید مداح 
  ت و علوم اداري و دبیر اجرایی همایشرییس دانشکدة اقتصاد، مدیری

    1392اسفند ماه 

 



      
  
 
 

 
 

 

 فهرست

فامیل نحستین نویسنده مقاالت پذیرش شده به ترتیب حروف الفباي نام 
  فهرست شده است:

 تجارت، رشد اقتصادي و نابرابري توزیع درآمد (مورد کشور ایران)-1
دانش فرشید سلیمی(ارومیه)،  اسالمی واحد استاد یار هیئت علمی دانشگاه آزادطاهره آخوند زاده(

(نویسنده  غربی آذربایجان علوم و تحقیقات اقتصاد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد آموخته کارشناسی ارشد
  مسئول))

  طالق و بیکاري از حاصل فقر ارتباط-2
دانشجوي مسعود مهاجري(استادیار اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر تقی ابراهیمی ساالري(

دانشجوي کارشناسی ارشد اقتصاددانشگاه فائزه دلدار(دانشگاه فردوسی)،  کارشناسی ارشد اقتصاد،
  فردوسی)

 مناطق تفکیک به ایران در خانوارها انرژي مصرف توزیع نابرابري ارزیابی-3
  روستایی و شهري

سمیه )، استاد اقتصاد سنجی و آماراجتماعی، بخش اقتصاد دانشگاه سمنان(دکتر اسمعیل ابونوري
  )کارشناس ارشد علوم اقتصادي، دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزکوه(کریمی

 درآمد در ایراناثر ساختار اشتغال بر توزیع -4
(نویسنده  استاد اقتصاد سنجی و آماراجتماعی، بخش اقتصاد دانشگاه سمنان(دکتر اسمعیل ابونوري

  )دانشجوي دکتراي علوم اقتصادي، بخش اقتصاد دانشگاه سمنان(محبوبه فراهتیمسئول))، 

  1348-87 دوره در ایران در اقتصادي رشد و درآمد توزیع رابطه بررسی-5
)، زهرا (نویسنده مسئول)دانشجوي کارشناسی ارشد علوم اقتصادي، دانشگاه فردوسیاحمدي(فاطمه 

مهسا شهابی کاسب )، دانشجوي کارشناسی ارشد علوم اقتصادي، دانشگاه فردوسیزادگان ( تقی
 )دانشجوي کارشناسی ارشد علوم اقتصادي، دانشگاه فردوسی(



      
  
 
 

 
 

 ایران شهري مناطق در درآمد توزیع نابرابري بر مختلف درآمدي منابع تأثیر-6
)1387(  

استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز (نویسنده مسئول))، دکتراحمد اسد زاده(
کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه میترا اللهی محمود علیلو(

  تبریز)

  درآمدي در ایراناقتصاد سایه و نابرابري -7
تبریز(نویسنده مسئول))،  دانشگاه وبازرگانی اقتصاد، مدیریت استادیاردانشکدهدکتر احمد اسدزاده(

 کارشناس ارشد علوم اقتصادي)زهرا جلیلی(

  1370-1387 ایران در درآمد توزیع بر موثر عوامل بررسی-8
محمد رضا بهروز ، استادیار دانشکده اقتصاد مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز) دکتر احمد اسدزاده (

دانشجوي علیرضا جلیلی مرند (، دانشجوي کارشناسی ارشد اقتصاد؛ دانشگاه تبریز) ( داش تان
  دکتراي علوم اقتصادي، دانشگاه تبریز)

 ابران در پول تقاضاي تابع بر سهام قیمت شاخص و درآمد توزیع اثر بررسی-9
 )1370-1390 زمانی دوره طی(

استادیار دکتر علیرضا جرجرزاده(آبادان)، استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نوردکتر علیرضا اقبالی(
کارشناس ارشد سهیال مجدمی(گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات خوزستان)، 

  ))(نویسنده مسئولو تحقیقات خوزستان  علوم اقتصادي دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم

  ایران در تجاري هاي سیکل و درآمد نابرابري-10
استادیار گروه اقتصاد علیرضا جرجر زاده ((استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور)،  علیرضا اقبالی

دانشگاه  کارشناس ارشد توسعه و برنامه ریزي اقتصاديکیانی ( معصومهدانشگاه آزاد اسالمی اهواز)، 
  آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات خوزستان(نویسنده مسئول))

 ایران روستایی و شهري مناطق در نابرابري بر تجاري هاي تأثیرسیکل-11
استادیار گروه اقتصاد علیرضا جرجر زاده(استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور)، علیرضا اقبالی(

دانشگاه  (کارشناس ارشد توسعه و برنامه ریزي اقتصادي کیانی معصومهدانشگاه آزاد اسالمی اهواز)، 
 آزاد اسالمی واحد اهواز (نویسنده مسئول))



      
  
 
 

 
 

  1363-1385بررسی رابطه فقر و سالمت در ایران:-12
  دانشگاه مفید) -دانشجوي دکتري علوم اقتصاديمحمد باباخانی(

 1355 - 1387تاثیر مخارج دولت بر توزیع درآمد در ایران طی سال هاي -13
دانشجوي کارشناسی ارشد علوم اقتصادي دانشگاه فردوسی(نویسنده محبوبه بختیاري بایگی(

  دانشجوي کارشناسی ارشد علوم اقتصادي دانشگاه فردوسی)فاطمه یاقوتی جعفرآباد(مسئول))، 

  استراتژي کشورهاي مختلف در کاهش فقر و نابرابري درآمد-14
دکتر )، (نویسنده مسئول)گروه حسابداري دانشگاه سمنان عضو هیات علمیعلی بهرامی نسب(

دانشجوي کارشناسی لیال مرادي(استادیار گروه حسابداري دانشگاه سمنان)، م ابراهیمی(ظسیدکا
  )ارشد حسابداري

  گذاري سرمایه و اقتصادي امنیت اجتماعی، سرمایه متقابل روابط بررسی-15
 عضو هیأت علمی گروه مدیریت دانشگاه سمنان  - دانشیار دکتر علی اکبر امین بیدختی(

(نویسنده 

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی کومش)،  -مربیفی(ینوید شرمسئول))، 
مدیر آموزش دانشکده گردشگري دانشگاه  –کارشناس ارشد مدیریت دولتی حقیقت(مرادي حسن 
 سمنان)

 دجه دولت بر عدالت و رفاه اجتماعیتحلیل تأثیر ترکیب بو-16
 علی سرخوش سرااستاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان )،  دکتر صادق بختیاري (

(کارشناس  ئاسو اسماعیل پور(دانشجوي کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه اصفهان(نویسنده مسئول))، 
  ارشد توسعه اقتصادي و برنامه ریزي دانشگاه اصفهان)

دیدگی زنان با تکیه بر  فقر، آسیب و زنان (بررسی رابطه فقر و آسیب-17
  اجتماعی) -شاخص  پایگاه اقتصادي

موسی توسعه اجتماعی دانشگاه تهران)،  -کارشناس ارشد علوم اجتماعیبقایی( سارا
 دانشیارگروه مطالعات توسعه دانشگاه تهران)عنبري(

  
  
  



      
  
 
 

 
 

  ایران در درآمد نابرابري اي آستانه حد براي اطمینان فاصله برآورد-18
استادیار گروه ( محمد علیزادهشیراز)، اسالمی دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد خسرو پیرایی(

دانشجوي دکتراي اقتصاد دانشگاه لرستان(نویسنده مسئول))، هادي رضایی(اقتصاد دانشگاه لرستان)، 
  دانشگاه تبریز)دانشجوي دکتراي اقتصاد مریم برزگر مروستی(

 حال در منتخب کشورهاي در درآمد توزیع بر مالی توسعه تاثیر بررسی-19
  توسعه

دانشجوي کارشناسی ارشد علوم اقتصادي دانشگاه فردوسی مشهد(نویسنده (  زهرا تقی زادگان
دانشجوي کارشناسی ارشد علوم اقتصادي دانشگاه فردوسی مشهد)،  مهسا شهابی کاسب (مسئول))، 

 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم اقتصادي دانشگاه فردوسی مشهد) احمدي ( فاطمه

  عصبی مصنوعی و مدل   بینی اشتغال صنعتی در ایران با روش شبکه پیش-20
ARIMA و تحلیل نتایج دو روش 

زهرا استاد اقتصاد دانشکده علوم اقتصادي و اداري دانشگاه مازندران)، جعفري صمیمی( احمد
  کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه مازندران(نویسنده مسئول))دانشجوي دهقان(

 نقش بودجه در توسعه عدالت اقتصادي-21
(نویسنده عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداري دانشگاه سمنانفاطمه جاللی(

دانشگاه عضو هیات علمی دانشکده  اقتصاد، مدیریت و علوم اداري دکترصدیقه خورشید()، مسئول)
  سمنان)

 بررسی اثر حجم ذخایر نفتی بر توزیع درآمد از دیدگاه نفرین منابع-22
کارشناس ارشد علوم اقتصادي،دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزي(نویسنده مسئول))، فاطمه جهانگرد(

دانشجوي پگاه صادقی(دانشجوي دکتري علوم اقتصادي ،دانشگاه پیام نور تهران)، امین حاتمی(
  علوم اقتصادي ، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران)دکتري 

  اسالمی اقتصاد در آن درمان و پیشگیري راههاي و فقر-23
کارشناس ارشد توسعه اقتصادي و برنامه ریزي، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سادات حاج موسوي( سارا

  دانشکده اقتصاد و حسابداري) ،تهران مرکزي

  



      
  
 
 

 
 

 نسلی؛ چیستی و چراییمروري بر حسابداري -24
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق(قیام  ،عضو هیات علمی گروه حسابداريدکترزهره حاجیها(

کارشناس ارشد حسابداري دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر (نویسنده عباس گلی(دشت))، 
  مسئول))

ویژگیهاي تا کید بر  بررسی نقش جهانی شدن و توسعه دانایی محور با-25
 اطالع رسانی در ایران

واحد علوم و تحقیقات تهران،  گروه علم اطالعات و دانش  دانشگاه آزاد اسالمی دانشیار نجال حریري(
دانشگاه  علم اطالعات و دانش شناسی،دانشجوي دکتري (مرضیه یاري زنگنه، شناسی .تهران .ایران)

 مسول))  واحد علوم و تحقیقات تهران (نویسنده آزاد اسالمی 

  ایران اقتصاد در درآمدي نابرابري بر مالی بازارهاي توسعه تاثیر بررسی-26
دکتر دانشجوي دکتري دانشگاه شهید چمران اهواز(نویسنده مسئول)، عبدالکریم حسین پور (

  استاد دانشگاه شهید چمران اهواز)ژاد (    منصور زراء ن

تولید ملی با استفاده از  بررسی و تبیین راهکارهاي ارتقاء و حمایت از-27
  TOPSISروش

و دانشجوي دکتري مدیریت  عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز  بروجردحسینی( روح اهللا
  صنعتی گرایش تولید و عملیات دانشگاه تهران)

  زنگا شاخص اساس بر مشهد اتوبوسرانی خطوط در درآمد نابرابري-28
( نویسنده مسئول))، آمار سازمان اتوبوسرانی مشهدکارشناس ارشد (زاده سید جمال خراشادي

حدیث )، استاد گروه آمار دانشگاه فردوسی مشهد(غالمرضا محتشمی برزادران
  )کارشناس ارشد آمار اقتصادي و اجتماعی(پوراسمعیلی

  بررسی اثرات حضور دولت در اقتصاد بر توزیع درآمد مردم-29
  )شناسی دانشگاه سمنان استادیار دانشکده کویردکتر حمید خیرالدین(

 
  بررسی نقش گردشگري در اشتغالزایی و ایجاد درآمد-30

کارشناس ارشد مدیریت جهانگردي گرایش بازاریابی دانشگاه سمنان و مدرس دانشگاه اسما خیرالهی(
  پیام نور دامغان)



      
  
 
 

 
 

  ایران در درآمد نابرابري و فالکت نرخ میان  رابطه بررسی-31
حسین کارشناس بازگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس و مدرس)، نیا( دانش محمد

 یحیی محقق(کارشناس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس(نویسنده مسئول))، (احمدي راد
دانشجوي کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد شیراز و حسین شفیعی(کارشناسی ارشد اقتصاد )، 

  نورآباد)کارمند بانک پست بانک شعبه 

  کشور هاي استان بین در درآمد توزیع پویایی و نابرابري درجه بررسی-32
دانشجوي (فرشته محمدیان)، (نویسنده مسئول)استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ایالم( باقر درویشی

  دکتري اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی)     

مناطق روستایی استان هاي تعیین کننده آن در تحلیل ابعاد فقر و ویژگی-33
  فارس

آب منطقه اي فارس (نویسنده مسئول))،  شرکتکارشناس ارشد اقتصاد کشاورزي عبدالعلی رضایی(
، زکریا عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی فارس)عبدالرسول شیروانیان(

  دکتري اقتصاد کشاورزي دانشگاه شیراز)فرج زاده(
  

  فساد نقش بر تأکید با درآمد توزیع بر بنیادي عوامل نقش تحلیل-34
آیسا علیزاده عضو هیئت علمی مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی(سمت))، دکتر ابراهیم رضایی(

کارشناس ارشد اقتصاد، زهرا صالحیان صالحی نژاد(کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه ارومیه)، حصار(
  ه ارومیه(نویسنده مسئول))دانشگا

  سهمیه بندي  بر تقاضاي سوخت بنزین در شهر شهرکردتاثیر -35
کارشناسی ارشد توسعه و برنامه ریزي دانشگاه آزاد واحد خمینی عبداهللا رئیسی فیل آبادي(

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد دکتر سید محسن خلیفه سلطانی(شهر(نویسنده مسئول))، 
  )نشگاه اصفهانعضو هیئت علمی دا)، دکتر سید کمیل طیبی(خمینی شهر

بررسی نقش ادراك مشتریان از رعایت عدالت در اعطاي تسهیالت بانکی -36
  درتقاضاي آنان براي دریافت تسهیالت

حسین دکتر (نویسنده مسئول))، سمنان دانشگاه ،بازرگانی مدیریت گروه استادیار(زارعیعظیم دکتر 
 کارشناسی دانشجوي(یسري جعفریان، )سمنان دانشگاه ، بازرگانی مدیریت گروه استادیار(دامغانیان

  )سمنان دانشگاه بازاریابی مدیریت ارشد



      
  
 
 

 
 

  اقتصادي رشد و درآمد توزیع بین علی رابطه بررسی-37
  کارشناس ارشد اقتصاد)فرهاد سنجري(

  نرخ فالکت و نابرابري درآمدي در ایران-38
هادي (نویسنده مسئول))، کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی شیراز هیما سیاحی(

  دانشجوي دکتراي اقتصاد دانشگاه لرستان) رضایی(
  

 حال در کشورهاي موردي مطالعه:  درآمد توزیع بر مالی هاي سیاست تاثیر-39
  متوسط درآمد با توسعه

  دانشجوي کارشناسی ارشد علوم اقتصادي دانشگاه فردوسی مشهد)( مهسا شهابی کاسب

بر توزیع درآمد در کشورهاي منتخب تاثیر جهانی شدن اقتصاد -40
 ساموئلسون، کوزنتس و ماندل) -آسیایی(بررسی فرضیات استالپر

فاطمه دانشجوي کارشناسی ارشد علوم اقتصادي دانشگاه فردوسی مشهد)، مهسا شهابی کاسب(
زهرا تقی دانشجوي کارشناسی ارشد علوم اقتصادي دانشگاه فردوسی مشهد)، احمدي(
  دانشجوي کارشناسی ارشد علوم اقتصادي دانشگاه فردوسی مشهد)زادگان(

 فقر و نابرابري بر هاي صندوق بین المللی پول بررسی آثار مشارکت در برنامه-41
  کشورهاي منتخب عضو سازمان کنفرانس اسالمی) مطالعه موردي:(

، زهرا بازرگانی دانشگاه تبریز(نویسنده مسئول))دانشیار دانشکده اقتصاد،مدیریت و سید کمال صادقی(
دانشجوي شهریار یوسفی دیبازر(دانشجوي کارشناسی ارشد رشته اقتصاد)، رسول پور فرزین(

  کارشناسی ارشد رشته اقتصاد)

  حاکمیتی نهادهاي بر تاکید با درآمد توزیع بر نهادي عوامل تاثیر بررسی-42
دکتر دانشجوي کارشناسی ارشد اقتصاد انرژي تربیت مدرس (نویسنده مسئول))، (منصور صادقی
  استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس)حسین صادقی(

 طی ایران کشور روستاي و شهري مناطق در جینی ضریب روند بررسی-43
  1379-1388 سالهاي



      
  
 
 

 
 

دانشجوي کارشناسی ارشد، اقتصاد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم فریده صالحی چشمه علی (
دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد دکتر علی اصغر اسفندیاري (وتحقیقات خوزستان)، 

(دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسالمی  دکتر علیرضا جرجرزادهعلوم و تحقیقات خوزستان)، 
  واحد اهواز)

 بر مشاهداتی: ایران سالمت در شاخص بر درآمدي نابرابري تأثیر بررسی-44
  ها کرانه آزمون رویکرد پایه

دانشجوي فرشید سلیمی (کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه ارومیه)، زهرا صالحیان صالحی نژاد(
  )(نویسنده مسئول)کارشناسی ارشد اقتصاد واحد علوم و تحقیقات ارومیه

  به مثابه ابزار مبارزه با فقر تضمین حق اشتغال-45
عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه  -دکتري حقوق عمومیآزاده السادات طاهري(

  سمنان)

 روش از کاربردي: ایران در سالمت سرمایه و درآمد توزیع رابطه بررسی-46
 خطی غیر علیت هاي

)،  اقتصادي و اداري دانشگاه مازندراناستادیار اقتصاد دانشکده علوم دکتر امیرمنصور طهرانچیان(
دانشجوي کارشناسی فروزان باقري( دانشجوي دکتري اقتصاد دانشگاه مازندران)ةروزبه بالونژاد نوري(

 ارشد اقتصاد دانشگاه مازندران (نویسنده مسئول))

  ایران اقتصاد در درآمد توزیع بر پولی سیاست اثر-47
آزاده طالب استادیار بخش اقتصاد دانشگاه سمنان(نویسنده مسئول))، دکتر علیرضا عرفانی(

  )دانشجوي دکتراي علوم اقتصادي، بخش اقتصاد دانشگاه سمنانبیدختی(

  ي میان تقاضاي پول و توزیع درآمد در اقتصاد ایران با تحلیل موجک رابطه-48
دانشجوي دکتري دانشکده الجوردي(حسن )، گروه اقتصاد، دانشگاه سمنان، استادیارعلیرضا عرفانی(

  )(نویسنده مسئول)اقتصاد دانشگاه سمنان

  جایگاه توزیع عادالنه درآمد در تحقق عدالت اقتصادي-49
دانشگاه امام صادق  -کارشناس ارشد معارف اسالمی و اقتصاد مجید عنان پور خیرآبادي(

مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد  کارشناس ارشدمهدي عنان پور خیرآبادي(، (نویسنده مسئول))(ع)



      
  
 
 

 
 

کارشناسی مدیریت بازرگانی  دانشگاه پیام نور و طلبه سال محبوبه عنان پور خیرآبادي(سمنان)، 
   سوم حوزه علمیه عصمتیه سمنان)

 کشورهاي از اي تازه  شواهد: درآمدي هاي نابرابري بر تحصیالت اثر-50
 اسالمی کنفرانس عضو منتخب

دانشجوي کارشناسی ارشد علوم اقتصادي، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان)،  (مریم غالمی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان (نویسنده  ،گروه علوم اقتصادياستاد (مصطفی عمادزاده

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان) ،گروه علوم اقتصادياستادیار همایون رنجبر(مسئول))، 

شواهدي از دوره فقر مددجویان کمیته امداد ( عوامل مؤثر بر آندوره فقر و -51
  امام خمینی (ره))

، مژگان یزد) عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداري دانشگاه(پور علی فیض محمد
  دانشجوي کارشناسی ارشد اقتصاد)کوشا (

  اجتماعی و توسعه اقتصادي: مقاسه دیدگاه متعارف با اسالم  عدالت-52
  دانشجوي دکتري رفاه اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران) محمد کارکنان نصرآبادي(

  بررسی تحقق عدالت اقتصادي از دیدگاه حسابداري اسالمی-53
کارشناسی ارشد حسابداري، دانشگاه ازاد اسالمی واحد علوم تحقیقات دانشجوي هدایت ا... کلماتیان(

عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداري دکتر جمال برزگري خانقاه(یزد (نویسنده مسئول))، 
(عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسالمی واحد علوم تحقیقات دکتر حسن دهقان دهنويدانشگاه یزد)، 

  یزد)
  

گانه  31و تحلیل اقتصادي فقر در مناطق شهري (کشور و استانهاي اندازه گیري -54
1390(  

هاي اقتصادي و رییس گروه تحقیقات و حسابهاي منطقه اي کارشناس ارشد سیستممنصور کیانی(
کارشناس ارشد برناریزي شهري و مدیر عامل شرکت توسعه (شیدا حیدریاناستانداري کردستان)، 

