
غالمرضا  دکتر  و  آرانی  عظیمی  حسین  دکتر  بزرگداشت  همایش 
اقتصاد  رشته  دانشجویی  علمی  انجمن  همت  به  بیدگلی  اسالمی 
دانشگاه پیام نور آران و بیدگل و با حمایت شورای اسالمی شهر و 
شهرداری آران و بیدگل و موسسه عمران و توسعه شهرستان آران 
و بیدگل برگزار شد. این همایش همزمان با اولین سالروز درگذشت 
دکتر غالمرضا اسالمی بیدگلی و یازدهمین سالروز درگذشت دکتر 
حسین عظیمی آرانی در کانون فرهنگی تربیتی سردار شهید قاسم 

عربیان برگزار شد.

خردورزی صفت برازنده دکتر عظیمی و دکتر اسالمی است

سخنگوی شورای اسالمی شهر آران و بیدگل در همایش بزرگداشت دکتر 
حسین عظیمی آرانی و دکتر غالمرضا اسالمی بیدگلی دو نگین خردورزی 
خطه کویر اظهار داشت: عنوان »خردورزی« صفتی برازنده برای شخصیت 
بزرگ دکتر عظیمی و دکتر اسالمی است زیرا این بزرگان در مواضع خود 
تاکید زیادی بر لزوم کنجکاوی و متفکر بودن نسل آینده داشتند. احمد 
رضا سعیدی افزود: حیف است که چنین گوهر های فکری در جامعه ما 
دیر شناخته شده و مورد توجه قرار می گیرند و در زمان حیاتشان به نگاه 
های بلند و نظرات آن ها کم توجهی می شود. حاکمیت دینی و پایبندی 
ایثار و شهادت، نمونه بودن در  بقاع متبرکه، فرهنگ  اعتقادات، وجود  به 
فعالیت های قرآنی، وجود بیش از پنج هزار دانشجو، هوش باال و ضریب 
هوشی باال از امتیازات شهرستان آران و بیدگل است که شورای اسالمی 
از  حمایت  صدد  در  امتیازات  این  گرفتن  نظر  در  با  بیدگل  و  آران  شهر 
تاکیدات  از  نخبگان است. وی تصریح کرد: در دوره شورای چهارم، یکی 
حال  در  و  است  فرهنگی  های  فعالیت  در  شورا  مشارکت  افزایش  مهم، 
حاضر طراحی نقشه فرهنگی شهر مهمترین اولویت شورای شهر می باشد. 
ایجاد وحدت و  برای  راهی  نقشه  ترسیم  دنبال  به  اعضای شورا  همچنین 

اعتماد پایدار و تقویت اعتماد و همسویی در سطح شهر هستند.

دکتر عظیمی ذخیره بزرگ دانش و اخالق بود

یکی از دانشجویان دکتر حسین عظیمی آرانی نیز در این همایش اظهار 
به خاطر دارم زمانی که دکتر عظیمی فعالیت های تدریس خود  داشت: 
را در دانشگاه آغاز کرده بود، میان دانشجویان و دانشگاهیان شایع شد که 
فردی به دانشگاه آمده است که حرف های متفاوتی برای گفتن دارد. خسرو 
عظیمی  دکتر  با  دیدارهایمان  اولین  در  دارم  خاطر  به  افزود:  نورمحمدی 
به  دانشجویان  از گذشت مدتی  بعد  و مرتب داشت.  ایشان ظاهری ساده 
شدت به وی عالقمند شدند و به صورت مرتب و مشتاقانه در کالس های 
تدریس ایشان حاضر می شدند. وی افزود: به اعتراف اقتصاددانان بزرگ ، 
دکتر عظیمی آرانی نابغه بزرگ اقتصاد ایران است که عالقمندی به مردم 

