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تاریخ انتشار :چهارشنبه  01خرداد  -20:57 - 1398کد خبر313018 :
مراسم شبهای قدر در دانشگاه شهید چمران برگزار میشود
مراسم احیای شبهای قدر به مدت سه شب در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار میشود.
به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مراسم احیای شبهای قدر ویژه دانشگاهیان در دانشگاه شهید چمران
اهواز برگزار میشود.
این مراسم به مدت سه شب ( ۵ ،3و  7خرداد برابر با  ۲۱ ،۱9و  ۲3ماه رمضان )ساعت  ۲۱:۴۵در مسجد امام
خمینی (ره) دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار میشود.

کدخبر15:48:09-98/03/01 -1193817 :
المپیاد ظرفیت خوبی برای انتخاب دستیاران آموزشی و پژوهشی است

به گزارش ایرنا علیرضا جلیلی فر در پانزدهمین آیین تجلیل از دانشجویان استعداد درخشان و برگزیدگان
المپیاد دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز در محل تاالر شهید مطهری دانشکده علوم این دانشگاه اظهار
داشت :پژوهش و آموزش با هم رشد می کند و فردی می تواند یک محقق توانمند باشد که به خوبی
آموزش دیده باشد.
معاون آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز بیان کرد :المپیادهای دانشجویی این دانشگاه در
سال تحصیلی جاری در  ۴0رشته برگزار شد که نسبت به سال تحصیلی پیش از آن  ۲رشته اضافه شده است.
وی اضافه کرد :در آزمون های المپیادهای دانشجویی این دانشگاه در سال تحصیلی جاری  ۱3۲نفر در مقطع ارشد
و  ۲نفر در مقطع دکتری حائز رتبه های برتر شدند.
وی گفت :هدف از برگزاری المپیادهای دانشجویی شناسایی دانشجویان با استعداد و تقویت مهارت و توانمندی آن
ها است.
وی ادامه داد :باید به مرحله ای در دانشگاه برسیم که تمام دانشجویان در پرورش استعدادها و مهارت های خود
فعال باشند.
در ادامه این آیین مدیر گروه استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز بیان کرد :نیاز است که آیین نامه
های جذب استعداد بر اساس بخشنامه های جدید انجام شود و شرایط را برای تقویت و مهارت آموزی
دانشجویان توانمند فراهم کرد.
امیر محمد احدی گفت :تعامل بین دانشگاه و نخبگان باید  ۲طرفه باشد و انتظار می رود که نخبگانی که وارد
تحصیالت تکمیلی می شوند فعالیت پژوهشی و تحقیقاتی بیشتری داشته باشند.
مدیر گروه استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز بیان کرد :دانشجوی نخبه بودن تنها در درس
خواندن با نمرات عالی خالصه نمی شود ،دانشجویان با استعداد باید توانایی انجام کارهای تحقیقاتی و پژوهشی
داشته باشند.
در این آیین از تعدادی از دانشجویان برتر المپیادهای دانشجویی و استعدادهای درخشان تجلیل شدند.
گفتنی است  ۴۲0دانشجوی با استعداد درخشان و نخبه در مقاطع مختلف تحصیلی عضو گروه استعدادهای
درخشان دانشگاه چمران اهواز هستند .
در سال تحصیلی جاری در  ۴0رشته المپیاد دانشجویی در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد.

چهارشنبه  01 ,خرداد  1398ساعت 04:40

جهاد در گفتگو با آنا :
شور و نشاط انتخابات با استانی شدن آن کاهش پیدا میکند
دبیر سیاسی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :شور و نشاط انتخابات با استانی
شدن آن کاهش پیدا کرده و میزان مشارکت مردم پایین میآید .
محمد جهاد در گفتگو با خبرنگار حوزه تشکلهای دانشگاهی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا ،با اشاره به اینکه در هر
نظامی بعضی از امور نیاز به اصالح دارند و این موضوع بر هیچ کس پوشیده نیست ،اظهار کرد :در خصوص قانون
انتخابات نیز باید اصالحاتی صورت بگیرد .منتها هر اصالحی نیاز به بررسی همه جانبه دارد .دالیل مبنی بر ناقص
بودن این طرح نسبت به کامل بودن آن سنگینی میکند.
وی با بیان اینکه هر اصالح و تغییری پیشنیازهایی دارد ،افزود :اصالح نظام انتخابات مجلس و برگزاری انتخابات
استانی ـ شهرستانی نیز اصالحی است که پیشنیازهایی دارد .بر اساس تجربه تاکنون جناحهای سیاسی کشور
آنگونه که باید مفید واقع نشدهاند و هرکدام در سطح ریاست جمهوری نیز مکمل کارهای دوره قبل نبودهاند ،لذا
میتوان به این نتیجه رسید حزبها یا جناحها هنوز به آن پختگی الزم نرسیدهاند و می توانند آسیب های وارده را
دوچندان و شکاف های اجتماعی غیرفعال را فعال کنند که ممکن است این امر هزینه سنگینی را بر نظام جمهوری
اسالمی ایران تحمیل کند.
دبیر سیاسی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز عنوان کرد :مردم در شهرستانهای کوچک،
نمایندگانشان را براساس طایفه ،ایل و ...انتخاب میکنند ،اما گاهی همان نماینده که از طایفه شهرستانی انتخاب
می شود ،از نماینده مرکز استان برای مردم مفیدتر است .لذا با طرح استانی شدن انتخابات بیم این میرود این
سرمایه عظیم نظ ام یعنی شور و نشاط انتخابات که به گمان بنده یکی از اصول اصلی نظام است ،کاهش پیدا کرده
و میزان مشارکت مردم پایین میآید.
جهاد تصریح کرد :عدم شفافیت مالی تا همین امروز یکی از مهمترین دالیل نارضایتی اجتماعی محسوب میشود.
انتخابات استانی ،هزینههای انتخابات را بهدلیل وسعت حوزه انتخابیه افزایش میدهد .نامزدها برای تأمین این
هزینه ها ،حامیانِ مالی قدرتمندتری نیاز دارند و صاحبان ثروت افزایش و احتمال دخالت بیگانگان از راه حمایت
مالی نمایندگان نیز در این شرایط افزایش مییابد.
وی در پایان خاطرنشان کرد :افزایش هزینه انتخابات اگر به دور دوم کشیده شود ،بسیار زیاد است؛ در حالتی که
انتخابات به مرحله دوم برسد یا انتخابات میاندورهای برگزار شود ،باید برای انتخاب هر نماینده در کل استان
صندوق گذاشته شود .آیا این رواست .نقاط ضعف دیگری نیز این طرح دارد که نیاز به بررسی بیشتری دارد.

یکم خرداد – 15:40 - 1398کدخبر83324155:
المپیاد ظرفیت خوبی برای انتخاب دستیاران آموزشی و پژوهشی است
اهواز-ایرنا -معاون آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :چند سالی است که
دانشگاه تصمیم دارد دستیار آموزشی و پژوهشی را از میان افراد توانمند انتخاب کند که می توان از ظرفیت
برگزاری المپیادها برای این انتخاب بهره گرفت .
به گزارش ایرنا علیرضا جلیلی فر در پانزدهمین آیین تجلیل از دانشجویان استعداد درخشان و برگزیدگان المپیاد
دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز در محل تاالر شهید مطهری دانشکده علوم این دانشگاه اظهار داشت:
پژوهش و آموزش با هم رشد می کند و فردی می تواند یک محقق توانمند باشد که به خوبی آموزش دیده باشد .
معاون آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز بیان کرد :المپیادهای دانشجویی این دانشگاه در
سال تحصیلی جاری در  ۴0رشته برگزار شد که نسبت به سال تحصیلی پیش از آن  ۲رشته اضافه شده است .
وی اضافه کرد :در آزمون های المپیادهای دانشجویی این دانشگاه در سال تحصیلی جاری  ۱3۲نفر در مقطع ارشد
و  ۲نفر در مقطع دکتری حائز رتبه های برتر شدند .
وی گفت :هدف از برگزاری المپیادهای دانشجویی شناسایی دانشجویان با استعداد و تقویت مهارت و توانمندی آن
ها است .
وی ادامه داد :باید به مرحله ای در دانشگاه برسیم که تمام دانشجویان در پرورش استعدادها و مهارت های خود
فعال باشند .
در ادامه این آیین مدیر گروه استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز بیان کرد :نیاز است که آیین نامه
های جذب استعداد بر اساس بخشنامه های جدید انجام شود و شرایط را برای تقویت و مهارت آموزی
دانشجویان توانمند فراهم کرد .
امیر محمد احدی گفت :تعامل بین دانشگاه و نخبگان باید  ۲طرفه باشد و انتظار می رود که نخبگانی که وارد
تحصیالت تکمیلی می شوند فعالیت پژوهشی و تحقیقاتی بیشتری داشته باشند .
مدیر گروه استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز بیان کرد :دانشجوی نخبه بودن تنها در درس
خواندن با نمرات عالی خالصه نمی شود ،دانشجویان با استعداد باید توانایی انجام کارهای تحقیقاتی و پژوهشی
داشته باشند .
در این آیین از تعدادی از دانشجویان برتر المپیادهای دانشجویی و استعدادهای درخشان تجلیل شدند.

گفتنی است  ۴۲0دانشجوی با استعداد درخشان و نخبه در مقاطع مختلف تحصیلی عضو گروه استعدادهای
درخشان دانشگاه چمران اهواز هستند .
در سال تحصیلی جاری در  ۴0رشته المپیاد دانشجویی در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد .

تاریخ 98/03/01ساعت -14:14 :کدخبر83323961 :
وظیفه نخبگان کارآفرینی و تولید ثروت است
اهواز  -ایرنا  -رئیس بنیاد نخبگان استان خوزستان گفت :وظیفه نخبگان در مقابل مهارت ها و توانمندی هایی
که کسب می کنند کارآفرینی و تولید ثروت است  ،این افراد باید همواره به صورت پویا بر اساس مهارتی که
دارند  ،به کار و فعالیت بپردازند.

به گزارش ایرنا علی حسین صابری چهارشنبه در پانزدهمین آیین تجلیل از دانشجویان استعداد درخشان و
برگزیدگان المپیاد دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز در محل تاالر شهید مطهری دانشکده علوم این دانشگاه
بیان کرد :اغلب نخبگان عالقه دارند که در دستگاههای دولتی مشغول به کار شوند و در قبال دریافت حقوق یک
کار همیشگی و ثابت را انجام دهند.