  )وآمایش ماد
  

 درحال منتخب کشورهاي موردي مطالعه(فقر کاهش بر اقتصادي رشد اثر بررسی-55
 )توسعه



      
  
 
 

 
 

مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و(فرشید گوهري
دانشکده علوم ریزي  دانشجوي کارشناسی ارشد توسعه اقتصادي و برنامه(ملیحه بزرگوارریزي)،  برنامه
دانشجوي کارشناسی ارشد علوم اقتصادي، دانشگاه لیدا گوهري(دانشگاه فردوسی مشهد)، ،اداري

  فردوسی مشهد (نویسنده مسئول))
  

 ایران در درآمد توزیع رشد بر نهادي فاکتورهاي و  تجارت اثرات بررسی-56
  دانشجوي دکتري علوم اقتصادي و کارشناس بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی)اصغرمبارك(

 ایران در درآمد توزیع و پنهان اقتصاد بین رابطه تجربی تحلیل-57
  

(نویسنده  و علوم اداريمدیریت د، قتصاه انشکدعضو هیأت علمی دانشگاه سمنان، دادکتر مجید مداح (
دانشجوي دکتري اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداري، دانشگاه ندا سمیعی(مسئول))، 

  )سمنان

  ایران در درآمد توزیع بر بیمه اثر-58 
کارشناس ارشد علوم  فائزه آریانی (استادیار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران)،  دکتر مانی موتمنی (

  )اقتصادي(نویسنده مسئول)

  طرد اجتماعی شهروندانفقر، محرومیت و تحلیلی جامعه شناختی بر -59
محمد کارکنان استاد گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان)، دکترمحسن نیازي(

، جواد دانشجوي دکتري رفاه اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران (نویسنده مسئول))نصرآبادي(
  کارشناس ارشد فقه و حقوق و کارشناس آموزشی دانشگاه کاشان)دقیق(

  دگی محیط زیست در کشورهاي اسالمیبررسی تأثیر رشد اقتصادي  بر آلو-60
سی ارشد اقتصاد گرایش توسعه و برنامه ریزي دانشگاه دانشجوي کارشنارویا واحدیان دنیاپرست(

  آزاد واحد تهران مرکزي)  

 تأثیر توسعه مالی بر نابرابري درآمد در ایران-61
ریزي دانشگاه فردوسی دانشجوي کارشناسی ارشد توسعه اقتصادي و برنامه فاطمه یاقوتی جعفرآباد(

دانشجوي کارشناسی ارشد علوم اقتصادي دانشگاه بوبه بختیاري بایگی(حم)، (نویسنده مسئول)مشهد
  فردوسی مشهد)
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  تجارت، رشد اقتصادي و نابرابري توزیع درآمد
 )ایران ي،موردمطالعه ( 

 
  طاهره آخوند زاده

  ارومیه اسالمی واحد علمی دانشگاه آزاداستاد یار هیئت 
tahereh.akhoondzadeh@gmail.com 

  
  فرشید سلیمی

 غربی آذربایجان علوم و تحقیقات اقتصاد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد دانشجوي کارشناسی ارشد
 (نویسنده مسئول)

 Farshid.salimi@ymail.com 
 

  چکیده:
جهانی شدن، پدیده اي چند بعدي است که داراي جنبه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعی و سیاسی 

شرایط گروههاي فقیر و مسئله توزیع درآمد و رشد اقتصادي به موازات گسترش پدیده جهانی  است.
له زمینه هاي چالش برانگیزي است که پیرامون اثرها، سود ها و زیان هاي حاصل از آن در شدن از جم

در این مطالعه؛  دو دهه اخیر مطالعات بسیاري صورت پذیرفته است. باتوجه به مباحث مربوطه، برآنیم تا
 1350ال هاي رابطه بین آزادسازي تجاري، نرخ رشد اقتصادي و نابرابري توزیع درآمد در ایران را طی س

و مدل  SUR(1نامرتبط ( ظاهر به با استفاده از الگوهاي اقتصادسنجی سیستم معادالت 1390تا 
مورد بررسی قرار دهیم. نتایج مطالعه حاکی از تأثیرگذاري منفی و  GMM(2گشتاور تعمیم یافته (

ناخالص داخلی) بر معنی دار نرخ تورم، نرخ رشد جمعیت و سرمایه گذاري مستقیم خارجی (% از تولید 
متغیر هاي حجم تجارت و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی است. همچنین، حجم تجارت و نرخ 
رشد تولید ناخالص داخلی واقعی با هم رابطه منفی و معنی دار دارند. عالوه بر این، نابرابري توزیع درآمد 

لص داخلی واقعی دارد. افزایش نرخ تورم تأثیر مثبت و معنی داري بر حجم تجارت و نرخ رشد تولید ناخا
و مخارج آموزشی دولت به ترتیب، توزیع درآمد را بدتر و بهتر می کنند. همچنین، توزیع درآمد همراه با 

  افزایش نرخ رشد جمعیت بدتر می شود. 
  

  JEL :C33, C36, D31, F43طبقه بندي 
 نامرتبط ظاهر به سیستم معادالتآزادسازي تجاري، رشد اقتصادي، نابرابري توزیع درآمد،   :کلید واژه ها

)SUR( ،گشتاور تعمیم یافته مدل )GMM(.  
                                                             
1 . Seemingly Unrelated Regression 
2 . Generalized Method of Moments 
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 ارتباط فقر حاصل از بیکاري و طالق
 

 دکتر تقی ابراهیمی ساالري
 استادیار اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

ebrahimi_t@yahoo.com 
 

 مسعود مهاجري
(نویسنده مسئول) ،دانشگاه فردوسیدانشجوي کارشناسی ارشد اقتصاد،   

masoudmohajeri1369@yahoo.com 
 

 فائزه دلدار
 دانشجوي کارشناسی ارشد اقتصاددانشگاه فردوسی

de.econom@yahoo.com 
 
  

  چکیده
پرداخته  1390تا 1370این مقاله به بررسی  ارتباط بین فقر حاصل از بیکاري و طالق توسط داده هاي 

، افزایش طالق را )فقر(خانواده اقتصادي توان کاهش و بیان می کند که  افزایش بیکاري در بلند مدت و 
سپس در راهکارهاي آن به توانمند سازي اشاره کرده و نتیجه می دهد که دولت با  داشت. در بر خواهد

باعث افزایش اشتغال شود  سیاست هاي مختلف توانمند سازي همچون  افزایش وام اشتغال و ..میتواند.
 و از طالق هاي با انگیزه فقر اقتصادي بکاهد.

  
  آموزي، طالق، بیکاري فقر، طرح خود اشتغالی، مهارت:  کلید واژه ها
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ارزیابی نابرابري توزیع مصرف انرژي خانوارها در ایران به 
 تفکیک مناطق شهري و روستایی

  
  دکتر اسمعیل ابونوري

 (نویسنده مسئول)استاد اقتصاد سنجی و آماراجتماعی، بخش اقتصاد دانشگاه سمنان
esmaiel.abounoori@gmail.com 

 
  سمیه کریمی

 کارشناس ارشد علوم اقتصادي، دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزکوه
n.karimi2000@gmail.com 

 
 

  
  چکیده

پژوهش، ارزیابی متفاوت می باشد. هدف اساسی در این  خانوارها با درآمدهاي مختلف، مصرف انرژي در
می  1389نابرابري توزیع مصرف انرژي در میان خانوارهاي مناطق شهري و روستایی ایران در سال 

استفاده شده است و  1389در سال  باشد. براي این منظور از ریز داده هاي مقطعی انرژي خانوارها
روستایی کشور با  شاخص نابرابري (ضریب جینی) در توزیع مصرف انرژي به تفکیک مناطق شهري و

استفاده از روش ناپارامتریکی برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد ضریب جینی به تفکیک مناطق 
/.  56مناطق شهري  شهري و مناطق روستایی نشان می دهد که سطح نابرابري هزینه انرژي خانوارها در

نرژي از کل هزینه هاي خانوار، سهم هزینه ا ،/. است. همچنین طبق انتظار55و در مناطق روستایی 
  می باشد. براي خانوارهاي کم درآمدتر باالتر

  
 JEL: .C31; D31;Q41;R22 طبقه بندي 

  ، مصرف انرژي، خانوارها، مناطق شهري، مناطق روستایی، ایران.نابرابري کلید واژه ها:
  
  
  

                                                             
 یران به تفکیک مناطق اورد نابرابري  توزیع مصرف انرژي خانوارها دربرآ "این مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان

  .اسمعیل ابونوري در دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزکوه استخراج شده استبا راهنمایی دکتر "شهري و روستایی 
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  اثر ساختار اشتغال بر توزیع درآمد در ایران
  

  دکتر اسمعیل ابونوري

 (نویسنده مسئول)استاد اقتصاد سنجی و آماراجتماعی، بخش اقتصاد دانشگاه سمنان
Esmaiel.abounoori@gmail.com 

 
  محبوبه فراهتی

  دانشجوي دکتراي علوم اقتصادي، بخش اقتصاد دانشگاه سمنان
m.farahati@yahoo.com 

  
  چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر ساختار اشتغال بر نابرابري توزیع درآمد در ایران بوده است. بر این 
اساس، شاخص نابرابري ضریب جینی و سهم اشتغال در سه بخش کشاورزي، صنایع و معادن و خدمات 

مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاکی از آنست که، انتقال نیروي کار از  1389- 1350 طی سالهاي
بخش صنایع و معادن به بخش کشاورزي یا بخش خدمات اثر کاهشی بر نابرابري درآمدي داشته است. 

موجب افزایش نابرابري میشد  1357انتقال نیروي کار از بخش کشاورزي به بخش خدمات پیش از سال 
، از آن پس موجب کاهش نابرابري شده است. در 1357ولی با شکست ساختاري قابل توجه در سال 

موجب کاهش نابرابري  1357مقابل، انتقال نیروي کار از بخش خدمات به بخش کشاورزي پیش از سال 
ات میشد ولی پس از آن موجب افزایش نابرابري شده است. انتقال نیروي کار از بخش کشاورزي یا خدم

یافته هاي این پژوهش نشان داده به بخش صنایع و معادن باعث افزایش نابرابري اقتصادي شده است. 
است که نابرابري توزیع درآمد در بخش کشاورزي در مقایسه با بخش صنایع و معادن کمتر می باشد در 

برابري بخش کمتر از نا 1357حالیکه نابرابري توزیع درآمد در بخش خدمات براي سالهاي پس از 
  کشاورزي است که تایید کننده فرضیه کوزنتس نمی باشد.

  
 JEL :D31 ،E24طبقه بندي 
 توزیع درآمد، ساختار اشتغال، نابرابري: کلید واژه ها
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در  بررسی رابطه توزیع درآمد و رشد اقتصادي در ایران
   1348-87دوره 

 فاطمه احمدي
 (نویسنده مسئول) دانشگاه فردوسیدانشجوي کارشناسی ارشد علوم اقتصادي، 

mail.um.ac.ir-fatemeh.ahmadi@stu  
  
 زادگان   زهرا تقی

 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم اقتصادي، دانشگاه فردوسی

mail.um.ac.ir-zahra.taghizadegan@stu  
  

 مهسا شهابی کاسب 

 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم اقتصادي، دانشگاه فردوسی
mail.um.ac.ir-ma.shahabi@stu     

  چکیده
رسیدن به توسعه اقتصادي، به منظور بهبود کیفیت زندگی مردم و بهبود سطح رفاه عمـومی از اهـدافی   

هاي مختلف جهان به دنبال آن هستند. در رسیدن به این هدف دو متغیر رشد اقتصـادي   است که دولت
کانـات  اي دارند. رشد اقتصادي متغیري است که ضـامن سـطح تولیـدات و ام    و توزیع درآمد نقش عمده

گذاري بیشتر است و توزیع عادالنه درآمد نیز سـبب اسـتفاده    باالتر در اقتصاد به منظور مصرف و سرمایه
هدف اساسی در این تحقیق برآورد رابطه بین توزیع  گردد. متناسب همگان از امکانات و منابع موجود می

دو متغیـر   1348-87زمانی دوره هاي سري  . به این منظور از دادهاست درآمد و رشد اقتصادي در ایران
ضریب جینی (به عنوان شاخص نابرابري درآمد) و درآمـد سـرانه (بـه عنـوان شـاخص رشـد اقتصـادي)        

اي مثبت بین این دو متغیر در دوره مورد بررسـی وجـود    . نتایج تحقیق نشان داد رابطهشود میاستفاده 
هاي  نتس است. بنابراین پیگیري سیاستدهنده قرار داشتن در قسمت صعودي منحنی کوز دارد که نشان

تواند بـه بـدتر شـدن وضـعیت توزیـع درآمـد در ایـران         نظر از عواقب توزیعی آن، می رشد مدارانه، صرف
دهنده ارتباطی دو طرفه بـین رشـد اقتصـادي و توزیـع      نشان ،آزمون علیت گرنجري همچنین بیانجامد.

باشد، به این معنی که در طول این دوره رشد اقتصادي  در ایران، طی دوره مورد بررسی می نابرابر درآمد
  سبب نابرابري درآمدي بیشتر و نابرابري توزیع درآمد بیشتر موجب افزایش رشد اقتصادي شده است.

 JEL :O15, O47, C01بندي  طبقه
  توزیع درآمد، رشد اقتصادي، ضریب جینی، درآمد سرانه کلید واژه ها:
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برنابرابري توزیع درآمد در تأثیر منابع درآمدي مختلف 
)1387مناطق شهري ایران (  

 
 دکتراحمد اسد زاده

 استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز (نویسنده مسئول)
assadzadeh@gmail.com 

  
  میترا اللهی محمود علیلو

 دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریزکارشناسی ارشد اقتصاد، 
mitra.elahi62@gmail.com  

 
 

  :چکیده
 ينابرابرقش متفاوتی در ، ني مختلفبر اساس منابع درآمد تواند ی، موسیله خانوار به یافتیدر يدرآمدها

در تحقیق حاضر تأثیر انواع مختلف منابع درآمدي بر نابرابري توزیع درآمد در  .درآمد داشته باشد عیتوز
هاي آماري مربوط به درآمد و هزینه  شود. بدین منظور با استفاده از داده مناطق شهري ایران بررسی می

به تجزیه شاخص نابرابري جینی و آنتروپی تعمیم یافته با  1387خانوارهاي شهري ایران براي سال 
هاي نابرابري آنتروپی تعمیم یافته،  ) پرداخته شده است. کشش شاخص2004ستفاده از روش پل (ا

جینی و آتکینسون نسبت به انواع درآمدها نیز برآورد شده است. با توجه به نتایج این بررسی، در ایران 
در افزایش بیشترین تأثیر را  دستمزد و حقوق در بخش دولتیدرآمد مشاغل آزاد و درآمد حاصل از 

  نابرابري توزیع درآمد داشته است.
  

  JEL :D31طبقه بندي
  ضریب جینی، ضریب آتکینسون، شاخص آنتروپی تعمیم یافته، نابرابري درآمدي  :کلید واژه ها
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  اقتصاد سایه و نابرابري درآمدي در ایران
  

  دکتر احمد اسدزاده
  تبریز(نویسنده مسئول) دانشگاه بازرگانی و اقتصاد، مدیریت استادیاردانشکده

assadzadeh@gmail.com  
  

  زهرا جلیلی
  کارشناس ارشد علوم اقتصادي

jalili.zahra.87@gmail.com  
  
  

  چکیده
را مورد  1350 -1389سایه براي ایران در دوره حاضر رابطه بین نابرابري درآمدي و اقتصاد مقاله 

ها با استفاده از آزمون شکست ساختاري درونزاي دهد. پس از بررسی شکست در دادهمطالعه قرار می
استرازیکیچ، مطالعه با روش حداقل مربعات معمولی انجام  -پرون و انجام آزمون ریشه واحد لی -باي

اقتصاد سایه بر نابرابري درآمدي مثبت بوده و با افزایش آن،  گرفت. براساس نتایج به دست آمده اثر
یابد. اقتصاد سایه عالوه بر اثرات مستقیم، اثرات غیرمستقیمی از طریق رشد نابرابري درآمدي افزایش می

فرضیه رشد فقرزا در  مطالعه در دوره مورد بررسی، اقتصادي و اندازه دولت بر نابرابري درآمدي دارد.
نبوده، افزایش آن منجر  اندازه دولت در حالت بهینه به دلیل اینکه دهدتأیید کرده و نشان میرا  ایران

.اثر اقتصاد سایه در همزمانی با رشد اقتصادي و اندازه دولت  شده است هاي درآمديبه افزایش نابرابري
  شود.ه میهاي درآمدي افزودحاکی از آن است که در حالت افزایش اقتصاد سایه، بر نابرابري

  
  JEL: O17 ،I3 ،.D63بندي طبقه

  اقصاد سایه، نابرابري درآمدي، رشد اقتصادي، اندازه دولت، شکست ساختاري. : کلید واژه ها
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  بررسی عوامل موثر بر توزیع درآمد در ایران
1387-1370  

  
 دکتر احمد اسدزاده

 (نویسنده مسئول)استادیار دانشکده اقتصاد مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز 
assadzadeh@gmail.com 

  
  محمد رضا بهروز داش تان

 دانشجوي کارشناسی ارشد اقتصاد؛ دانشگاه تبریز
reza.behroz@ymail.com  

  
  علیرضا جلیلی مرند

 اقتصادي، دانشگاه تبریز،دانشجوي دکتراي علوم 
alireza.jalili.m@gmail.com  

 چکیده 

در این تحقیق به بررسی ارتباط توزیع درآمد با توسعه انسانی، تورم، درآمد هاي نفتی و نرخ 
یافته هاي این پرداخته شده است.  1387 -1370در فاصله سالهاي شهرنشینی در ایران 

دهد که شاخص توسعه انسانی توزیع درآمد را نابرابرتر، در حالی که افزایش تحقیق نشان می
به طوریکه با افزایش یک درصد شاخص  ؛بخشدقیمت نفت وضعیت توزیع درآمد را بهبود می

افزایش یافته است یعنی وضعیت توزیع  درصد 24/1 يي انسانی ضریب جینی به اندازهتوسعه
ي درآمد بدتر شده است ولی با افزایش یک درصد درآمدهاي نفتی ضریب جینی به اندازه

صد کاهش یافته است. نرخ شهر نشینی تاثیر مثبت بر توزیع درآمد داشته  به در 051/0
کاهش داده درصد  81/0 يطوریکه یک درصد افزایش شهر نشینی ضریب جینی را به اندازه

  باشد.اظ آماري معنی دار نمیاست.تاثیرنرخ تورم نیزازلح
  

  JEL:D63بندیطبقه 
  توزیع درآمد، توسعه اقتصادي، نسبت شهرنشینی :کلید واژه ها
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 و اقتصادي امنیت اجتماعی، سرمایه متقابل روابط بررسی
گذاري سرمایه  
     

 دکتر علی اکبر امین بیدختی

)(نویسنده مسئول سمنان عضو هیأت علمی گروه مدیریت دانشگاه  -دانشیار   
aliaminbeidokhti@yahoo.com 

 
فیینوید شر  

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی کومش  -مربی  
navid_2468@yahoo.com 

 
حقیقتمرادي حسن   

مدیر آموزش دانشکده گردشگري دانشگاه سمنان –کارشناس ارشد مدیریت دولتی   
hmoradihaghighat@yahoo.com 

  
  چکیده 

مثل اعتماد، هنجارها و شبکه ها از ویژگی هاي سازمانهاي اجتماعی سرمایه اجتماعی به عنوان یکی 
تعریف می شود که میتواند اثربخشی و بازدهی جامعه را بوسیله تسهیل، پرورش و توسعه فعالیتهاي 

بهبود بخشد. مستندات علمی و شواهد موجود نشان می دهد که جوامعی که ازنظر سرمایه  و هماهنگ 
امروزه براي تعریف توسعه  .اقتصادي را دارند اجتماعی در سطوح باالتري هستند، تجربه  توسعه سریعتر 

 سرمایه اجتماعی می سرمایه اجتماعی تلقی می نمایند. همچنین وجود یافتگی یکی ازشاخصهاي مهم را
درتحقیق حاضر،  به همراه داشته باشد. براي سرمایه گذاري و رشد و توسعه پایدارمؤثري  عملکرد تواند

امنیت ذهنی و سرمایه گذاري اقتصادي  ،سرمایه اجتماعییرهاي رابط متقابل مابین متغهدف بررسی 
نفر  10که از این تعداد دهند، می باشد. جامعه آماري تحقیق ما را کارآفرینان شهر سمنان تشکیل می

جهت جمع آوري اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. تحلیل داده ها به  انتخاب شدند.
که سرمایه اجتماعی تأثیرگذارترین مولفه و سرمایه گذاري اقتصادي تأثیر  کمک دیمتل فازي نشان داد

) 1.15( باشد.همچنین قویترین رابطه مستقیم مابین سرمایه اجتماعی و امنیت پذیرترین مولفه می
  شدمحاسبه 

 JEL : C51 ،G11 ،J28 طبقه بندي
   اقتصادي،دیمتل فازياجتماعی،امنیت ،سرمایه گذاري سرمایه  :کلید واژه ها
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بررسی اثر توزیع درآمد و شاخص قیمت سهام بر تابع 
رانیتقاضاي پول در ا  

  
  دکتر علیرضا اقبالی    

  آباداناستادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور
  areghbali@yahoo.com  

  
  دکتر علیرضا جرجرزاده

  اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات خوزستاناستادیار گروه 
aljorjor@yahoo.com  

  
  سهیال مجدمی

  کارشناس ارشد رشته علوم اقتصادي دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
 (نویسنده مسئول)

Soheila_mojadami@yahoo.com        
  

  چکیده:
تقاضاي پول به عنوان یکی از اجزاي کلیدي هر نظام پولی از بعد تجربی و نیز سیاست گذاري حائز 

خمین در این مقاله، پس از مرور کوتاهی بر اهمیت پول و مبانی نظري تقاضاي پول، به تاهمیت است. 
تابع تقاضاي پول در کوتاه مدت و بلند مدت می پردازیم. عالوه بر متغیرهاي مرسوم استفاده شده در 
تحقیقات قبلی یعنی متغیرهاي مقیاس و متغیرهاي هزینه فرصت از دست رفته، کوشیده ایم تا اثر 

روش  توزیع درآمد و شاخص قیمت سهام بر تقاضاي پول را بررسی نماییم. در این مسیر از
استفاده شده است.  1371- 1390) و داده هاي ساالنه ARDLخودبازگشتی با وقفه هاي توزیعی (

نتایج حاصله حاکی از آن است که تراز واقعی پول بر اساس تعریف محدود و گسترده آن با تولید 
ی ناخالص داخلی، تورم انتظاري، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام همگراست. همچنین عالمت ضریب جین

  به لحاظ نظري صحیح نیست. 
  