یکی از شاخصه های اصلی تفکر ایشان بود.
 وی تصریح کرد: در اغلب موارد هنگامی که نوشته های دکتر عظیمی در 
خصوص فقر و مردم را می خواندم، اشک از چشمانم جاری می شد. نظرات 
در  متمادی  های  دوره  برای  بدون شک  کویر  بزرگ خطه  اندیشمند  این 
اقتصاد ایران کارساز است. وی گفت: به نظر من شناخت دکتر عظیمی تنها 
از بعد علمی کافی نیست و باید دیدگاه اخالقی و شخصیت بی نظیر ایشان 
بیشتر مورد توجه قرار گیرد. تفاوت دیدگاه ایشان را از آنجا می توان دید 
که با وجود جایگاه رفیع علمی که از آن برخوردار بود تاکید داشت همیشه 
پسوند »آرانی« در عنوان کتابهایش آورده شود و به شهر و زادگاهش عشق 
می ورزید. ایشان همواره بدون درخواست هیچ مبلغی برای سخنرانی به 
ایشان ریشه اساسی توسعه کشور  شهرهای مختلف کشور سفر می کرد. 
را در فرهنگ می دانست و معتقد بود برای تغییر جامعه باید اندیشه ها را 
تغییر داد که این تغییر اندیشه نیز از طریق آموزش و پرورش است. وی 
همواره تاکید داشت که به جای توجه صرف به توسعه فیزیکی باید ابتدا 
تغییر داد و فرهنگ  ابتدایی در آموزش و پرورش  از سنین  را  اندیشه ها 

سازی کرد. 
نورمحمدی همچنین در خصوص ویژگی های اخالقی دکتر حسین عظیمی 
گفت: وی به شدت فردی مذهبی بود، اما به هیچ عنوان در زندگی خود 
سعی نکرد از مذهب به نفع خود بهره برداری کند. در حالی که ایشان می 
باالیی دست پیدا  به مقام ها و مناصب  ابزار مذهبی  به  با توسل  توانست 
کند.  استفاده  خود  منافع  راه  در  دین  از  نشد  حاضر  گاه  هیچ  ولی  کند، 
دکترعظیمی هیچ گاه سعی نمی کرد  قدرت علمی خود را به رخ دیگران 
بکشد و به گونه ای با دیگران رفتار می کرد که احساس نکنند با وی فاصله 
دارند. نور محمدی تصریح کرد: دکتر عظیمی صراحتا در سخنرانی ها و 
مواضع خود تاکید می کرد که »من هیچ گاه برای پول و مقام کار نمی 

کنم« و خود را خدمتگزار مردم می دانست. وی به شدت به معلمان آموزش 
و پرورش عالقه داشت و در عین تواضع به هیچ عنوان از کسی نمی ترسید. 

دو خاطره
دکتر  شخصیت  و  جایگاه  درباره  خاطره  دو  به  نورمحمدی  خسرو  دکتر 
مالزی  به  ایرانی  مسووالن  از  جمعی  زمانی  گفت:  و  کرد  اشاره  عظیمی 
ایران  اقتصادی  از مشکالت  برخی  ماهاتیر محمد  با  دیدار  در  و  روند  می 
را بررسی و از وی چاره می خواهند که نخست وزیر کشور مالزی به آنان 
می گوید :وقتی شما در کشورتان افرادی مثل دکتر عظیمی آرانی هست 
چرا به دنبال نسخه خارجی می گردید؟! نورمحمدی در خاطره ای دیگر 
از دکتر عظیمی اظهار داشت: یک شرکت نفتی آمریکایی از دکتر عظیمی 
برای حضور در همایشی دعوت می کند. آنها عالوه بر تمام هزینه ها مبلغ 
قابل مالحظه ای را برای یک سخنرانی 45 دقیقه ای در نظر می گیرند 
اما دکتر عظیمی نمی پذیرد. از وی علت را جویا می شوند می گوید: این 
من  این سخنرانی  در  است  ممکن  که  دارد  ای  نخبه  کارشناسان  شرکت 
حرفی بزنم که این شرکتهای نفتی به ضرر اقتصاد و معاش مردم ایران از 

آن استفاده کنند. 

