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پایاننامه« :تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعۀ انسانی»
راهنما :دکتر مهدی صادقی شاهدانی

دکتری
پذیرفتهشده قطعی و مشغول به تحصیل در در دورۀ دکتری علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق علیهالسالم
آزمونهای
ورودی دکتری
معدل دروس
دکتری

پذیرفتهشده قطعی در دورۀ دکتری علوم اقتصادی دانشگاه شیراز(انصراف به دلیل تحصیل در دانشگاه امام صادق
علیهالسالم)

٣١١١
٣١١١

پذیرفتهشده در مرحله کتبی آزمون دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

٣١١١

پذیرفتهشده در مرحله کتبی آزمون دکتری اقتصاد نفت و گاز؛ بازارها و مالیۀ نفت و گاز دانشگاه عالمه طباطبایی

٣١١١

٣٧.٣٧
ماهیت و سیر تحول مفهومی نظریه در اقتصاد ،مطالعۀ روششناختی نظریهپردازی در اقتصاد اسالمی و اقتصاد متعارف

رساله دکتری

راهنما :دکتر مسعود درخشان

دفاع :تیرماه 281۶

نمره رساله٣١ :
معدل دوره
دکتری

٣١:٢١

تألیف مقاله
«.2سنجش سرمایه اجتماعی استانهای کشور با استفاده از روش تحلیل سلسلهمراتبی» (چاپ شده در مجله علمی-
پژوهشی دانش سیاسی )21به همراه دکتر مهدی صادقی شاهدانی
«.1مدلسازی مفهومی حد مصرف عقالنی از منظر اسالم» (چاپ شده در دو فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات اقتصاد
علمی-پژوهشی

اسالمی شماره  )٣٣به همراه دکتر مهدی صادقی شاهدانی و مصطفی رشیدی
«.8اصول موضوعه حاکم بر رفتار انسان اقتصادی از منظر معرفت دینی»(چاپ شده در فصلنامه علمی -پژوهشی
پژوهشها و سیاستهای اقتصادی شماره  )۴۶به همراه دکتر داوود منظور و علی سعیدی
«-۶استخراج شاخصههای «نظریه» در اقتصاد متعارف و ارزیابی این شاخصهها مبتنی بر آراء شهید سید محمدباقر صدر»،
پذیرفته شده در دوفصلنامه علمیپژوهشی مطالعات اقتصاد اسالمی ،به همراه دکتر محمد نعمتی

1

٣١١١
٣١١٠
٣١١٠

٣١١۶

«-۶نقش فردگرایی روششناختی در ساخت نظریه در دانش اقتصاد» ،پذیرفته شده در مجله علمیپژوهشی روششناسی
علوم انسانی ،به همراه دکتر سید محمدرضا امیری تهرانی
On The Nature of Economic Theory: Why Economic Theory is a Subject for philosophy of

اسکوپوس
علمی-ترویجی

Science? Mediterranean Center of Social and Educational Research.
«.٣سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی منطقهای» ،چاپ شده در مجلۀ علمی -ترو یجی یاس نو .مولف :جورج بوگلسدیک
و تون.ون.اسکایک؛ ترجمه :حمیدرضا مقصودی
«.٣تبیین نحوۀ ترسیم نقشه وضعیت فرهنگی -اجتماعی استانهای کشور با استفاده از زیرشاخصهای نمایندۀ فرهنگ و
سرمایه اجتماعی» ،چاپ شده در نشریه علمی -تخصصی مهندسی فرهنگی ،شماره های  ۶٧و ۶١

علمی-
تخصصی

« .٠مدلسازی مفهومی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه انسانی با تأکید بر زیرشاخصهای نماینده» ،چاپ شده در مجله
علمی تخصصی گستره دانش اقتصاد ،شماره 2
« .١الگوی مفهومی مطلوب برای حرکتهای جهادی در درونزایی اقتصادی مناطق محروم» ،چاپ شده در مجله علمی،
به همراه محمدجواد کجوری
 .٣پیشینۀ مباحث توسعۀ در نیمۀ دوم قرن بیستم و اوایل قرن بیستویکم ،چاپ شده در کتاب مبانی نظری برنامه پنجم
توسعه