  JEL:.G12, E25, E41طبقه بندي 
  .ARDLتقاضاي پول، توزیع درآمد، شاخص قیمت سهام، الگوي : کلید واژه ها
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  ي تجاري در ایرانها کلیسو  نابرابري درآمد
  

  دکتر علیرضا اقبالی

  استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور
areghbali@yahoo.com  

  
  دکتر علیرضا جرجر زاده

  استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی اهواز
arjorjor@yahoo.com  

  
  کیانی  معصومه

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات خوزستان  کارشناس ارشد توسعه و برنامه ریزي اقتصادي
  (نویسنده مسئول)

masoomeh.kiany64@yahoo.com  

  چکیده:
با  1389 تا 1358ي ها سالیر ادوار تجاري بر توزیع درآمد در ایران، طی تأثدر این مقاله به بررسی 

استفاده از روش خود همبستگی با وقفه هاي توزیعی پرداخته شده است. شاخص نابرابري بکار رفته در 
ین دهک به فقیرترین دهک) بوده و متغیر ثروتمندتراین مقاله نسبت دهک باال به دهک پایین (سهم 

باشد که  یمفت ي و درآمد نور بهرههاي تجاري، حداقل دستمزد واقعی،  یکلسهاي مستقل شامل 
 -هاي تجاري با استفاده از تولید ناخالص داخلی واقعی بدون نفت و با استفاده از روش هادریک یکلس

هاي  یکلسدهند که دستمزدهاي واقعی و  یماند. نتایج حاصل از مطالعه نشان  یدهگردپرسکات محاسبه 
ي و درآمد هاي ور بهرهفزایش ا که یحالرابطه مستقیم و هم جهت دارد. در  ها دهکتجاري با نسبت 

  دهند. ین نسبت را کاهش میاواقعی نفت 
  

  JEL  : E32, D31, C13طبقه بندي 
  پرسکات -، فیلتر هادریکARDLهاي تجاري مدل  یکلس: نابرابري درآمد، کلید واژه ها

                                                             
 این مقاله مستخرج از پایان نامه با عنوان رابطه نابرابري درآمد و سیکل هاي تجاري می باشد  
  



      
  
 
 

12 

 

ي تجاري بر نابرابري در مناطق شهري و ها کلیرسیتأث
   روستایی ایران

  
 علیرضا اقبالی

راستادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نو  
areghbali@yahoo.com 

 
 علیرضا جرجر زاده

ستادیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی اهوازا  
arjorjor@yahoo.com 

 
  کیانی معصومه

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات  توسعه و برنامه ریزي اقتصاديکارشناس ارشد 
(نویسنده مسئول)خوزستان  

masoomeh.kiany64@yahoo.com 
  

  چکیده:
ي ها بخشهاي تجاري در  یکلسي کل و تفکیک شده نابرابري طی ها شاخصدر این مقاله رفتار برخی از 
شود. داده هاي بکار رفته در این تحقیق شامل ضریب جینی شهري و  یمروستایی و شهري بررسی 

باشد. جهت نشان دادن دامنه نسبی  یم 1389-1380ي ها سالي درآمدي طی ها دهکروستایی و 
س از آن ي نابرابري محاسبه گردیده و پها شاخصنوسانات نابرابري درآمد، انحراف استاندارد مربوط به 

همچنین براي معنادار بودن آماري ضرایب است.  آمدهمتغیرهاي مربوطه بدست ع همبستگی متقاط
دهندکه نابرابري درآمدي طی دوره  یمنتایج نشان . دو طرفه استفاده شده است tهمبستگی از آزمون 

. این در حالی است که اند شده ي باالاز دوران رونق منتفعها دهکهاي رونق افزایش یافته و تنها 
ي پایین و متوسط به استثناي جزئی، در این دوران منفعتی کسب نکرده و یا اینکه منافع خود ها دهک

 .اند داده را از دست
  

 JEL :D31, D33, E32 يندب طبقه
  ي درآمديها دهکهاي تجاري،  یکلس: نابرابري درآمد، کلید واژه ها

                                                             
 استخراج شده است" رابطه نابرابري درآمد و سیکل هاي تجاري در ایراناین مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان.  
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1363-1385ایران:بررسی رابطه فقر و سالمت در   
  

  محمد باباخانی
  دانشگاه مفید -دانشجوي دکتري علوم اقتصادي

economist.m.b@gmail.com  

  
  چکیده

 بسیاري از اقتصاددانان و اندیشمندان اجتماعی، مفاهیم فقر و نابرابري درآمدي را یکسان نمی دانند؛ 
مطلق زندگی بخشی از فقرا در ارتباط است، در حالی که نابرابري به سطح زندگی درکل فقر با سطح 

) بطور مستقیم و غیر SDH( جامعه اشاره دارد. فقر بعنوان یکی از تعیین کننده هاي اجتماعی سالمت
در این پژوهش رابطه بین شاخص هاي فقر و  مستقیم سطح سالمتی افراد را تحت تأثیر قرار می دهد.

این مطالعه، بررسی رابطه بین فقر و هدف بررسی شده است. 1363-1385سالمت در فاصله سال هاي 
داده هاي مورد نیاز مطالعه از بانک مرکزي، مرکز  بوده است. 1363-1385سالمت در ایران در دورة 

، excelراي استخراج شاخص هاي از نرم افزارهاي ب آمار ایران و وزارت بهداشت و درمان تهیه شد.
spss  وstata .در نهایت با کنترل خود همبستگی بین متغیر هاي سري زمانی از رگرسیون  استفاده شد

روند کلی شاخص هاي فقر کاهشی است و شاخص هاي  براي بررسی رابطه بین شاخص استفاده شد.
با شاخص هاي امید به زندگی رابطه منفی و  سالمت داراي روند صعودي می باشند. شاخص فقر

ال رابطه مستقیم و مثبت دارد.: با توجه به روابط به س 5معکوس و با میزان مرگ و میر کودکان زیر
دست آمده در مطالعه، فقر با سالمت در تعامل نزدیک می باشد. بطوري که کاهش فقر در سال هاي 

  .مورد بررسی با فزایش سالمت رابطه قوي دارد
  

  .مرگ و میر کودکان امید به زندگی، سالمت، فقر،: کلید واژه ها
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 هايتاثیر مخارج دولت بر توزیع درآمد در ایران طی سال
1387 - 1355  

  
  محبوبه بختیاري بایگی

(نویسنده مسئول)دانشجوي کارشناسی ارشد علوم اقتصادي دانشگاه فردوسی  
mah.bakhtiary@gmail.com 

 
 فاطمه یاقوتی جعفرآباد

 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم اقتصادي دانشگاه فردوسی
Fa_ya307@stu-mail.um.ac.ir 

 
  چکیده

درباره نقش دولت در اقتصاد مورد توجه بوده است. در این میان یکی از در چند دهه اخیر بحث هایی 
مهم ترین وظایف دولت ها نقش توزیعی می باشد.از طرف دیگر با توجه به اهمیت سیاست هاي مالی 
دولت از جمله مخارج دولتی  در اثر گذاري در اقتصاد و هم چنین تاثیر آن بر سطح رفاه مردم، در این 

 در ایران پرداخته می شود. 1355- 1387سی اثرات مخارج دولتی بر توزیع درآمد در دورهمقاله به برر
) به بررسی تاثیر مخارج  ARDLاستفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه هاي توزیعی( ادر این مقاله  ب

 نتایج این مطالعه حاکی از آن است که مخارج دولت رابطه دولت بر توزیع درآمد خواهیم پرداخت.
همچنین رشد اقتصادي رابطه مثبت داشته و تورم نیز رابطه معناداري با  معکوسی با توزیع درآمد دارد.

  شاخص توزیع درآمد ندارد.
  

  JEL   :O15 ،H50  ،E62طبقه بندي 
  توزیعی هاي وقفه با بازگشت خود دولت، الگوي مخارج  مالی، درآمد، سیاست توزیع :کلید واژه ها
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 ترکیب بودجه دولت بر عدالت و رفاه اجتماعیتحلیل تأثیر 
  

  دکتر صادق بختیاري

  استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان 
bakhtiari_sadegh@yahoo.com           

                                               
  علی سرخوش سرا

  دانشجوي کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول)
alisarkhosh1988@yahoo.com    

  
  ئاسو اسماعیل پور

  کارشناس ارشد توسعه اقتصادي و برنامه ریزي دانشگاه اصفهان

asoesmailpoor1986@yahoo.com  

  
 چکیده

امروزه اهدافی نظیر تحول اقتصادي، تأمین عدالت و رفاه اجتماعی و زمینه سازي براي دستیابی به رشد 
و توسعه اقتصادي با بهره گیري از بودجه دولت، به یکی از اهداف اصلی کشورها تبدیل شـده اسـت کـه    

بـا اسـتفاده از    پـژوهش موجب بازبینی دوباره نقش دولت در سراسر جهان شده است. در این راستا ایـن  
عدالت و رفاه اجتماعی بر  ترکیب بودجه دولتهاي تابلویی، به بررسی و مقایسه تأثیر اجزاء رهیافت داده

نـروژ، اسـترالیا، نیوزلنـد، کانـادا، سـوئیس، دانمـارك، ایسـلند و ایرلنـد و         ي هاي توسعه یافتـه در کشور
در طـی دوره   مصر، پاکستان، هنـد و فیلیپـین  ي ایران، اندونزي، تایلند، چین، کشورهاي در حال توسعه

هد که اگرچه اثر مخارج امور پردازد. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان میمی 1996-2010زمانی 
کشورهاي توسعه یافته مثبت اسـت امـا از نظـر     عدالت و رفاه اجتماعیعمومی، اجتماعی و اقتصادي بر 

داري بر رفاه اجتماعی دارد. همچنین نتایج بـه دسـت آمـده    ر معناآماري تنها مخارج امور اجتماعی تأثی
دار مخارج امـور عمـومی و اقتصـادي بـر     براي کشورهاي در حال توسعه نشان دهنده تأثیر مثبت و معنا

این کشورها است اما ضریب مخارج امور اجتماعی علیرغم مثبت بودن آن از نظر عدالت و رفاه اجتماعی 
   ده است.دار نشآماري معنا

  
  JEL: H11،H53 ،          I38طبقه بندي 
  ، رفاه اجتماعی، داده هاي تابلوییعدالت، بودجه دولت :کلید واژه ها



      
  
 
 

16 

 

  فقر، آسیب و زنان
  اجتماعی) -دیدگی زنان با تکیه بر شاخص  پایگاه اقتصادي (بررسی رابطه فقر و آسیب

 
  بقایی سارا
  اجتماعی دانشگاه تهرانتوسعه  -کارشناس ارشد علوم اجتماعی

sarahbaghaei@gmail.com 
 

  موسی عنبري
   دانشیارگروه مطالعات توسعه دانشگاه تهران

anbari52@yahoo.com  

  چکیده:
هاي  کرد، که در همان حال که یکی از مهمترین آسیبتوان به عنوان مفهومی دوري عنوان  فقر را می

کند و به بحران  تر می بخشد، وخیم هاي اجتماعی را نیز شدت می اجتماعی است، نتایج و پیامد آسیب
ي  اجتماعی به دلیل گستردگی مفهومی، گستره-در این پژوهش پایگاه اقتصاديرساند.  می

رداشتن مفاهیم اجتماعی(عالوه بر مفاهیم صرفأ و در ب پذیري بیشتر نسبت به مفهوم فقر سنجش
 هاي پایگاهاقتصادي فقر) به نمایندگی از مفهوم فقر انتخاب شده است. بررسی معناداري تفاوت در مؤلفه

ي دستاورد این مطالعه  اجتماعی، در بین دو گروه زنان آسیب دیده و زنان فاقدآسیب چکیده -اقتصادي
اند. کلیه سال قرار داشته 59تا  15ي سنی  ک منطقه بوده و در فاصلهاست. زنان هر دو گروه ساکن ی

ي نفر مصاحبه 27ها با براي باالبردن کیفیت یافته اند و نفر) پرسشنامه را پر کرده 383ي آماري ( نمونه
هایشان به ترتیب فراوانی عبارت  نفر بوده (آسیب 83دیده عمیق صورت گرفته است. پاسخگویان آسیب

نفر پاسخگوي فاقد آسیب (براي  300فروشی، دزدي و خودکشی) که در نهایت با  از؛ اعتیاد، تن بوده
اند. پاسخگویان فاقد آسیب از پایبندي به عدد نمونه، که توسط فرمول کوکران برآورد شد) مقایسه شده

فی انتخاب گیري گلوله بردیده از طریق نمونهگیري تصادفی ساده، و پاسخگویان آسیبطریق نمونه
ها باید گفت؛ مفروض داشتن فقر به عنوان علت اللعل معضالت اجتماعی، تصوري  براساس یافته اند.شده

هاي  تواند باعث ایجاد آسیب ساده انگارانه است چرا که فقر تنها در صورت ترکیب با سایر علل می
اما شرط کافی نیست. دیدگی زنان است  . هرچند فقر شرط الزم ایجاد شرایط آسیب اجتماعی شود

هاي اجتماعی رابطه  اجتماعی با آسیب-همچنین بصورت انفرادي برخی متغیرهاي پایگاه اقتصادي
هاي آماري؛ کاي اسکوئر و فی، تفاوت  ها، براساس آزمون ي داده داشته، اما پس از جمع کردن همه

 شود. معناداري وجود نداشته و فرضیه اصلی پژوهش رد می
    دیده، فاقدآسیب.اجتماعی، فقر، زنان، آسیب -پایگاه اقتصادي :کلید واژه ها

                                                             
 با  اقتصادي و اجتماعی عوامل اثرات بررسی "نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران با عنوان  مقاله حاضر مستخرج از پایان

  است. "همدان دیزج روستایی منطقه و شهري منطقه زنان اجتماعی هاي آسیب بر جنسیتی هاي کلیشه و فقر محوریت
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  استراتژي کشورهاي مختلف در کاهش فقر و نابرابري درآمد
  

  علی بهرامی نسب
  (نویسنده مسئول)عضو هیات علمی گروه حسابداري دانشگاه سمنان

Abahrami59@gmail.com  
 

  م ابراهیمیظسیدکادکتر 
  استادیار گروه حسابداري دانشگاه سمنان

kebrahimi@semnan.ac.ir  
 

  لیال مرادي
  دانشجوي کارشناسی ارشد حسابداري

miss.moradi.1990@gmail.com  
 

  چکیده
فقر و نابرابري درآمد یکی از مشکالت عمده تمام جوامع بشري بوده و کاهش آن از جمله وظایف مهم و 
اجتناب ناپذیر دولت ها می باشد، در این مقاله سعی می گردد استراتژي برخی از کشورها را در 

م شده و فقرزدایی و رشد اقتصادي مورد بررسی قرار دهیم. این تحقیق از طریق کتابخانه اي انجا
سیستم اقتصادي و استراتژي سه کشور چین، برزیل و هند در کاهش فقر و حذف نابرابري مورد مطالعه 
قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان فقر در هر سه کشور برزیل، چین و هند در دوره 

تا  1980بین سال هاي  اصالحات با نرخ هاي متفاوت کاهش یافته است، به طوري که در فاصله زمانی
% ، در 20% به حدود80% دالر بوده است از 25/1درصد افرادي که درآمد روزانه آن ها کمتر از  2005

% کاهش یافته است، هر سه کشور در طول 10% به حدود 20% و در برزیل از 40% به حدود 60هند از 
نین در دوره زمانی تحقیق ضریب سال اخیر به ثبات اقتصادي و کنترل تورم دست یافته اند، همچ15

% به 29جینی در کشورهاي هند و برزیل تغییر چندانی نیافته است اما در کشور چین ضریب جینی از 
علی رغم  ياقتصاد رشد% تغییر یافته است، بنابراین نتایج تحقیق بیانگر این مطلب می باشد که 42

ي نادرست اقتصادي منجر به یک رشد نماید، اما سیاست ها کمک فقر کاهشاینکه می تواند به 
  اقتصادي در کنار توزیع نابرابر درآمد و گسترش شکاف طبقاتی می گردد.

  
 JEL P46 ،D63 ،O57:   طبقه بندي

  فقر ، نابرابري درآمد، کشور چین، برزیل و هند :کلید واژه ها
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 اي نابرابري درآمد برآورد فاصله اطمینان براي حد آستانه
  در ایران

  
  پیرایی خسرو

  شیرازاسالمی دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد 
kh.piraee@gmail.com 

  
  محمد علیزاده

  استادیار گروه اقتصاد دانشگاه لرستان 
alizade_176@yahoo.com  

  
 هادي رضایی

 دکتراي اقتصاد دانشگاه لرستان(نویسنده مسئول)دانشجوي 

hadi.rezaei1391@yahoo.com 
  

 مریم برزگر مروستی
 دانشجوي دکتراي اقتصاد دانشگاه تبریز

merisa63@gmail.com 
 

  چکیده
اي نابرابري درآمدي بر رشد  جهت برآورد فاصله اطمینان براي بررسی اثرات حد آستانهاین مطالعه به 

صورت گرفته است. به طور کلّی هدف پژوهش حاضر،  1387تا  1353ي  اقتصادي در ایران براي دوره
ي ا اندازه مطلوب نابرابري درآمدي است، این اندازه موسوم به حد آستانه ساختن فاصله اطمینان براي

اي براي  بدین منظور ابتدا با استفاده از مدل رگرسیون آستانه دو بخشی هانسن، رابطه باشد. می
اي نابرابري درآمدي با توجه به تاثیر آن بر رشد اقتصادي ایران بدست آورده،  ي اثرات حد آستانه محاسبه

وجود الگوي حد  سپس آزمون خودگردان سازي براي آزمون فرضیه خطّی بودن در مقابل فرضیه
نمایی براي ساختن فاصله اطمینان براي حد اي انجام شد و در نهایت از آماره نسبت درست آستانه

دهد که نابرابري درآمدي در ایران از یک الگوي  آستانه استفاده گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان می
بوده و درون فاصله اطمینان  441/0کند که مقدار این آستانه نیز  اي دو بخشی پیروي می حد آستانه
  قرار دارد.

   JEL :  C30, D31, O15, O18 طبقه بندي 
  آزمون خود گردانسازي، فاصله اطمینانرشد اقتصادي، رگرسیون آستانه، ، نابرابري درآمدي  :کلید واژه ها
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در کشورهاي  بررسی تاثیر توسعه مالی بر توزیع درآمد
 منتخب در حال توسعه

  
  زادگانزهرا تقی 

 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم اقتصادي دانشگاه فردوسی مشهد(نویسنده مسئول)
 mail.um.ac.ir-zahra.taghizadegan@stu 

 
 مهسا شهابی کاسب

 فردوسی مشهددانشجوي کارشناسی ارشد علوم اقتصادي دانشگاه  
 mail.um.ac.ir-mahsa.shahabi@stu   

  
 فاطمه احمدي

 نشجوي کارشناسی ارشد علوم اقتصادي دانشگاه فردوسی مشهددا 
 mail.um.ac.ir-fatemeh.ahmadi@stu    

  
  چکیده 

تاکنون مطالعات زیادي به صورت تجربی نشان داده اند که توسعه مالی بر رشد اقتصادي تاثیرگذار است 
هاي ارتقا دهنده رشد مطرح شود. اما رابطه میان توسعه مالی و  عنوان یکی از سیاست تواند به و می

هاي اخیر بیشتر مورد توجه و آزمون قرارگرفته  سائلی است که در سالنابرابري توزیع درآمد از جمله م
این مطالعه به بررسی تاثیر توسعه مالی بر توزیع درآمد در منتخبی از کشورهاي در حال توسعه  است.