بسط و توسعه دانش مهمترین خواسته دکتر اسالمی بود

دکتر سعید اسالمی بیدگلی فرزند مرحوم دکتر غالمرضا اسالمی بیدگلی 
نیز در این همایش اظهار داشت: پیش از فعالیت های دکتر اسالمی بیدگلی 
در حوزه مدیریت مالی، این شاخه علمی به عنوان بخشی از علم حسابداری 
در ایران محسوب می شد، اما با تالش ایشان و همکارانش، مدیریت مالی 
از حسابداری استقالل پیدا کرد. دکتر سعید اسالمی بیدگلی افزود: دکتر 
در  و هم  نظری  است که هم در حوزه  دانشگاهیانی  معدود  اسالمی جزو 
حوزه عملی حوزه مالی فعالیت کرده و مبحث بازار سرمایه را به جای بانک 
محوری در این حوزه مطرح کرد. وی قائل به کوچک سازی دولت، توانمند 
سازی مردم و شفافیت و پاسخگویی به بخش عمومی بود. وی خاطرنشان 
کرد: مرحوم اسالمی، دروس مرتبط با مدیریت مالی را در دانشگاه تهران 
توسعه داد و در ضمن فعالیت هایش در حوزه اقتصاد واقعی، مشاور رییس 

مجلس شورای اسالمی نیز بود.
اسالمی تصریح کرد: وی در کشور به عنوان پدر علم مدیریت مالی ایران 
به  ایران  مالی  مهندسی  و  ایران  مالی  مدیریت  جوایز  شود،  می  شناخته 
ایران بود و ریاست دائمی  نام ایشان است، موسس انجمن مدیریت مالی 
اسالمی  سعید  دکتر  داشت.  عهده  بر  نیز  را  ایران  مالی  مهندسی  انجمن 
بیدگلی گفت: دکتر اسالمی با وجود آنکه قانون کپی رایت در کشور ایران 
از یک  را  کتابی  داشت  قصد  که  بار  هر  نمی شود،  اجرا  به صورت جدی 
نویسنده خارجی ترجمه کند، بدون اجازه ناشر و نویسنده اقدام به این کار 
نمی کرد و حق آنان را محترم می شمرد. دیدگاه بسط اندیشه حسابرسی 
ملی و جامع، عمال با اندیشه های ایشان مطرح شد و نظر ایشان در حوزه 
عدالت، توسعه برابری فرصت ها بود. وی معتقد بود دولت بایستی در امور 
تصدی گری کوچک باشد، اما در حوزه آموزش و پرورش بزرگتر شود، اما 
این در حالی بود که دولت در سال های متمادی مسیر عکس این نظر را 

پیموده است. 

دکتر عظیمی و اسالمی مسوولیت هایی که امکان 
پولشویی و رانت در آن وجود داشت را نمی پذیرفتند 

علم  استادان  از  و  عظیمی  حسین  دکتر  برجسته  شاگردان  از  دیگر  یکی 
اقتصاد در همایش بزرگداشت دو نگین خردورزی خطه کویر اظهار داشت: 
عمر پر برکت این دو استاد برجسته صرف خدمات آموزشی و ارائه مشاوره 
سابقه  اجتماعی،  خاستگاه  از  ای  آمیزه  آنها  هردو  و  شد  سودمند  های 
تحصیالتی معتبر و عشق به میهن هستند. دکتر علی دینی ترکمانی افزود: 
در حالی که برای این دو دانشمند برجسته کشور فرصت های فراوان کسب 
با مناعت طبع خود و دغدغه  اما  از کشور وجود داشت،  درآمد در خارج 
خدمت به مردم کشورشان ، ماندن در کشور را به زندگی در خارج ترجیح 

دادند. 
وی در خصوص ویژگی های دکتر حسین عظیمی اظهار داشت: فهم عمیق 
علم اقتصاد و زبان نافذ از ویژگی های ایشان بود و در حالی که زبان این 
علم زبان فنی است، اما ایشان به دلیل مطالعات گسترده خود در حوزه های 
مختلف علمی از جمله ادبیات، فلسفه، علوم سیاسی و جامعه شناسی قادر 
بود مفاهیم اقتصادی را به زبانی ساده و قابل فهم بیان کند. وی تصریح 
کرد: عظیمی تنها از طریق کتاب با علم اقتصاد آشنا نبود، بلکه با سفر های 
متعدد خود به به نقاط مختلف کشور، شناخت خوبی نسبت به زندگی مردم 

پیدا می کرد و در عین حال در سفرهایش به بیان مواضع و نظراتش در علم 
اقتصاد می پرداخت. دکتر علی دینی ترکمانی تواضع و فروتنی، تخصص 
و تعهد را از ویژگی های مهم مشترک میان دکتر عظیمی آرانی و دکتر 
اسالمی بیدگلی ذکر کرد و افزود: عظیمی معتقد بود باید بیشترین سرمایه 
گزاری کشور در زمینه توسعه منابع انسانی ، دانش علمی و فنی متمرکز 
شود و باید دانشمندان و متخصصان کشور را به بهترین وجه حمایت کنیم. 
باید آنقدر ارج و احترام برای دانشجویان قائل باشیم که هیچ کشوری را به 

کشور خود برای زندگی، کار و تحصیل ترجیح ندهند. 

