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به بهانه پایان سال تحصیلی

اخبار کوتاه دانشکده


(ادامه از صفحه سه) /و از سوی دیگر و مهمتر آنکه با شرکت خود در این جلسات باید
نسبت به نهادینه شدن و همیشگی شدن آن کوشش کنیم.
جلسات با مدیران ارشد نظام در حوزه اقتصاد نیز ابتکار و همت دیگری است از سوی
شورای پژوهشی دانشکده و تأکید بر استمرار آنست .البته در این جلسات همکاران محترم
نوع ًا به چالش فکری و نظری با مدعو جلسه نمیپردازند .چالشی که میتواند در ایجاد
تأمل و احیان ًا تصحیح و تکمیل سیاست های متخذه توسط مدعو محترم که از مسؤالن
کشور است مؤثر افتد و برای همکاران محترم و بخصوص دانشجویان عزیز تحصیالت
تکمیلی نیز مفید باشد.
در حوزه پژوهشی در مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی نیز طرحهای تحقیقاتی،
کالس های کوتاه مدت آموزشی و همایش های مختلف مبتنی بر تصمیمات و مصوبات
شورای مؤسسه که با فواصل معین انجام می گیرد برگزار میشود و از همکاری
دانشجویان و به ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی در زمینههای گوناگون بهره برداری
میگردد.

در حوزه اداری و مالی به همت معاونت محترم ادرای و مالی تحوالت خوبی صورت گرفته
است .امور سخت افزاری همچون ایجاد آمفی تئاتر جدید و برخی بازسازیهای دیگر
علیرغم تنگنای مالی و نگرانی از بودجه کم ،با تعیین اولویتها توسط هیأت رئیسه به
وقوع پیوسته است.
بخش دانشجویی و فرهنگی دانشکده عالوه بر حمایت از تشکلها در برگزاری شایسته
جلسات و فعالیت های آنان ،خود نیز ابتکار انجام فعالیتهای فرهنگی مستقل در
مناسبت های مختلف و همچنین دعوت از کارآفرینان و شخصیتهای فرهنگی را به عهده
گرفته و با استقبال خوبی از سوی دانشجویان مواجه گشته است.
در حوزه مشاورت بین الملل ،دانشکده در نیمسال دوم سال تحصیلی  39-31تالش
درخوری داشته است .میزبانی از رئیس جمهوری سوئیس ،معاون وزیر امور خارجه چک،
برگزاری کالس کارگروه اقتصاد بین الملل توسط یک اقتصاددان از هلند ،از جمله اموری
است که در این بخش صورت گرفته است.
از کلیه همکاران محترم ،کارکنان محترم و دانشجویان عزیز درخواست میشود نظرات و
راهنماییهای خود را در زمینههای فوق الذکر و سایر زمینهها به مسؤالن حوزههای
مختلف و یا مسئول دانشکده ارائه فرمایند .تابستان فرصت خوبی است برای کلیه سطوح
مدیریتی دانشگاه در گرفتن راهنماییها و مشورت ها و کوشش در جهت عملیاتی کردن
آنها .امید است در یادآوری کاستی ها و دادن مشورت به اجزای مدیریت دانشکده در موارد
گوناگون دریغ نفرمائید.
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تجلیل از دکتر فرزین وش :در تـاریـخ 11
فروردین ،در جلسه شورای عمومی ،از جـنـاب آقـای
دکتر فرزین وش ،عضو هیئت علمی که بـه تـازگـی
بازنشسته شده است ،تجلیل شد و لـوح تـقـدیـر و
هدیه ای از سوی دانشکده به ایشان اهدا شد.



برگزاری آزمون دکتتتری:در تـاریـخ 18
اردیبهشت ،آزمون دکتری برای پذیرش متقاضیانی که
دعوت به آزمون شده بودند ،برگزار شد .نعداد شرکـت
کنندگان در این آزمون  39نفر بوده است.



جشن فارغ التحصیلت

داششتجتویتان

کارشناس  :جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دوره
کارشناسی ورودی  ،31در روز سه شنبه  9خرداد مـاه
با حضور اساتید و خانواده های دانشجویان برگزار شد.
در این مراسم ،رئیس دانشکده و یکی از اعضای هیئت
علمی(دکتر رحمانی) به ایراد سخن پرداختند.