- 2010و در دوره زمانی  هاي تابلویی ، با استفاده از روش دادهکشور در حال توسعه 11مل ایران و شا
بیانگر عنوان شاخص توزیع درآمد و از متغیر تعمیق مالی که   از ضریب جینی به پردازد.  می 2000

به عنوان شاخص توسعه مالی استفاده  هاي اقتصادي است، هاي مالی رسمی به فعالیت نسبت واسطه
یع درآمد دو مدل برآورد شده شده است؛ همچنین براي بررسی چگونگی اثر گذاري توسعه مالی بر توز

دهد در کشورهاي مورد بررسی، میان توسعه مالی و نابرابري توزیع درآمد  است. نتایج حاصل نشان می
وارون وجود دارد و فرضیه رابطه خطی منفی میان این دو متغیر رد می شود. بنابراین توسعه  Uرابطه 

ه، اما هنگامی که درآمد به سطح متوسط افزایش مالی در مراحل اولیه نابرابري درآمدي را بیشتر کرد
 یابد. یافت و خانوارهاي بیشتري به بازارهاي مالی دسترسی پیدا کردند، نابرابري کاهش می

  JEL: D31, G20طبقه بندي 
 توسعه مالی، توزیع درآمد، ضریب جینی، تعمیق مالی، داده هاي تابلویی :کلید واژه ها
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عصبی   بینی اشتغال صنعتی در ایران با روش شبکه پیش
 و تحلیل نتایج دو روشARIMA مصنوعی و مدل 

 
 جعفري صمیمی احمد

   استاد اقتصاد دانشکده علوم اقتصادي و اداري دانشگاه مازندران

jafarisa@umz.ac.ir 
 

 زهرا دهقان

  کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه مازندران(نویسنده مسئول)دانشجوي 
zahra.dgn@gmail.com  

 
  چکیده

صنعت یکی از بخش هاي مهم و اساسی اقتصاد و زمینه ساز رشد و توسعه صنعتی است. رشد و توسعه 
ها از جمله کشاورزي، خدمات، حمل و نقل و بخش صنعت، زمینه را براي رشد و توسعه سایر بخش 

انرژي فراهم می سازد. این بخش در فرایند توسعه نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارد. با توجه به اهمیت 
هاي اقتصادي و اهمیت اشتغال در بخش صنعت، مطالعه حاضر به  برنامه ریزي و سیاست بینی در پیش
  ARIMAو ANNاستفاده از روش شبکه عصبی مصنوعیبینی میزان اشتغال صنعتی ایران با  پیش

بینی از  پیش دقت استفاده شده است. براي بررسی 1390-1358هاي  پرداخته است. بدین منظور از داده
تایل استفاده  Uي و آماره RMSE، میانگین مطلق درصد خطا RMSEریشه میانگین مربعات خطا 

عصبی پیشرو پس انتشار داراي قدرت باالیی در شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که، شبکه 
 داراي خطاي کمتري است. ARIMAباشد و نسبت به روش  بینی اشتغال صنعتی در ایران می پیش

 
 .JEL :C45,C 22 , E 24,J21طبقه بندي 

 ARIMAبینی، شبکه عصبی مصنوعی،  اشتغال، پیش :کلید واژه ها

 

   

                                                             
 کارشناسی ارشد استخراج شده استاین مقاله از پایان نامه.  
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 نقش بودجه در توسعه عدالت اقتصادي
 

 فاطمه جاللی
(نویسنده مسئول)عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداري دانشگاه سمنان  

alali60@yahoo.com 
 

 دکترصدیقه خورشید
 عضو هیات علمی دانشکده  اقتصاد، مدیریت و علوم اداري دانشگاه سمنان 

m41847@yahoo.com 
 

 
  چکیده

توزیع عادالنه منابع و امکانات یک کشور در بین مناطق مختلف و آحاد و قشرهاي مختلف جامعه به 
منظور رشد و توسعه یک کشور موضوعی است که مورد توجه سیاست مداران و خط مشی گذاران و 

باشد. یکی از ابزارهاي مهم براي تحقق این امر بودجه کل کشور است که  مدیران اجرایی آن کشور می
به عنوان برنامه مالی دولت ها به موجب یک سیستم جامع بودجه ریزي تنظیم و از طریق پارلمان هاي 

و  هر کشور تصویب می گردد.  عدالت اقتصادي که به معناي مراعات حقوق اقتصادي در حوزه رفتارها
امکانات در بین آحاد یک جامعه داللت دارد. این مقاله به  ي است، بر توزیع عادالنه منابع وروابط اقتصاد

بودجه در تحقق عدالت اقتصادي با یک دیدگاه سیستمی و کل  دنبال تبیین نقش نظام بودجه بندي و 
اي ورودیهایی مانند برنامه هگرایانه می باشد. بر طبق این دیدگاه، نظام بودجه ریزي داراي 

برنامه هاي میان مدت(مانند برنامه هاي پنج ساله توسعه  بلندمدت(مانند سند چشم انداز استراتژیک)،
فرهنگی، و -و قوانین و مقررات در عرصه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعی فرهنگی) -اقتصادي،اجتماعی

آمدي به فعالیتهاو سیاسی) می باشد، که از طریق فرآیند بودجه ریزي(تخصیص منابع مالی،اعتباري ودر
و سیاسی)به موجب سه مرحله فرهنگی -اي مختلف اقتصادي،اجتماعیطرحهاي مختلف در حوزه ه

توسعه اقتصادي و تحقق عدالت در وجوه گوناگونش،  و تصویب و اجراي بودجه به تحقق رشد تنظیم،
  بویژه عدالت اقتصادي کمک می کند.

  
  بندي، رویکرد سیستمیعدالت اقتصادي، نظام بودجه ا: کلید واژه ه
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بررسی اثر حجم ذخایر نفتی بر توزیع درآمد از دیدگاه 
 نفرین منابع

  
  فاطمه جهانگرد

  کارشناس ارشد علوم اقتصادي،دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزي(نویسنده مسئول)  
fateme_jahangard@yahoo.com  

 
  حاتمیامین 

  دانشجوي دکتري علوم اقتصادي ،دانشگاه پیام نور تهران  
amin19902001@yahoo.com  

  
  پگاه صادقی

  دانشجوي دکتري علوم اقتصادي ، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران
sadeghi_p.eco64@yahoo.com  

  
  چکیده

در این تحقیق سعی بر آن بوده است که اثر حجم ذخایر نفتی را بر توزیع درآمد از دیدگاه  نفرین منابع 
در این  مورد بحث و بررسی قرار دهیم. Eviewsبا استفاده از نرم افزار  در کشورهاي نفت خیز منتخب

از داده  وزیع نابراربري درآمد در نظر گرفته شده است.تحقیق متغیر ضریب جینی به عنوان شاخص ت
کشور از بین کشورهاي نفت خیز استفاده شده  15براي  2010الی  1980هاي پانل طی دوره زمانی 

است. جمعیت، آزادي تجاري، آموزش، اندازه دولت متغیرهایی هستند که تأثیر آنها بر روي توزیع درآمد 
بررسی قرار گرفته است. نتایج تخمین نشان دهنده یک رابطه مثبت  در کنار حجم ذخایر نفتی مورد

حجم ذخایر نفتی است، لذا در این گروه از کشورها وقوع پدیده  بین توزیع نابرابر درآمد(ضریب جینی) و
 نفرین منابع مورد تأیید می باشد.

  
  JEL :P28 , D31, C23 طبقه بندي

  ضریب جینی، داده هاي پانل : توزیع درآمد، نفرین منابع،کلید واژه ها
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 فقر و راههاي پیشگیري و درمان آن در اقتصاد اسالمی

  
 سادات حاج موسوي سارا

دانشکده  ،کارشناس ارشد توسعه اقتصادي و برنامه ریزي، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي
 اقتصاد و حسابداري

Sarah.hajmousavi@gmail.com  
  

  چکیده: 
در این مقاله فقر (فقرمطلق و فقر نسبی و فقر از نظر اسالم) و راههاي پیشگیري و درمان آن در اقتصاد 

  مـدت   کوتاه  قسمت با فقر را در دو  مقابله  هاي براي این منظور راه . اسالمی را مورد بررسی قرار داده ایم
  اسـت   تهیدستانی  و سریع به  فوري  رسیدگی ، هدف،  مدت  کوتاه  ي . در مرحله کردیم  بررسی  و بلند مدت

  بـراي   بـاري  زیـان   آمـدهاي  ها پی آن  به  تأخیر در رسیدگی  برند و هر گونه سرمی  ناگوار به  در موقعیتی  که
  فقر را مورد بررسـی   و درمان  پیشگیري  اساسی  هاي بلند مدت راه  ي دارد. در مرحله  در پی  و جامعه  آنان

  آن  پیـدایش   هـاي  زمینـه   بـردن   از بـین   براي  هایی سیاست  فقر اجراي  با مشکل  دهیم. در مبارزه قرار می
را   اسالم  پیشنهادي  فقر، راهکارهاي  پیدایش  اقتصادي  .براي مثال در عوامل آید شمار می به  گام  ترین مهم

از تولیـد،    قبـل  توزیـع   ي مسـئله   به  دین  که  با توجهی  گرفتیم  ، نتیجه قرار داده  مورد مطالعه  جهت در این
فقـر در    آید. بـراي درمـان   نمی  پیش  فقر درجامعه  پیدایش  براي  اي دارد، زمینه  تولید و بعد از آن  هنگام

،  تهیدسـتان   ز شناسـایی هـا هسـتیم. بعـد ا    فقـر آن   شدت  بندي فقرا و طبقه  نیازمند شناسایی  بلند مدت
  بـه   امکانـات   از ایـن   تردید بخشی آید. بی شمار می  فقر به در درمان  بعدي  گام  جامعه  هاي توانایی  ارزیابی

دیگـر    بخشـی  و   عامـه) اسـت    و موقوفـات   ، انفـال  ، زکـات  (خمس اسالمی  در اختیار دولت  طور مستقیم
تواند بـر   می  است. دولت  الحسنه)  ، وصایا و قرض ، نذورات مالی  ، کفارات مستحبی  مردم(صدقات  دردست
  مصرفشـان   را در جهـت   ، مـردم  داشـته   نیـر نظـارت    است خصوصی  بخش  در دست  که  از امکانات  بخشی

  طبقـات  به  با توجه  منابع  از این  استفاده  را، جهت  مختلفی  هاي سیاست  نهایت کند.در  و تشویق  راهنمایی
  .  ، پیشنهاد کردیم تهیدستان  مختلف

  
 JEL:  I31, I32 , I38طبقه بندي 
  پیشگیري فقر، درمان فقر، جامعه اسالمی :  فقر، شناسایی فقرا،کلید واژه ها
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 مروري بر حسابداري نسلی؛ چیستی و چرایی
 

زهره حاجیها دکتر  
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق(قیام دشت)  ،عضو هیات علمی گروه حسابداري  

Z_hajiha@yahoo.com 
 

 عباس گلی

 کارشناس ارشد حسابداري دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر (نویسنده مسئول)
Goliabbas7@gmail.com 

 
  چکیده

 مطرح شدو1982درسال و همکارانش تلیکفوکمفهومی است که اولین بار توسط  نسلیحسابداري 
توانایی تحمل سیاستهاي مالی دولت توسط گروههاي  یک روش تجزیه و تحلیل مالی بلندمدت، بعنوان

سنی متفاوت را ارزیابی میکند.سیاستهاي مختلف دولت باعث می شود که هر نسل فشار اقتصادي 
متفاوتی را تحمل کند و حسابداري نسلی به دنبال آنست تا این فشارها براي نسلهاي مختلف کمترین 

مهمترین عوامل مؤثر بر حسابداري نسلی نرخ مالیات، مخارج دولت،استقراضهاي  تفاوت را داشته باشد.
تجربیات  .سیاست می باشد سیاستهاي رفاهی،جمعیت و انگیزه هاي سرمایه گذاري نسل فعلی، دولت،

کشورهاي پیشرو در زمینه حسابداري نسلی نشان می دهد افزایش درصدي ثابت براي درآمد مالیاتی 
دولت،کاهش درصدي ثابت از پرداختهاي انتقالی دولت و حذف بخشی از خریدهاي دولت مهمترین 

حسابداري نسلی با این وجود اگر بخواهیم در کشورمان از  راهکارها براي تحقق حسابداري نسلی هستند.
اخذ و مصرف  بهره مند شویم باید زیرساختهاي الزم بمنظور طرح ریزي و اجراي برنامه هاي بلندمدت،

 عادالنه مالیات و استفاده از بودجه بندي عملیاتی را در دستور کار قرار دهیم.
  

  JEL: H5-H53طبقه بندي 
  ار مالیبحسابداري نسلی، تعادل بین نسلی، مالیات، دریافتهاي انتقالی،  :کلید واژه ها
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  بررسی نقش جهانی شدن و توسعه دانایی محور با
 تا کید بر ویژگیهاي اطالع رسانی در ایران

  
  نجال حریري

  گروه علم اطالعات و دانش شناسی تهران ،واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسالمی دانشیار 
nadjlahariri@gmail.com 

  
  مرضیه یاري زنگنه

واحد علوم و تحقیقات تهران  دانشگاه آزاد اسالمی  علم اطالعات و دانش شناسی،دانشجوي دکتري 
 (نویسنده مسول) 

 Myzangeneh@yahoo.com  
  

  چکیده:
در این تحقیق پدیده جهانی شدن و نقش آن در توسعه دانش مدار بعنوان پایدارترین توسعه در عصر 

با توجه به اینکه توسعه دانش مدار نیز در جهانی شدن نقش  کنونی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.
تکنولوژي اهمیت دادن به فنی و  عملی، تعیین کننده اي دارد نیاز به فراهم آوري زمینه هاي ذهنی،

 سرمایه گذاري و حمایت از بنیانهاي علمی و پژوهشی و بکار گیري ابزار و فنون، دانش و دانشمندان،
... بیش از پیش  اطالع رسانی به روز و تقابل اندیشه ها در عرصه جهانی توجه به کمیت و کیفیت،

در  به  عوامل موثر انه اي و بررسی متون ه روش کتابخضرورت می یابد. در همین راستا در این مقاله ب
و اقتصاد ، تاثیر جهانی شدن در ایران ر  (دانش مدار)ساختارهاي دانایی محودانایی، ایجاد و افزایش 

توسعه براي ی یکارها هرا وقرار گرفته  بررسی مورد دانش محور بر کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی 
  .ارایه شده استدر کشور با تاکید بر ویژگیهاي اطالع رسانی اقتصادي و جهانی شدن 

  
اطالع رسانی در ایران محور، توسعه دانایی جهانی شدن،:  کلید واژه ها  
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بررسی تاثیر توسعه بازارهاي مالی بر نابرابري درآمدي در 
  اقتصاد ایران 

  
   عبدالکریم حسین پور

  اهواز(نویسنده مسئول)دانشجوي دکتري دانشگاه شهید چمران 
karimhp136@gmail.com 

  
  ژاد     دکتر منصور زراء ن

  دانشگاه شهید چمران اهواز ستادا
zaram@gmail.com  

  
  چکیده: 

تصمیم گیري هستند و چنانچه این بازارها با شکست بازارهاي مالی مغز سیستم اقتصادي و کانون اصلی 
و نارسایی مواجه شوند، عملکرد کل سیستم اقتصادي آسیب خواهد دید. این مطالعه به بررسی تاثیر 

با استفاده  1390تا  1350توسعه بازارهاي مالی بر روي نابرابري درآمدي در اقتصاد ایران در دوره زمانی 
 شش مالی توسعه شاخص ارزیابی استفاده از روش یوهانسن می پردازد. در از هفت معادله رگرسیونی با

 و قانونگذاري غیربانکی، مالی بانکی، بخش بخش شامل که گرفته است قرار ارزیابی مورد زیر شاخص
نتایج بیانگر  .می باشد نهادي بخش و مالی بودن بخش باز پولی، گذاري سیاست و پولی بخش نظارت،

لفه هاي بخش بانکی، بخش مالی غیر بانکی، قانونگذاري و نظارت، باز بودن بخش این هستند که مو
مالی و بخش نهادي می توانند باعث کاهش ضریب جینی و بهبود توزیع درآمد گردند. همچنین، 
شاخص توسعه بخش بانکی بازار مالی، بیشترین تاثیر را بر روي توزیع درآمد در اقتصاد ایران داشته 

توسعه بخش پولی تاثیر معناداري بر روي بهبود درآمد نداشته است. نتایج حاصل از است و شاخص 
تجزیه واریانس بیانگر این است که سهم بی ثباتی متغیر ضریب جینی در توجیه نوسانات خود طی 

درصد است. از طرفی دیگر سهم بی ثباتی متغیر شاخص  13درصد و در بلند مدت،  16کوتاه مدت ، 
درصد  15درصد و در بلندمدت 13مالی در توجیه نوسانات ضریب جینی طی کوتاه مدت کلیت توسعه 

 و مسئولیت پذیري دیوان ساالري مالکیت،کیفیت حقوق قانونی، نهادهاي است. طبق نتایج مدل کیفیت
 توسعه ابعاد از یکی به عنوان نهادي محیط منظور بدین می گذارند. تأثیر مالی سیستم عملکرد بر دولت
  گردد. جهت بهبود توزیع درآمد پیشنهاد می مالی

  
 JEL  : E44 ,E25 ,C88, C22طبقه بندي 
    : بازارهاي مالی، نابرابري درآمدي، شاخص کلیت مالی، اقتصاد ایرانکلید واژه ها
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بررسی و تبیین راهکارهاي ارتقاء و حمایت از تولید ملی 
  TOPSISبا استفاده از روش

  
  حسینی روح اهللا

و دانشجوي دکتري مدیریت صنعتی گرایش تولید و  هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز  بروجردعضو 
 عملیات دانشگاه تهران

r.hosseini59@gmail.com  

  
 چکیده

ه شدت تالش امروزه در فضاي رقابت فشرده کشورها و جوامع مختلف، براي رشد و توسعه خود باید ب
صنعتی مناسب جهت پیشرفت و توسعه استفاده نمایند. محیط  -نموده و از استراتژي هاي تولیدي 

 حال تغییر است که از جمله این تغییرات افزایش خواسته وجهانی پیرامون کشورها به سرعت در 
ها با آن روبرو  کشورانتظارات مشتریان، تنوع تقاضا و نیازهاي مشتریان است. محدودیت مهم دیگري که 

ت پیشرف براي راهبردي اسنادي توسعه، هاي برنامه .هستند، کمیابی و محدودیت منابع و امکانات است
ي ها برنامه تولید داخلی در جایگاه و هدف نقش، به توجه با .شوند می محسوب کشور هر توسعهو 

برخوردار  اي ویژه جایگاه و اهمیت از و راهکارهاي حمایتی مختلف هاي بخشتولید داخلی  ،توسعه
تبیین راهکارهاي حمایت از تولید ملی از دیدگاه نخبگان و فرهیختگان  حاضر، مقاله هدفاست. 