تفکر علمی مقدم بر توسعه علمی است

استاد دانشگاه و عضر هیات مدیره موسسه توسعه و عمران شهرستان آران 
و بیدگل نیز در این مراسم با بیان اینکه ریشه بسیاری از مشکالت کشور 
نبود تفکر علمی است گفت:  نگاه واقع گرایانه به مسایل، از ویژگی های 
تفکر دکتر عظیمی و دکتر اسالمی بود. دکتر حسن شریفی در این همایش 
اظهار داشت: مرحوم ارباب تفضلی در کاشان با وجود اینکه تحصیالتی در 
با تاسیس کارخانجات مختلف نساجی، به پدر  اما  زمینه نساجی نداشت، 
نساجی ایران شهره شد که این مساله نشان می دهد که تفکر علمی افراد 

مهمتر از بار علمی آنهاست.
 وی با تاکید بر اینکه تفکر مهمتر از تحصیل است و تحصیل تنها کمک 
می کند که تفکر شکوفا شود، افزود: ارباب تفضلی یک انسان توسعه یافته 
و اندیشمند در حوزه خود بود. وی گفت: ما باید تشنه تفکر، علم و توسعه 
اتفاق  اتفاق نیفتد، هیچ تغییر اصولی  باشیم، زیرا تا زمانی که تغییر نگاه 
نخواهد افتاد. شریفی تصریح کرد: دکتر اسالمی عقیده داشت ما به مردم 
یاد داده ایم که چگونه دارایی های خود را در بانک گذاشته و سود بگیرند، 
اما به آنان نیاموخته ایم که چگونه سرمایه گذاری کنند. دکتر عظیمی نیز 
تورم کنونی را پیش بینی می کرد و می دانست این نحوه توزیع نقدینگی 

در کشور چه مشکالتی را بوجود می آورد. 
وی در خصوص تاسیس موسسه توسعه و عمران شهرستان آران و بیدگل 
گفت: این موسسه بر اساس روش علمی و منطبق با واقعیت های اجتماعی 
اولیه  تئوری  شد.  گذاری  پایه  اسالمی  دکتر  و  عظیمی  دکتر  همراهی  با 
ارتقای  مبنای  بر  و  انسانی  مهندسی  نظریه  بر  تکیه  این موسسه  تاسیس 
توانمندی نیروی انسانی مستعد منطقه است، زیرا این اعتقاد وجود دارد که 
با وجود نیروی انسانی ارزشمند در این شهرستان وضعیت توسعه مطلوب 
دکتر  و  عظیمی  دکتر  نظرات  و  تفکرات  از  باید  کرد:  تاکید  وی  نیست. 
اسالمی در جامعه استفاده کرد و تفکر علمی را برای اقدامات توسعه ای 
شهرستان حاکم نمود. باید بر ظرفیت های خود تکیه کنیم و با تفکر مثبت 

و علمی به توسعه منطقه و کشور بیاندیشیم.