جلسه سخنراش دکتر یولیتان امتامت
شمین  :روز سهشنبه  19اردیبهشت  1931دانشکده
اقتصاد دانشگاه تهران میزبان دکتر یـولـیـان امـامـی
نمینی از دانشگاه اراسموس کشور هلند بـود .دکـتـر
امامی در جلسه ای با حضور دانشجویان عـالقـه مـنـد
مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مقالهی مـلـیـتـز (
 )9009پیرامون تجارت درون صنعتی با بنـگـاه هـای
متفاوت را تدریس نمود .این جلسه به همت مشـاورت
بین الملل دانشکده برگزار گردید.



امنیت فضای مجازی از زبان کارشتنتا
پلیس فتا :سرهنگ آذردرخش ،کارشناس امنـیـت
فضای مجازی پلیس فتا ،در روز سـه شـنـبـه 91
فروردین ماه ،به دعوت معاونت فرهنگی دانشجویی ،به
دانشکده اقتصاد آمد و در سخنرانی با عـنـوان ”چـه
کسی پول مرا جابجا کـرد “ نـکـاتـی را پـیـرامـون
مخاطرات و نحوه فعالیت امن در فضای مجازی بـیـان
کرد.

به بهانه پایان سال تحصیلی
مسئول دانشکده

یک سال تحصیلی دیگر به پایان میرسد .ایام
امتحانات و پس از آن تعطیالت تابستانی .یک سال
تالش اعضای هیأت علمی ،کارکنان و دانشجویان
دانشکده ،در تدریس و تحقیق ،در فراهم آوردن
بستر مناسب اداری و در کسب علم و معرفت .قدر و
ارج تالشهای صادقانه در پیشگاه بهترین محاسب
اقوال و افعال و افکار محفوظ و معلوم است.
به بهانه پایان سال تحصیلی در این شماره به برخی
از نکات ضروری در مورد دانشکده اشاره میکنم:
در آموزش دانشکده اصل بر نظم و ترتیب و آرامش
و اجرای مقررات آموزشی است .اصل بر برخورد
خوب و سریع با مراجعات دانشجویی است .هر جا
جز این شده و یا بشود با دستورالعملهای اداری و
در خواست های صمیمانه از کارکنان و مسئوالن
آموزش منافات دارد.
بنای دانشکده آنست که انشاء اهلل از آغاز سال
تحصیلی آینده (مهرماه  )1931برنامه آموزشی دو
نیمسال متوالی (یک سال تحصیلی) را تهیه نموده و
در آن حتی المقدور تنوع درس و مدرس را درنظر
آورد .در حوزه آموزش در مقطع دکتری تغییراتی
در جهت ارتقاء صورت گرفته است .در مقاطع
کارشناسی ارشد و کارشناسی تنوع دروس و تنوع
مدرسین تغییر مورد درخواست بدنه دانشجویی
است که در مواردی انجام شده اما هنوز جای ایجاد
تنوع هست.
از سال گذشته تا کنون پنج تن از همکاران خوب ما
بازنشسته گشتهاند و جذب عضو جدید هیأت علمی
از برنامه های اصلی دانشکده است .در این زمینه در
کارگروه صالحیتهای علمی دانشکده و در ارتباط با
گروه های آموزشی اقداماتی صورت گرفته که باید
ادامه پیدا کند .اخیر ًا این فکر مطرح شده است که
به دلیل قلت تعداد اعضـــای (ادامه در صفحه سه)

دانشکده اقتصاد ،میزبان رئیس جمهور سوئیس
در پاسخ به ابراز تمایل یوهان اشنایدر امان ،رئیس جمهور سوئیس ،در انجام سخنرانی
دانشگاهی خود در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ،دانشکده اقتصاد در روز یکشنبه  3اسفند
 ، 39به همراه اعضای هیئت علمی و دانشجویان خود ،به استقبال سخنرانی وی تحت عنوان
”درسهایی از مدل اقتصادی سوئیس“ رفت .این برنامه با حضور دکتر فرهادی ،وزیر علوم،
تحقیقات و فناوری در تاالر عالمه امینی دانشگاه تهران برگزار شد .دکتر مهدوی ،رئیس
دانشکده اقتصاد و دکتر نیلی رئیس دانشگاه تهران ،در این مراسم ،به عنوان میزبان سخنرانی
کردند .همچنین در پایان مراسم ،دانشگاه تهران یادداشتهای تفاهم همکاری جداگانه با
دانشگاه زوریخ و

دانشگاه  ETHزوریخ امضا کرد.