 در این پژوهش ابتدا به شناسایی شاخص ها و معیارهاي مربوط به ارزیابی راهکارهاي ت.اس دانشگاهی
وزن معیارها را تعیین  SHANONروش پرداخته شده است. سپس با استفاده از  حمایت از تولید ملی

کرده و ورودي مدل تاپسیس قرار داده شد. در نهایت براساس شاخص هاي تعیین شده با استفاده از 
 به رتبه بندي راهکارهاي حمایت از تولید داخلی پرداخته شده است. نتایج این روشTOPSIS روش 

اول این مدل قرار داشته و همچنین داراي در اولویت  یعموم منفعت و تیرضادهد که معیار  نشان می
تاثیر بسزایی بر توسعه صنعتی و انتخاب راهکار مناسب براي حمایت از تولید ملی است. همچنین، 

 يراهکارها يبند رتبهدر شانون ي براساس محاسبات روش تاپسیس و گذار سرمایه هزینه کاهش
  در اولویت اول مطرح شده است. یداخل دیتول از تیحما

  
  ، تاپسیسملی تولید از حمایتتولید، تکنولوژي،  :کلید واژه ها
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نابرابري درآمد در خطوط اتوبوسرانی مشهد براساس 
 زنگا  شاخص 

 
 زاده سید جمال خراشادي

  ( نویسنده مسئول)کارشناس ارشد آمار سازمان اتوبوسرانی مشهد
jamal_khorashad@yahoo.com  

 
 غالمرضا محتشمی برزادران

 استاد گروه آمار دانشگاه فردوسی مشهد
gmb1334@yahoo.com  

  
 حدیث پوراسمعیلی

 کارشناس ارشد آمار اقتصادي و اجتماعی

mh_p2006@yahoo.co  
 

  چکیده:
هاي اقتصادي معرفی گردیده است که هرکدام داراي   ها و معیارهاي متعددي در زمینه نابرابري شاخص

 جایگزین عنوان به را جدیدي شاخص میالدي  2007باشند. زنگا در سال  هایی می خواص و ویژگی
-p(پایین جامعه و میانگین   p100%میانگین درآمد ازمقایسه شاخص این. کرد معرفی جینی ضریب

آید. برتري این معیار نسبت به سایر معیارهاي دیگر این است که این  باالي جامعه بدست می 100%) 1
هاي  کند. در این مقاله به بررسی خواص و ویژگی شاخص ارتباط فقر و ثروت را به خوبی منعکس می
زیم پردا می ) 2007) و زنگا (2013، 2010، 2009شاخص زنگا در راستاي مقاالت گرسلین و همکاران (

 ضریب جمله از نابرابري معیارهاي سایر با را آن و یافته آن براي را اطمینان فواصل و اي نقطه د براور و
 دادن نشان براي مشهد اتوبوسرانی سازمان خطوط درآمد هاي ازداده درانتها. کنیم می مقایسه جینی
 کرد. خواهیم استفاده زنگا شاخص عملی کاربرد

 
 JEL: D63بندي  طبقه

  سازمان اتوبوسرانی مشهد ،منحنی لورنتس منحنی زنگا، شاخص زنگا، :کلید واژه ها
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 بررسی اثرات حضور دولت در اقتصاد بر توزیع درآمد مردم
 

 دکتر حمید خیرالدین
  ستادیار دانشکده کویر شناسی دانشگاه سمنانا

hamid.kheyrodin@semnan.ac.ir 

  
 چکیده

بسیار حائز  اجتماعی است که سنجش اثرات مذکور بر آن،  - توزیع درآمد از جمله مباحث مهم اقتصادي 
فرضیه اصلی این پژوهش این است که دخالت دولت در امور اقتصادي (تصدي گرایانه باشد.  اهمیت می

و حاکمیتی)، تاثیرات متفاوتی را بر توزیع درآمد جامعه بر جاي می گذارد. در این پژوهش ابتدا با 
بر توزیع درآمد ایران مورد شاخص ها استفاده از برخی از شاخص هاي توزیع درآمد، نوع اثرات این 

 نقش تصدي اول، حالت .است پذیر امکان صورت دو به اقتصاد در دولت دخالتاست. ورد قرار گرفته برآ
حضور  که نحوي به اقتصادي است، بنگاههاي مدیریت و مالکیت داشتن دست در معناي به دولت گري
 اقتصادي عدالت به مربوط دوم، است. مسأله گسترده بوده شدت به نیز کارکردي توزیع در حتی دولت

 تورم نرخ کاهش و توسعه اقتصادي و رشد چون مهمی مباحث درکنار که است درآمد عادالنه توزیع و
 مورد پژوهشهاي گوناگون، و تحقیقات در و بوده اقتصاددانان غالب دغدغه مورد بیکاري، همواره و

  .است گرفته قرار ارزیابی و بررسی
که افزایش اندازه دولت در بعد تصدي گري باعث بدتر شدن شاخص هاي  ه است تحقیق نشان داد نتایج

 توجه با اندازه دولت در بعد حاکمیتی منجر به بهبود این شاخص ها شده است. توزیع درآمد و افزایش
 توزیع ساماندهی و مجدد توزیع توزیع کارکردي، تولید، از پیش توزیع در اسالمی دولت نقش به

 و سیاستگذاري قدرت حاکمیت، جهت از اندازة دولت، شدن بزرگ که کرد نبیا میتوان مقداري،
 فضاي تقویت منظور به اقتصادي، امور مستقیم و تصدي بنگاه داري جهت از دولت اندازة شدن چککو

  .شود می اسالمی جامعه در درآمد مقداري و توزیع کارکردي توزیع بهبود باعث سالم، رقابت
  

  درآمد مقداري توزیع سیاستگذاري اقتصادي، اقتصادي دولت، نقش دولت،  :کلید واژه ها
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 بررسی نقش گردشگري در اشتغالزایی و ایجاد درآمد
  

  اسما خیرالهی
  کارشناس ارشد مدیریت جهانگردي گرایش بازاریابی دانشگاه سمنان و مدرس دانشگاه پیام نور دامغان

asma_kh_76@yahoo.com  

  
  چکیده

 اقتصادي ي توسعه آن، از پیروي به  و خارجی و داخلی هاي سرمایه جذب توان که قلمروهایی از یکی
 افزایش و کار و کسب گرفتن رونق موجب گردشگران شمار افزایش است. گردشگري پی دارد، را در

 ویژه به گردشگردي توسعه می کنند. فعالیت عرصه که، در این شود می و مؤسساتی شرکت ها درآمد
 قشرهاي درآمد افزایش موجب و است فقر با براي مقابله مؤثري عامل کمتر توسعه یافته، کشورهاي در

 اینکه از جوامع آگاهی دیگر سوي ازمی شود.  اجتماعی و و رونق اقتصادي بیکاري کاهش مختلف،
 دهد، می قرار کشور یک اختیار اقتصاد در توجهی قابل بسیار مناسب و ارزي درآمدي منبع گردشگري

 فرهنگی و اجتماعی مختلف اقتصادي، ابعاد بسیار گسترده در مفهومی گردشگري که است شده سبب
 بخش رشد اشتغال، درآمد، عنوان منبع اصلی به را پویا صنعت این کشورها از کند. بسیاري پیدا

پژوهش حاضر در پی بررسی اثرات مثبت اقتصادي دانند. لذا می  زیربنایی ساختار توسعه ي و خصوصی
گردشگري و نقش آن در اشتغالزایی و ایجاد درآمد می باشد. مقاله پیش رو به روش توصیفی و کتابخانه 
اي می باشد و از نتایج و یافته هاي سایر مقاالت و کشورها و همچنین آمار منتشر شده سازمانها در 

  با رشد اقتصادي استفاده شده است. زمینه توسعه گردشگري و ارتباط آن
  

  گردشگري، رشد اقتصادي، درآمد، اشتغال  :کلید واژه ها
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  میان نرخ فالکت و نابرابري درآمد در ایران  بررسی رابطه
  

   نیا دانش محمد
  کارشناس بازگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس و مدرس دانشگاه

mohammad.daneshnia@gmail.com  
 

  حسین احمدي راد
  (نویسنده مسئول)کارشناس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس 

hosseinahmadirad@gmail.com  
 

  یحیی محقق
 کارشناسی ارشد اقتصاد  

Yahya.mohaghegh@gmail.com 
  

  حسین شفیعی
 دانشجوي کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد شیراز و کارمند بانک پست بانک شعبه نورآباد فارس

eghtesad@gmail.comshafiee.  
  

  چکیده
هاي مختلف جهان بوده و در  بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش سطح رفاه عمومی از اهداف دولت 

کند.  اي را ایفا می رسیدن به این اهداف، کاهش نابرابري درآمدي یکی از عواملی است که نقش عمده
بررسی  بهین مطالعه ا .بنابراین پی بردن به عواملی که بر نابرابري درآمدي تاثیر دارند، حائز اهمیت است

می پردازد. شایان توجه است که براي این منظور  در ایران يمیان نرخ فالکت و نابرابري درآمدي  رابطه
 خود بازگشتی با وقفه توزیع شدهروش و از 1390-1353از داده هاي سري زمانی سالیانه طی 

)ARDL ( .استفاده شده است  
نابرابري درآمدي   و هزینه هاي دولت افزایش نرخ فالکت که،دهد  نشان می نتایج حاصل از این مطالعه

و جنگ تاثیر منفی و معنی  انقالب  يمجاز ریمتغ و گذاري همچنین میزان سرمایه را تشدید می کند.
  داري بر نابرابري درآمدي می گذارد.

  
  JEL: D33, D92. E24, H53طبقه بندي 
  نابرابري درآمدي، نرخ فالکت، ،هزینه هاي دولت، سرمایه گذاري، ایران   :کلید واژه ها
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در بین  بررسی درجه نابرابري و پویایی توزیع درآمد
 استان هاي کشور

 

 باقر درویشی
  (نویسنده مسئول)استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ایالم

Darvishi_b@yahoo.com 
  

 فرشته محمدیان
 دانشجوي دکتري اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی     

Mohamadyan_f@yahoo.com 
  

 

  چکیده
آمد در طول زمان و در بین جوامع  آمد در یک جامعه و مقایسه توزیع در براي بررسی و تحلیل توزیع در

دهند، اما  اي هر چند ابزارهاي مفیدي را در اختیار محققان قرار می هاي ایستاي مقایسه مختلف تحلیل
هاي پویایی توزیع  زیرا جنبه به تنهایی قادر به استخراج و تحلیل اطالعات موجود در یک توزیع نیستند

ا و شاخص هاي ایستاي در این مقاله با مقایسه نتایج حاصل از شاخص هاي پوی گیرند. را نادیده می
 نابرابري در بین استان هاي مختلف کشور به دنبال  ارائه دالیلی براي  اثبات این موضوع هستیم که
صرفاً با تکیه بر شاخص هاي ایستاي نابرابري که در مطالعات صورت گرفته در کشور به کار گرفته می 

ازه هاي مختلف زمانی و آثار آن بر فقرا و نمی توان قضاوت درستی در مورد مقایسه نابرابري در ب شوند
مقایسه نتایج حاصل از شاخص هاي پویا و ایستاي توزیع درآمد نشان می  ثروتمندان جامعه ارائه کرد.

دهد که صرفاً با تکیه بر شاخص هاي ایستا نمی توان قضاوت درستی در مورد ترجیح بین توزیع درآمد 
انطور که نتایج این مقاله نشان می دهد علی رغم اینکه بر اساس در دو بازه زمانی ارائه کرد، زیرا هم

وضعیت نابرابري بدتر شده است اما شاخص هاي پویا نشان  1380 -1386شاخص هاي ایستا در دوره 
به نفع فقرا و در دوره بعدي یعنی در   1380-1383می دهند که روند تغییرات توزیع درآمد در دوره 

 ضرر فقرا بوده است.به   1383-1386سال هاي 
  

  JEL : D39 , D31 , D30طبقه بندي 
 توزیع درآمد، شاخص هاي ایستا، شاخص هاي پویا، نابرابري، استان هاي ایران :کلید واژه ها
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هاي تعیین کننده آن در مناطق تحلیل ابعاد فقر و ویژگی
  روستایی استان فارس

  
  عبدالعلی رضایی

  آب منطقه اي فارس (نویسنده مسئول) شرکتکارشناس ارشد اقتصاد کشاورزي 
aali.rezaei1355@yahoo.com  

  
  عبدالرسول شیروانیان

  علمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی فارس عضو هیات
rasoolshirvanian@yahoo.com 

  
  زکریا فرج زاده

 دکتري اقتصاد کشاورزي دانشگاه شیراز
zakariafarajzadeh@gmail.com  

  
  

  چکیده
این مطالعه با هدف تحلیل ابعاد فقر و شناسایی ویژگی هاي گروه هاي فقیر در مناطق روستایی استان 

و ابعاد مورد توجه فقر شامل فقر  1387فارس صورت گرفت. داده هاي مورد استفاده متعلق به سال 
درآمدي، سالمت، غذا، آموزش، مسکن و فقر کل می باشد. یافته ها نشان داد که مناطق روستایی با 

. افزون بر این سطح وسیعی از فقر مواجه اند و خانوارها حداقل در یکی از ابعاد مبتال به فقر می باشند
مشخص گردید میان انواع فقر همبستگی پایینی وجود دارد و عدم ابتال به فقر از نظر معیار درآمد لزوماً 
به معنی فقیر نبودن در سایر ابعاد نمی باشد. بطور مشخص فقر غذایی بیشترین واگرایی را با سایر ابعاد 

اجتماعی خانوارهاي  - د که ویژگی هاي اقتصاديفقر نشان داد. یافته هاي تحلیل رگرسیون نیز نشان دا
تواند موثر واقع شود و ابتال به فقر بر اساس مشخصات فقیر تنها در شناسایی بخش اندکی از خانوارها می

 اجتماعی چندان قابل رصد نمی باشد.  –هاي اقتصادي ظاهري مانند ویژگی
  

  JEL :I32طبقه بندي 
      روستایی، استان فارسابعاد فقر، مناطق  کلید واژه ها:

   



      
  
 
 

34 

 

تحلیل نقش عوامل بنیادي بر توزیع درآمد با تأکید بر 
  نقش فساد

  
  دکتر ابراهیم رضایی

  عضو هیئت علمی مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی(سمت)
Ebrahim.Rezaei@gmail.com  

  
  آیسا علیزاده حصار

  ارشد اقتصاد، دانشگاه ارومیهکارشناس 
aisa8645@gmail.com  

  
  زهرا صالحیان صالحی نژاد

  (نویسنده مسئول) کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه ارومیه
zahra.salehian85@gmail.com  

  
  

  چکیده:         
مقاله حاضر به بررسـی تـأثیر فسـاد بـر توزیـع درآمـد بـا اسـتفاده از داده هـاي پانـل و روش تخمـین            

در یازده کشور منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی دوره ي  )GMMگشتاورهاي تعمیم یافته(
دازه گیري فساد، متغیـر  می پردازد. براي این منظور از شاخص درك فساد براي ان 2010- 1996زمانی 

ضریب جینی بعنوان شاخص توزیع درآمد و هم چنین متغیرهاي نرخ رشد جمعیـت، نـرخ رشـد تولیـد     
ناخالص ملی سرانه، شاخص بازبودن تجارت، نرخ ثبت نام در مدارس متوسطه بعنوان متغیرهاي کنترلـی  

شـان مـی دهـد کـه فسـاد، رشـد       مؤثر بر توزیع درآمد استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل ن
جمعیت و درآمد سرانه و متغیر تحصیالت تأثیر مثبت و معنی دار بر نابرابري درآمدي داشته است. اگـر  
چه تأثیر آزادسازي تجاري و فساد و تحصیالت بر نابرابري درآمـدي از لحـاظ آمـاري از معنـاداري الزم     

ه توزیع درآمـد در کشـورهاي مـورد مطالعـه     هم چنین نتایج تحقیق حاکی از آنست کبرخوردار نیست. 
نرخ رشد جمعیـت و  بیش از هر متغیر دیگري از نرخ رشد جمعیت و عامل فساد متأثر می شود. بنابراین 

اتخاذ سیاست هاي مناسـب  فساد از متغیرهاي مهم مؤثر بر توزیع درآمد در این کشورها محسوب شده، 
ند به کاهش نابرابري درآمدي و توزیـع عادالنـه تـر    در جهت کنترل رشد جمعیت و کاهش فساد می توا

  درآمد کمک نماید.

 JEL: F1, D73, D31, C23 طبقه بندي
  فساد، توزیع درآمد، باز بودن تجارت، داده هاي پانل کلید واژه ها:
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تاثیر سهمیه بندي  بر تقاضاي سوخت بنزین در شهر 
    شهرکرد

  عبداهللا رئیسی فیل آبادي
  و برنامه ریزي دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر(نویسنده مسئول) کارشناسی ارشد توسعه

Reesi abdolah@ac.ir 
  

  دکتر سید محسن خلیفه سلطانی
  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر

ani@iaufala.ac.irkhalifesolt 
  

   دکتر سید کمیل طیبی
  عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

Sk.tayebi@ase.ui.ac.ir 
 

  چکیده:
شود. ایران، نه تنها یک تولید کنندة عمدة انرژي، بلکه یک مصرف کنندة بزرگ انرژي نیز محسوب می

هاي صنعتی و توسعۀ شهري همگی عوامل مهم بازار مصرف در کشور و برنامهجمعیت باال، مساحت 
کشور هستند و طبیعی است که کشور پهناوري مثل ایران مصارف متنوعی براي انرژي داشته باشد. 
معهذا سطح مصرف در ایران بسیار باال است و به دالیل گوناگون بایستی از وضعیت کنونی نگران بود. 

هاي انرژي پیش از هدفمندسازي یارانه ها، رویکردي بس نامناسب و ضررده ر زمینۀ یارانهرویکرد ایران د
شده و بر  انرژيبراي اقتصاد کشور بوده است. از یک سو پایین بودن قیمت منابع انرژي باعث اتالف 

بقات اي نا متعادل بین طیرمستقیم به گونهغهاي اقتصاد کشور فشار گذاشته و از سوي دیگر یارانه
با توجه به این مطالب بررسی  رسانند.پذیر میاجتماعی توزیع شده و کمترین سود را به طبقات آسیب

تاثیر هدفمندي یارانه هاي انرژي بر میزان تقاضاي مصرف کنندگان در شهرهاي  مختلف کشور الزم و 
لعه براي دوره زمانی در این مطا ضروري به نظر می رسد که این مطالعه اختصاص به شهر شهرکرد دارد.

به برآورد الگوي ارائه شده در این تحقیق  VECMو VARبا استفاده از دو روش  1390:1تا  1386:1
براي شهر شهرکرد پرداخته شده است. متغیرهاي استفاده شده  شامل درآمد سرانه، شاخص قیمت 
مصرف کننده، متغیر مجازي هدفمندي یارانه هاي انرژي که بر تقاضاي مصرف بنزین برآورد شده است 

یر می باشد: نتایج کوتاه مدت و بلندمدت همانند که نتایج کوتاه مدت و بلندمدت الگوها به قرار ز
یکدیگر نشان می دهد که تورم و هدفمندي انرژي تاثیر منفی بر تقاضاي مصرف بنزین نشان می دهد و 

  درآمد سرانه تاثیر مثبت و معنی داري بر تقاضاي مصرف بنزین نشان می دهد.
  

  ي، درآمد سرانه، شاخص قیمت، شهرکردهدفمندي یارانه انرژي، تقاضاي مصرف انرژ :کلید واژه ها
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بررسی نقش ادراك مشتریان از رعایت عدالت در اعطاي 
 تسهیالت بانکی درتقاضاي آنان براي دریافت تسهیالت

 
  زارعی عظیم دکتر

  (نویسنده مسئول)سمنان دانشگاه ،بازرگانی مدیریت گروه استادیار
Azimzarei@yahoo.com  

  
  دامغانیان حسین دکتر

  سمنان دانشگاه ، بازرگانی مدیریت گروه استادیار
Hdamghanian87@gmail.com  

 
  یسري جعفریان

  سمنان دانشگاه بازاریابی مدیریت ارشد کارشناسی دانشجوي
yosrajafarian@gmail.com 

  
  چکیده

ادراك عدالت مشتریان در ادبیات وسیع عدالت سازمانی اهمیت ویژه دارد و اثر بخشی آن در بهره وري 
سازمان ها دامنه وسیعی از آثار نگرشی، رفتاري و سالمت  مشتریان را شامل می شود. تسهیالت بانکی 

شود که شامل که به عنوان یکی از خدمات بانکداري محسوب می شوند خود به چهار دسته تقسیم می 
مشارکت مدنی، مضاربه، جعاله و ضمانت هاي بانکی می باشند. تسهیالت بانکی را می توان در قالب وام 

براي جمع آوري  محقق ساختهاز یک پرسشنامه با سواالت چندگزینه اي هاي بانکی عنوان نمود. 
ر اهواز بوده و جامعه اطالعات استفاده شد. جامعه آماري این پژوهش، مشتریان  بانک تجارت در شه

محاسبه شده است. عدالت ادراك شده بر  0.835آماري نامحدود می باشد. ضریب آلفاي کرونباخ کل 
وهش نشان می دهد  یافته هاي این پژ تاثیر مستقیم، مثبت و معنی دار دارد.تقاضاي دریافت تسهیالت 

  مشتریان بانکها می باشد. که تقاضا براي دریافت تسهیالت متاثر از عدالت ادراك شده توسط
 

  عدالت توزیعی، عدالت رویه اي، عدالت تعاملی، ادراك مشتریان، تسهیالت بانکی :کلید واژه ها
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  بررسی  رابطه علی بین توزیع درآمد و رشد اقتصادي
  

  فرهاد سنجري
  کارشناس ارشد اقتصاد

farhad.sanjari5@gmail.com  
  

  چکیده:
-1346این مطالعه به بررسی رابطه علی بین توزیع درامد و رشد اقتصادي در ایران طی دوره 

پرداخته است. جهت بررسی رابطه علی بین متغیرها از روش علیت تودا و یاماموتو بهره جسته ایم. 1387
مورد بررسی رشد اقتصادي منجر به نابرابري  که یافته اي حاصل از تحقیق نشان می دهد که در دوره

بیشتر در توزیع درامد شده است و جهت علیت از سوي رشد اقتصادي به سوي نابرابري درآمد بوده 
  است.

  
  JEL: I30 ،E50طبقه بندي 
  رشد اقتصادي، نابرابري درامد، فقر :کلید واژه ها
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  نرخ فالکت و نابرابري درآمدي در ایران
 

 هیما سیاحی
  (نویسنده مسئول)کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی شیراز 

Hima.sayyahi@yahoo.co.uk  
 

  هادي رضایی

 دانشجوي دکتراي اقتصاد دانشگاه لرستان 

hadi.rezaei1391@yahoo.com  
  

  چکیده
هاي مختلف جهان بوده و در  بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش سطح رفاه عمومی از اهداف دولت

کند.   اي را ایفا می رسیدن به این اهداف، کاهش نابرابري درآمدي یکی از عواملی است که نقش عمده
این مطالعه  .باشند حائز اهمیت است مدي در ارتباط میبنابراین پی بردن به عواملی که با نابرابري درآ

میان نرخ فالکت و نابرابري درآمد در ایران صورت گرفته و در این راستا از ي  جهت بررسی رابطه
. شاخص نابرابري درآمد در شده استاستفاده  1353-1387هاي  هاي سري زمانی مربوط به سال داده

روش حداقل مربعات معمولی  ،تحقیقو براي تخمین مدل  باشد میحاضر، ضریب جینی  مطالعه
)OLS (سبب خواهد شد افزایش نرخ فالکت  دهد، پژوهش نشان می هاي یافتهاست.  به کار برده شده

  که نابرابري درآمدي در ایران تشدید گردد.
  