نظرات دکتر اسالمی برای توسعه سرمایه گزاری
 در منطقه مورد استفاده قرار گیرد

دکتر مسعود تمسکی بیدگلی دانش آموخته سیستم های اقتصادی نیز در 
این همایش اظهار داشت: در کشور های توسعه یافته سهم بخش خدمات 
در اقتصاد 70 تا 75 درصد است و در این کشور ها سهم بخش کشاورزی 
در توسعه با روندی نزولی حدود دو درصد را به خود اختصاص می دهد. 
وی افزود: مزیت نسبی کشور ایران در حوزه صنعت متعلق به صنایع میانی 
است و بهره وری تولید کشور در این صنایع بیش از سایر بخش هاست. 
وی تصریح کرد: آران و بیدگل و مناطق همجوار آن، 60درصد میزان تولید 
فرش ماشینی کشور، 83درصد از واحدهای فرش ماشینی کشور، 54درصد 
از میزان سرمایه  بافت فرش ماشینی و 45درصد  اشتغال حوزه  از میزان 
گزاری در بخش تولید فرش ماشینی را به خود اختصاص داده است. این 
آمارها نشان می دهد سرمایه گذاری در بخش فرش در منطقه ما نسبت 
به سایر مناطق بهره وری باالتری داشته است. تمسکی بیدگلی گفت: باید 
بررسی کنیم که اقدامات موثر برای حفظ و بهبود وضعیت صنایع منطقه 
چیست؟ همچنین باید بیاندیشیم که برای جذب منابع و توسعه سرمایه 
گذاری در منطقه چه راهکارهایی وجود دارد؟ وی اظهار داشت: راهکارها 
و نظرات دکتر اسالمی بیدگلی برای توسعه سرمایه گزاری می تواند الگوی 

خوبی برای توسعه سرمایه گذاری در منطقه ما باشد.
های دکتر حسین  به خانواده  و جوایز  تقدیر  لوح  تقدیم  با  این همایش   

عظیمی آرانی و دکتر غالمرضا اسالمی بیدگلی پایان یافت.
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گزارشی از همایش بزرگداشت دکتر حسین عظیمی آرانی و دکتر غالمرضا اسالمی بیدگلی

دو نگین خردورزی خطه کویر

سال  در  کشور  برجسته  اقتصاددان  آرانی  عظیمی  حسین  دکتر 
1327 در شهرستان آران و بیدگل به دنیا آمد. تحصیالت ابتدایی 
اول  سیکل  کرد.  شروع  خود  زادگاه  در  سالگی  پنج  از  را  خود 
ریاضی  رشته  در  را  دوم  وسیکل  بیدگل  و  آران  در  را  دبیرستان 
در  ابتدایی  تحصیالت  اتمام  از  پس  وی  گذراند.  کاشان  شهر  در 
رشته اقتصاد دانشگاه تهران پذیرفته شد و در سال 1349 با اخذ 
مدرک کارشناسی ارشد این رشته با درجه ممتاز بورسیه دانشگاه 
آکسفورد انگلستان را به دست آورد.  در آغاز در دانشگاه آکسفورد 
دوره ای را طی کرد که به نوعی دوره ی فوق لیسانس در تحقیق 
به فلسفه اقتصاد و علوم  علوم اقتصادی نامیده می شد که اساساً 
اقتصاد  رشته  در  دانشگاه  همان  در  پس  پرداخت.  می  اجتماعی 
خود  دکتری  دوره  سال1360  در  و  گذراند  را  دکترا  دوره  توسعه 
در رشته اقتصاد را با درجه عالی به پایان رسانید. موضوع رساله او 
بررسی رابطه رشد اقتصادی، توزیع درآمد و فقر با توجه به مسایل 
ایران بود. پس از اتمام دوره تحصیالت دکتری در انگلیس، به رغم 
پیشنهادهای متعدد کاری، خدمت در ایران را ترجیح داد. هم زمان 
تدریس  اولین  در سال 1349  ارشد  کارشناسی  ای  دوره  پایان  با 
در  رسماً   1356 تا   1354 سال  در  داد.  انجام  را  خود  دانشگاهی 
موسسه برنامه ریزی ایران که زیر نظر دو گانه سازمان برنامه ریزی 
ایران و سازمان ملل متحد درآمد. وی پس از خروج از سازمان به 
عنوان عضو هیئت علمی و مدیر گروه اقتصاد دوره دکترای دانشگاه 
آزاد اسالمی به امور تدریس وتحقیق پرداخت و هم زمان در سایر 
دانشگاه های کشور نیز به تربیت دانشجویان اشتغال داشت. وی در 
سال 1381 هم زمان با ادغام موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی 
و سازمان مدیریت به عنوان اولین رئیس عالی آموزش و پژوهش 
مدیریت و برنامه ریزی کشور انتخاب شد ودر مدت کوتاهی که در 
آن جا تالش می کرد منشا خدمات علمی فراوانی بود.  فعالیت های 
هزار  امروز چندین  تا  که  بود  ای  گونه  به  دکتر عظیمی  فرهنگی 
صفحه کتاب ، مقاله و نتایج تحقیقات از آثار ایشان به یادگار مانده 
است و بالغ بر پنج هزار صفحه می شود . دکتر عظیمی در حالی که 
با بیماری سرطان دست وپنجه نرم می کرد در اردیبهشت 1382 
به آسمان ها عروج کرد و در قطعه ی هنرمندان بهشت  روحش 

زهرای تهران به خاک سپرده شد .