وی گفت :در بخش خصوصی هم این روند وجود دارد که با گرفتن نقدینگی یکسری فعالیت های روزمره و
همیشگی را انجام می دهند و خلق ثروت و اشتغال در اولویت قرار ندارد.

رئیس بنیاد نخبگان استان خوزستان اظهار داشت :آموزش در دانشگاه های ما برای پرورش افرادی که با استعداد
و توانمند هستند مناسب نیست و از یک سیستم آموزشی قدیمی استفاده می کنند.

صابری بیان کرد :دانشجویانی که عملکرد مناسب و تالش بیشتری دارند زمینه توانمند شدن برای اینکه در آینده
فرد مفیدی برای جامعه شوند را دارند.

رئیس بنیاد نخبگان استان خوزستان با اشاره به اینکه فرد با استعداد در قبال جامعه مسئولیت دارد افزود :فردی
که دارای استعداد و توانمندی است نباید طلبکار جامعه باشد هر چند که برای جامعه با ارزش است اما فردی که
دارای استعداد است باید به جامعه خدمت کند.

رئیس بنیاد نخبگان استان خوزستان بیان کرد :متاسفانه به دست آوردن مدرک دانشگاهی برای بسیاری از
دانشجویان اهمیت دارد این در حالی است که پرورش یک دانشجوی با استعداد و مفید بودن آن فرد برای جامعه
از اهداف سیستم آموزشی است.

صابری ادامه داد :کار تیمی و گروهی در بین نخبگان بسیار ضعیف است و بیشتر این افراد فردگرا هستند.

**انتشار فراخوان جذب افراد با استعداد از خردادماه

رئیس بنیاد نخبگان استان خوزستان در ادامه بیان کرد :بنیاد نخبگان استان در خرداد ماه امسال فراخوان جذب
دانشجویان با استعداد را برای همکاری منتشر می کند.

صابری گفت :پارسال تنها  ۲۲دانشجوی با استعداد و توانمند جذب بنیاد نخبگان شدند این در حالی است که در
دانشگاه شیراز این شاخص 300نفر بود امید است امسال شاهد جذب دانشجوی بیشتری در این بنیاد باشیم.

وی با اشاره به سامانه ثریا بنیاد نخبگان استان ادامه داد :نخبگان می توانند با ثبت نام در این سامانه و ارائه
مدارک مورد نیاز در صورت جذب در بنیاد نخبگان از مزایا و فرصت های آموزشی این مرکز استفاده کنند.

این مراسم که با شرکت تعدادی از دانشجویان نخبه و برتر المپیادهای دانشجویی دانشگاه چمران برگزار و از
تعدادی از برگزیدگان المپیادهای دانشجویی این دانشگاه تجلیل شد.

420دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی عضو دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز هستند.

کدخبر14:22:35 -98/03/01 -1193681 :

به گزارش ایرنا علی حسین صابری چهارشنبه در پانزدهمین آیین تجلیل از دانشجویان استعداد درخشان و
برگزیدگان المپیاد دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز در محل تاالر شهید مطهری دانشکده علوم این دانشگاه
بیان کرد :اغلب نخبگان عالقه دارند که در دستگاههای دولتی مشغول به کار شوند و در قبال دریافت حقوق یک
کار همیشگی و ثابت را انجام دهند.
وی گفت :در بخش خصوصی هم این روند وجود دارد که با گرفتن نقدینگی یکسری فعالیت های روزمره و
همیشگی را انجام می دهند و خلق ثروت و اشتغال در اولویت قرار ندارد.
رئیس بنیاد نخبگان استان خوزست ان اظهار داشت :آموزش در دانشگاه های ما برای پرورش افرادی که با استعداد
و توانمند هستند مناسب نیست و از یک سیستم آموزشی قدیمی استفاده می کنند.
صابری بیان کرد  :دانشجویانی که عملکرد مناسب و تالش بیشتری دارند زمینه توانمند شدن برای اینکه در آینده
فرد مفیدی برای جامعه شوند را دارند.
رئیس بنیاد نخبگان استان خوزستان با اشاره به اینکه فرد با استعداد در قبال جامعه مسئولیت دارد افزود :فردی
که دارای استعداد و توانمندی است نباید طلبکار جامعه باشد هر چند که برای جامعه با ارزش است اما فردی که
دارای استعداد است باید به جامعه خدمت کند.
رئیس بنیاد نخبگان استان خوزستان بیان کرد :متاسفانه به دست آوردن مدرک دانشگاهی برای بسیاری از
دانشجویان اهمیت دارد این در حالی است که پرورش یک دانشجوی با استعداد و مفید بودن آن فرد برای جامعه
از اهداف سیستم آموزشی است.
صابری ادامه داد :ک ار تیمی و گروهی در بین نخبگان بسیار ضعیف است و بیشتر این افراد فردگرا هستند.
**انتشار فراخوان جذب افراد با استعداد از خردادماه
رئیس بنیاد نخبگان استان خوزستان در ادامه بیان کرد :بنیاد نخبگان استان در خرداد ماه امسال فراخوان جذب
دانشجویان با استعداد را برای همکاری منتشر می کند.

صابری گفت :پارسال تنها  ۲۲دانشجوی با استعداد و توانمند جذب بنیاد نخبگان شدند این در حالی است که در
دانشگاه شیراز این شاخص 300نفر بود امید است امسال شاهد جذب دانشجوی بیشتری در این بنیاد باشیم.
وی با اشاره به سامانه ثریا بنیاد نخبگان استان ادامه داد :نخبگان می توانند با ثبت نام در این سامانه و ارائه
مدارک مورد نیاز در صورت جذب در بنیاد نخبگان از مزایا و فرصت های آموزشی این مرکز استفاده کنند.
این مراسم که با شرکت تعدادی از دانشجویان نخبه و برتر المپیادهای دانشجویی دانشگاه چمران برگزار و از
تعدادی از برگزیدگان المپیادهای دانشجویی این دانشگاه تجلیل شد.
۴۲0دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی عضو دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز هستند.

چهارشنبه  1خرداد ماه– 11:30 - 1398 ،کدخبر983-276-5 :
بیش از یک هزار بسته فرهنگی به کودکان مناطق سیلزده اهدا میشود

از سوی کانون ادبی مدیریت فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز ،بیش از یک هزار بسته فرهنگی به
کودکان مناطق سیلزده استان خوزستان اهدا میشود.

به گزارش ایسنا  -منطقه خوزستان ،از سوی کانون ادبی مدیریت فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز ،بیش از
یک هزار بسته فرهنگی به کودکان مناطق سیلزده استان خوزستان اهدا میشود .این بستهها شامل نوشتافزار،
کتاب داستان ،اسباببازی کودکان و  ...است که در روزهای آینده در حمیدیه و الهایی توسط دانشجویان این
دانشگاه ،توزیع خواهد شد.

از ابتدای رخداد سیل در خوزستان با تشکیل کارگروه بحران ،تالش شد دانشگاهیان شهید چمران اهواز در قالب
گروههای امدادی ،خدماترسانی و  ...نسبت به رفع نیازهای سیلزدگان اقدام نمایند.

کد خبر  - 766033:تاریخ انتشار  01 - 11:29:خرداد 1398
سپهری در گفتگو با دانشجو:
بیش از  1000بسته فرهنگی به کودکان مناطق سیلزده خوزستان اهدا میشود
دبیر انجمن اسالمی دانشجویان شهید چمران اهواز گفت :بیش از  1000بسته فرهنگی شامل نوشتافزار ،کتاب
داستان ،اسباببازی کودکان و اقالم خوراکی به کودکان مناطق سیلزده خوزستان اهدا میشود.
ایاز سپهری ،دبیر انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری
دانشجو ،گفت :بیش از  ۱000بسته فرهنگی از سوی کانون ادبی مدیریت فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز
قرار است به کودکان مناطق سیل زده استان خوزستان اهدا شود.

این فعال دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار کرد :این بستهها شامل نوشت افزار ،کتاب داستان ،اسباب
بازی کودکان ،لوازم التحریر ،پوشاک و اقالم خوراکی است که در روزهای آینده در مناطق سیل زده حمیدیه و
الهایی و کوت عبداهلل توسط دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز توزیع میشود.

یکشنبه  19خرداد  -1398کد خبر  -747692:تاریخ انتشار  02:خرداد 21:14- 1398

بیش از یک هزار بسته فرهنگی به کودکان مناطق سیلزده اهدا میشود
از سوی کانون ادبی مدیریت فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز ،بیش از یک هزار بسته فرهنگی به
کودکان مناطق سیلزده استان خوزستان اهدا میشود .
از سوی کانون ادبی مدیریت فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز ،بیش از یک هزار بسته فرهنگی به کودکان
مناطق سیلزده استان خوزستان اهدا میشود .این بستهها شامل نوشتافزار ،کتاب داستان ،اسباببازی کودکان و
 ...است که در روزهای آینده در حمیدیه و الهایی توسط دانشجویان این دانشگاه ،توزیع خواهد شد .
از ابتدای رخداد سیل در خوزستان با تشکیل کارگروه بحران ،تالش شد دانشگاهیان شهید چمران اهواز در قالب
گروههای امدادی ،خدماترسانی و ...نسبت به رفع نیازهای سیلزدگان اقدام نمایند.

کد خبر  -97060:تاریخ انتشار  01:خرداد 12:19 - 1398
بیش از یک هزار بسته فرهنگی به کودکان مناطق سیلزده اهدا میشود
از سوی کانون ادبی مدیریت فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز ،بیش از یک هزار بسته فرهنگی به
کودکان مناطق سیلزده استان خوزستان اهدا میشود.
از سوی کانون ادبی مدیریت فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز ،بیش از یک هزار بسته فرهنگی به کودکان
مناطق سیلزده استان خوزستان اهدا میشود .این بستهها شامل نوشتافزار ،کتاب داستان ،اسباببازی کودکان
و  ...است که در روزهای آینده در حمیدیه و الهایی توسط دانشجویان این دانشگاه ،توزیع خواهد شد.

از ابتدای رخداد سیل در خوزستان با تشکیل کارگروه بحران ،تالش شد دانشگاهیان شهید چمران اهواز در قالب
گروههای امدادی ،خدماترسانی و  ...نسبت به رفع نیازهای سیلزدگان اقدام نمایند.