 JEL : D31 ،D33،D63  ،E24 طبقه بندي
 نرخ فالکت رشد اقتصادي،، نابرابري درآمدي :کلید واژه ها
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  تاثیر سیاست هاي مالی بر توزیع درآمد :
  مطالعه موردي کشورهاي در حال توسعه با درآمد متوسط

  
  مهسا شهابی کاسب

 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم اقتصادي دانشگاه فردوسی مشهد
mail.um.ac.ir-mahsa.shahabi@stu  

 
  

  چکیده
توزیع عادالنه درآمد همواره یکی از مهم ترین موضوعات اقتصادي مورد توجه در کشورهاي مختلف 

هاي اخیر به ویژه پس از طرح مساله کاهش فقر در جهان، چگونگی توزیع  سالجهان بوده است. در 
تصمیمات کالن اقتصادي بر این مساله پیش از پیش مورد توجه قرار گرفته  درآمد و تاثیر سیاست ها و

است؛ چرا که در دنیاي امروز بزرگ ترین عامل ایجاد کننده فقر نه کمبود درآمد که توزیع ناعادالنه آن 
بویژه، در کشورهاي در حال توسعه یکی از اهداف کالن   ت. در حال حاضر، تقریبا عموم اقتصادداناناس

برنامه هاي اقتصادي را توزیع درآمد دانسته و تاثیر سیاست هاي مالی دولت بر آن را بسیار مهم و تعیین 
مالی و ابزارهاي  کننده قلمداد می کنند. لذا در این مقاله سعی شده که چگونگی نقش سیاست هاي

مهمی که براي اجراي این سیاست در اختیار دولت است، از جمله مخارج دولت، یارانه ها و پرداخت 
  هاي انتقالی و مالیات ها مورد بحث قرار گیرد.

در منتخبی از  2009-1993در این تحقیق از روش اقتصادسنجی بر اساس داده هاي تابلویی دوره 
درآمد متوسط استفاده می شود. نتایج نشانگر آن است که افزایش مخارج  کشورهاي در حال توسعه با

دولت و یارانه ها باعث بهبود توزیع درآمد شده است که شاخص ارزیابی بهبود توزیع درآمد، ضریب 
جینی می باشد. تاثیر مالیات ها بی معنی برآورد شده است و نرخ تورم نیز مطابق انتظار منجر به بدتر 

 توزیع درآمد در کشورهاي مورد مطالعه شده است. شدن وضعیت
  

  توزیع درآمد، ضریب جینی، سیاست هاي مالی، داده هاي تابلویی:  کلید واژه ها
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تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر توزیع درآمد در کشورهاي 
  منتخب آسیایی 

    ساموئلسون، کوزنتس و ماندل) -(بررسی فرضیات استالپر
 مهسا شهابی کاسب

 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم اقتصادي دانشگاه فردوسی مشهد
mail.um.ac.ir-mahsa.shahabi@stu    

 فاطمه احمدي
 ه فردوسی مشهددانشجوي کارشناسی ارشد علوم اقتصادي دانشگا 

 mail.um.ac.ir-fatemeh.ahmadi@stu    
  زهرا تقی زادگان

 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم اقتصادي دانشگاه فردوسی مشهد(نویسنده مسئول)
 mail.um.ac.ir-zahra.taghizadegan@stu  

  چکیده
تبیین ارتباط جهانی شدن و توزیع درآمد از موضوعات چالش برانگیز در عرصه اقتصاد می باشد بطوریکه 

را به خود جلب کرده و راجع به آن نظریات گوناگونی توجه اقتصاددانان، بخصوص اقتصاددانان توسعه 
ابراز شده است؛ و بررسی و ارزیابی اثرات توزیعی منافع جهانی شدن به ویژه در کشورهاي در حال 
توسعه الزم و ضروري می باشد. در تحقیق حاضر، با استفاده از داده هاي پانل، تاثیر جهانی شدن اقتصاد 

) را مورد مطالعه قرار داده ایم. 2010-1993تخب آسیایی، در بازه زمانی (بر توزیع درآمد کشورهاي من
در این مطالعه ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد و شاخص باز بودن تجاري به عنوان شاخص 
جهانی شدن اقتصاد مورد استفاده قرار گرفته اند؛ همچنین براي بررسی فرضیه کوزنتس و ماندل به 

تولید ناخالص داخلی سرانه، مجذور تولید ناخالص داخلی سرانه و سرمایه گذاري  ترتیب شاخص هاي
با توجه به یافته هاي تحقیق می توان نتیجه گرفت که آزادسازي  مستقیم خارجی استفاده شده است.

تجاري طی دوره مورد بررسی منجر به بهبود توزیع درآمد و کاهش نابرابري در کشورهاي مورد نظر 
ساموئلسون). همچنین در این کشورها با افزایش تولید ناخالص داخلی  -(تائید فرضیه استالپرشده است 

(تائید فرضیه کوزنتس) و افزایش سرمایه گذاري ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابدسرانه، نابرابري 
  مستقیم خارجی منجر به افزایش ضریب جینی در این کشورها می شود (رد فرضیه ماندل).

ساموئلسون، توزیع درآمد، جهانی شدن اقتصاد، باز بودن تجاري، فرضیه کوزنتس، فرضیه  –:  استالپر واژه هاکلید 
  ماندل
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هاي صندوق بین المللی  بررسی آثار مشارکت در برنامه
فقر و نابرابري بر پول  

مطالعه موردي:کشورهاي منتخب عضو سازمان کنفرانس اسالمی)(   
  

  سید کمال صادقی
  (نویسنده مسئول)دانشکده اقتصاد،مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریزدانشیار 

seyedkamalsadeghi@gmail.com  
  

  زهرا رسول پور فرزین
   دانشجوي کارشناسی ارشد رشته اقتصاد
zaahra_farzin91@yahoo.com  

  
  شهریار یوسفی دیبازر

  دانشجوي کارشناسی ارشد رشته اقتصاد
yousefi.shahriar679@gmail.com  

  
 

  چکیده:
از شکل اجتناب  با هدف ترین نهادهاي وابسته به سازمان ملل متحد، صندوق بین المللی پول، از مهم

این مقاله به بررسی چگونگی  باشد. گیري بحران فراگیر ارزي و تنظیم روابط مالی در سطح جهانی می
با کنترل عوامل بیرونی موثر بر کارکرد  لذا پردازد؛ هاي صندوق، بر فقر ونابرابري می تاثیر گذاري وام

منتخب عضو سازمان کشور با درآمد کم و متوسط ازکشورهاي  37هاي  صندوق، با بررسی داده
هاي مختلف  به تجزیه و تحلیل اثر برنامه )، 1993-2012کنفرانس اسالمی در طول دوره زمانی ( 

پروبیت حاکی از تاثیر کوتاه -حاصل از تخمین مدل الجیت نتایج پردازیم. صندوق بر فقر و نابرابري می
از . مدت نتیجه معکوس می باشدمدت برنامه مشارکت در کشورهاي در حال مطالعه بوده ولی در بلند 

هاي اقتصادي کشورهاي متقاضی است که اقتصاد خود را به  دیگر، توافق صندوق با سیاست نکات
  ها در طی زمان اصالح شده و مورد توافق صندوق باشد. نحوي تعدیل دهند که ساختار تراز پرداخت

  
   JEL:I30,H53,F13طبقه بندي 

  هاي پنل پروبیت، داده-مدل الجیت ،IMFهاي برنامه فقر و توزیع درآمد، کلید واژه ها:
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عوامل نهادي بر توزیع درآمد با تاکید بر  ریتأثبررسی 
  نهادهاي حاکمیتی

  
  منصور صادقی

  دانشجوي کارشناسی ارشد اقتصاد انرژي تربیت مدرس (نویسنده مسئول)
mansoorsadeghi88@gmail.com  

     
 دکتر حسین صادقی

  استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس 
  sadeghih@modares.ac.ir 

  
  چکیده

از داده  منظور. براي این باشد یمشاخص حکمرانی  بر توزیع درآمد  ریتأثهدف اصلی این تحقیق بررسی 
در قالب مدل حداقل مربعات تعمیم  2010تا  1996کشور مختلف طی دوره زمانی  30هاي ترکیبی 

یافته استفاده شده است. براي معرفی شاخص حکمرانی از شش شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی، 
نترل فساد، کیفیت بوروکراسی و اثربخشی دولت  به همراه شاخصی به ثبات سیاسی، حاکمیت قانونی، ک

ي حکمرانی خوب به ها شاخصکه  دهد یم. نتایج نشان میا کردهاستفاده  ها شاخص  نیاعنوان میانگین 
مثبت بر توزیع درآمد است یعنی اینکه با افزایش  ریتأثغیر از شاخص اظهار نظر و پاسخگویی داراي 

  .ابدی یمزیع درآمد بهبود کارایی دولت، تو
 

 JEL: D31, C23, C3, D73طبقه بندي 
  توزیع درآمد، ضریب جینی، حکمرانی خوب، پانل دیتا  :کلید واژه ها
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بررسی روند ضریب جینی در مناطق شهري و روستاي 
 1379-1390طی سالهاي  کشور ایران

 
 فریده صالحی چشمه علی

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم وتحقیقات خوزستاندانشجوي کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد،   
Farideh.Salehi60@Gmail.com 

 
 دکتر علی اصغر اسفندیاري

 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان
a.esfandiari@khouzestan.srbiau.ac.ir 

 
  دکتر علیرضا جرجرزاده

 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
arjorjor@yahoo.com  

  
  

  چکیده :
) ، بررسـی مـی   1390-1379(سـالهاي  در ایران طـی   روند تغییرات توزیع درآمددر این مقاله وضعیت 

.با  گردد.به این منظور از ضریب جینی، شاخص آتکینسون، شاخص تایل، ضریب انگل استفاده شده است
خصـهاي  استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوارها که توسط مرکز آمـار ایـران گـردآوري شـده اسـت، شا     

نابرابري مذکور با استفاده از نرم افزار اکسل محاسبه شده است. یافته هاي مطالعه نشان داد که در طول 
شـاخص آتکینسـون در تمـامی درجـات     بـا  دوره مورد بررسی ضریب همبسـتگی بـین ضـریب جینـی     

ضـریب جینـی بـا شـاخص      .حساسیت به نـابرابري و شـاخص تایـل و ضـریب انگـل مثبـت مـی باشـد        
) سازگاري دارد. درطول دوره مورد بررسی از نابرابري درآمـد در کشـور کاسـته شـده      =2نسون(آتکی

ر و غنـی) و منـاطق مختلـف کشـور (شـهر و      یاجتماعی (فق يها مقدار اختالف نابرابري بین گروهاست. 
مقادیر نابرابري محاسبه شده با شاخص هـاي مختلـف سـازگاري دارنـد. در     . داشته است کاهشروستا) 

ضمن نتایج نشان میدهد که توزیع درآمد درمناطق روستایی نابرابرتراز مناطق شهري است و از نوسانات 
  بیشتري برخوردار بوده که بر این اساس به توجه بیشتر به توسعه مناطق روستایی توصیه شده است.

  
  .ضریب جینی،  شاخص آتکینسون، ضریب همبستگی، ضریب انگل، شاخص تایل :اکلید واژه ه
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  بررسی تأثیر نابرابري درآمدي بر شاخص سالمت در ایران:
  مشاهداتی بر پایه رویکرد آزمون کرانه ها

 
  زهرا صالحیان صالحی نژاد

  کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه ارومیه
zahra.salehian85@gmail.com  

  
  فرشید سلیمی

 (نویسنده مسئول)کارشناسی ارشد اقتصاد واحد علوم و تحقیقات ارومیهدانشجوي 

Farshid.salimi@ymail.com  
  

  چکیده:         
وضعیت توزیع درآمد درجامعه از جمله موضوعاتی است که عـالوه بـر جنبـه هـاي اقتصـادي، در ابعـاد       

اهمیت بسیار باالیی برخوردار است چرا که هر رویکرد اقتصادي نسبت به توزیـع درآمـد   اجتماعی نیز از 
ناگزیر پیامدهاي اجتماعی خاصی را بدنبال دارد. با توجـه بـه اینکـه یکـی از مهـم تـرین آسـیب هـاي         

و  اجتماعی نابرابري درآمدي، تأثیر آن بر سالمت افراد جامعه است، لذا در این مقاله رابطه کوتـاه مـدت  
بلند مدت میان نابرابري درآمدي، نرخ باسوادي، درآمد سرانه و شاخص سالمت در ایران طی دوره زمانی 

مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از رویکرد آزمون کرانه ها به همجمعـی و الگـوي    89-1350
تعـادلی بلندمـدت    ) استفاده شده است. نتایج آزمون کرانه ها داللت بر وجود رابطهECMتصحیح خطا(

میان متغیرها دارد و مطابق با نتایج مدل تصحیح خطا، سرعت تعدیل انحراف از تعادل بلندمدت برابر بـا  
درصد در هر دوره تعدیل مـی شـود.    15، در نتیجه انحراف از تعادل بلند مدت به میزان می باشد 15/0

نه و نرخ باسوادي شاخص سالمت را در ش درآمد سرابرآورد ضرایب بلندمدت نیز نشان می دهد که افزای
ایران بهبود می بخشند در حالی که تأثیر نابرابري درآمدي بر سالمت معنی دار و منفـی بـوده، افـزایش    
نابرابري درآمدي، سالمت افراد جامعه را تهدید می کند. هم چنین نتایج تحقیـق حـاکی از آنسـت کـه     

آمدي متأثر می شود. بنابراین اتخاذ سیاست هاي مناسب سالمت بیش از هر متغیر دیگري از نابرابري در
   در جهت بهبود توزیع درآمد می تواند بر ارتقاي سالمت افراد جامعه در ایران مؤثر باشد.

  
 JEL: C22 ، D31، I14 طبقه بندي

  نابرابري درآمدي، سالمت، آزمون کرانه ها  :کلید واژه ها
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  با فقرتضمین حق اشتغال به مثابه ابزار مبارزه 
  

  آزاده السادات طاهري
  عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان -دکتري حقوق عمومی

azadetaheri@semnan.ac.ir 
  

  چکیده
فقر ابعادي گوناگون دارد و در نتیجه مبارزه با آن نیز تنها با توسل به شیوه هایی چندجانبه امکان پذیر 

یکی از مهمترین راهکارها براي مبارزه با فقر و حذف این » اشتغال«است. براساس ارزیابی هاي موجود، 
به عنوان نخستین هدف از  پدیده شوم از جوامع بشري است؛ هدفی که به واسطه اهمیت انکار ناپذیرش

اهداف توسعه هزاره توسط سران کشورهاي جهان برگزیده شده است. در این مقاله کوشش شده تضمین 
حق اشتغال، به معنی دستیابی همگان به کار شایسته در شرایطی مطلوب و مساعد، به مثابه ابزاري 

گیرد. نتایج، حاکی از آن است که بدون در نتیجه کاهش فقر مورد واکاوي قرار  براي افزایش درآمد و 
اهتمام جدي دولتها به تضمین این حق در تمامی جنبه هاي آن به ویژه اتخاذ سیاست اشتغال متناسب، 

  محو فقر، رویایی دست نیافتنی خواهد بود.
  

 JEL: E24, I32,J81, J83طبقه بندي 
  است اشتغال: فقر، حق اشتغال، کار شایسته، اشتغال مولد، سیکلید واژه ها
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 بررسی رابطه توزیع درآمد و سرمایه سالمت در ایران:
 کاربردي از روش هاي علیت غیرخطی

  
 دکتر امیرمنصور طهرانچیان

   استادیار اقتصاد دانشکده علوم اقتصادي و اداري دانشگاه مازندران

a.tehranchian@umz.ac.ir  
 

 روزبه بالونژاد نوري
 دانشجوي دکتري اقتصاد دانشگاه مازندران

roozbeh_noury@yahoo.com 
 

 فروزان باقري
انشجوي کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه مازندران(نویسنده مسئول)د  

bagheri.forozan@yahoo.com 
 
 

 
 چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین توزیع درآمد و سرمایه سالمت در ایران اختصاص یافته است. براي 
و روش علیت غیرخطی استفاده شده است. نتایج  1390-1357این منظور از داده هاي سري زمانی 

طرفه از سرمایه سالمت به توزیع درآمد حاصل از این پژوهش بیانگر وجود رابطه علیت غیر خطی یک 
است. بهبود نظام بیمه درمانی و افزایش یارانه بخش درمان مهمترین پیشنهادهاي این پژوهش را 

 دهند. تشکیل می
  

 . ,JEL: I14, D31 يندب طبقه
 سرمایه سالمت، توزیع درآمد، ایران. کلید واژه ها:
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ایراناثر سیاست پولی بر توزیع درآمد در اقتصاد   
  

  علیرضا عرفانیدکتر 
  (نویسنده مسئول)گروه اقتصاد، دانشگاه سمنان، استادیار

erfani88@gmail.com  
  

  آزاده طالب بیدختی
  گروه اقتصاد، دانشگاه سمناندانشجوي دکتري اقتصاد، 

azadehtalebbeidokhti@yahoo.com  

 
  چکیده

گذاري سیاست پولی بر توزیع درآمد را در اقتصاد ایران مورد در این مقاله، قصد داریم تا چگونگی اثر
) بنا نهاده شده 1995بر پایه فرضیه کوزنتس ( ،مدل مورد مطالعه در این تحقیقبررسی قرار دهیم. 

هاي لگاریتم براي این منظور، از متغیر ضریب جینی به عنوان معیار نابرابري اقتصادي و از متغیراست. 
نرخ رشد جمعیت حجم پول (به عنوان معیار سیاست پولی)، تورم، درآمد سرآنه، مربع درآمد سرآنه و 

، با به استفاده شده است. در ابتدا 1389- 1360یحی در دوره زمانی هاي توضبه عنوان متغیر االنهس
مدت، برآورد نشان دادند که در کوتاهکارگیري روش حداقل مربعات معمولی برآورد انجام گرفت. نتایج 

، اما این اثر به لحاظ آماري معنادار شودافزایش لگاریتم حجم پول موجب افزایش نابرابري اقتصادي می
فرضیه کوزنتس  ،عالوهبه تورم و رشد جمعیت ساالنه اثر نابرابر بر توزیع درآمد دارند.  ،نینهمچنیست. 

بر سطح سیاست پولی هاي ناشی از تکانه، به منظور بررسی اثر شود. در ادامهنمیتأیید در اقتصاد ایران 
اد که سیاست استفاده شد. نتایج نشان د VARنابرابري اقتصادي، از یک الگوي خودتوضیح برداري 

 ،مدتمدت و بلنددو وقفه)، موجب افزایش نابرابري اقتصادي شده و در میان مدت (حدوداًهپولی در کوتا
 اثر کاهشی بر آن دارد. 