دانشگاه علوم پزشکی تهران و موسسه تکنولوژی لوزان
نیز تفاهمنامه امضا کردند( .ادامه در صفحه دو )

نشست هماندیشی رؤسای دانشکدههای اقتصاد
در تاریخ  ،31 /1 / 90رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران از مسئـوالن دانشـکـده هـای
اقتصاد دانشگاههای دولتی مستقر در تهران ،دعوت بعمل آورد .عناوین دستور این نشـسـت،
هماهنگی در مورد نحـوه بـرگـزاری
آزمون دکتری سال  1931و بازنگـری
دروس دوره کارشناسی رشته اقتصاد،
در وزارت علوم ،تحقیقات و فـنـاوری

بود( .ادامه در صفحه پنج)

طلب دعای خیر برای دکتر گرجی
مدتی است همکار ارجمندمان ،استاد محترم جناب آقای دکتر گرجی به دلیل کسالت امکـان
حضور در دانشکده و اداره کالسهای خود را نداشته و دوستان ،همکاران و دانشـجـویـان از
دیدار ایشان محروم گشته اند.
از خداوند بزرگ برای ایشان مسألت شفای عاجل و بازگشت هر چه سریعتر به دانشـکـده را
داریم.
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دانشکده اقتصاد ،میزبان رئیس جمهور سوئیس

فعالیت تشکلهای دانشکده

ادامه از صفحه اول /در ابتدای این مراسم ،دکترمهدوی ،ضمن خوشامدگویی و ارائه اطالعاتی
درباره دانشکده اقتصاد ،ابراز امیدواری کرد توافق برجام به رابطهای بینجامد که مـنـجـر بـه
سرمایه گذاری مستقیم و انتقال مهارت ،دانش مدیریت و تکنولوژی به کشور شود .او افـزود:

فعالیتهای بسیج دانشجویی


دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران امیداور است بازدید رئیس جمهور سوئیس و هیئت همراه ،و
تفاهمنامه امضا شده بین دانشگاه های دو کشور ،نقطه آغاز خوبی برای قراردادهای عـمـلـی
برای برنامههای مشترک آموزشی و پژوهشی و تبادل اساتید و دانشجویان در رشته اقتـصـاد



باشد .پس از صحبت دکتر مهدوی و دکتر نیلی ،رئیس دانشگاه تهـران ،رئـیـس جـمـهـور
سوئیس سخنرانی خود را آغاز کرد .او در این سخنرانی ،با آمار و ارقام وضعیت کشورش را تشریح کرد و سپس درباره علل موفقیت سوئیس سخن گـفـت.
رئیس جمهور سوئیس در ارتباط با عوامل موفقیت اقتصادی ،بر نقش نهادهای فراگیر اقتصادی و سیاسی تاکید کرد و رشد اقتصادی را نتیجه فـعـالـیـت
نهادهای پویا دانست .رئیسجمهور سوئیس در بخشی دیگر از صحبتهای خود ،بر اهمیت نظام مدارس ،دانشگاهها ،پژوهش و حمایت از نوآوری تـاکـیـد



کرد .وی با اشاره به وضعیت مطلوب اقتصادی در کشورش و مسیر پیموده شـده بـرای
رسیدن به موفقیت ،گفت :من به آنچه در سوئیس بهدست آوردهایم ،افتخار میکنم امـا
ایران مسیر خاص خود را پی خواهد گرفت و باید همین کار را بکند .آنچه مـن در دو
روز گذشته دیدهام و افرادی که با آنها صحبت کردهام ،من را نسبت به نتایج این سـفـر
خوشبین کردهاند و من ،بهترین ها را برای آینده این کشور و مردم الـهـام بـخـشـش
آرزومندم .رئیس جمهور سوئیس ،در پایان ،عوامل بنیادین موفقیت سوئیس را قوانیـن
مناسب کار ،مشارکت اجتماعی و سرمایهگذاری در نظام آموزشی برشمرد.