کد خبر  - 765986:تاریخ انتشار  01 - 10:26:خرداد 1398
به مدت سه شب؛
مراسم احیای شبهای قدر در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار میشود
مراسم احیای شبهای قدر به مدت سه شب ( 5 ،3و  7خرداد) در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار
میشود.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو ،مراسم احیای شبهای قدر ویژه دانشگاهیان در دانشگاه شهید
چمران اهواز برگزار میشود.

این مراسم به مدت سه شب ( ۵ ،3و  7خرداد برابر با  ۲۱ ،۱9و  ۲3ماه رمضان) ساعت  ۲۱:۴۵در مسجد امام
خمینی (ره) دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار میشود.

چهارشنبه  1خرداد  -09:08 - 1398کد مطلب1005892 :

طرفی در گفتوگو با ایسکانیوز مطرح کرد:
هدف آمریکا از فشار اقتصادی بر ایران ،بازگشت به میز مذاکره است
مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :آمریکاییها با تحت فشار قرار دادن ایران
در عرصه جهانی و فشارهای اقتصادی به دنبال بازگشت ایران به میز مذاکره هستند .
مهدی طرفی در گفتوگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درخصوص تحلیل شرایط سیاست خارجی فعلی و
تنش میان روابط ایران و آمریکا گفت :این موضوع دو بعد داخلی و خارجی دارد که باید مورد توجه و تحلیل قرار
گیرد.
مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز اضافه کرد :در بعد داخلی ،برخی افرادی که داخل
کشور فعالیتهای سیاسی انجام می دهند ،یک دیدگاه و نگاه به غرب دارند و تعامل با غرب را نسبت به خودکفایی
دارای ارجحیت میدانند .افرادی که هیچ گاه حوصله و توان کار نداشتند و در حال حاضر هم در حال مانور دادن بر
دوگانه جنگ و صلح هستند .این افراد به دنبال تحت فشار گذاشتن افکار عمومی برای شکلگیری مجدد مذاکره
هستند.
وی در ادامه به بعد دوم روابط ایران و آمریکا اشاره کرد و گفت :بعد دیگر مسائل خارجی است .مسلما آمریکا با
وضعیتی که در حال حاضر دارد اصال نمیتواند با ایران وارد جنگ نظامی شود .تاییدیه این نکته هم شعارهای
انتخاباتی ترامپ است.
طرفی هدف آمریکا از فشار بر ایران را بازگشت به میز مذاکره دانست و گفت :آمریکاییها با تحت فشار قرار دادن
ایران در عرصه جهانی و فشارهای اقتصادی به دنبال بازگشت ایران به میز مذاکره هستند .از طرفی دیگر همان
طور که اشاره شد؛ جریانات خاصی که در داخل کشور حضور دارند هم به این موضوع کمک می کنند و به این
دوگانه دامن می زنند تا ایران مجددا به میز مذاکره بازگردد.

کد خبر  - 766369:تاریخ انتشار  04 - 10:08:خرداد 1398
طرفی در گفتگو با دانشجو:
بهترین هدیه مقام معظم رهبری به دانشجویان مطالبهگر ،اشاره به جریان هفتتپه بود
فعال دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :در دیدار مقام معظم رهبری با دانشجویان ،ایشان بهترین
هدیه را به تمام آن دانشجویانی دادند که در جهت رسالت اصلی جنبش دانشجویی در جریان هفتتپه
حرکت کردند.
مهدی طرفی ،فعال دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو گفت:
اصلیترین کارکرد جنبش دانشجویی ،رویکرد حل مسائل است؛ مسائلی که میتواند ملی ،بین المللی و یا استانی و
شهرستانی باشد.
طرفی افزود :در سالهای اخیر فعالیتهای بسیاری در این راستا توسط جنبش دانشجویی انجام شده است ،به
این معنا که مسئله توسط دانشجو شناسایی شده و از طریق روحیه مطالبه گری و نگاه علمی دانشجو ،به حل
مسئله کمک شده است.
فعال دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد :یکی از این مصادیق که در دیدار امسال ماه مبارک رمضان
مقام معظم رهبری با دانشجویان توسط ایشان اشاره شد ،مسئله مشکالت کارگرهای نیشکر هفت تپه بود.
مشکالتی که توسط کج سلیقگی مسئولین در خصوصی سازی کارخانه ایجاد شده و مشکالت بسیاری برای
کارگر ها ایجاد کرد .در این بین دانشجویان بیکار ننشستند و هم صدا با کارگران برای حل مشکالتشان فریاد زدند،
مطالبه گری اصولی با رویکرد حل مسئله .هر چند مشکالت کارخانه کامال برطرف نشد ،اما حضور موثر دانشجویان
انقالبی به حل مسئله کمک بسیاری کرد.
وی اضافه کرد :در مسئله کارگران هفت تپه نه فقط دانشجویان خوزستانی که جنبش دانشجویی انقالبی مطالبه گر
از سراسر ایران فریاد کارگران شدند .البته فریاد کارگران شدن هزینه دارد ،در این جریان انقالبی نماها دایه
دلسوزتر از مادر شدند و گفتند صدایتان ،صدای رسانههای معاند شده است ،گفتند دانشجویان را جمع کنید.
مجبور بودیم کلی از پیگیری ها و مسائل را به خاطر نگاه بیش امنیتی پندار این قشر ،تا قبل از انجام کار مخفیانه
پیش ببریم .در واقع همیشه عدهای هستند که تصورات غلطشان از جامعه باعث عدم پیشروی اهداف انقالب
میشوند.
طرفی اذعان کرد :توصیه ام به همه دانشجویانی که قصد کار تشکیالتی دارند ،این است که برای انجام امورات
دانشجویی خود ،دانشجو تصمیم بگیرد ،خوب است که از سایرین مشورت گرفته شود ،اما در انتها آنچه که به نظر
درست می رسد ،بدون محافظه کاری انجام شود .تجربه ثابت کرده هر چه قدر کار دانشجوییتر باشد اثراتش
بیشتر است.

وی با بیان اینکه جنبش دانشجویی موظف است تا حل کامل مشکالت گارگران نیشکر هفت تپه ،مسئله را پیگیری
نماید ،تصریح کرد :در دیدار مقام معظم رهبری با دانشجویان ،ایشان بهترین هدیه را به تمام آن دانشجویانی
دادند که از زبان تند خودی و غیر خودی ناامید نشدند و در جهت رسالت اصلی جنبش دانشجویی حرکت کردند،
دانشجویانی که احتماال بسیاری از آنان ،جسمشان در حسینیه امام خمینی (ره) نبود ،اما روحشان با مقام معظم
رهبری و در این حسینیه حاضر بود.

 4خرداد  - 10:20- 1398شماره139240 :

کالنشهر اهواز به شهرداری متخصص ،توانمند ،کاردان ،فراجناحی ،توسعه محور با برنامه و تیم هماهنگ نیاز
دارد +
خورنا | سرویس شهر و جامعه 117 :نفر از اساتید دانشگاه شهید چمران اهواز در نامه ای به شورای شهر اهواز،
خواهان انتخاب شهرداری متخصص ،توانمند ،کاردان ،فراجناحی ،توسعه محور با برنامه و تیم هماهنگ شدند.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:

اعضای محترم شورای شهر اهواز
با سالم و احترام
اهواز به عنوان یک کالنشهر ،گرفتار مشکالت و آسیبهای زیادی است که برخی از آن ها با مدیریت شهرداری و
شورای شهر و برخی دیگر نیز با همراستا نمودن سازمانهای دولتی قابل عالج میباشند .شورای شهر برای تحقق
برنامهها وایدههای خود برای تحقق مطالبات مردم ،نیازمند شهردار و مدیران اجرایی توانمند است.
ذهنیت عمومی این است که انتخاب شهردار و مدیریت کالنشهر اهواز متاثر از البی گری های سیاسی ،مالی
وقومی است و این امر بر اداره ی شهر ،تاثیر نامطلوبی داشته است .به منظور انتخاب شهردار شایسته و اصالح
امور شهردار ی ،ضروری است که داوطلبان و افراد معرفی شده ،عالوه بر ارائه ی علنی سوابق علمی و اجرایی،
برنامه ی جامع عملیاتی خود را در راستای تحقق برنامه ی بلندمدت توسعه ی شهر اهواز ،تدوین نمایند تا این
برنامه در هنگام رایگیری ،مبنای رای اعتماد اعضای شورا و معیار نظارت و پیگیری اعضای شورای شهر و مردم
بر عملکرد آتی شهردار باشد.
در راستای تنظیم برنامه ی جامع ،ضروری است که داوطلبان منصب شهرداری اهواز برنامههای خود را حول
مسائلی که دغدغه ی اکثریت شهروندان میباشد ،ارائه نمایند تا با بررسی برنامهها شهردار کالنشهر اهواز تعیین
شود .برخی از محورهایی که هر داوطلب سمت شهردار باید بر مبنای آن ها برنامه ی مدون خود را به شورا ارائه
دهد ،به شرح زیر است:
. ۱تالش برای افزایش منابع مالی شهرداری از دولت و شرکتهای بزرگ بخش خصوصی که علت عمده ی
آالیندگی هوای اهواز هستند و بخش مهمی از خدمات شهری ،سهم تاسیسات و شهرکهای مسکونی آن ها می
شود؛ در این راستا الزم است ،اخذ کامل عوارض آالیندگی و مصرف آن در زمینه ی بهبود محیط زیست شهری نیز
در برنامه های شهردار قرار گیرد.