٣١١۶
٠٢٣۴
٣١١٧
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٣١١۶

٣١١١

 .٠اثرات راهبردی تشدید دانش در بخشهای حیاتی صنعتی و سازمانی کشور مبتنی بر نظریه اقتصاد مقاومتی ،چاپ شده
مقاله در کتاب

در کتاب درآمدی بر راهبردهای اقتصاد مقاومتی با تأکید بر راهکارهای دهگانه شعارسال  ،٣١١۶پژوهشکده مطالعات و

٣١١۶

تحقیقات بسیج
« .١نظریۀ الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت»  ،چاپ شده در کتاب تعمیق و تکمیل الگوی پایه پیشرفت ،مجموعه مقاالت
ششمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،جلد سوم ،صص  ٣١٣٧تا ٣١١١

٣١١۴

ارائه مقاله در همایش
« .٣الگوی مفهومی مطلوب برای حرکتهای جهادی در درونزایی اقتصادی مناطق محروم» ،ارائه شده در کنگره اقتصاد
مقاومتی ،به همراه محمدجواد کجوری و حمید ابیا توسط سازمان بسیج سازندگی
« .٠ردیابی معیارهای عقالنیت در مبانی نظری مکاتب مختلف اقتصادی» ،مجموعه مقاالت همایش ملی اخالق و اقتصاد
اسالمی ،انجمن اقتصاد اسالمی حوزه علمیه ،به همراه علی سعیدی
« .١الگوی اقتصادی خدمترسانی در مراسم بزرگ اربعین حسینی» ،ارائه شده در همایش بینالمللی لقاء الحسین در
کشور عراق ،شهر مقدس نجف
مقاالت همایش

« .۶حکمرانی علم در تمدن اسالمی؛ رو یکردی انتقادی به منطق اقتصادی متعارف در حکمرانی علم» ،ارائه شده در
همایش ملی تمدن نوین اسالمی
« .۶ارزیابی دوگانگی علم عمل مبتنی بر فرایند کسب علم در تمدن اسالمی» ،ارائه شده در همایش ملی تمدن نوین
اسالمی ،به همراه دکتر زهرا ابوالحسنی
« .۴نظریۀ الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت» ،ارائه شده در پنل اصلی ششمین کنفرانس الگوی اسالمیایرانی پیشرفت؛
تعمیق و تکمیل الگوی پایه پیشرفت
« .٧نقش اقتصاد دانشبنیان در استحکامبخشی به ساخت اقتصاد مقاومتی» ،ارائه شده در همایش ملی اقتصاد دفاعی

٣١١١
٣١١٠
281۶
281۶
٣١١۶
٣١١۴
٣١١۴

مقاالت نگارش شده به سفارش دستگاهها و ارگانها
 .٣نظریۀ الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت .سفارش دهنده :پژوهشکده مطالعات فناوری

٣١١۶

 .٠مولفه های اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی .سفارش دهنده :پژوهشکده مطالعات بنیادین

٣١١۶

 .١بررسی آسیبپذیری امنیت اقتصادی در صنایع دانش بنیان و ارائۀ رو یکردی مقاومتی در این صنایع .سفارش دهنده :مرکز
تحقیقات صدا و سیما و مؤسسه مبانی و مدلهای اقتصادی
 .۶شناخت راهبردهای دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی و تصور دشمن از اقتصاد ما .سفارش دهنده :مرکز تحقیقات
صدا و سیما و مؤسسه مبانی و مدلهای اقتصادی
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٣١١١
٣١١١

« .۶تبیین مفهومی کارکردهای رو یکرد پدافند در تحلیل کنشهای اقتصادی بینالمللی» ،سفارش دهنده :سازمان پدافند
غیرعامل کشور