 
     JEL: D63،O11 ،D31بندي طبقه

  توزیع درآمد، سیاست پولی، فرضیه کوزنتس، اقتصاد ایران.:  کلید واژه ها
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 و توزیع درآمدي میان تقاضاي پول  رابطه
  در اقتصاد ایران با تحلیل موجک

  
  علیرضا عرفانی

  گروه اقتصاد، دانشگاه سمنان، استادیار
erfani88@gmail.com  

  
  حسن الجوردي

  (نویسنده مسئول)دانشجوي دکتري دانشکده اقتصاد دانشگاه سمنان
lajevardi@yahoo.com-h 

 

  چکیده:
دانان در کنار سایر عوامل همچون  بررسی تاثیر توزیع درآمد بر تقاضاي پول در نظریات برخی از اقتصاد

درآمد و نرخ بهره مورد توجه بوده است. این موضوع با توجه به رویکرد غالب اقتصاد ایران به بحث توزیع 
ین نوع و میزان ارتباط این دو تواند داراي اهمیت باشد. مطالعاتی به منظور تعی تر درآمدها می متعادل

متغیر با استفاده از متدهاي مختلف طی سالهاي گذشته صورت گرفته است، اما در این مقاله با 
مورد بررسی قرار  1352-1388گیري از روش تحلیل موجک ارتباط این دو متغیر طی سالهاي  بهره
ت که بین تقاضاي پول و توزیع ناعادالنه گیرد. مبناي نظري این مقاله تئوري لیدلر است. او معتقد اس می

تفاوت در ابزار تجزیه و تحلیل، این تحقیق را از سایر مطالعات  درآمد رابطه معکوس وجود دارد.  بنابراین
دهد که دو متغیرتقاضاي پول و توزیع درآمد در سطح اصلی با  سازد. نتایج نشان می متمایز می

  یه شده دوم وسوم با هم ارتباط معنادار دارند.یکدیگرارتباط ندارند، اما در سطح تجز
  

  JEL   :E41طبقه بندي
  تقاضاي پول، توزیع درآمد، تحلیل موجک  :ها کلید واژه
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 جایگاه توزیع عادالنه درآمد در تحقق عدالت اقتصادي
 

 مجید عنان پور خیرآبادي
مسئول) (نویسندهدانشگاه امام صادق (ع)، کارشناس ارشد معارف اسالمی و اقتصاد  

enanpoor@isu.ac.ir 
 

 مهدي عنان پور خیرآبادي
دانشگاه آزاد سمنان مدیریت صنعتی، کارشناس ارشد  

mahdi_8679@yahoo.com 
  

 محبوبه عنان پور خیرآبادي
  دانشگاه پیام نور و طلبه سال سوم حوزه علمیه عصمتیه سمنان کارشناسی مدیریت بازرگانی 

enanpoor@gmail.com 
 

  
  چکیده

این امر باعث  هاي بشري بصورت فردي و اجتماعی است.ترین خواستتحقق عدالت از جمله دیرینه
اي ارزشمند را براي عالقمندان حوزه شده که گنجینه هایی مختلف و گوناگون در اینظهور و بروز تالش

وجود توزیع درآمد  و عدالت دربارهمختلفی که  يبا توجه به دیدگاه ها این حوزه فراهم آورده است.
در جامعه می باشد که توزیع عادالنه  عدالت ، توزیع درآمد یکی از مهم ترین شاخصه هاي برقراريدارد

پیش برد. اما نحوة  عدل اهش فاصله هاي طبقاتی، روند جامعه را به سمتواسطۀ ک درآمد می تواند به
  تفاوت می کند. عدالت چگونگی توزیع با توجه به زاویۀ نگاه به

  
  عدالت، عدالت اقتصاديتوزیع درآمد، عدل،   :ها کلید واژه
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اثر تحصیالت بر نابرابري هاي درآمدي: شواهد  تازه اي از 
   کنفرانس اسالمیکشورهاي منتخب عضو 

  
  مریم غالمی

 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم اقتصادي، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان 
Economy2015@yahoo.com   

 مصطفی عمادزاده
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان (نویسنده مسئول) ،گروه علوم اقتصادياستاد 

Emazir@yahoo.com 
  

  همایون رنجبر
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان  ،گروه علوم اقتصادياستادیار 

Hranjbar@khuisf.ac.ir   
  

  چکیده:
باشد. متاسفانه به علت مشکل ساختاري علی رغم توزیع عادالنه درآمد از مهم ترین اهداف یک کشور می

هاي انجام شده نابرابري درآمدي بهبود نیافته است. اما آموزش توانسته با ایجاد مهارت و توانایی و تالش
ر اساسی بوجود آورد بنابراین امروزه این افزایش قدرت درآمدزایی افراد، در توزیع عادالنه درآمدها، تغیی

لذا هدف اصلی در این پژوهش تحلیل اثر هاي درآمدي کاست. فکر قوت گرفته که می توان از نابرابري
هاي  آموزش بر نابرابري درآمدي در منتخبی از کشورهاي  عضو سازمان کنفرانس اسالمی در سال

 و گرگوریوديور به برآورد مدل معرفی شده توسط باشد. بدین منظ ساله می 5در فواصل  2010-1965
پرداخته شده  هاي تابلوییدادهو در چهارچوب سیستم حداقل مربعات تعمیم یافته با روش   )2002(لی

گردد ولی تشدید است. نتایج حاکی از آن است که افزایش سطح سواد باعث بهبود توزیع درآمد می
کند، بنابراین سطح باالتر سواد و پراکندگی کمتر آن، توزیع میپراکندگی سواد، توزیع درآمد را بدتر 

  بخشد.درآمد جامعه را بهبود می
  

 JEL  :I20,D31,I24,O50,C12طبقه بندي
  هاي تابلویی، ضریب جینیآموزش، نابرابري درآمد، پراکندگی تحصیلی، داده :کلید واژه ها

                                                             
 اثر تحصیالت بر نابرابري هاي درآمدي: شواهد تازه اي از کشورهاي منتخب "این مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان

استخراج  خوراسگاندر دانشگاه آزاد اسالمی واحد  مصطفی عمادزادها راهنمایی دکتر ب"  )1965-2010عضو کنفرانس اسالمی(
  .شده است
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   دوره فقر و عوامل مؤثر بر آن
  مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)شواهدي از دوره فقر 

 
   پور علی فیض محمد

   یزد عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداري دانشگاه
m.a.feizpour@yazd.ac.ir  

     
  مژگان کوشا

  دانشجوي کارشناسی ارشد اقتصاد 
mozhgan.koosha@gmail.com    

  
  چکیده

هاي اساسی این نهاد را  یکی از ویژگی 1404انداز کمیته امداد امام خمینی (ره) در افق  سند چشم
در  توانمندسازي محرومین و زدودن فقر با تأکید بر مناعت طبع و خود اتکایی قلمداد نموده است. این

یافته، در حال توسعه و یا  حالی است که در میان معیارهاي متفاوتی که براي تقسیم جوامع به توسعه
شود، بی شک وضعیت زندگی که تجلی آن در شاخص فقر تداعی  یافته، به کار گرفته می کمتر توسعه

ري نیز قابل بررسی شود معیاري پذیرفته شده در تمامی جوامع است. فقر با همه ابعاد از زاویه دیگ می
اي است که یک فرد یا خانواده در شرایط فقر قرار گرفته و به عبارتی خود را فقیر  بوده و آن دوره

پندارد. از این رو در ادبیات توسعه عالوه بر فقر و خط فقر، دوره فقر نیز مفهومی است که تنها در  می
این رو، مطالعات این حوزه نیز چندان گسترش است و از  هاي اخیر به ادبیات این حوزه اضافه شده  دهه

هاي نخستین را در راستاي شناسایی دوره فقر و  کوشد تا قدم است. بر این اساس، این مقاله می  نداشته
عوامل مؤثر بر آن در اقتصاد ایران برداشته و تأکید خود را بر بررسی این موضوع در کمیته امداد و با 

است. با استفاده از روش تحقیق   داد شهرستان مهریز استان یزد قرار دادهتأکید بر مددجویان کمیته ام
، 1391-1382براي دوره نه ساله ، (OLS) همبستگی و مدل اقتصادسنجی حداقل مربعات معمولی

کیفی  هاي نتایج این مطالعه نشان داده است که دوره فقر متغیري قابل تخمین بوده و به ویژگی
تواند زمینه را براي بازشناسی عوامل مؤثر بر  گذاري می این یافته از نظر سیاستمددجویان بستگی دارد. 

  دوره فقر و نیز نحوه کاهش آن فراهم نماید.
  

  JEL  :I32 ،P36 ،P46طبقه بندي
    دوره فقر، کمیته امداد امام خمینی (ره)، فقر. :کلید واژه ها
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اجتماعی و توسعه اقتصادي: مقاسه دیدگاه   عدالت
  متعارف با اسالم

 
  محمد کارکنان نصرآبادي

  دانشجوي دکتري رفاه اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران 
m.karkonan@kashanu.ac.ir  

 
  چکیده:

دم آفرینش، بشر آن را به عنوان  قدمت عمر بشر دارد. از سپیدهاي به  عدالت، آرمانی انسانی است و سابقه
یک گرایش باطنی شناخته و به آن روي آورده و مبناي قوانین و قضاوت قرار داده است. هیچ چیز به 

انگیز نیست و هیچ چیز به  اندازه پایمال شدن حق ضعیف و مظلوم براي فطرت بشر زجرآور و نفرت
ها، فقدان عدالت  آورد. علت بسیاري از انقالب ها پدید نمی و دشمنی را در قلبعدالتی، کینه  اندازه بی

تمام مصلحان بشري و انسانهاي آزاده تاریخ با اندیشه  منظوراجتماعی در جامعه بوده است و به همین 
هاي اصالحی را آغاز نموده و یکی از اهداف اصلی انقالب و تحرکات اجتماعی خود را  عدالت، حرکت

هایی که مخاطب این حکیمان و مصلحان  اند. انسان تبعیض و برقراري عدالت اجتماعی قرار داده رفع
اند، تشنه عدالت و سراپاگوش به فرمان و چشم به راه تحقق این باالترین فضیلت انسانی و  واقع شده

مبران براي تحقق فراتر از این، عدالت آرمانی دینی و الهی است که تمام پیا .اند گمشده فطرت خود بوده
اند و اکنون انقالب اسالمی ایران در  آن رسالت یافته و بسیاري نیز در راه عدالت جان خود را فدا کرده

تداوم این رسالت و ایده مقدس، در پی آن است که الگوي توسعه و پیشرفت اقتصادي و اجتماعی خود 
هاي  اجتماعی را شعار اصلی و در رأس برنامه را از مسیر عدالت اجتماعی به بار بنشاند. لذا برپایی عدالت

در این نوشتار ضمن پرداختن به  اي براساس قسط قرآنی بنا نهد. اصالحی خود قرار داده است تا جامعه
نظریه هاي عدالت در اندیشه امام خمینی(ره)، شهید مطهري، سیدقطب، فارابی و خواجه نصیرالدین 

ر دو منبع معتبر دینی در اسالم، یعنی قرآن کریم و نهج طوسی، به تبیین جامعه شناختی عدالت د
 البالغه پرداخته می شود.

  
عدالت، نظریه هاي اجتماعی عدالت، اسالم، حیطه هاي فردي و اجتماعی عدالت، اندیشمندان : کلید واژه ها

  اسالمی عدالت، قرآن، نهج البالغه
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  بررسی تحقق عدالت اقتصادي از دیدگاه حسابداري اسالمی
  

 هدایت ا... کلماتیان
  کارشناسی ارشد حسابداري، دانشگاه ازاد اسالمی واحد علوم تحقیقات یزد (نویسنده مسئول)دانشجوي 

Kalamatian.jd@Gmail.com  

  دکتر جمال برزگري خانقاه
  عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداري دانشگاه یزد.                                     

Jamalbarzegari@gmail.com  

  دکتر حسن دهقان دهنوي
  عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسالمی واحد علوم تحقیقات یزد

mDnavi2000@yhoo.co 
 
 

  چکیده:
 با و است اي ارزشی مقوله بپردازد، عدالت آن شناخت به بتواند علم که نیست تجربی مفهومی عدالت،

 در  قسط اجراي اسالم مکتب هدف دارد، سروکار بشر زندگی براي اسالم دین برنامه و افکار و ها ایده
 )1381  صدر،( است اقتصادي زندگی

براي اجراي عدالت اقتصادي، توزیع عادالنه ثروت و کاهش فقر باید به  مکتب اقتصادي اسالم رجوع 
  .کند کمک تکامل اقتصاد کشور به می تواند که ارائه می دهد را مکملی کرد، اسالم عناصر

وعه آن است و در اما تحقق اقتصاد اسالمی مستلزم  اجراي آموزه هاي اسالمی در سیستم هاي زیر مجم
این میان، حسابداري قلب یک سیستم اقتصادي عادالنه و اسالمی به شمار می رود بنابراین اجراي آموزه 
  هاي اسالمی در حسابداري پیش شرط اجراي سیستم اقتصاد اسالمی و در نهایت عدالت اقتصادي است.

ام مطالعات نظري با استفاده از با به همین دلیل و به لحاظ اهمیت این موضوع، در این تحقیق ضمن انج
استفاده از تکنیک دلفی کالسیک،  نارسائی هاي نظام حسابداري رایج و اهداف و ویژگی هاي حسابداري 
متناسب با جامعه اسالمی  به عنوان رمز تحقق اقتصاد اسالمی و دستیابی به عدالت اقتصادي شناسائی 

  گردیده است.
  

 جامعه اسالمی، اقتصاد اسالمی، عدالت اقتصادي، توزیع ثروتحسابداري،  ها: کلید واژه
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اندازه گیري و تحلیل اقتصادي فقر در مناطق شهري 
)1390گانه  31(کشور و استانهاي   

 
 منصور کیانی

استانداري هاي اقتصادي و رییس گروه تحقیقات و حسابهاي منطقه اي کارشناس ارشد سیستم
(نویسنده مسئول)کردستان  

Mansor_ kiani@yahoo.com 

 شیدا حیدریان
 کارشناس ارشد برناریزي شهري و مدیر عامل شرکت توسعه وآمایش ماد

adish6161@yahoo.com 
 

  
  چکیده 

جامعه از طریق مطالعه وضعیت فقر و شاخص هاي محرومیت توجه به رفاه و سطح زندگی اقشار مختلف 
چرا که یکی از اهداف مهم هر نوع   باشد، در خانوار از مجموعه مباحث کانونی اقتصاد کشور می

هدف . پذیر جوامع است گذاري اقتصادي بهبود رفاه عمومی و مشخصاً افزایش رفاه اقشار آسیب سیاست
رسش است که میزان و ماهیت فقر و شاخص هاي مرتبط با آن در اصلی مقاله، یافتن پاسخ به این پ

مناطق شهري به لحاظ کمی چقدر است؟ در این راستا خط فقر و شاخص هاي محرومیت بر حسب 
به کمک اطالعات خام طرح هزینه و درآمد  1390خانوار در مناطق شهري کشور و استانی در سال 

مرکز آمار ایران و با بکارگیري روش نیازهاي اساسی  1390مسکن خانوار و نتایج سرشماري نفوس و
  برآورد می گردد.

 9410درصد ازخانوارهاي شهري با خط فقر مطلق معادل  1/44برابر بررسی هاي صورت گرفته ،
هزارریال در ماه زیر خط فقر زندگی میکنند. همچنین شاخص هاي مرتبط با فقر هم حاکی از شدت 

  رمناطق شهري کشور می باشد.وگستردگی نسبتا باالي آن د
  

  JEL : D32, I32طبقه بندي 
  گانه  31: فقر، خط فقر، شاخص نسبی شکاف فقر، شاخص سن و کاکاوانی  کشور و استان هاي  کلید واژه ه ها
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  بررسی اثر رشد اقتصادي بر کاهش فقر
  (مطالعه موردي کشورهاي منتخب درحال توسعه)

 
 فرشید گوهري

  ریزي مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه، مهندسی صنایعکارشناسی ارشد 
farshid84@yahoo.com  

  
 ملیحه بزرگوار

 دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده علوم اداري ریزي دانشجوي کارشناسی ارشد توسعه اقتصادي و برنامه
malihebozorgvar@yahoo.com  

  
 لیدا گوهري

  دانشکده علوم اداري و اقتصادي، دانشگاه فردوسی ،دانشجوي کارشناسی ارشد علوم اقتصادي
  (نویسنده مسئول)

lida_gohari@yahoo.com 
 

  چکیده:
فقر و محرومیت، در بیشتر کشورها به ویژه در کشورهاي در حال توسعه یکی از مسائل و مشکالت مهم 

شود. با توجه به اهمیت کاهش فقر در کشورهاي در  ریزان محسوب می ها و به ویژه برنامه براي دولت
هاي پنل  وش دادهدر این مقاله به بررسی اثر رشد اقتصادي بر کاهش فقر با استفاده از ر حال توسعه،

پرداخته  20011-1990هاي  کشور در حال توسعه با درآمد متوسط به باال بین سال 26نامتوازن براي 
همچنین براي انتخاب الگوي مناسب از نرم افزار  و Eviewsشده است. براي این منظور از نرم افزار 

Stata داري بر  صادي اثر مثبت و معنیاستفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که رشد اقت
کاهش فقر در کشورهاي منتخب داشته است. همچنین ضریب جینی و نرخ رشد جمعیت با عالمت 

گذاري مستقیم خارجی و درجه باز بودن اقتصاد  منفی در مدل ظاهر شدند. به عالوه دو متغیر سرمایه
  نیز اثر مثبتی را در کاهش فقر از خود نشان دادند.

  
 JEL :I30, O40, C23طبقه بندي 

کشورهاي در حال توسعه، پانل دیتارشد اقتصادي، کاهش فقر، کلید واژه ها:   
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بررسی اثرات تجارت  و فاکتورهاي نهادي بر رشد توزیع 
 درآمد در ایران

  
  اصغرمبارك

 دانشجوي دکتري علوم اقتصادي و کارشناس بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی
asghar_mobarak@yahoo.com 

 
 

 
 چکیده

کیفیت نهادي از جمله موضوعاتی است که به دلیل تأثیر آن بر رشد اقتصادي کشورهاي داراي وفور 
 هاي اخیر حجم زیادي از مطالعات تجربی به ویژه در خارج از کشور را به خودمنابع طبیعی، در سال

ها و سیاستگذاران، افزایش رشد اقتصادي و ارتقاء  هاي اصلی دولت یکی از دغدغه اختصاص داده است.
باشد و فرایند همگرایی درآمد سرانه کشورها به نوعی حاکی از تحوالت سطح رفاه  ها می سطح رفاه ملت

کشور دنیا در قالب  129ا د همگرایی درآمد سرانه ایران بآنها می باشد. بدین دلیل، در این مقاله، فراین
هاي ریشه واحد نوع دیکی فولر با  مدل سري زمانی فرضیه همگرایی درآمد سرانه و با استفاده آزمون

ن تری دهد که اوال؛ مهم هاي ساختاري درونزا بررسی نمودیم. نتایج این بررسی نشان می لحاظ شکست
اتفاق  1376و 1364، 1357-1356، 1352، 1345هاي  در سالهاي وارده بر اقتصاد ایران  شوك
هاي مختلف، به سمت سطح پایدار مشخصی  است. ثانیا؛ درآمد سرانه ایران به خاطر تحمل شوك افتاده

از مدارهاي توسعه نیافتگی  1950-2006است، طی دوره زمانی  همگرا نمی باشد. ثالثا، ایران موفق نشده
که تحوالت درآمد سرانه ایران طی این  طوري ابد. بهخارج شده و به سمت کشورهاي توسعه یافته ارتقاء ی

دوره نشان از ورود ایران به باشگاه کشورهاي عقب مانده نسبت به کشورهاي هم گروه خودش در سال 
هاي  است اما شوك دارد. اگر چه شوك نفتی اول، سطح درآمد سرانه ایران را افزایش داده 1950

سرانه و حتی انحراف درآمد سرانه ایران از برابري با درآمد هاي بعد منجر به کاهش سطح درآمد  دهه
  است.  سرانه کشورهاي ثروتمند شده

 
O1; O47; C32; C33 : JEL   يندب طبقه 

فرضیه همگرایی، مدل سري زمانی، آزمون ریشه واحد، شکست ساختاري، ایران :کلید واژه ها  
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  تحلیل تجربی رابطه بین اقتصاد پنهان 
  در ایرانو توزیع درآمد 

  
  مجید مداح

  (نویسنده مسئول)و علوم اداريمدیریت د، قتصاه انشکدعضو هیأت علمی دانشگاه سمنان، دا
majid.maddah@profs.semnan.ac.ir  

  
  ندا سمیعی

   اداري، دانشگاه سمناندانشجوي دکتري اقتصاد، دانشکده اقتصاد،  مدیریت و علوم 
nedasamiei@gmail.com  

  
  چکیده

بخش غیر رسمی یا اقتصاد پنهان در کشورهاي در حال توسعه یک منابع ایجاد شغل و فرصت هاي 
فقر در اقتصادي براي مردم فقیر و کم درآمد است. این بخش نقش مؤثري را در کاهش بیکاري و 

کشورهاي در حال توسعه ایفاء می کند و به خانوارهاي کم درآمد در تأمین نیازهاي زندگی و رهایی از 
محرومیت هاي درآمدي کمک می کند که از این رو  می تواند بر نحوه توزیع درآمدهادر جامعه اثر گذار 

 1360هاي وزیع درآمد طی سالباشد. در این مقاله رابطه کوتاه مدت و بلندمدت بین اقتصاد پنهان و ت
گیرد. نتایج حاصل از مدل هاي برآوردي در اقتصاد ایران مورد تحلیل و آزمون تجربی قرار می 1388تا 

با استفاده از آزمون هاي همجمعی و علیت گرنجر نشان می دهند در کوتاه مدت بین توزیع درآمد و 
لی است که  در بلندمدت تنها توزیع درآمد، علت اقتصاد پنهان رابطه دوطرفه اي وجود دارد این در حا

گرانجري اقتصاد پنهان است. رابطه دو سویه بین اقتصاد پنهان و توزیع درآمد با استفاده از روش گیلز و 
به کارگیري معادله خودرگرسیو نیزبه اثبات رسید که از این طریق نتایج آزمون علیت گرنجر مورد تایید 

  قرار گرفت.
 