دکتر غالمرضا اسالمی بیدگلی در سال1325، در شهرستان آران 
تهران  به  خانواده  با  همراه  چندی  از  پس  آمد.  دنیا  به  بیدگل  و 
مهاجرت کرد و مدرک کارشناسی خود را در رشته حسابداری از 
به  عالی  تحصیالت  ادامه  برای  و  گرفت  حسابداری  عالی  موسسه 
را  خود  ارشد  کارشناسی  مدرک   1975 سال  در  رفت.  انگلستان 
در رشته مدیریت مالی و کنترل از دانشگاه ساوت همپتون گرفت 
و به میهن بازگشت. سپس، ابتدا در سال 1371 کارشناسی ارشد 
مهندسی سیستم ها و بهره وری )مهندسی صنایع( از دانشگاه آزاد 
دانشگاه  از  مالی  امور  مدیریت  دکتری  سال 1373  در  و  اسالمی 
به   1362 سال  از  بیدگلی  اسالمی  غالمرضا  دکتر  گرفت.  تهران 
دانشگاه های  در  و  آمد  در  تهران  دانشگاه  علمی  هیئت  عضویت 
صادق  امام  و  مشهد  فردوسی  امیرکبیر،  صنعتی  شریف،  صنعتی 
می کرد.  تدریس  اقتصاد  و  حسابداری  مالی،  مدیریت  دروس  نیز 
دانشگاه  مدیریت  دانشکده  در  وی  تخصصی-پژوهشی  زمینه های 
تهران، گروه آموزشی مدیریت مالی و بیمه، عبارت بودند از مدیریت 
مالی، مدیریت سرمایه گذاری و اقتصاد مالی. دکتر اسالمی بیدگلی 
طی سه دهه کار دانشگاهی، در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری 
در مجموع استاد راهنما و استاد مشاور بیش از 200 پایان نامه و 
رساله بود. وی هنگام درگذشت، دارای رتبه علمی دانش یاری بود 
و قرار بود در سال 1392 به مرتبه استادی در رشته مدیریت مالی 
ارتقا یابد. وی در کنار کار دانشگاهی، پیشینه بلندی نیز در کارهای 
حرفه ای داشت. از آن جمله، می توان به انجام خدمت در سازمان 
هیئت  کشور،  محاسبات  دیوان  ایران،  صنایع  نوسازی  و  گسترش 
شرکت  و  ایران  کاغذ  و  چوب  شرکت  حسابرسی،  سازمان  نظارت 
بیدگلی  اسالمی  غالمرضا  دکتر  برد.  نام  ایران  ملی  سرمایه گذاری 
که از اسفند 1391 به دلیل عوارض بیماری دیابت و ناراحتی کلیه 
فروردین   9 آدینه،  بود،  بستری  تهران  مهر  بیمارستان  در  قلب  و 
فروردین   11 یک شنبه،  بست.پیکرش،  فرو  گیتی  از  دیده   1392
1392 از روبروی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران تشییع شد و در 
قطعه نام آوران بهشت زهرا به خاک سپرده شد. از وی بیش از 70 
کتاب و مقاله بر جای مانده است. از جمله جوایز و افتخارات این 
دانشمند برجسه می توان موارد ذیل را نام برد: استاد نمونه دانشگاه 
تهران، در سال 1388،  جایزه کتاب سال، بیست و ششمین دوره 
کتاب سال جمهوری اسالمی ایران، سال 1387، جایزه کتاب سال، 
بازار  بهترین های  کتاب  جایزه  تهران،  دانشگاه  پژوهشی  شورای 
سرمایه ایران، برای تالیف کتاب مباحثی در تئوری و مدیریت مالی، 

در سال 1388.
  

سرگذشت


