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 مقاله ارائـه  15 آن،  نشست را برگزار كرد كه طي     4شنبه و چهارشنبه، جمعاً      گروه اقتصاد در دو روز سه     

 نفر از بانوان و     3 ،ها  پژوهندگان ايراني ارائه گرديد كه از ميان آن         مقاالت توسط سخنرانان و    ةهم .شد

شناسـي، خـوب      از نظر محتواي مقاالت اقتصادي گروه اقتصـاد ايـران          .دادند ه را آقايان تشكيل مي    بقي

ـ  ،كـه   اول اين  ةنكت. گزارش بدهم خدمت شما   است كه من يكي دو نكته را         فـاق  ت قريـب بـه اّت      اكثري

الت اقتصادي، سازوكارهاي اقتصادي و مـديريت اقتصـادي   زدن در تاريخ، در واقع تحو       با ورق  ،مقاالت

يـك    هـا،  از ميان اين مقاله   .  قاجار ارائه كردند   ةويژه در دور   ايرانيان و نياكان ما را در ادوار مختلف و به         

كه  اخته بود و اين اقتصاد جديد به تحليل پردا آن بةهاي اقتصاد معاصر و مقايس  ويژگيةمقاله هم دربار  

ت اقتصاد در منـاطق مختلـف ايـران          وضعي ةبيشتر مقاالت دربار  . ما بايد چگونه به اقتصاد جديد برويم      

 نياكان مـا   ، كه در ادوار مختلف زد و اين  اصفهان و سيستان و بلوچستان دور مي        ويژه آذربايجان، يزد،   به

 مـورد مـديريت منـابع طبيعـي و مـديريت آب و         ويژه در  پرداختند و به   چگونه به مديريت اقتصادي مي    

ـ  جالـب    هـا،  ي كه در اين بحث    از نكات مهم  . هايي را ارائه كردند    هاي رسيدن به آن، بحث     شيوه ه و  توج

، )خـدايان دك(نماينـدگان حكومـت        هاي اجماع بين حكومـت،     سازي و شيوه   عابرجسته بود، فرآيند اجم   

از ديگر مسائل اين بود كـه چگونـه رونـق           . لب و ستودني بود   داران، كشاورزان و مردم بود كه جا       زمين

همچنين .  گسترش ارتباطات و تجارت رو به افول گذاشت        ،اقتصادي مناطق مختلف ما با اقتصاد جديد      

ريزي و حقـوق و دسـتمزد در         اهللا، در ايجاد و تدوين يك نظام بودجه        از درايت خواجه رشيدالدين فضل    

. وجود آمـده بـود      و شهر علمي به    مركزربع رشيدي سخن رفت و ستايش شد آن سازوكاري كه در آن             

راجب به نگاه به تاريخ از ديدگاه اقتصادي صورت گرفت    ، يك بحثي  يمهمچنين در ميزگردي كه داشت    

ـ      ، گذشـته  يـابي رفتارهـاي ايرانيـان در        درواقع رفتارشناسي يـا ريشـه      ،كه در آن   الت و در مسـائل و مق

    بنـاي  معنوان  هاي مختلف به ويژه اقتصاد سياسي دوران    ه قرار گرفت و به    اقتصادي و سياسي مورد توج

   جـدال    هـاي سياسـي،     رقابـت   هاي اقتصادي،  كه رقابت   اين ؛ه قرار گرفت  رفتارهاي اقتصادي مورد توج 



  

ـ      شد و همين   نجام مي هاي اقتصادي ا   هاي مختلف با چه انگيزه     سياسي در زمان   ثير أطور بحث شد كه ت

كه اين نتيجه هم     گرابودن مردم ما در مديريت اقتصادي چه اثري داشت و اين           تت و فرهنگ و سّن    سّن

ها  هاي جديد و يا بعضي وقت  وريĤهاي جديد و فن     بود كه ديرآشنابودن ما نسبت به مسائل جديد، شيوه        

 ايـن هـم مـورد     شـود،  وري جديد تبديل ميĤهاي جديد و فن ديرآشنايي كه به مقاومت و ستيزه با شيوه       

  .بحث قرار گرفت

ميد اين اُ  موارد بسيار جديدي هستند كه نياز به پژوهش داريم و           كه اين مسائل و اين موارد،      نتيجه اين 

الت جديد هـم در آن  و اين مق  ت جناب آقاي دكتر حبيبي،     كه با هم    »شناسي بنياد ايران « را داريم كه    

اي  رشـته  ها بتوانند به تدريج عناوين پژوهشـي بـين          اين   اقتصاد و سياست و مسائل مختلف،       ارد شده، و

زدن تاريخ، مسائل اقتصادي و مديريت اقتصادي نياكان خودمـان را             بشود با ورق   لّلهاءپيدا بكنند و انشا   

  . ال دربياوريم و تحليل كنيم بهاز اين بيشتر بتوانيم از آن ال

  