٣١١۶

داوری مقاالت
الف :فصلنامه علمیپژوهشی جستارهای اقتصادی
 .٣اقتصاد دانشبنیان
ب :دوفصلنامه علمیپژوهشی مطالعات اقتصاد اسالمی
 .٣فرضیه در اقتصاد هنجاری اسالم
 .٠تحلیل رکودها و رونقهای اقتصادی در نظام اقتصادی اسالم با رو یکرد نظریهپردازی دادهبنیاد
ج :فصلنامه علمیپژوهشی مطالعات راهبردی بسیج:
 .٣بررسی رابطه بین تحقق حماسه اقتصادی و بکارگیری تئوری محدودیت و مهندسی مجدد بهعنوان ابزارهای

علمیپژوهشی

حسابداری مدیریت
 .٠بررسی و اولو یت بندی موانع توسعه نهضت داوطلبی:مطالعه موردی اردوههای هجرت بسیج دانشجو یی
 .١تطبیق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با مبانی فقهی مصرف انفال در کشور(مورد مطالعه خوراک گاز
صنعت پتروشیمی)
 .۶نسبت سنجی میان نظریات پساتوسعه و استراتژی اقتصاد مقاومتی در ایران
…
الف :مجله پژوهشهای اقتصاد مقاومتی
 .٣الگوی اقتصاد مقاومتی بستر ساز عدالت اقتصادی در نظام مردمساالری دینی

علمیترویجی

 .٠ارزیابی عملکرد مناطق آزاد ایران در برنامههای توسعه در راستای اقتصاد مقاومتی
مقاله برای

مرکز پژوهشهای اندیشه جوان:
 .٣اقتصاد سرمایهداری و مالکیت

کتاب

 .٠عدالت و نظم سرمایهداری
کنگره پیامبر اعظم:
 .٣اقتصاد مقاومتی در سـیرۀ پیامبر اعظم صلیاللهعلیهوآلهوسلم
 .٠تأثیر اقدامات پیامبر بر اوضاع اقتصادی مدینه

مقاالت

 .١تحلیلی بر برخی از اصالحات پیامبراکرم صلیالله علیه وآله والسلم در بازار مدینه

همایشها و

 .۶سیره اقتصادی پیامبر اکرم(ص)

کنگرهها

 .۶مشی فرهنگی ،حقوقی و اقتصادی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در مواجهه با مسئله فقر
 .٧قرآن مجید و مکتب اقتصادی پیامبر(ص)
 .١شیوه تعامل پیامبر اکرم (ص) با مقوله واسطهگری؛ درسهایی برای امروز
 .١وقف در سیره ی نبوی

داوری کتاب
مؤسسه پژوهشی اشراق:
 .٣کتاب جریان شناسی اقتصاد اسالمی
 .٠کتاب مروری بر مطالعات مصرف در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسالمی با تأکید بر مبانی
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
 .٣خاکریز اقتصاد مقاومتی

طرح تحقیقاتی و گزارش پژوهشی
.2طبقهبندی موضوعی دانشنامه اندیشۀ اقتصادی – اجتماعی مقام معظم رهبری ،کارفرما :مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق
علیهالسالم
 .٠استخراج سیاستها و راهبردهای اقتصادی از دیدگاه مقام معظم رهبری ،کارفرما :مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اسالمی
 .١بررسی تطبیقی حفظ منابع انسانی در سازمانهای دانشبنیان ،کارفرما :سازمان هوا و فضای کشور(پروژه تحقیقاتی کسر
خدمت سربازی)
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٣١١٢-١٣
٣١١٣