 JEL : E26 ،D33 ،C01طبقه بندي 
  اقتصاد پنهان، توزیع درآمد، ضریب جینی، علیت گرنجر :کلید واژه ها
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 اثر بیمه بر توزیع درآمد در ایران
 

 دکتر مانی موتمنی
 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

m.motameni@umz.ac.ir  
 

 فائزه آریانی
 ( نویسنده مسئول)کارشناس ارشد علوم اقتصادي

f.ariani@me.com 

  
  چکیده 

 از یکی وتثرو  دـمدرآ يبراابرـن هـک دوـب آن ننادداقتصاا از ريبسیا وربا ،1970پیش از دهه  تا
 ننشا مرا قعیتوات. ـسا سریع ديقتصاا شدر و اريگذهسرمای از،نداپس تشکیل بر مؤثر ملاعو مهمترین

 سطح يتقاو ار دياـقتصا ریعـس دـشر و شتهاند اقمصد اردمو از ريبسیا در یندآفر یناکه  هددمی
 رو، این است. از دي بودهاـقتصا انگیـگدو دیدـتش ي ومددرآ يبرانابر یشافزا با اههمر هارکشو در تولید

گذاري در کنار هدف رشد اقتصادي از طریق ابزارهایی  سیاستو  دـمدرآ عـیزتو هاي بررسی ماـنجا وملز
بررسی اثر بیمه بر توزیع  گردد. بنا بر ضرورت موضوع، هدف اساسی این مطالعه همچون بیمه مطرح می

. است بوده 1385تا 1379استان ایران و در دوره زمانی  28هاي تابلویی  درآمد در ایران با استفاده از داده 
)، GDPهاي مربوط به ضریب جینی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه ( ور، ابتدا دادهبراي این منظ

  است. سپس الگوي تحقیق با استفاده از مدل آوري و سازماندهی شده تورم و حق بیمه سرانه جمع
ش بر کاه  براساس نتایج بدست آمده از این مطالعه توسعه بیمهاست.  هاي تابلویی برآورد گردیده داده

  باشد. نابرابري در ایران مؤثر می
  

        JEL :E33,E31,G22بندي  طبقه
  : توزیع درآمد، بیمه، داده تابلویی، ایران کلید واژه ها
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طرد فقر، محرومیت و تحلیلی جامعه شناختی بر 
 اجتماعی شهروندان

  
  محسن نیازي دکتر

  کاشاناستاد گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی دانشگاه 
niazim@kashanu.ac.ir  

  
  محمد کارکنان نصرآبادي

  دانشجوي دکتري رفاه اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران (نویسنده مسئول)
m.karkonan@kashanu.ac.ir    

  جواد دقیق
  ارشد فقه و حقوق و کارشناس آموزشی دانشگاه کاشانکارشناس 

jdk_ir@yahoo.com 
 

  چکیده:
شهروندي از مهمترین ایده هاي اجتماعی است که به منظور کمک به شناخت بهتر جامعه و روابط 
درونی آن و هدایت کنش ها و رفتارها بوجود آمده است. این مفهوم همانند هر مفهوم دیگر، در بستر 

از مهم  فقراجتماعی و در درون شبکه هاي مفهومی، محتوا و معناي خود را آشکار می کند.  –تاریخی 
رود. صاحب نظران با رهیافت  ترین و فراگیرترین مسائل اقتصادي و اجتماعی عصر حاضر به شمار می

اند. همواره ارتباط  هاي نظري متفاوت به بررسی این پدیده و ارتباط آن با مسائل مختلف پرداخته
و فقر در برخی  پیچیده اي میان فقر، محرومیت و طرد اجتماعی وجود دارد؛ به طوري که محرومیت

مناطق مانع تحقق شهروندي گردیده است. براساس این ارتباط شهروندي ابزار تئوریکی مناسبی براي 
انکار نشده و حقوق فردي و  -فقرا  -تحلیل محدودیت هاي ساختاري است که در چارچوب آن افراد 

ر نگاه به فقر و محرومیت گیرد. به بیان دیگر د اجتماعی  و تحلیل رابطه آن ها مورد توجه قرار می
توان شهروندي را به مثابه مفهومی پویا به شمار آورد که در آن هم فرایند و هم نتیجه در ارتباط  می

این نوشتار با تمرکز بر دو مسئله اصلی فقر و شهروندي، توقعات و  .اند متقابل و دیالکتیکی قرار گرفته
یاسی و اقتصادي بر پایه مفهوم شهروندي و ایده حق رفاه هاي س انتظارات آینده جامعه را براي استراتژي

  براي همه به تصویر کشیده است. 
  

  شهروند، فقر، محرومیت، طرد اجتماعی، شهروندي :کلید واژه ها
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بررسی تأثیر رشد اقتصادي  بر آلودگی محیط زیست در 
 کشورهاي اسالمی

 
 رویا واحدیان دنیاپرست

اقتصاد گرایش توسعه و برنامه ریزي دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزيدانشجوي کارشنا سی ارشد   
roya_veniz@yahoo.com  

  
  چکیده

معکوس بین آلودگی  Uاي به شکل )، حاکی از رابطهEKC( 3محیطی کوزنتسفرضیه منحنی زیست
از موضوعات مهم  زیسترشد اقتصادي  بر آلودگی محیط است. بررسی تاثیرزیست و درآمد سرانه محیط

رشد اقتصادي بر  صدد بررسی تاثیر ریزان و سیاستگذاران است. این مطالعه درو مورد توجه برنامه
است. بدین منظور  2004تا  1980کشور اسالمی از جمله ایران در دوره  21براي  زیستآلودگی محیط

محیطی کوزنتس و با استفاده از دو مدل خطی و لگاریتمی مطالعه در چارچوب فرضیه منحنی زیست
را براي  EKCهاي خطی و لگاریتمی فرضیه نتایج برآورد شده با استفاده از مدل .انجام گرفته است

هاي مطالعه، این کشورها با شناخت کامل از وضعیت کند.  با توجه به یافتهبررسی تأیید مینمونه تحت 
توانند فرآیند توسعه خود را با محیطی مناسب میحاکم و از طریق وضع ضوابط و استانداردهاي زیست

  محیطی کمتري طی نمایند.هزینه زیست
  

  JEL: Q53, Q58, C01, C23بندي طبقه
  ، منحنی زیست محیطی کوزنتسکشورهاي اسالمیزیست، رشد اقتصادي، آلودگی محیط : کلید واژه ها

   

                                                             
3 Environmental Kuznets Curve  (EKC) 



      
  
 
 

61 

 

 تأثیر توسعه مالی بر نابرابري درآمد در ایران
 

 فاطمه یاقوتی جعفرآباد
(نویسنده مسئول)دانشجوي کارشناسی ارشد توسعه اقتصادي و برنامه ریزي دانشگاه فردوسی مشهد  

fa_ya307@stu-mail.um.ac.ir 
 

 محبوبه بختیاري بایگی
انشجوي کارشناسی ارشد علوم اقتصادي دانشگاه فردوسی مشهدد  

mah.bakhtiary@gmail.com 
 

  
  چکیده

 بهبود دراست.  بوده مختلف جهان کشورهاي اقتصاد در مباحث مهمترین از همواره درآمد عادالنه توزیع
 و ازاجتماعی  کاهش نابرابري جزء اهداف عمده توسعه اقتصادي و فقر و مبارزه با توزیع درآمدها و

باشد. با  بنابراین، بررسی عوامل تأثیرگذار بر آن حائز اهمیت می شود وظایف مهم دولتها محسوب می
باشد، لذا در این  ه به این که تعمیق مالی یکی از عوامل مهم تأثیرگذار روي نابرابري درآمدي میتوج

تحقیق بر آن شدیم تا تأثیر تعمیق مالی را به عنوان شاخصی از توسعه مالی روي ضریب جینی به عنوان 
هاي  با وقفه و با استفاده از روش الگوي خود توضیح 1975-2007شاخص نابرابري درآمد، طی دوره 

) بررسی کنیم. نتایج برآورد حاکی از این است که توسعه مالی نابرابري درآمد را در ARDLگسترده (
 ایران کاهش می دهد.

  
 JEL: C32 ،D63 ،G20 ،O15طبقه بندي 
 ARDLتوسعه مالی، تعمیق مالی، نابرابري درآمد، ضریب جینی،   :کلید واژه ها
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داراییوزارت امور اقتصادي و   
  سازمان امور اقتصادي و دارایی استان سمنان

(افزایش رشد تحقق اهداف و سیاستهاي اقتصادي و مالی کشور از تشکیل این اداره کل،  هدف
اقتصادي در جهت خلق مستمر منابع مالی کافی براي پیشرفت سایر بخش ها، بهبود محیط فضاي 

و نظارت بر حسن قوانین و مقررات مربوط از طریق اجراي برنامه ها، تکالیف و کسب و کار و . . . ) 
  سطح استانها می باشد.ماموریتهاي محوله در 

نظارت مالی و « در راستاي دستیابی به هدف فوق الذکر وظایفی بدین شرح در قالب سه معاونت : 
  اداره کل در استان تبیین گردیده است .براي این » اقتصادي « و » پشتیبانی « ، » خزانه معین استـان 

  اجراي سیاستها و خط مشی هاي ابالغی وزارت امور اقتصادي و دارایی -
مطالعه و بررسی آثار و نتایج اقتصادي کلیه سیاستهاي اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی دولت در سطح -

  استان
جراي وظایفی که به موجب قانون نظارت بر واریز درآمدهاي عمومی کشور در سطح استان و همچنین ا-

محاسبات عمومی کشور، آیین نامه تمرکز وجوه سپرده، آیین نامه خزانه معین و سایر قوانین و مقررات ، 
  به خزانه معین استان محول شده است

اعمال نظارت مالی بر مخارج واحدهاي استانی دستگاههاي اجرایی که اعتبار آنها از بودجه عمومی -
  می گردد از طریق انتصاب ذیحساب کشور تامین 

برقراري ترتیبات الزم به منظور ایجاد وحدت رویه در امور مالی و محاسباتی و همچنین انجام سایر  -
  وظایف محوله طبق قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات مالی مصوب

  ارائه گزارش هاي مالی از عملکرد درآمدهاي استانی-
عملکرد اعتبارات جاري و تملک داراییهاي سرمایه اي استان به دبیرخانه ستاد درآمد و تجهیز منابع  -

  استان و دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استان و سایر مراجع ذیصالح
انجام امور دبیرخانه اي ستاد سرمایه گذاري استان به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایه گذاري و -

  اقتصادي فعالیتهاي صدور مجوز
گذاري استان در راستاي قانون تشویق و حمایت از سرمایه سرمایه انجام امور مربوط به مرکز خدمات  -

  گذاري خارجی
انجام امور دبیرخانه اي هیات استانی تعیین کارشناس براي دستگاه هاي اجرایی ، تنظیم صورتحساب  -

اجع ذیربط از جمله استانداري، وزارت متبوع و ارائه گزارش عملکرد به مر، و پیگیري تصمیمات
  دستگاههاي نظارتی قانونی.

تهیه و پیشنهاد برنامه بودجه ساالنه دستگاه متبوع به مراجع ذیربط جهت تصویب در چارچوب -
  سیاستهاي عمومی دولت 

آقایی محمد اهللا          
  رییس سازمان امور اقتصادي و دارایی استان سمنان
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 بانک تجارت
از ادغام یازده بانک خصوصی  1358 بانک تجارت به موجب الیحه قانونی اداره امور بانکها مصوب مهرماه

آذرماه سال  29میلیارد ریال در تاریخ  39خارجی با سرمایه اي بالغ بر  –داخلی و مشترك داخلی 
بانک تجارت از بدو  ایران و روس نیز به آن ملحق گردید. بانک 1360تاسیس و سپس در سال  1358

که حاصل  "روشهاي پیشرفته بانکی"و  "نیروي انسانی متخصص "تاسیس با استفاده از دو مزیت نسبی 
و شیوه ها را داشته  از بهترین سیستمها تجربیات بانکهاي تشکیل دهنده بود، امکان انتخاب و استفاده 

ت افزاري که بعضا تاکنون نیز ادامه بکارگیري و استفاده از برخی سیستمهاي نرم افزاري و سخ. است
کارگزاري و زیر  دارا بودن ارتباطات بین المللی قوي به واسطه داشتن شبکه وسیع )،SGB(مانند  دارد

) برتري این SWIFTساختهاي غنی در زمینه بانکداري بین الملل(اولین بانک کشور در زمینه بکارگیري 
  لیات بانکی داخلی و بین المللی حفظ نموده است.حجم عم را طی سالیان متوالی از لحاظ بانک

هزار میلیارد ریال ،  17سال فعالیت بانکی و سرمایه اي بیش از 30در حال حاضر بانک تجارت بابیش از 
کشور و ارتباط با  شعبه در داخل و خارج 2000پیشرفته شعب با بیش از  بودن شبکه وسیع و دارا با

ره یکی از موسسات مالی بزرگ کشور بوده و مورد اعتماد بانکهاي صدها کارگزار خارجی است، در زم
  معتبر بین المللی می باشد. 

گسترش ارتباط با دانشگاه ها و سایر مراکز علمی و تحقیقاتی کشور طی سالهاي اخیر همواره به عنوان 
نیکی، اعطاي هاي بانکداري الکترو یکی از رویکردهاي اصلی بانک تجارت مطرح بوده است. ایجاد شهرك

هاي علمی و پژوهشی کشور و پشتیبانی از  تسهیالت به نخبگان و اساتید دانشگاه ها، حمایت از جشنواره
هاي کاربردي دانشجویان و موسسات آموزش عالی از جمله اقدامات موثري بوده که  پایان نامه ها و طرح

ي جشنواره هاي تجارت کارت طی سالهاي اخیر انجام شده است، ضمن آنکه بانک تجارت با برگزار
ارائه خدمات سعی در جوان درصدد تحکیم روابط خود با بدنه جامعه دانشگاهی کشور بوده است . 

مطلوب در شعب دانشگاهی ، برقراري تعامل موثر و مستمر با مسئولین دانشگاه ها جهت آگاهی از 
راي رفع مشکالت بانکی جامعه نیازهاي کنونی و آتی دانشجویان به خدمات بانکی و برنامه ریزي ب

دانشگاهی کشور از جمله اقدامات صورت گرفته توسط بانک تجارت در این راستا بوده است. اینک بانک 
دستگاه  300بیش ازتجارت با ایجاد دهها شهرك بانکداري الکترونیک در دانشگاه هاي کشور و نصب 

تجارت کارت جوان براي دانشجویان ،  نیک میلیوهاي دانشگاهی و صدور بیش از  خودپرداز در محیط
                                       فعالترین بانک ایرانی در این حوزه به شمار می رود. 

طاهرياسحاق   
                                                                            استان سمنان مدیریت شعب بانک تجارت
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 شرکت مشارکتی الگانت سمنان
صنعت نساجی در ایران قدمتی دیرینه دارد و ایرانیان جزء نخستین ملتهائی هستند که به این صنعت 
روي آوردند، تاریخچه این صنعت در میهن اسالمی ما گنجینه اي پر بها و ارزشمند حاوي تالش ها و 

نامدارانی است که در این عرصه نقش آفرینی کرده اند. در این راستا شرکت  کوشش هاي بزرگان و
با  1388به عنوان یکی از پیشگامان این عرصه در سال  الگانتمشارکتی الگانت سمنان نیز با نام تجاري 

متر مربع واقع در شهرك  103000مشارکت سرمایه گذار خارجی از کشور ترکیه در زمینی به مساحت 
متر مربع سوله  شامل سالنهاي تولید و  25000ق شهرستان سمنان تاسیس و  با  احداث صنعتی شر

انبار و بخش اداري فعالیت خود را آغاز نموده است . این شرکت با هدف رونق صنعت نساجی در ایران و 
لوژي روز تولید محصوالت با کیفیت و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه با بهره گیري از پیشرفته ترین تکنو

دنیا در شرایط نا مطلوب اقتصادي که بشدت متاثر از تحوالت جهانی بویژه تحریمهاي بین المللی بوده 
نفر از هموطنان بومی  400به بهره برداري رسیده و هم اکنون با اشتغال بیش از  1389است در سال 

جاري را سال حماسه  گام هر چند کوچکی در جهت تحقق منویات رهبر معظم انقالب اسالمی که سال
سیاسی و اقتصادي نامیدند، برداشته و بستر مناسبی را در جهت ایجاد اشتغال پایدار در منطقه فراهم 

ساله در صنعت نساجی و همت و  30آورده  است و همچنین افتخار دارد که  با استفاده از تجربیات 
ین مد روز مطابق با سلیقه هاي هموطنان با آخر تالش بی وقفه مدیران و کارکنان، تولیداتی با کیفیت و

شرکت مشارکتی الگانت سمنان بصورت عمده  عزیز تولید و روانه بازار هاي داخلی و خارجی می نماید.
  از بخش هاي زیر تشکیل شده است: 

، سالن کنترل کیفیت وبسته بندي )4، سالن فینیشینگ و تکمیل )3، سالن رنگرزي) سالن بافندگی، 1
    بخش اداري و مالی و مدیریت کارخانه     )7، سالن نمایشگاه محصوالت) 6، ا و تاسیسات مرکزيانبار ه )5
  موریتهاي آتی :  أم

شرکت با هدف توسعه فعالیت هاي خود و ایجاد فرصت هاي شغلی جدید طرحهاي سرمایه گذاري ذیل 
توجیهی و فنی و اقتصادي انجام را در دستور کار دارد که هم اکنون  مطالعات اولیه آن شامل تهیه طرح 

به بهره برداري خواهد  نزدیکتائیدیه از مراجع ذیربط در حال پیگیري است، و انشاء اهللا در آینده  اخذ و
  رسید: 

تن و  12000و تکسچره با هدف تولید سالیانه به مقدار  FDYطرح تولید انواع نخ هاي پلی استر  ) 1
مایه گذاري پیش بینی شده جهت اجراي این طرح معادل نفر که میزان سر 170اشتغال بیش از 

  میلیون دالر ) میباشد.  10میلیون ریال (معادل  000/288
میلیون متر مربع در  6طرح تولید انواع پارچه هاي پرده اي گلدوزي شده  با هدف تولید سالیانه  ) 2

یه گذاري پیش بینی شده جهت نفر که میزان سرما 180طرح ها و رنگ هاي متنوع و با اشتغال بیش از 
  میلیون دالر) میباشد.  20میلیون ریال (معادل  000/590اجراي این طرح معادل 

 مهدي جعفري
سمنان مدیر عامل شرکت مشارکتی الگانت  
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 بانک سپه 
 

در پی عزم ملی مبنی بر استقالل مالی و بانکی؛ تاسیس گردید.  1304بانک سپه در اردیبهشت ماه سال 
آستانه نود سال قدمت این افتخار را دارد که در حوزه هاي مختلف زیر بنایی اعم از اقتصادي، اینک در 

صنعتی و کشاورزي با حضور در پروژه هاي عظیم ملی در شکوفایی هرچه بهتر ایران اسالمی وتحقق 
در سهم بسزایی را به عنوان یک بنگاه اقتصادي و یکی از بانک هاي مطرح  1404اهداف چشم انداز 

  صنعت بانکداري داشته باشد.
آیا می دانید بمنظور حمایت و توسعه بخش کشاورزي بانک سپه در چند سال متوالی اخیر به عنوان 

  بوده است؟ کشور بانک عامل بزرگترین خرید تضمینی محصوالت کشاورزي شامل گندم، برنج وچاي
  ضور فعال و مشارکت داشته و دارد؟آیا می دانید بانک سپه در تامین مالی پروژه هاي نفتی کشور ح

  آیا می دانید در حوزه صنعت سیمان کشور بانک سپه بیشترین سهم را دارد؟
آیا می دانید در راستاي انجام اقدامات عام المنفعه بانک سپه اقدام به احداث مدرسه و درمانگاه در 

  مناطق محروم کشور نموده است؟ 
به نیازمندان این بانک عالوه بر پرداخت تسهیالت قرض الحسنه آیا می دانید در راستاي خدمات رسانی 

به افراد تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) به هر نفر یکصد میلیون ریال؛ مبادرت به مهیا 
نمودن شرایط براي افتتاح حساب  قرض الحسنه ویژه و  حساب ویژه خیرین سپه نموده که می توان از 

  ید براي مساعدت به محرومین این استان یادکرد؟آن به عنوان خدمتی جد
آیا می دانید بانک سپه مدیریت شعب استان سمنان نیز با حضور عالوه بر طرح هاي یاد شده و نیز با 

فقره  2200حضور در پروژه عظیم استانی نوسازي بافت فرسوده در سطح استان با پرداخت تعداد
 در مسکن مردم استان داشته است؟ تسهیالت بازسازي بافت فرسوده سهم بسزایی

آیا می دانید بانک سپه مدیریت شعب استان سمنان میلیاردها ریال تسهیالت ارزان قیمت را در این 
  استان به توسعه بخش کشاورزي اختصاص داده است؟

آیا می دانید بانک سپه مدیریت شعب استان سمنان بدون محدودیت آمادگی پرداخت تسهیالت 
دویست  میلیون ریالی جعاله مسکن پنج ساله؛ به اساتید و کلیه پرسنل دانشگاهها و تسهیالت فروش 

  اقساطی  یک میلیارد ریالی به کلیه پزشکان؛ بدون کارکرد حساب را دارد؟ 
په مدیریت شعب استان سمنان با تشکیل شوراي تحقیقات در منطقه مبادرت به آیا می دانید بانک س

  حمایت مالی از پایان نامه ها و پژوهش هاي دانشجویان و اساتید می نماید؟ و ...
شعبه و باجه در سطح استان اهتمام خود را بر آن داشته است تا با بکارگیري  30این مدیریت با تعداد 
  هد بومی بتواند در امر خدمت رسانی به مردم فرهیخته استان مثمرثمر باشد.نیروهاي پرتوان و متع

 غالمرضا اسکندري
استان سمنان مدیریت شعب بانک سپه  
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 حادثه خبر نمی کند، بیمه ایران طلوعی در غروب حوادث

 
 

مختاريعزیزاهللا   
مدیر کل بیمه ایران استان سمنان   

 
 

 
 
 
 
 
 

 