 . ۲توجه ویژه به برنامه ی جامع اصالح سیستم فاضالب شهری با همکاری شرکت آب و فاضالب شهری که
میباید با مشارکت دولت و تامین اعتبار آن ،بی درنگ در دستور کار ،قرار گیرد؛
. 3تامین اعتبار و راهاندازی مترو شهری و توسعه ی ناوگان حمل و نقل عمومی و ایستگاههای متناسب باتوجه به
شرایط اقلیمی اهواز؛
. ۴ساماندهی میدان های عرضه ی میوه و ترهبار شهری و نظارت بر عرضه ی مواد غذایی؛
. ۵راه اندازی سامانه ی شفافیت شهرداری به منظور انتشار قراردادهای شهرداری و سازمانهای تابعه؛
 . ۶انتقال اصناف و تمرکززدایی برخی از صنوف از مناطق مرکزی و شلوغ شهر که موجب ترافیک شدید و نارضایتی
شهروندان شده است؛
. 7استفاده از روشهای مشارکت خصوصی در تامین اعتبار طرحهای شهرداری از قبیل توسعه ی پارکینگ های
عمومی و مراکز تفریحی؛
 . ۸برنامه ی جامع فرهنگی و اجتماعی ،ایجاد و توسعه ی سرای محله ،فرهنگستان ها و تهیه ی محورهای فعالیت
های فرهنگی شهرداری و توجه به حفظ و مرمت اماکن تاریخی و احداث موزه ؛
. 9توجه به کارآفرینان جوان و راهاندازی بازارچههای خوداشتغالی و آموزشهای خود اشتغالی به شهروندان
محترم؛
. ۱0نحوه ی تعامل و راهبرد شهردار در زمینه ی همکاری و اتخاذ سیاستهای مشترک با سازمانهای دولتی ؛
. ۱۱برنامه ی جامع معماری و مبلمان شهری ،زیباسازی و توسعه ی پارکها و امکانات تفریحی متناسب با شرایط
اقلیمی شهر اهواز؛
 . ۱۲اصالح ساختارهای اداری و تشکیالتی شهرداری و کاهش هزینه ها و بهبود نظام بودجه بندی شهرداری.
اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز آمادگی خود را برای انجام پژوهشهای مورد نیاز شورای شهر
اهواز ،اعالم می کنند و آمادگی دارند که در مدیریت شهری با شورای شهر و شهرداری همکاری نمایند .مطالبه
جدی و موکد ما در این مرحله و پس از انتخاب شهردار ،ارائه ی علنی برنامهی جامع و کامل وی می باشد و در این
راستا خواستار همراهی شورای محترم شهر اهواز هستیم.
و من اهلل توفیق
جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
. ۱عباس امام
. ۲حسن دادخواه
. 3حمید ماجانی
. ۴حسن مزارعی

. ۵احمد علی معاضدی
. ۶مجید گودرز ی
. 7سید امین منصوری
. ۸علی مهرابی
. 9سید جواد آقاجری
. ۱0فاطمه پودات
. ۱۱محسن زیوری
. ۱۲مریم کالهی
. ۱3عادل خنیاب نژاد
. ۱۴منوچهر تشکری
. ۱۵احمد کاظمی فرد
. ۱۶سمیه طاهری فر
. ۱7تکاور محمدیان
- ۱۸فاطمه فخارزاده
. ۱9غالمحسین رحیمی دوست
. ۲0سید جالل هاشمی
- ۲۱مهرانگیز چهرازی
- ۲۲محسن صنیعی
- ۲3مهران درست قول
. ۲۴محسن سلیمانی
- ۲۵رضا رنجبر
- ۲۶علی اصغر سراج
- ۲7یداهلل مهرعلیزاده
- ۲۸عبدالحسین فرج پهلو
- ۲9ذبیح اهلل عباسپور
- 30مهناز کسمتی
- 3۱حبیبه صادقی
- 3۲حمید فرهادی راد
- 33سید منصور مرعشی
 – 3۴شعبان قوامی جولندان
-3۵صالح اسماعیل زاده
- 3۶لیال قلعه تکی
- 37علی رضایی علی اباد
- 3۸موسی مسکرباشی
- 39منصور کاله کج
- ۴0محمد رشتی زاده
- ۴۱عبداهلل حسینی دهدشتی
- ۴۲منصور کوهی رستمی

- ۴3علیرضا رکنی زاده
- ۴۴محمود فرخیان
- ۴۵علیرضا افتخار
- ۴۶علی حسینی
- ۴7عباس امان الهی
- ۴۸منصور میاحی
- ۴9ابراهیم حاجی دولو
- ۵0پروانه ولوی
- ۵۱حسین راضی جاللی
- ۵۲عبداهلل پارسا
- ۵3منوچهر جوکار
- ۵۴کامران رضایی جعفری
- ۵۵پژمان محمدی
- ۵۶مرتضی یزدانی
- ۵7مرتضی امیدیان
- ۵۸امیر مثنوی
- ۵9محمد امین مداح
- ۶0محمد تقی رونق
- ۶۱یزدان مظاهری
- ۶۲حسین آقایی جنت مکان
-۶3مصطفی محمدی
- ۶۴ادریس محمودی
- ۶۵سید عزیز آرمن
- ۶۶علیرضا قدردان
- ۶7محمود ولیدی
- ۶۸مسعود نیکبخت
- ۶9خسرو نشان
- 70سارا محمدی
- 7۱مهدی قمشی
- 7۲مسعود صفایی مقدم
- 73یداهلل زرگر
- 7۴اسماعیل هاشمی
- 7۵علی امیری
- 7۶محمد رضایی راد
- 77سهراب قائدی
- 7۸ضیاء عالم زاده
- 79علی بیرمی پور
- ۸0عبدالزهرا نعامی

- ۸۱جواد جمشیدیان
- ۸۲عسکر اتش افروز
- ۸3شهناز خادمی زاده
- ۸3اسفندیار فاتح
- ۸۴بابک مختاری
- ۸۵محمد صباییان
. ۸۶سیدمرتضی افقه
- ۸7مرتضی مرادی
- ۸۸علی شهریاری
- ۸9یعقوب اندایش
- 90بهروز زرگر
- 9۱مهرداد نامداری
- 9۲خدیجه شیرالی نیا
- 93مهدی اسفندیاری
- 9۴زهرهگونی بند شوشتری
- 9۵حسن مسعودی
- 9۶قاسم بستانی
- 9۸سکینه شاهی
- 99علی محمد فروغمند
- ۱00حبیب اهلل روشنفکر
- ۱0۱غالمرضا اکبری زاده
- ۱0۲محمد اسماعیل خراسانی فردوانی
- ۱03محمد حسین گنجی
- ۱0۴سید محسن آل غفور
- ۱0۵الهام رستمی
- ۱0۶کیومرث رضوی پور
- ۱07سعید امانپور
- ۱0۸داوود افشار
- ۱09کریم انصاری
- ۱۱0محمد علی سیاوشی
- ۱۱۱علی شجاعیان
- ۱۱۲حسن فرازمند
- ۱۱3قدرت اهلل محمدی
- ۱۱۴لطف اهلل خواجه پور
- ۱۱۵محمد رضا علم
- ۱۱۶مهدی نداف
- ۱۱7حسین الهامپور الزم به ذکر است خبر فوق در خبرگزاری شوشان،هور نیوز و ایسنا منعکس می شود.

کد خبر  - 766308:تاریخ انتشار  03 - 20:02:خرداد 1398

ویژهنامه اخبار سیل دانشگاه شهید چمران اهواز منتشر شد
ویژه نامه اخبار سیل دانشگاه شهید چمران اهواز که مشتمل بر گزارشی از همیاری دانشگاهیان در کاهش
رنجهای سیلزدگان استان خوزستان میباشد ،منتشر شد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو به نقل از دانشگاه شهید چمران اهواز ،ویژهنامه اخبار سیل دانشگاه
شهید چمران اهواز که مشتمل بر گزارشی از همیاری دانشگاهیان در کاهش رنجهای سیلزدگان استان
خوزستان میباشد ،منتشر شد.
همیاری در درمان دامها و پایش سالمت آنها ،مشاوره در امور کشاورزی ،مشاورههای روانشناختی ،مشاوره
برای مدیریت بحران و پیشگیری از بحرانهای پیشرو و همیاری در برپایی اردوگاههای سیلزدگان و توزیع
کمکهای نقدی و غیر نقدی از جمله مطالب مندرج در این نشریه است.

کدخبر 04 -159978 :خرداد 1398
رهیاب بررسی می کند؛
پشت پرده نامه منتسب به برخی از اساتید دانشگاه چمران اهواز چیست؟
تعدادی از افرادی که نام آنها در این نامه ذکر شده در تماس با پایگاه خبری رهیاب امضای چنین بیانیه ای
را تکذیب و خواستار انتشار مستندات امضاهای مربوطه شدند.
به گزارش رهیاب ؛ روز گذشته نامه ای منتسب به برخی از اساتید دانشگاه شهید چمران اهواز همراه با ذکر نام
 ۱۱7نفر از آنها ،به شورای شهر در خصوص مالک های ارزیابی و انتخاب شهردار در فضای مجازی و برخی رسانه
ها منتشر شد.
ساعتی پیش تعدادی از افرادی که نام آنها در این نامه ذکر شده در تماس با پایگاه خبری رهیاب امضای چنین
بیانیه ای را تکذیب و خواستار انتشار مستندات امضاهای مربوطه شدند.
همچنین برخی اساتید زمان انتشار این بیانیه را شیطنت رسانه ای دانستند چرا که فحوای این بیانیه ناظر به مالک
های ارزیابی و انتخاب شهردار است که البته شورای شهر اهواز از این مرحله عبور کرده است.
گفتنی است بررسی های صورت گرفته حاکی از میدان داری یک جریان سیاسی رادیکال در این ماجرا است که
طی سال های اخیر جایگاه خود را در محافل دانشگاهی از دست داده است.

یکشنبه  5خرداد ماه– 00:59 - 1398 ،کدخبر983-51076 :
آغاز مصاحبه داوطلبان دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز از  7خرداد

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز از آغاز انجام مصاحبه پذیرفتهشدگان دکتری
تخصصی این دانشگاه از هفتم خردادماه خبر داد.
شهرام جلیلیفر در گفتوگو با ایسنا  -منطقه خوزستان اظهار کرد :مصاحبه معرفیشدگان چند برابر ظرفیت برای
مقطع دکتری در دانشگاه شهید چمران اهواز ،از هفتم تا بیستم خردادماه انجام میشود.
وی افزود :دانشگاه شهید چمران اهواز در حدود  ۸0رشته گرایش در مقطع دکتری در رشتههای مختلفی مانند
ادبیات فارسی ،جغرافیا ،و ...پذیرش دارد .در نهایت پس از انجام مصاحبهها ،امسال  ۲۵0نفر در دانشگاه در این
مقطع پذیرفته میشوند.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :با توجه به حد نصابی که برای هر رشته و
گرایش تعیین شده بود ،افرادی برای مصاحبه به دانشگاه معرفی شدند ۱۲ .مردادماه آخرین مصاحبههای دکتری
در کشور برگزار میشود و دانشگاه نیز باید در این تاریخ نتایج را به سازمان سنجش اطالع دهد.
جلیلیفر افزود :از پذیرفتهشدگانی که برای شرکت در مصاحبه به دانشگاه مراجعه میکنند ،درخواست میکنم حتما
تمام مدارکی را که در سایت دانشگاه اعالم شده است ،همراه داشته باشند .همچنین تا آخرین ساعات پیش از
انجام مصاحبه به سایت دانشگاه مراجعه کنند ،چراکه ممکن است برخی اطالعیهها را در ساعات پایانی در سایت
دانشگاه اعالم کنیم.