 .۶بررسی الگوی حاکم بر روابط اقتصادی در دوران دفاع مقدس ،کارفرما :مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیهالسالم
 .۶الگوی مصونسازی اقتصادی در بخش فرهنگ و رفتار اقتصادی مردم ،مبتنی بر تجربه اقتصادی دفاع مقدس ،کارفرما:
سازمان پدافند غیرعامل کشور و مؤسسۀ مبانی و مدلهای اقتصادی
 .۴تبیین الگوی موجود و طراحی الگوی مطلوب حرکتهای جهادی بسیج در تحقق اقتصاد مقاومتی ،کارفرما :پژوهشکده
مطالعات و تحقیقات بسیج
 .٧توانمندسازی با رو یکرد توسعۀ بومی؛ دشت آزادگان استان خوزستان ،کارفرمایان :استانداری خوزستان ،سازمان بسیج
سازندگی ،دفتر اعزام مبلغ دانشگاه امام صادق علیهالسالم
 .١پروژه پژوهشی توازن بسته امکان و نیاز ،کارفرما :پژوهشکده مطالعات بنیادین اقتصادی و مؤسسه مبانی و مدلهای
اقتصادی
 .١ارائه الگو و تحلیل اقتصادی خطاهای انسانی کارکنان وظیفه قرارگاه پدافند هوایی خاتماالنبیاء(ص) آجا مبتنی بر رو یکرد
اقتصاد برکتمبنا ،کارفرما :قرارگاه پدافند هوایی خاتماالنبیاء
 -٣٢همکاری پژوهشی با قطب بنیادهای نظری و نظام متقن علوم انسانی و اسالمی دفتر تبلیغات حوزۀ علمیه در بخش
کارگروه اقتصاد؛ گفتمانسازی نقد علوم مدرن در عرصۀ بینالمللی

٣١١١
٣١١١
٣١١١-١۶
٣١١۶
٣١١٠
٣١١١-١۶
٣١١۶

 -٣٣همکاری با قطب بنیادهای نظری و نظام متقن علوم انسانی و اسالمی دفتر تبلیغات حوزۀ علمیه در برگزاری دورۀ گفتمان

٣١١۶

 -2٠پروژه پژوهشی «اقتصاد علم در رویکرد متعارف و اسالمی» ،کارفرما :پژوهشکده مطالعات فناوری

281۶

 -2١پروژه طرح تدو ین برنامه سلولی برای موضوعهای ماموریتی سازمان پدافند غیرعامل؛ سلول «حوزه علم و فناوری»؛
کارفرما :پژوهشکده مطالعات فناوری
 -٣۶سند آمایش علم و فناوری استان قزوین؛ سازمان مدیریت و برنامهریزی و جهاد دانشگاهی استان قزوین
 -٣۶طراحی نظام نظارت بر طرحهای اشتغالزایی؛ کمیته امداد امام خمینی ره

281۶
٣١١۶-٣١١۴
٣١١۴

تألیف و تدوین کتاب
 .٠عقالنیت(تقریرات درس دکتر سعید زیباکالم) :کارفرما :دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق
علیهالسالم

اتمام نگارش

 .٠نقد و نظر در مبانی اقتصاد اسالمی ،کارفرما :مؤسسه مبانی و مدلهای اقتصادی

در حال چاپ

 .١مطالعۀ روش در اقتصاد؛ (تقریرات درس دکتر مسعود درخشان) ،کارفرما :مؤسسه مبانی و مدلهای اقتصادی

اتمام نگارش

 .۶عقالنیت اقتصادی؛ به همراه دکتر سید هادی عربی؛ کارفرما :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

در حال نگارش

 .۶آزادی اقتصادی؛ کارفرما :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

در حال نگارش

تولید طرح درس
اصول فقه برای رشته اقتصاد دانشگاه امام صادق علیهالسالم :کارفرما :دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام
صادق علیهالسالم
تولید درسنامه آموزش مجازی بازارهای مالی اسالمی و اخالق حرفهای ،کارفرما :شرکت طلیعۀ کاوش؛ آموزشگاه بازار
بورس دات کام

٣١١٠
٣١١٠

ترجمه کتاب
 .٣مغالطه آدام اسمیت ،نویسنده :دانکن فولی ،انتشارات دانشگاه امام صادق علیهالسالم ،به همراه دکتر علی سعیدی

٣١١٣

 .٠اقتصاد خرد میانه ،نویسنده :سمیران بنرجی ،در حال ترجمه به همراه دکتر علی سعیدی

٣١١٧

عضویت در هیأت تحریریه مجالت
 .٣عضویت در هیأت تحریریه مجله علمی-تخصصی گستره دانش اقتصاد

از  2811تا کنون

سوابق علمی-اجرایی
.٣همکار پژوهشی دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیهالسالم (طرح پژوهانه و …)