دیدار رئیس دانشگاه با اعضای هیئت علمی دانشکده
در روز یکشنبه  13اردیبهشت  ، 31همزمان با هفته بزرگداشت معلم ،دکتر محمود نیلی ،رئیس دانشگاه تهران ،با اعضای هیئت علمی دانشکده اقـتـصـاد
دیدار کرد .در جلسه برگزار شده ،ابتدا دکتر مهدوی ،رئیس دانشکده به تشریح وضعیت دانشکده اقتصاد پرداخت .آنگاه برخی از اعضای هیـئـت عـلـمـی
دانشکده نکاتی را بیان داشتند و در پایان رئیس دانشگاه در جمعبنـدی



خود ،نسبت به لزوم کار بر روی دورههای مشترک با دانشگاه های دنیـا
و اهمیت دانشکده اقتصاد در تمهید رویه هـایـی بـرای مـقـابلـه بـا
کاستی های مالی و استفاده از منابع مالی تخصیص شده برای پـژوهـش
در سازمانهای اجرایی در قالب ارائه طرحهای پژوهشی تاکید کرد.
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برگزاری اردوی مشهد:اردوی مشـهـد در

رهنمایی،کارشناس مهدویت و خانم بـنـتـا
آدم ،رهیافته به تشیع برگزار شد.

جشنواره فجر ،با حضور عوامل فیلم و سردار
رضا صادقی ،از رزمندگان دفاع مقـدس ،در
 18اسفند اکران شد.

نیمه اول بهمن ماه با حضور  00دانشـجـو پویش مردمی و نظرسنجی از بـازاریـان دربـاره
نتایج برجام ،تشکیل مرکز مطالعات اقتصـادی و  بررس بودجه سال  :59برنامه مـجـلـس
برگزار شد.
مبـارزان
از
دباغ(حدیدچی)،
رضوانه
خانم
با
دیدار
کجای اقتصاد می ایستد ،در تاریخ  9اسفنـد
برگزاری همایش تجلیل از متدافتنتان علیه حکومت پهلوی و نیز بـرگـزاری مـنـا ـره
با سخنرانی محسن صفایی فـراهـانـی ،بـه
حرم:همایش تجلیل از مدافعـان حـرم در انتخاباتی مشترک با انجمن اسـالمـی از دیـگـر
بررسی نقش مجلس در اقتصاد و نیز بودجـه
 31پرداخت.
تاریخ  90بهمن با حضور همـسـر شـهـیـد برنامههای بسیج دانشکده بود.
قربانی و مادر شهید موسوی برگزار شد.
دانشجویان
اسالمی
انجمن
های
فعالیت
 دیدار با جاشبازان :به مـنـاسـبـت هـفـتـه
برپای تریبون آزاد:تریبون آزاد دانشجویی
بزرگداشت شهدای دانشگاه تهران ،در تاریـخ
 برگزاری مناظره اشتخابات  :جـلـسـه دوم
به همت بسیج دانشکده و با حضـور صـداو
 90اردیبهشت ،دانشجویان از آسـایشـگـاه
همایش ”انتخاب دهم“ با منـا ـره حـجـت
سیما برای نمایش در برنامه ”منطقـه آزاد“،
جانبازان ثاراهلل بازدید و با جانبـازان دیـدار
االسالم مصباحی مقدم و جواد اطـاعـت در
در در روز دوشنبه  90اردیبهشت در طبقـه