کد خبر  - 2435663:تاریخ انتشار  05:خرداد 08:44 - 1398
آغاز مصاحبه داوطلبان دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز از  7خرداد
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز از آغاز انجام مصاحبه پذیرفتهشدگان دکتری
تخصصی این دانشگاه از هفتم خردادماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خوزستان ،شهرام جلیلیفر گفت :مصاحبه معرفیشدگان چند برابر ظرفیت
برای مقطع دکتری در دانشگاه شهید چمران اهواز ،از هفتم تا بیستم خردادماه انجام میشود.
وی افزود :دانشگاه شهید چمران اهواز در حدود  ۸0رشته گرایش در مقطع دکتری در رشتههای مختلفی مانند
ادبیات فارسی ،جغرافیا ،و ...پذیرش دارد .در نهایت پس از انجام مصاحبهها ،امسال  ۲۵0نفر در دانشگاه در این
مقطع پذیرفته میشوند.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :با توجه به حد نصابی که برای هر رشته و
گرایش تعیین شده بود ،افرادی برای مصاحبه به دانشگاه معرفی شدند ۱۲ .مردادماه آخرین مصاحبههای دکتری
در کشور برگزار میشود و دانشگاه نیز باید در این تاریخ نتایج را به سازمان سنجش اطالع دهد.
جلیلیفر افزود :از پذیرفتهشدگانی که برای شرکت در مصاحبه به دانشگاه مراجعه میکنند ،درخواست میکنم حتما
تمام مدارکی را که در سایت دانشگاه اعالم شده است ،همراه داشته باشند .همچنین تا آخرین ساعات پیش از
انجام مصاحبه به سایت دانشگاه مراجعه کنند ،چراکه ممکن است برخی اطالعیهها را در ساعات پایانی در سایت
دانشگاه اعالم کنیم.

کد خبر  -748895:تاریخ انتشار  06:خرداد 11:10 - 1398
آغاز مصاحبه داوطلبان دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز از  7خرداد
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز از آغاز انجام مصاحبه پذیرفتهشدگان
دکتری تخصصی این دانشگاه از هفتم خردادماه خبر داد .
شهرام جلیلیفر اظهار کرد :مصاحبه معرفیشدگان چند برابر ظرفیت برای مقطع دکتری در دانشگاه شهید
چمران اهواز ،از هفتم تا بیستم خردادماه انجام میشود.
وی افزود :دانشگاه شهید چمران اهواز در حدود  ۸0رشته گرایش در مقطع دکتری در رشتههای مختلفی مانند
ادبیات فارسی ،جغرافیا ،و ...پذیرش دارد .در نهایت پس از انجام مصاحبهها ،امسال  ۲۵0نفر در دانشگاه در
این مقطع پذیرفته میشوند.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :با توجه به حد نصابی که برای هر رشته و
گرایش تعیین شده بود ،افرادی برای مصاحبه به دانشگاه معرفی شدند ۱۲ .مردادماه آخرین مصاحبههای
دکتری در کشور برگزار می شود و دانشگاه نیز باید در این تاریخ نتایج را به سازمان سنجش اطالع دهد.
جلیلیفر افزود :از پذیرفتهشدگانی که برای شرکت در مصاحبه به دانشگاه مراجعه میکنند ،درخواست میکنم
حتما تمام مدارکی را که در سایت دانشگاه اعالم شده است ،همراه داشته باشند .همچنین تا آخرین ساعات
پیش از انجام مصاحبه به سایت دانشگاه مراجعه کنند ،چراکه ممکن است برخی اطالعیهها را در ساعات پایانی
در سایت دانشگاه اعالم کنیم.

یکشنبه  5خرداد  -13:18 - 1398کد مطلب1006369 :
حیدری در گفتوگو با ایسکانیوز:
افزایش اختیارات رئیس جمهور برای تهسیل در مذاکره مجدد است
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :به نظر میرسد موضوع اختیارات رئیس جمهور که
اخیراً مطرح میشود ،برای تسهیل مذاکره باشد که مخالفت مقام معظم رهبری را به دنبال دارد.
مصطفی حیدری در گفتوگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز ،درخصوص تحلیل وضعیت فعلی برجام گفت:
شرایط فعلی برجام همانند اواخر دولت اصالحات است که به دستور رهبری فعالیتهای هستهای مجددا از سر
گرفته شد و ممکن است اکنون به این سمت برویم که یک سری فعالیتهای هستهای را مجدد آغاز کنیم.
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز موضع دولت در قبال برجام را منفعالنه برشمرد و علت آن را
چنین بیان کرد :در حا ل حاضر دولت حالت انفعالی دارد .نه تنها در موضوع برجام بلکه در تمام موارد از جمله
سیاست داخلی و خارجی این انفعال حس می شود .اگر قرار باشد در دوسال باقی مانده دولت دوازدهم وضعیت به
همین منوال پیش برود کشور آسیب جدی میبیند .در حال حاضر نباید انتظار داشت در این مهلت  ۶0روزه که
ایران به اروپاییها داده است ،اتفاق خاصی بیفتد.
وی افزود :این دولت از زمانی که بر سر کار آمد ،جز مذاکره و توافق هیچ برنامهای نداشت و تنها برنامه دولت در
برجام خالصه میشد .درحال حاضر نیز افرادی که بدنه دولت را تشکیل میدهند نه جوان هستند و نه ایده و فکر
جدیدی دارند و دغدغهای برای به کارگیری افراد جوان هم وجود ندارد .اگر دولت از افراد جدید و جوانتر استفاده
کند شاید از این انفعال و بیبرنامگی دولت کاسته شود؛ اما با این روندی که دولت دارد هیچ جای امیدی نیست.
حیدری با اشاره به مخالفت رهبر معظم انقالب با کیفیت اجرای برجام گفت :همانطور که رهبری در دیدار
دانشجویان فرمودند ،ایشان در مسائل اجرایی دخالت ندارند؛ اما در جاهایی که روند کلی نظام و انقالب در خطر
باشد ،ورود می کنند .در تصویب برجام هم مقام معظم رهبری خط قرمزها و این که برجام چطور باید اجرا شود و...
را مطرح کرده بودند .متاسفانه این دغدغههای رهبری برآورده نشد و با توجه به اتفاقاتی که در حال رخ دادن
است ،امکان دارد به کشور آسیب برساند از جمله تمایل دولت به مذاکره مجدد ،تحلیل بنده این است که رهبری
ممکن است به بحث هستهای و برجام ورود کنند.
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز علت مطرح شدن مبحث اختیارات رئیس جمهور را تسهیل
فرآیند مذاکره مجدد دانست و گفت :از آنجایی که دولت ممکن است به سمت مذاکره برود با توجه به بحث
اختیارات که اخیرا مطرح میشود به نظر میرسد برای تسهیل شدن مذاکره باشد که مخالفت رهبری را به دنبال
دارد .این که مذاکرهای انجام شود و دوباره امتیازاتی داده شود بدون این که امتیازاتی گرفته شود مردود است و
مورد قبول رهبری و مردم نیست.

یکشنبه  5خرداد ماه– 14:02 - 1398 ،کدخبر983-1276-5 :
تغییر ساعات امتحانات  8خرداد دانشگاه شهید چمران

براساس اعالم دانشگاه شهید چمران اهواز ،ساعت برگزاری امتحانات این دانشگاه در هشتم خردادماه تغییر
کرده است.

به گزارش ایسنا  -منطقه خوزستان ،برنامه امتحانی دروس گروه معارف اسالمی ،روز چهارشنبه (هشتم خردادماه
 )9۸از ساعت  ۸صبح ،به  9صبح و امتحانات ساعت  ۱0به ساعت  ۱۱تغییر مییابند.

الزم به ذکر است در امتحانات نوبت بعدازظهر هیچ گونه تغییری صورت نمیگیرد.

چهارشنبه  8خرداد ماه– 03:29 - 1398 ،کدخبر983-2176-5 :
تغییر ساعات کاری کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران در ایام امتحانات

کارشناس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :جهت رفاه حال دانشجویان،
ساعات کاری سالن های مطالعه کتابخانه تا پایان فصل امتحانات ،در روزهای شنبه تا جمعه از ساعت  8صبح تا
 21:30تعیین شده است.
ندا حمدپور در گفتوگو با ایسنا  -منطقه خوزستان ،اظهار کرد :به طور معمول سالن مطالعه کتابخانه مرکزی
دانشگاه در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت  ۸صبح تا  ۲۱:30و در روزهای پنجشنبه و جمعه از  ۸صبح تا ۱۸
عصر فعال است و این فضا در این زمان در اختیار دانشجویان قرار دارد.
وی افزود :جهت رفاه حال دانشجویان ،ساعات کاری سالنهای مطالعه کتابخانه تا پایان فصل امتحانات ،از
روزهای شنبه تا جمعه از ساعت  ۸صبح تا  ۲۱:30تعیین شده است و در ایام تعطیل نیز این کتابخانه فعال خواهد
بود.
کارشناس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز درخصوص تمهیدات در نظر گرفته شده از
سوی این دانشگاه برای ایجاد شرایط بهینه در سالنهای مطالعه ،گفت :سالنهای مطالعه کتابخانه مرکزی
دانشگاه از شرایط مناسبی برخوردار هستند و درحال حاضر در این سالنها فضای خوبی برای مطالعه دانشجویان
فراهم است.

