یادداشت سردبیر (شماره پىجم) ي آغبس سبل زٍم فصلًبهِ هطبلعبتِ التصبزیِ وبرثززی ایزاى
ثب ضوبرُ پٌجن ،سبل زٍم اًتطبر فصلًبهِ مطالعاتِ اقتصادیِ کاربردی در ایران را آغبس هیوٌین .سبل
ًرست را ثب اًتطبر چْبر ضوبرُ وبغذی ٍ ثزذطی(آىالیي) ثِاًجبم رسبًسین .اگز ضوبرُ ّبی هٌتطز ضسُ پژٍان ٍ
تَجْی هثجت اس جبهعِ علوی التصبززاًبى را جلت وززُ ثبضس ثیضه ایي اهتیبس حبصلِ ّوىبریِ گزاًمسرِ
ًَیسٌسگبى ٍ ارسیبثبىِ گزاهی اس ّوِ زاًطگبُّبی وطَر است وِ زرذَاست هب را ثب ثشرگَاری ثزای ارسبل همبلِ ٍ
ارسیبثی همبالت پذیزفتٌس ٍ ثب ٍجَز زضَاریّبی هَجَز هب را تٌْب ًگذاضتٌس .سیبِّ ًبم ارسیبثبى ثشرگَار زر پی ایي
یبززاضت آهسُاست.
ثبر زیگز ،اّساف ٍ چطناًساس هَضَعی فصلٌبهِ را وِ زر سري سززثیز ضوبرُ ًرست آهسُ اًس زر ایيجب ثبسگَ
هیوٌین ٍ یبری ثیطتز ّوِ ّوىبراى را ثزای ارسیبثی علوی ٍ فزستبزى همبالت ارسضوٌس فزاهیذَاًین.
«اس اّساف ایي فصلٌبهِ گستزش ٍ رٍاىتز وززى گززش پژٍّصّبی ًظزی ٍ وبرثززی التصبزی زرضبذِّبی
گًَبگَى زاًص التصبز  -ثب ًگزش ٍیژُ ثِ التصبز ایزاى -است .طزح ٍ تجییي رٍضي ٍ هٌسجن پزسص ٍالعی
پژٍّص اس یىسَ ٍ ًوبیبًسى جٌجِّبی ًَآٍراًِ هَضَع زر همبیسِ ثب وبرّبی پیطیي اس سَیزیگز ،اس ثبیسّبی
پذیزش آغبسیي است .زاضتي پبیِّبی ًظزی استَار وِ وَتبُ ٍ ضفبف تزسین ضسُ ثبضٌس ٍ گشیٌص رٍشضٌبسی
هٌبست وِ گَیب ٍ رٍضي هعزفی هیضَز اس زیگز الشاهبت پذیزش همبالت ذَاّس ثَز .تَاًبیی تفسیز ،تحلیل یبفتِّب
ٍ پیصثیٌی ٍارایِ پیطٌْبزّبی ثزآهسُ اس پژٍّص ،اس زیگز سٌجِّبی هْن ارسیبثی همبلِ است».
«فصلًبهِ هیوَضس زر هحسٍزُ اهىبًبت ذَز حبصل پژٍّصّبی وبرثززی اصیل جبهعِ التصبززاًبى وطَر را ثب
عجَر زازى اس صبفی ارسیبثبى ّویي جبهعِ – وِ اهیس زارین ثب رٍیگطبزُ زرذَاست هب را ثزای ارسیبثی همبالت
ثپذیزًس ٍ سٍزٌّگبم پبسدِ ارسیبثی هَضىبفبًِ ،زلیك ٍ هحزهبًِ ذَز را زر اذتیبر هجلِ ثگذارًس -زر فزصتی وَتبُ
ثِ چبح ثزسبًس .تحمك ایي آرسٍ افشٍى ثز تالش هب هستلشم یبری جبهعِ التصبززاًبى وطَر است».
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