کردند.
 90بــهــمــن
اول دانشکده برپا
بـرگــزار شــد.
 سخنراش به مناسبت شیمه شنتبتان :در
شد و دانشجویان
جلسه سوم9 ،
تاریخ  98اردیبهشت ،دکتر ناصر مـهـدوی،
نظرات خـود را
اســفــنــد ،بــا
دین پژوه ،در سخنرانی خود بـا عـنـوان“در
درباره ” اقـتـصـاد
بسیج
همکاری
انتظار موعود“ درباره مفاهیم انتظار و هـور
مقاومتـی“ بـیـان
دانشجویی و منا ره بین ابراهیـم رزاقـی و
صحبت کرد.
کردند.
فرید موسوی برگزار شد.
برگزاری حلقه های ادبیات و تدبـر در قـرآن از
برگزاری همایش مبارزه با فساد :همایش
مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضـور دکـتـر  برگزاری جشن غذا :بـه رسـم هـرسـال ،دیگر برنامه های انجمن اسالمی بود.
جشن غذای انجمن اسالمی در  11اسفندماه
عبدالملکی دکتر لیالز و دکتر رحـمـت اهلل
فعالیتهای انجمن علمی
برگزار شد .سود این جشن ،معادل مـبـلـغ
حافظی در تاریخ  91اردیبهشت ماه سـالـن
 9011000تومان بود کـه صـرم مصـارم
 برگزاری دوره های آموزش :دوره تحلیـل
ساختمان توسعه برپا شد.
خیریه شد.
تکنیکال،کامفار و  cfaبرگزار گردید.
تشکیل کارگروه اقتصاد اشرژی:کـارگـروه
 همایش ” شگاه شو به خیریته هتا“ :ایـن
 سخنراش تنامل سیاس یتا تتبتابتل
انرژی مرکز مطالعات اقتصاد مقـاومـتـی در
همایش با هدم بررسی اقتصاد کار خـیـر و
شفت :سخنرانی ”تعامل سیاسی یـا تـقـابـل
تاریخ  99اردیبهشت ماه با حضـور دکـتـر
اهمیت خیریه ها در جامعه ،پیش از جشـن
نفتی“ با حضور دکتر پیروز مـجـتـهـدزاده،
رجبعلی پور تشکیل شد.
غذا در  10اسفند برگزار شد.
استاد علوم سیاسی و محمدصادق معماریان،
جشن میالد امام زمان:جشن میـالد امـام
تحلیلگر بین المللی بازار نفت ،برگزار شد.
 اکران فیلم ایستاده در غتبتار :فـیـلـم
زمان در روز سوم خرداد ،با سخنرانی دکـتـر
ایستاده در غبار ،برنده جایزه بهترین فـیـلـم
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سخنرانی اعضای هیئت علمی دانشکده
به ابتکار شورای پژوهشی دانشکده ،همانند ترم گذشته ،هر هفته جلسه سخنرانی یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده در سالن شورا ،با حضور اساتید و
دانشجویان برگزار می گردد.
در جریان این سخنرانی ها ،دکتر برخورداری در تاریخ  99فروردین  ،31با عنوان ”اقتصاد دانشبنیان ،الـگـویـی بـرای
توسعه اقتصادی ایران“ ،سخنرانی کرد.