چهارشنبه  8خرداد ماه– 03:29 - 1398 ،کدخبر983-2176-5 :
تغییر ساعات کاری کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران در ایام امتحانات

کارشناس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :جهت رفاه حال دانشجویان،
ساعات کاری سالن های مطالعه کتابخانه تا پایان فصل امتحانات ،در روزهای شنبه تا جمعه از ساعت 8
صبح تا  21:30تعیین شده است.
ندا حمدپور در گفتوگو با ایسنا  -منطقه خوزستان ،اظهار کرد :به طور معمول سالن مطالعه کتابخانه مرکزی
دانشگاه در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت  ۸صبح تا  ۲۱:30و در روزهای پنجشنبه و جمعه از  ۸صبح تا ۱۸
عصر فعال است و این فضا در این زمان در اختیار دانشجویان قرار دارد.
وی افزود :جهت رفاه حال دانشجویان ،ساعات کاری سالنهای مطالعه کتابخانه تا پایان فصل امتحانات ،از
روزهای شنبه تا جمعه از ساعت  ۸صبح تا  ۲۱:30تعیین شده است و در ایام تعطیل نیز این کتابخانه فعال خواهد
بود.
کارشناس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز درخصوص تمهیدات در نظر گرفته شده از
سوی این دانشگاه برای ایجاد شرایط بهینه در سالنهای مطالعه ،گفت :سالنهای مطالعه کتابخانه مرکزی
دانشگاه از شرایط مناسبی برخوردار هستند و درحال حاضر در این سالنها فضای خوبی برای مطالعه دانشجویان
فراهم است.

تاریخ انتشار  05:خرداد  -09:43 - 1398کد خبر 183232:
آغاز مصاحبه داوطلبان دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز از  7خرداد
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز از آغاز انجام مصاحبه پذیرفتهشدگان دکتری
تخصصی این دانشگاه از هفتم خردادماه خبر داد.

شهرام جلیلیفر اظهار کرد :مصاحبه معرفیشدگان چند برابر ظرفیت برای مقطع دکتری در دانشگاه شهید چمران
اهواز ،از هفتم تا بیستم خردادماه انجام میشود.
وی افزود :دانشگاه شهید چمران اهواز در حدود  ۸0رشته گرایش در مقطع دکتری در رشتههای مختلفی مانند
ادبیات فارسی ،جغرافیا ،و ...پذیرش دارد .در نهایت پس از انجام مصاحبهها ،امسال  ۲۵0نفر در دانشگاه در این
مقطع پذیرفته میشوند.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :با توجه به حد نصابی که برای هر رشته و
گرایش تعیین شده بود ،افرادی برای مصاحبه به دانشگاه معرفی شدند ۱۲ .مردادماه آخرین مصاحبههای دکتری
در کشور برگزار میشود و دانشگاه نیز باید در این تاریخ نتایج را به سازمان سنجش اطالع دهد.
جلیلیفر افزود :از پذیرفتهشدگانی که برای شرکت در مصاحبه به دانشگاه مراجعه میکنند ،درخواست میکنم حتما
تمام مدارکی را که در سایت دانشگاه اعالم شده است ،همراه داشته باشند .همچنین تا آخرین ساعات پیش از
انجام مصاحبه به سایت دانشگاه مراجعه کنند ،چراکه ممکن است برخی اطالعیهها را در ساعات پایانی در سایت
دانشگاه اعالم کنیم.

 5خرداد  – 12:27 - 1398کدخبر42237 :
آغاز مصاحبه داوطلبان دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز از  7خرداد
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز از آغاز انجام مصاحبه پذیرفتهشدگان دکتری
تخصصی این دانشگاه از هفتم خردادماه خبر داد.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز از آغاز انجام مصاحبه پذیرفتهشدگان دکتری
تخصصی این دانشگاه از هفتم خردادماه خبر داد.
شهرام جلیلیفر اظهار کرد :مصاحبه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت برای مقطع دکتری در دانشگاه شهید چمران
اهواز ،از هفتم تا بیستم خردادماه انجام میشود.
وی افزود :دانشگاه شهید چمران اهواز در حدود  ۸0رشته گرایش در مقطع دکتری در رشتههای مختلفی مانند
ادبیات فارسی ،جغرافیا ،و ...پذیرش دارد .در نهایت پس از انجام مصاحبهها ،امسال  ۲۵0نفر در دانشگاه در این
مقطع پذیرفته میشوند.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :با توجه به حد نصابی که برای هر رشته و
گرایش تعیین شده بود ،افرادی برای مصاحبه به دانشگاه معرفی شدند ۱۲ .مردادماه آخرین مصاحبههای دکتری
در کشور برگزار می شود و دانشگاه نیز باید در این تاریخ نتایج را به سازمان سنجش اطالع دهد.
جلیلیفر افزود :از پذیرفتهشدگانی که برای شرکت در مصاحبه به دانشگاه مراجعه میکنند ،درخواست میکنم حتما
تمام مدارکی را که در سایت دانشگاه اعالم شده است ،همراه داشته باشند .همچنین تا آخرین ساعات پیش از
انجام مصاحبه به سایت دانشگاه مراجعه کنند ،چراکه ممکن است برخی اطالعیهها را در ساعات پایانی در سایت
دانشگاه اعالم کنیم.

سه شنبه  7خرداد ماه– 04:38 - 1398 ،کدخبر983-1576-5 :
فعالیت خوابگاه دانشگاه شهید چمران اهواز تا هفتم تیرماه
معاون دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به اینکه آخرین امتحان دانشجویان دانشگاه چهارم
تیرماه برگزار می شود ،گفت :براساس روال همیشگی تا دو الی سه روز بعد از امتحانات نیز خوابگاه فعال است
و دانشجویان میتوانند در آن حضور داشته باشند.
علیرضا قدردانمشهدی در گفتوگو با ایسنا  -منطقه خوزستان ،اظهارکرد :براساس تقویم آموزشی دانشگاه،
آخرین امتحان در چهارم تیرماه برگزار میشود و طبق روال همیشگی دانشجویان میتوانند تا دو الی سه روز بعد
از امتحانات نیز در خوابگاه حضور داشته باشند.
وی افزود :تابستان زمانی است که اغلب تعمیرات الزم برای خوابگاهها در این زمان انجام میشود و تنها
دانشجویان تحصیالت تکمیلی ما میتوانند در این فصل در دانشگاه حضور داشته باشند .برای این کار نیز
دانشجویان متقاضی اقامت در خوابگاه در طول تابستان باید ابتدا یک فرم درخواست را پر کنند که این فرم نیز
باید بررسی شود و به تایید استاد راهنمای دانشجو برسد تا در نهایت با اقامت دانشجو در خوابگاه در طول
تابستان موافقت شود.
معاون دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :هنوز مشخص نیست که کدام خوابگاهها برای اسکان
دانشجویان در تابستان در نظر گرفته میشوند .همچنین درخصوص زمان ارائه درخواست اسکان در خوابگاه در
طول تابستان ،در پورتال معاونت دانشجویی اطالعرسانی خواهد شد.

کد خبر  -749483:تاریخ انتشار  07:خرداد 19:14 - 1398
فعالیت خوابگاه دانشگاه شهید چمران اهواز تا هفتم تیرماه
معاون دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به اینکه آخرین امتحان دانشجویان دانشگاه چهارم
تیرماه برگزار می شود ،گفت :براساس روال همیشگی تا دو الی سه روز بعد از امتحانات نیز خوابگاه فعال است
و دانشجویان میتوانند در آن حضور داشته باشند .
علیرضا قدردانمشهدی اظهارکرد :براساس تقویم آموزشی دانشگاه ،آخرین امتحان در چهارم تیرماه برگزار
میشود و طبق روال همیشگی دانشجویان میتوانند تا دو الی سه روز بعد از امتحانات نیز در خوابگاه حضور داشته
باشند.
وی افزود :تابستان زمانی است که اغلب تعمیرات الزم برای خوابگاهها در این زمان انجام میشود و تنها
دانشجویان تحصیالت تکمیلی ما میتوانند در این فصل در دانشگاه حضور داشته باشند .برای این کار نیز
دانشجویان متقاضی اقامت در خوابگاه در طول تابستان باید ابتدا یک فرم درخواست را پر کنند که این فرم نیز
باید بررسی شود و به تایید استاد راهنمای دانشجو برسد تا در نهایت با اقامت دانشجو در خوابگاه در طول
تابستان موافقت شود.
معاون دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :هنوز مشخص نیست که کدام خوابگاهها برای اسکان
دانشجویان در تابستان در نظر گرفته میشوند .همچنین درخصوص زمان ارائه درخواست اسکان در خوابگاه در
طول تابستان ،در پورتال معاونت دانشجویی اطالعرسانی خواهد شد.

کد خبر  767236:تاریخ انتشار  07 - 15:07:خرداد 1398
در راستای حفاظت از محیط زیست؛
کاغذهای باطله در دانشگاه شهید چمران اهواز جمعآوری میشوند
اجرای طرح جمعآوری کاغذهای باطله در راستای حفاظت از محیط زیست ،از  4خرداد در دانشگاه شهید
چمران اهواز آغاز شده و تا یک ماه ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو ،با هدف حفاظت از محیط زیست ،صرفهجویی و مصرف بهینه منابع
و بازیافت مواد دورریختنی ،کاغذهای باطله واحدهای مختلف دانشگاه شهید چمران اهواز جمعآوری میشوند.

در این طرح که با نام «کاغذ ،زباله نیست» و با همکاری کانونهای محیط زیست و آسیبشناسی اجتماعی در حال
برگزاری است ،کارکنان و دانشجویان دانشگاه در برابر تحویل کاغذهای باطله خود ،هدایایی همچون گل و گیاه،
کیسههای پارچهای ،کارت اتوبوس و کاغذ  ۴Aدریافت میکنند.

عالقهمندان به مشارکت در اهداف این طرح میتوانند برای تحویل کاغذهای باطله خود به دفتر کانون محیط
زیست واقع در مجموعه کانون های معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز و یا واحدهای مستقر
در مجتمعهای خوابگاهی پسران و دختران مراجعه کنند.

این طرح از  ۴خرداد در دانشگاه شهید چمران اهواز آغاز شده و به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت.