از مهرماه ٣١١١

 .٠همکار پژوهشی مؤسسه تحقیقات و مدلسازی اقتصادی

از زمستان ٣١١٣
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 .١عضو پاره وقت گروه جامعه و پیشرفت پژوهشگاه مطالعات فناوری

از پاییز ٣١١١

 .۶عضو بنیاد ملی نخبگان(طرح سربازی)

از زمستان ٣١١١

 .۶عضو شورای علمی گروه نظامها :پژوهشگاه اندیشه جوان

از ٣١١۶

 .۴مدیر گروه نظامها ،مرکز پژوهشهای جوان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

از ٣١١۴

سوابق تدر یس

تدریس
دانشگاهی

 .٣اقتصاد کالن

کارشناسی

 .٠سازمانهای پولی و مالی بینالمللی

کارشناسی

 .١اندیشه اقتصادی شهید صدر

کارشناسی

 .۶اقتصاد مقاومتی(نظریههای عدالت)

کارشناسی

 .۶تاریخ اقتصادی صدر اسالم(دو دوره)

کارشناسی

دانشگاه قم

 .۴اقتصاد خرد  ٣کارشناسی( ٠دوره)

کارشناسی

دانشگاه قم

 .٧اقتصاد خرد  ٠کارشناسی( ٠دوره)

کارشناسی

دانشگاه قم

 .١روش تحقیق

کارشناسی

 .١مالیه عمومی ،دوره دکتری
تدریس
آموزشگاهی
سازمان بورس

موسسه آموزش عالی طلوع

دکتری

 .٣اقتصاد خرد پیشرفته ،آموزشگاه تخصصی بازار بورس داتکام( ۶دوره)
 .٠اقتصاد کالن پیشرفته ،در آموزشگاه تخصصی بازار بورس داتکام( ۶دوره)
 .١اصول بازار سرمایۀ اسالمی و اخالق حرفهای ،آموزشگاه تخصصی بازار بورس داتکام
 .۶مبانی فقهی و حقوقی معامالت ،آموزشگاه تخصصی بازار بورس داتکام(پنج دوره)

مهر قم
مؤسسه آموزش عالی
شهاب دانش
در دانشگاه امام صادق علیه
السالم
دانشگاه امام صادق
علیهالسالم

دانشگاه امام صادق
علیهالسالم
دانشگاه امام صادق
علیهالسالم

نیمسال دوم ١١-١۶
نیمسال اول 18-1۶
نیمسال اول ١۶-١۶
نیمسال دوم ١۶-١۴
نیمسال دوم ١۶-١۴
نیمسال اول و دوم
١۶-١۴
نیمسال اول و دوم
١۴-١٧
نیمسال اول ١۴-١٧
نیمسال دوم ١۴-١٧
٣١١٠
٣١١٠-١١
٣١١١
٣١١٣-١١

 .٣اقتصاد مقاومتی :دانشگاه قم

٣١١۶

 .٠اقتصاد مقاومتی :دانشگاه امام حسین علیهالسالم

٣١١۶

 .١توسعه اقتصادی :فرهنگستان علوم و معارف اسالمی قم

٣١١۶

 .۶مغالطات دانش اقتصاد :دانشگاه امام صادق علیهالسالم

٣١١٠

تدریس

 .۶ظرفیتهای ناشناخته اقتصاد مردمی :دورۀ اقتصاد مردمبنیاد ،دانشگاه عالمه طباطبایی

281۶

کارگاهی

 .۴اقتصاد مقاومتی :دوره حاج احمد متوسلیان مشهد مقدس

٣١١۶

 .٧روش و ضد روش در اقتصاد :مؤسسه مبانی و مدلهای اقتصادی

٣١١۴

 .١اقتصاد حرکتهای جهادی :قرارگاه جهادی عبادالرحمن

٣١١۴

 .١جنگ اقتصادی :مؤسسه قصد

٣١١٧

 .٣٢ورود سرمایهداری به ایران :نهاد رهبری دانشگاه شیراز

٣١١٧

دروس حوزوی
درس فقه لمعه ،آیتالله زنجانی

٣١١٣

درس فقه مکاسب ،آیتالله زنجانی

٣١١٠

درس فقه مکاسب ،حجه االسالم تلخابی

٣١١۶-١۴

درس شرح تفسیر المیزان ،حجهاالسالم عابدینی

٣١١١

درس اصول فقه رسائل ،حجهاالسالم مصطفوی و آیتالله مصطفوی
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٣١١٣-٣١١٠