سخنرانی دکتر مشهدی احمد با عنوان ” اقتصاد جریان اصلی :آنچه میدانیم و آنچه نمیدانیم“ در تاریخ  91فـروردیـن
برگزار شد.

” تاملی در مفهوم و چگونگی خلق پول توسط بانکهای تجاری“ عنوان سخنرانی دکتر درودیان بود کـه در تـاریـخ 1
اردیبهشت برگزار شد.

دکتر میرشجاعیان ،پژوهشی با عنوان ” اقتصاد فساد اداری(مطالعه موردی تعدادی از دستگاههای اداری)“ را در تـاریـخ
 19اردیبهشت ارائه داد.

دکتر پاداش در  91اردیبهشت ،در ارائه خود به بررسی“مسئله رئالیسم در فلسفه اقتصاد معاصر“ پرداخت.

در 98اردیبهشت ماه ،سخنرانی دکتر نادری ،عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی ،با عنوان ”اقتصاد شناختی :نگاهـی
نو به تصمیمات و پدیدههای اقتصادی“ ،به عنوان آخرین سخنرانی از این سلسله سخنرانیها برگزار شد.

بر اساس اخبار حوزه معاونت پژوهشی ،قرار است سلسله سخنرانیهای بعداز هرهای سه شنبه دانشکده ادامه یافته و نهادینه گردد.
0
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دیپلماسی اقتصادی از زبان معاون وزیر امورخارجه جمهوری چک
روز شنبه  98فروردین  1931دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران میزبان سخنرانی آقای مارتین تالپا ،معاون وزیر
امور خارجه جمهوری چک بود .آقای تالپا در این سخنرانی پس از معرفی دالیل حمایت از تجارت و سرمایه
گذاری خارجی ،به بیان نظریات کروگمن اقتصاددان برجسته امریکایی پیرامون آسیبهای رقابتی بودن در عرصه
بین الملل پرداخت .وی در ادامه به روند رو به رشد استفاده از دیپلماسی اقتصادی توسط کشورهای اروپایی
اشاره کرد و جزئیاتی از تجربه جمهوری چک در این زمینه ارائه کرد .معان وزیر امور خارجه جمهوری چک ،در
پایان برای نمونه نتایج مطالعات و تالشهای وزارت خارجه جمهوری چک برای شناسایی رفیتهای اقتصادی
ایران را تشریح کرد  .تالپا در پاسخ به سوالی پیرامون موانع سرمایه گذاری شرکتهای اروپایی در ایران با هدم
عرضه محصول قابل رقابت در بازارهای جهانی به مشکالت به جای مانده از تحریم برای استفاده از سوئیفت و
برقراری تبادالت مالی اشاره کرد .وی همچنین مقررات نامناسب ایران را به عنوان مانع دیگری برشمرد که با پیوستن به سازمان تجارت جهانی قابل رفع
است .او در پاسخ به سوال دیگری به اهمیت گسترش همکاری کشورهای اروپایی با ایران به خصوص در مقابل تهدیدهایی نظیر داعش اشاره کرد و ابراز
امیدواری کرد موانع باقیمانده از تحریم با تالش کشورهای اروپایی بر طرم شود .تالپا در بخش دیگری از سخنانش ابراز امیدواری کرد دیدارش با
مسئولین و دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ،به ارتباطات آتی نیز کمک کند و دانشگاه پراگ و
دانشگاه تهران با یکدیگر همکاری داشته باشند .در پایان ،دکتر محمدحسین دهقانی ،معاون اموربین الملل
دانشکده اقتصاد تاکید کرد :دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نیز متقابال مایل است در زمینه پروژه های
تحقیقاتی ،دوره پژوهشی و برنامه آموزشی مشترک ،با جمهوری چک همکاری کند.
این سخنرانی به ابتکار مشاورت بین الملل دانشکده و در هماهنگی با معاونت بین الملل دانشگاه برگزار
شد.
به بهانه پایان سال تحصیلی
ادامه از صفحه یک/گروه های چهارگانه آموزشی دانشکده ،در جذب اعضای جدید ،کلیه اعضای علمی دانشکده به قضاوت در مورد تواناییهای علمی
متقاضی جذب بپردازند و در صورت احراز توانمندی متقاضی ،فرآیند جذب داوطلب به گروه آموزشی مربوطه برحسب رشته متقاضی صورت گیرد .امید
است با این شیوه دانشکده از میان متقاضیان ،بهترین ها را انتخاب نماید و این رویه به جذب افرادی متخصص ،متعهد و با نگاه و عالقه به درون
دانشکده و دانشگاه منجر گردد.
در آزمون دکتری امسال بهترین رتبه های آزمونی که سازمان سنجش به عمل آورد از آن دانشکده اقتصاد بود .برای برگزاری هر چه بهتر آزمونی که در
سطح دانشکدهها برگزار میشود از مسئولین دانشکدههای اقتصاد دانشگاه های دولتی مستقر در تهران دعوت به عمل آمد .حاصل نشست با رؤسای
دانشکده ها هماهنگی و توافق بر این بود که نتیجه یک آزمون منصفانه نباید لزوم ًا به نفع پذیرش دانشجویان دانشکده محل تحصیل تمام شود بلکه
کوشش دانشکده ها در این آزمون باید مصروم انتخاب احسن گردد تا نسبت به کسانی که از نظر علمی شایسته ترند جفا نشود.
موضوع دیگر مورد طرح در جلسه با رؤسای دانشکده ها بازنگری در برنامه دروس دوره کارشناسی رشته اقتصاد بود که در این رابطه بنابر توافق جلسه
مکاتبه ای به امضای هشت رئیس دانشکده به وزیر محترم علوم ،تحقیقات و فناوری تهیه و ارسال گشت تا در این مهم ،نظر دانشکدهها را به طور رسمی
استفسار نمایند.
در حوزه پژوهشی بخشی از آنچه همکاران محترم در حوزه تخصصی و عالقه خود از کتاب و مقاله و طرح و شرکت در همایش های مختلف به انجام
می رسانند ،اخیر ًا به همت و ابتکار شورای پژوهشی دانشکده فرصت ارائه در سمینار بعداز هرهای سه شنبه دانشکده را پیدا کرده که نهادینه شدن آن
حائز اهمیت بسیار است .همگی باید همت کنیم و از سویی داوطلب سخنرانی در این جلسات در موضوع مورد عالقه خود باشیم (ادامه در صفحه هشت)
9
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برگزاری جشن  22بهمن و افتتاح سالن جدید دانشکده با حضور معاون اداری و مالی دانشگاه تهران