چهارشنبه  08 ,خرداد  1398ساعت 06:00

فرجپهلو در گفتگو با آنا :
طرح تحول آموزش عالی در کارگروههای تخصصی با جدیت دنبال میشود
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :طرح تحول آموزش عالی در کارگروههای تخصصی با جدیت دنبال
شده و معاونت آموزشی وزارت علوم متولی اصلی این طرح است .
عبدالحسین فرجپهلو در گفتگو با خبرنگار حوزه دانشگاه و سیاست گروه دانشگاه خبرگزاری آنا ،درباره جلسه
کارگروههای تخصصی برنامهریزی و گسترش آموزش عالی اظهار کرد :این مراسم در واقع یک جلسه خوبی برای
آشنایی با کارگروهها و برنامه های آموزش عالی بود که از اساتید سراسر کشور دعوت کرده بودند که به این جلسه
مهم بیایند.
وی افزود :در این جلسه بهطور خیلی فشرده خط مشیها و نگرشهای مختلف درباره طرح تحول آموزش عالی
بررسی و تبیین شد.
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز بیان کرد :موضوعات مختلف کالن آموزش عالی در کارگروهها بررسی و به
گروههای تخصصی ارجاع شد .قرار است که نتایج این جلسات به مدیران دانشگاهها ابالغ شود.
فرجپهلو خاطرنشان کرد :برنامهریزی و گسترش آموزش عالی یکی از اقدامات مهم وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری است که امیدوارم به نتایج خوب و درخشانی برسد و نظام آموزش عالی را ارتقا ببخشد.

کد خبر 210477 :تاریخ انتشار 08 :خرداد 14:55 - 1398

مدرسه ،دانشگاه و مهارت » آموزش عالی و دانشگاه طرح تحول آموزش عالی در کارگروههای تخصصی با
جدیت دنبال
می شود استاد دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :طرح تحول آموزش عالی در کارگروههای تخصصی با
جدیت دنبال شده و معاونت آموزشی وزارت علوم متولی اصلی این طرح است .
شعار سال  :عبدالحسین فرجپهلو درباره جلسه کارگروههای تخصصی برنامهریزی و گسترش آموزش عالی اظهار
کرد :این مراسم در واقع یک جلسه خوبی برای آشنایی با کارگروهها و برنامههای آموزش عالی بود که از اساتید
سراسر کشور دعوت کرده بودند که به این جلسه مهم بیایند .
وی افزود :در این جلسه بهطور خیلی فشرده خط مشیها و نگرشهای مختلف درباره طرح تحول آموزش عالی
بررسی و تبیین شد .استاد دانشگاه شهید چمران اهواز بیان کرد :موضوعات مختلف کالن آموزش عالی در
کارگروهها بررسی و به گروههای تخصصی ارجاع شد.
قرار است که نتایج این جلسات به مدیران دانشگاهها ابالغ شود .فرجپهلو خاطرنشان کرد :برنامهریزی و گسترش
آموزش عالی یکی از اقدامات مهم وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری است که امیدوارم به نتایج خوب و درخشانی
برسد و نظام آموزش عالی را ارتقا ببخشد.
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نقدی بر نامه اساتید دانشگاه شهید چمران اهواز درباره تحوالت شورا و شهرداری
شوشان  -مجید گودرزی؛ گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز :
نامه اساتید دانشگاه شهید چمران اهواز ماهیت انتقادی در مورد عزل و نصب ها توسط شورای شهر نداشته و با
توجه به معضالت موجود شهر اهواز و متأثر بودن توسعه همه بخش های شهر از این معضالت ،توصیه هایی در
خصوص ضرورت توجه به برنامه محور بودن گزینه های موردی بررسی شورای شهر برای احراز سمت شهردار
این به اصطالح کالنشهر داشته است.
ظاهراً منتقد یا منتقدان گرامی نامه اساتید دانشگاه بی اطالعتر از مسائل شهری هستند؛ چرا که نحوه مشارکت در
مدیریت شهری انحاء مختلفی دارد که به طور مثال مشارکت مالی در پروژه های شهری ،توانمندسازی پرسنل
شهرداری از طریق برگزاری دوره های کوتاه مدتی که دانشگاهها برگزار می کنند و مهمتر از همه این ها ،مشارکت
در تهیه ،تدوین ،نظارت و ارزیابی برنامه های توسعه ای شهر و ارائه ی پیشنهادات کاربردی و اجرایی است که
دانشگاه شهید چمران اهواز با حسن نیت تمام اقدام به تدوین برنامه راهبردی توسعه  ۵ساله دوم کالنشهر اهواز
نمود و آمادگی خود را برای دفاع از این طرح راهبردی در هر دانشگاه یا سازمان اجرایی در سطح کشور اعالم نمود
که متأسفانه استقبالی از رویکر برنامه محوری شهرداری نمی شود و با گذشت بیش از یک سال از تدوین و اتمام
این طرح حیاتی ،هر از چندگاهی به بهانه های واهی روند تصویب طرح به تأخیر انداخته می شود.
مهمتر و جالب تر از همه موارد باال عدم آشنایی منقد یا منتقدان گرامی نامه اساتید از محتوای طرح های شهری و
علی الخصوص طرح جامع شهر است .طرح جامع شهری ،ترسیم کننده خطوط کلی توسعه شهرها و همچنین
نحوه استفاده از اراضی و نظام منطقه بندی مربوط به حوزه های مختلف شهری از قبیل مسکونی ،تجاری ،صنعتی و
 ...و ضوابط و مقررات مربوط به آنهاست در صورتی که محورهای نامه اساتید محترم دانشگاه نه تنها برگرفته از
شاخص های طرح جامع شهر اهواز نیست (بخاطر ماهیت طرح) بلکه فراتر از آن با طرح تفصیلی که جزئی شده
طرح جامع است هم سنخیتی ندارد .و اما همه متخصصین حوزه های شهری نیک می دانند که عدم اجرای صحیح
طرح های شهری نظیر طرح جامع و تفصیلی (نظیر تغییر کاربری ها یا ساخت و سازهای غیر قانونی) که در اغلب
اوقات بخاطر رانت ها ،مسائل قومی و قبیله ای ،سیاسی و  ...رخ می دهد ،ریشه اکثر مشکالت شهری فعلی ما نظیر
ترافیک شدید ،افزایش سرسام آور قیمت زمین و مسکن ،نارسایی و کیفیت پایین خدمات شهری و آلودگی هوا و
 ...بوده است که بخش زیادی از درآمد شهرداری باید در جهت ساماندهی چنین مشکالت و معضالتی صرف شود
که تصمیمات غیر کارشناسی و بعضاً منفعت طلبانه مدیران شهری منجر به ایجاد آن ها شده است.

نتیجتاً ،واقعیت های موجود اهواز و کم و کاستی هایی که وجود دارد ،محصول بی توجهی به همان تئوری های
س خت برنامه ریزی شهری و معیارهای علمی و دانشگاهی ست که در لوای منافع فردی ،قومی ،جناحی و  ...گم
شده است.
با این حال اساتید محترم دانشگاه با متانت هرچه تمام تر توصیه های دلسوزانه ای در خصوص مسائل بسیار پیش
پاافتاده¬ای که زندگی را به کام همه ساکنان این شهر تلخ نموده است را مطرح نمودند؛ چون به یقین رسیده¬اند
که حل مسائل کالن و بهره گیری از ظرفیت¬های ناب و همچنین اتخاذ تصمیمات کارشناسی و نشأت گرفته از
دانش روز نیازمند مدیران توانمند ،متخصص ،برنامه محور ،فراجناحی و معتقد به خرد جمعی است که در سیستم
فعلی مدیریت شهری شاهد آن نیستیم.
دانشگاه شهید چمران اهواز به مانند همیشه و این بار با تأکید بیشتر به حضور و همکاری با سایر نهادها و سازمان
های شهری و استانی در جهت حل معضالت و با هدف بهره گیری از تمامی ظرفیت های تئوری -اجرایی موجود
شهر و استان ،پیشقدم در انجام رسالت دینی ،انسانی و علمی خود خواهد بود؛ حتی اگر با بی مهری ،عصبیت و
تهمت مواجه شود.
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در گفتوگو با الف مطرح شد؛ افقه :تعریف توسعه و صادرات غیرنفتی از همان ابتدا غلط بود /اسم کشور را
درحالتوسعه گذاشتیم! /چرا استقالل از اقتصاد نفتی محقق نشد؟
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه بیش از  90درصد اقتصاد ایران به نفت وابسته است،
میگوید :متاسفانه تعریف توسعه را به دست افرادی سپردیم که یا اقتصاد نخوانده بودند و یا اقتصاد
خواندههایی که ساختارهای اقتصادی و اجتماعی را نمیشناختند و توسعه را فقط محدود به رشدی کردند
که از فروش نفت حاصل می شد .تمامی این سه دهه به فروش نفت وابسته بودیم و اسم کشور را در حال
توسعه گذاشتیم.
به گزارش الف  ،ایران یکی از کشورهای سرشار از ذخایر نفت است که اقتصاد را دچار بیماری اقتصاد نفتی کرده،
گرچه در این سال ها سعی بر این شده که سبد اقتصادی کشور را متنوع کنند؛ اما توفیق چندانی نصیب نشده و
متنوع سازی اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت همچنان بی نتیجه مانده است.
حال همین اقتصاد نفتی به اهرم فشاری از سوی آمریکا و متحدانش برای تهدید ایران تبدیل شده و با اعمال
تحریم ها و افزایش فشارها ،خریداران نفتی ایران که بیشتر از کشورهای آسیایی بودند از خرید نفت ایران
انصراف می دهند یا خرید آن را به شدت کاهش داده اند و همین امر می تواند اقتصاد ایران را به شدت دچار
مشکل کند.
گرچه آمارهای دقیقی از میزان صادرات و فروش نفت ایران طی ماه های اخیر وجود ندارد اما اخبار نشان می دهد
که فروش نفت ایران به کمترین میزان در سالهای اخیر رسیده و فروش نفت ایران بیشتر با کمک دور زدن
تحریمها صورت می گیرد.
نفت در دهه های گذشته هم سنگین ترین وزنه بودجه های سالیانه کشور بوده و هم دلیل اول بروز کسری بودجه و
ناتوانی دولت در تکمیل پروژه ها و رفع نیازهای کشور را شاهد بودیم.
*صادرات غیرنفتی هم به نفت وابسته است90 /درصد اقتصاد ایران به نفت وابسته است
مرتضی افقه در گفتوگو با خبرنگار الف درباره اقتصاد نفتی و در پاسخ به این سوال که با افزایش تحریم ها و
فشارهای آمریکا ،برخی کشورها خرید نفت از ایران را متوقف کردند و گفته می شود که فروش نفت ایران به یک
پنجم کاهش یافته است ،این وضعیت چه مشکالتی را برای اقتصاد کشور به وجود می آورد و پیامدهای کاهش
فروش نفت چیست؟ گفت :از همان ابتدای انقالب بنا بر این بود که نقطه ضعف اقتصادمان که همان وابستگی به
فروش نفت خام بود را رفع کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز افزود :در  30سال گذشته و بعد از جنگ ،با وجود تصویب و اجرای
شعارها ،برنامه های پنج ساله توسعه ،چشم انداز و غیره که با هدف کاهش وابستگی اقتصاد به نفت بود ،موفقیتی
به دست نیاوردیم؛ به طوری که در حال حاضر اقتصادمان بیش از  90درصد به صورت مستقیم و غیرمستقیم به
نفت وابسته است .صادرات غیرنفتی مان هم که به آن تفاخر داریم بر اساس آمارها در سال گذشته  ۱0میلیارد دالر
با کاهش فروش مواجه بوده که نشان می دهد صادرات غیرنفتی مان هم به نفت وابسته بوده است.
وی با اظهار تاسف از اینکه راهکار استقالل از اقتصاد نفتی و فروش نفت را بلد نبودهایم ،تصریح کرد :نتیجه این
است که کشور به شدت به روابط سیاسی خود وابسته است و این روابط مشکالتی را ایجاد کرده که نتیجه آن هم
مشخص است .در حال حاضر درآمدهای ارزی نداریم و یا اینکه به شدت کاهش یافته است ،دریافتی هایمان هم
به میزان دور زدن تحریم ها وابسته است؛ تنها مختصری از راه های دیگر مانند صنعت توریسم یا صادرات
غیرنفتی به دست می آید که آن هم با مشکالت تحریم های بانکی و نظایر آن مواجه است.
البته اقتصاد منهای نفت برای ایران سخنی کامال اشتباه است .نفت اصلی ترین مزیت فعلی اقتصاد ایران است که
باید به آن توجه صحیح شود و به آن وابسته نباشیم ،موضوعی که االن بودجه و اقتصاد ایران به نفت و درآمدهای
آن وابسته است با تکانهای در این محصول دچار چالشخواهیم شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهارداشت :بخش تولیدی و اقتصادی کشور نیاز به کاالهایی دارند که باید از
خارج وارد شود که در نبود ارز این کاالها وارد نمیشود؛ نتیجه این میشود که متاسفانه اقتصاد به سمت رکود می
رود؛ از سوی دیگر تولید به دلیل نرسیدن مواد واسطه ای منجر به کاهش عرضه خواهد شد که از آن طرف تورم
ایجاد می کند که با تشدید آن مواجه می شویم و حداقل باعث افزایش بیکاری خواهد شد یا اگر نشود بیکاری
کاهش نمی یابد که تبعات اجتماعی و سیاسی به دنبال دارد؛ مگر اینکه تحولی در روابط سیاسی ایجاد شود در غیر
اینصورت تمامی این موارد متحمل است.
*صادرات غیرنفتی محصوالت خام هستند که ارزش چندانی ندارند
افقه در پاسخ به این مطلب که طی سال های گذشته هر دولتی که بر سر کار آمده وعده اقتصاد و بودجه بدون نفت
را داده ،ولی موفق نشده است ،به نظر شما این مدار بسته و این کالف سردرگم اقتصاد نفتی چگونه باز می شود؟،
عنوان کرد :کالف سردرگم اقتصاد نفتی در کوتاه مدت باز نمی شود و کاهش وابستگی به فروش نفت ،کار مدت