از مهرماه ٣١١١

درس اصول فقه ،کفایهاالصول ،حجهاالسالم صلواتی گلستانی(مدرسه فیضیه قم)

لغایت خردادماه
٣١١۶

درس خارج فقه ،آیتالله سید مهدی میرباقری(مدرسه آیتالله تبریزی قم)

از مهرماه ٣١١١

شرکت در سمینارها ،دورههای آموزشی و کارگاهها
کنگرههای ملی

 .٣کنگرۀ ملی پیامبر اعظم (ص) ،دبیر کارگروه اقتصادی

٣١١٠

 .٠کنگرۀ ملی پیامبر اعظم (ص) ،داور مقاالت اقتصادی

٣١١٠

دوره «مبانی نظری اقتصاد نفت و انرژی و بررسی فرصتها و چالشهای پیشروی کشور» ۶٢ ،ساعت ،دانشکده معارف
اقتصاد و
اقتصاد ایران

اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیهالسالم
دورۀ «مبانی نظری توسعه و بررسی راهکارها و موانع اجرای آن در ایران» ۶٢ ،ساعت ،دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد
دانشگاه امام صادق علیهالسالم
سلسله جلسات «فلسفه اسالمی و علوم اجتماعی» ،دکتر کاظم فرقانی ،دانشگاه امام صادق

فلسفه و فلسفه
علم

علیهالسالم

دوره «نظریات عقالنیت :مباحثی در باب عقالنیت ،نظریه پردازی و فلسفه علم» ،دکتر سعید زیباکالم
دورۀ علمی آموزشی «فلسفه علم» با عنوان والعصر ١٢ ،١ساعت ،مرکز تحقیقات علم و دین و بسیج دانشجویی دانشگاه
امام صادق علیهالسالم

٣١١١
٣١١٧-١١
بهار و پاییز ٣١١٠
٣١١١-١٢
٣١١٧

مهارتها (نرم افزار)
نرم افزار

تسلط به )OneNote ،MS Office (Word, PowerPoint, Excel
آشنایی با vos veiwer ،expert choice ،Eviews
انگلیسی؛ تسلط مناسب در مهارت مطالعه و تسلط نسبی در مهارتهای شنیداری ،گفتاری و نوشتاری ( )IELTS = 6و گذراندن دورۀ آموزشی

زبان خارجی

فن ترجمه به روش گشتاری .سطوح یک و دو
عربی؛ آشنایی مناسب و توانایی بهرهگیری از متون فقهی

دستنوشتههای گفتمانی -ترویجی

مجله سوره
اندیشه

حلقه ی مفقوده ی جهاد اقتصادی ،شماره  ۶٢و ۶٣

٣١١٢

درآمد ضد انقالبی  -گونه شناسی کسب درآمد در نسبت با انقالب اسالمی ،شماره  ۶۴و ۶٧

٣١١٢

زنجیره ای بی انتها؛ رابطه ی فروشگاه های زنجیره ای با الگوی مصرف هماهنگ با نظام سرمایهداری ،شماره  ۴٠و ۴١

٣١١٣

انتزاع اقتصاد؛ دانش اقتصاد و واقعیات اقتصادی ،شماره ١٣

٣١١١

مقوم دانش اقتصاد؛ نقش ابر مفهوم امید در انسجام حرکت پارادایمی اقتصاد متعارف ،شماره ١۶

٣١١۶

اقتصاد ،اقتصاد دفاع ،اقتصاد دفاع مقدس
چرا جهاد اقتصادی؟
ابعاد و و یژگیهای مفهومی درآمد در جامعهی امروز
بزرگترین بدهکار؛ نقبی بر وضعیت بدهی اقتصاد آمریکا

کیهان فرهنگی

اقتصاد مقاومتی در چنبره فرهنگ «مصرف زده» ،شماره ١١٢

٣١١١
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