جلسه هماندیشی رئیسکل و قائممقام بانکمرکزی با جمعی از استادان و دانشجویان دوره دکتری دانشکده اقتصاد
جلسه هم اندیشی رییس کل و قائم مقام بانک مرکزی با استادان و دانشجویان دوره دکتری دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با محور ”گفتگو در خصوص
مسائل پولی و بانکی پس از لغو تحریمها“ ،روز سه شنبه  19بهمن ماه در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد .در این جلسه ،دکتر سیف ،رئیس
کل بانک مرکزی ،منابع ارزی مسدود شده را که پس از اجرای برجام در دسترس قرار گرفته است حدود  9920میلیارد دالر عنوان کرد و افزود :پس از
لغو تحریمها ،مبلغ  98میلیارد دالر از ذخایر ارزی مذکور که متعلق به بانک مرکزی است در دسترس قرار گرفته و قابل استفاده است و  921میلیارد دالر
دیگر نیز متعلق به دولت است .تنگنای مالی بانک ها و بدهی دولت به آن ها ،لزوم یکسان سازی نرخ ارز ،نرخ های باالی سود بانکی و نقش موسسات
اعتباری غیرمجاز ،کنترل تورم و نگرانی های ایجاد شده درباره رکود و دستاوردهای سفر رئیسجمهور به ایتالیا و فرانسه ،از دیگر محورهای سخنرانی
رئیس کل بانک مرکزی بود .دکتر کمیجانی ،قائم مقام بانک مرکزی و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نیز در این جلسه ،رونق بخش
مسکن را از اولویت های بانک مرکزی برشمرد و گفت :بیشترین مصوبات شورای پول و اعتبار در دو سال گذشته مربوط به بخش مسکن است و
بانک مرکزی در تالش است با سیاست های پولی و اعتباری موجب تحریک رشد این بخش شود .او همچنین ،درخصوص تسهیالت اعطایی به بخش
دولتی ،توضیح داد :تجربه نشان می دهد اعطای تسهیالت به بخش دولتی کارآیی مطلوب را
ندارد و با مشاهده آمار می بینیم که از سال  1919به بعد ،همواره بدهی دولت به سیستم
بانکی افزایش یافته و در عمل بازپرداخت نشده است .بنابراین دولت باید در کوچک کردن
اندازه خود تالش کند و تسهیالت نیز باید به سمت بخش خصوصی هدایت شود.

در روز بیستم بهمن ماه ،همزمان با دهه فجر ،به مناسبت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ،جلسه ای با حضور اعضاء محترم هیأت علمی و کارمندان
دانشکده اقتصاد و با حضور معاون محترم اداری و مالی دانشگاه در سالن جدید دانشکده برگزار شد .در این جلسه ،سالن مذکور برای اولین بار بطور
رسمی مورد بهره برداری قرار گرفته و افتتاح گردید .در ابتدای جلسه ،دکتر مهدوی ،رئیس دانشکده ،نکاتی پیرامون انقالب و شعار استقالل ،آزادی،
جمهوری اسالمی بیان کرد و گفت :حفظ آزادی در کنار حفظ ارزش ثمر بخش است و جمهوری اسالمی متشکل از دو وجه جمهوریت و اسالمیت است
و باید آزادی در کنار حفظ ارزش وجود داشته باشد .او با بیان این که آزادی در دانشگاه به معنی چند صدایی بودن است تاکید کرد :اگر اندیشه ها در
برابر هم قرار بگیرند امکان جدا شدن اندیشه سره از اندیشه ناسره وجود دارد .باید محیط بحث و مناقشه احسن که به ما توصیه شده در دانشگاه مرسوم
و معمول شود .رئیس دانشکده در پایان از زحمات معاون محترم اداری و مالی دانشکده در بنای سالن جدید دانشکده ،تشکر و قدردانی کرد .در ادامه
دکتر گلدانساز ،معاون اداری و مالی دانشگاه تهران ،ضمن بیان نکاتی درباره انقالب اسالمی و تالش های شهیدان در راه آن ،به اهمیت دانشگاه و نقش
آن در جامعه پرداخت .او همچنین گفت :ما در حوزه معاونت اداری مالی تالشمان بر این است که زمینه ها را مساعد کنیم تا آموزش و پژوهش بتواند به
نحو مطلوب عمل کند .در هر حال نگاه معاونت اداری مالی دانشگاه به مجموعه دانشگاه نگاه مثبت ،روبه جلو  ،همراه با اعتمادکامل و اهمیت به همه
عزیزان است و و یفه معاونت اداری مالی بستر سازی برای کارهای آموزشی و پژوهشی است .حجت االسالم و المسلمین فرج اللهی ،مسئول نهاد
نمایندگی ولی فقیه در دانشکده اقتصاد و دکتر شیبانی ،عضو هیئت علمی دانشکده از دیگر سخنرانان این مراسم بودند .در پایان دکتر خلیلی عراقی،
عضو هیئت علمی دانشکده ،تاریخچه بناهای دانشکده را اینگونه شرح داد :دانشکده اقتصاد توسط مرحوم دکتر پیرنیا ایجاد شد .ساختمان فاز دو
دانشکده توسط اینجانب و مرحوم دکتر فرهندی به سرانجام رسید .ساختمان فاز سه در زمان ریاست آقای دکتر عبادی ساخته شد و نمازخانه دانشکده
توسط آقای دکتر فرزین وش احداث شده است.

