
 جلسه  گروه اقتصاد سیزدهمیندویست و 
  

  .در سالن اندیشه برگزار شد 92اردیبهشت ماه  26در تاریخ  جلسه  گروه اقتصاد سیزدهمیندویست و 
  .تشکیل شد مقدم یدکتر مصباح، انیدکتر مک ، ياریدکتر اسفند ، دکتر برادران، دکتر واعظ این جلسه با حضور 

پذیر  هاي تعادل عمومی محاسبه ن خوش اخالق از کتاب مدلادکتر واعظ بازبینی داوري دکتر رحمدر ابتداي جلسه 
اثر  هاي کاربردي توسعه در اقتصاد ایران بررسیو  نادر مهرگانو کاربرد آنها در اقتصاد اثر سجاد برخورداري و 

  .پروندة این کتاب نهایی شدرا به گروه ارائه کرد و  دکتر فریبرز رئیس دانا جلد سوم
هاي جدید و  اقتصاد کالن ترکیبی از کالسیک: دکتر برادران بازبینی خود از داوري دکتر واعظ از کتابهمچنین 

پردازي اقتصاد اسالمی اثر دکتر حسن  کتاب نظریه ترجمه دکتر تقوي و ثهاي جدید اثر ویلیام اسکار  کیتري
  .آقانظري را به گروه ارائه دادند

  .پرداخته شدماندة گروه اقتصاد مطرح  جلسه بحث کارهاي عقببا ورود جناب مصباحی به  در این جلسه 
... ها و نامه اظهار داشتند با توجه به برنامۀ دانشگاهها ـ امتحانات ـ دفاع پایاندر مورد کارهاي جهانی اعضاء وي 

  .فرصت ارائه یک کار عمیق و با ارزش را ندارند و این امر به فرصت مناسب بعدي موکول شود
هاي تخصصی قرار شد جلسۀ آینده نخست آقاي دکتر واعظ طرحی در زمینۀ اقتصاد کالن را به  مورد نشستدر 

در مورد اظهار نظر در مورد همچنین  .ویت گروه برسانند، در صورت تصویب به صورت همگانی برگزار شودر
اند  و بارها و بارها ایمیل گرفتهاند  نامۀ نقد کتب جهانی اعضاء گفتند کسانی با ما تماس گرفته هاي داوري و شیوه فرم

  .ایم ما اظهارنظر کرده.... و 
در مورد آینده شورا و بودجۀ شورا ایشان فرمودند ردیف بودجۀ مناسبی ویژه شورا از سوي مجلس در پایان نیز 

  .هد شدشود و بسیاري از مشکالت حل خوا تصویب و بزودي ابالغ می
  .در مورد جلسۀ آینده قرار شد جناب مصباحی تاریخ آن را اطالع دهند تا به دیگر دوستان هم اطالع داده شود

  
  
 