برگزاری نخستین جلسه شورای عمومی در سال جدید
نخستین جلسه شورای عمومی دانشکده درسال  ،1931در تاریخ  11فروردین  ،1931با حضور اعضای هیـئـت
علمی دانشکده ،برگزار شد .در ابتدای این جلسه ،دکتر مهدوی ،رئیس دانشکده نکاتی را از آخـریـن شـورای
دانشگاه بیان کرد .اخذ امتیاز الزم  19دانشگاه برتر برای برگزاری دوره های مشترک بدون مجوز وزارت علوم ،لزوم تالش اعضای هیئـت عـلـمـی بـرای
مشارکت در پروژه های علمی ،تاکید بر تنوع بخشیدن به منابع درآمدی از طریق پژوهشهای کاربردی ،از جمله موضوعاتی بود که در ارتباط با جـلـسـه
شورای دانشگاه بیان شد .همچنین از دکتر فرزین وش که به تازگی بازنشسته شده است ،در این جلسه تجلیل شد و لوح تقدیر و هـدیـه ای از سـوی
دانشکده به ایشان اهدا شد .در ادامه ،دکتر طیبنیا ،عضو هیئت علمی دانشکده(وزیر اقتصاد) درباره مسائل اقتصادی کشور صحبت کرد.او در بخـشـی از
سخنانش ،با اشاره به کاهش شدید قیمت نفت گفت :نوسانات اقتصادی و رکود در نتیجه این امر بود .رشد اقتصادی هر چند مثبت بود اما کاهش یافت .
سال  39بسیار سال سختی بود  .اداره کردن بودجه بسیار کار سختی بود و ما هنوز هم درگیر آن هستیم .وزیر اقتصاد ادامه داد :تحریم ها عمال تا پایـان
سال ادامه داشت و نتایج حذم تحریم ها را نتوانستیم در سال  39تجربه کنیم  .کاهش قیمت نفت ،رکود را عمیقتر و رشد اقتصادی را کاهش داد و بـر
تولید اثر گذاشت  .تورم در پایان سال به  % 19رسید و روند نزولی را ادامه داد  .آثار رکود بر روی سودآوری بنگاه ها بسیار شدید بوده است  .سـودآوری
بنگاه های بورسی  % 90بود که روی مالیات و مالیات بر ارزش افزوده اثر گذاشت و در مجموع منابع درآمدی دولتی منقبض شد .بحث بدهی های دولـت
به صورت جدی مطرح است  .بدهی های دولت به  190000میلیارد تومان رسیده است  ( .بدهی به نظام بانکی  ،بخش خصوصی و کارآفرینان و  )...کـه
آثار همه اینها متوجه اقتصاد کشور است .وزیر اقتصاد در پایان تاکید کرد :وضعیت نا متعارم را نمی توان با شیوههای مدیریت شرایط عادی اداره کـرد .
میبایستی با درک درست تفاوتها ،ابزارها ،روشها و سیاستهای درست را اتخاذ کرد .دکتر کمیجانی ،عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و قـائـم مـقـام
بانک مرکزی نیز ،ضمن بیان سیاستهای بانک مرکزی ،بر اهمیت بخش مسکن برای خروج از رکود تاکید کرد.
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نشست هماندیشی رؤسای دانشکدههای اقتصاد
ادامه از صفحه یک /حاصل این نشست ،عالوه بر هماهنگی های بعمل آمده در مورد آزمون دکتری ،ارسال نامه ای خطاب به وزیر محترم علوم تحقیقـات
و فناوری در مورد لزوم استفسار نظر
دانشکده های اقـتـصـاد در مـورد
بازنگری دروس دوره کـارشـنـاسـی
رشــتــه اقــتــصــاد بــود .رؤســای
دانشکده های اقتصاد دانشگـاه هـای
تهران ،عالمه طباطبـائـی ،شـهـیـد
بهشتی ،شریف ،خوارزمی ،تـربـیـت
مدرس و مؤسسه عالـی آمـوزش و
پژوهش در برنامه ریزی ،امضا کننده
این نامه هستند.
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