داری است  .تعریف توسعه و صادرات غیرنفتی از همان ابتدا غلط بود که باعث شده مسیری به اشتباه از مسیر
توسعه حرکت کنیم.
*توسعه استفاده از نیروهای فکری و انسانی داخلی است
وی ادامه داد :گفته شده بود که صادرات غیرنفتی می خواهیم در حالی که باید می گفتیم صادرات محصول فکر و
اندیشه می خواهیم .در حال حاضر صادرات غیرنفتی مان محصوالت خام هستند که ارزش چندانی ندارند و وابسته
به محصوالت نفتی هستند .متاسفانه تعریف توسعه را به دست افرادی سپردیم که یا اقتصاد نخوانده بودند و یا
اقتصاد خوانده هایی که ساختارهای اقتصادی و اجتماعی را نمی شناختند و توسعه را فقط محدود به رشدی کردند
که از فروش نفت حاصل می شد .تمامی این سه دهه به فروش نفت وابسته بودیم و اسم کشور را در حال توسعه
گذاشتیم؛ در حالی که توسعه استفاده از نیروهای فکری و انسانی داخلی است ،یعنی ثروتی که منزوی شان کرده
ایم یا زمینه مهاجرت آن را به خارج فراهم کرده ایم.
*از کالف سردرگم اقتصاد نفتی رهایی پیدا نخواهیم کرد ،زیرا..
این استاد دانشگاه اضافه کرد :این کالف سردرگم زمانی باز می شود که تعریف توسعه از انسان ها نشات گرفته
باشد ،مادامی که کشور را در حال توسعه می دانیم و توسعه از طریق فروش نفت حاصل می شود ،این کالف
سردرگم باز نمی شود و همواره مشاهده می کنیم و مواجه هستیم با اینکه انبوه نیروهای انسانی که خود ثروت
محسوب می شوند و می توانند تولید ثروت کنند ولی برایمان مهم نیستند و هیچکس نسبت به آنها حساس
نیست.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :مادامی که نیروهای انسانی را به این راحتی از دست می دهیم
و حتی در اختیار همان کشوری قرار می دهیم که به آن دشمن می گوییم ،کشور از این کالف سردرگم اقتصاد نفتی
رهایی پیدا نخواهد کرد.
افقه در پاسخ به این سوال که هر فشار و تحریمی در وهله اول نفت را نشانه می رود و کشور را دچار چالش می
کند ،راهکار فوری برای رهایی از این معضل چیست؟ عنوان کرد :این معضل راهکار فوری ندارد ،ولی اگر این
وضعیت ادامه یابد کشور را فلج می کند .البته ما تحریم ها را دور می زنیم تا راه باریکهای برای کسب درآمدهای
ارزی داشته باشیم .شاید هم بتوانیم بخشی از درآمدهای نفتی که حاصل نمی شود را از طریق جذب توریسم به
دست آوریم که هم بسیار مختصر است؛ به هر حال کشور را نمیتوانیم بدون نفت در شرایط فعلی اداره کنیم.

 9/3/1398 - 18:55فارس
هدف دانشگاه چمران از جمع کردن امضا؛ کمک به شهر یا علیه شهر
انتشار نامه ای از سوی تعدادی از اساتید دانشگاه شهید چمران اهواز در اعتراض به تغییر شهردار اهواز ،این
پرسش را در جامعه مطرح کرده که هدف دانشگاه از جمع کردن امضا چیست و چرا در دیگر چالشها و
دغدغههای جامعه ،راهکار علمی یا صدایی از جانب آنها ،شنیده نمیشود؟

به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز ،نامهای اخیرا از سوی تعدادی از اساتید و هیئت علمی دانشگاه شهید چمران
اهواز در اعتراض به تغییر شهردار و با عنوان «دانشگاهیان شهید چمران برای کمک به مدیریت شهری اهواز
آمادگی دارند» ،منتشر شد.
در بخشی از متن نامه آمده است:
اهواز به عنوان یک کالنشهر ،گرفتار مشکالت و آسیبهای زیادی است که برخی از آنها با مدیریت شهرداری و
شورای شهر و برخی دیگر نیز با همراستا شدن با سازمانهای دولتی قابل عالج است و شورای شهر برای تحقق
برنامهها و ایده های خود برای تحقق مطالبات مردم ،نیازمند شهردار و مدیران اجرایی توانمند است.
در بخش دیگری از این نامه گفته شده است:

ذهنیت عمومی این است که انتخاب شهردار و مدیریت کالنشهر اهواز متاثر از البیگریهای سیاسی ،مالی و قومی
است و این امر بر اداره شهر ،تاثیر نامطلوبی داشته است.
در انتهای نامه دانشگاه نام  ۱۱7از اساتید هئیت علمی دانشگاه به عنوان درج شده و عنوان شده است این نامه به
عنوان مطالبه جدی و موکد دانشگاه در این مرحله و پس از انتخاب شهردار است جهت ارائه علنی برنامه جامع و
کامل وی است و در این زمینه همراهی شورای محترم شهر اهواز درخواست شده است.
طرح دانشگاه چمران در سال پایانی شورای چهارم باید مصوب میشد
حمید ماجانی عضو هیئت علمی دانشگاه شهد چمران اهواز در گفتوگو با خبرنگار فارس ،در توضیح نامه دانشگاه
چمران اظهار کرد :این نامه مربوط به بحث تدوین و تهیه طرح  ۵ساله اهواز است که از چند سال گذشته مطرح
بود و به دنبال آن هیئت علمی دنشگاه چمران اساتید متخصص خود را برای این طرح معرفی کرد.
وی افزود :در سال آخر شورای چهارم مقرر بود این طرح تصویب شود اما نه تنها مصوب نشد بلکه به لحاظ مالی
نیز به این طرح پرداخته نشد.

طرح دانشگاه چمران روی میز شورا است
این عضو هیئت علمی دانشگاه شهد چمران اهواز در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه چرا در این شرایط دانشگاه
پیگیر این طرح شده است ،گفت :این طرح روی میز شورا است و برای اینکه در صحن شورا بیاید و مصوب
شود مسلزم یکسری امور اداری است که شورا باید پیگیر باشد از طرفی مطرح شدن آن با هدف فشار آوردن بر
شورای اهواز از طریق افکار عمومی است تا پاسخ دهند با چه برنامهای میخواهند این شورا را مدیریت کنند؟ قطعاً
برنامه ای جز طرح پیشنهادی دانشگاه چمران ندارد.
ماجانی با بیان اینکه پیشبینی طرح  ۵ساله توافقی بین دانشگاه چمران و شهرداری بوده است ،عنوان کرد :در
این طرح از تمام اساتید متخصص در حوزههای مختلف شهری دعوت شده است هر چند بر اساس بودجهای که
برای طرح پیشبینی شده همه اساتید مطابق جایگاهشان حق الزحمهای دریافت نمیکنند.
وی در رابطه با علت تاخیر در پیگیری طرح گفت :این سوال وارد نیست و گرفتن امضاء از این همه استاد کار
آسانی نیست؛کانون صنفی دانشگاه یکسال نیست که شورای آن تغییر کرده و جوان شده است اساتید قبلی اغلب
محافظهکاری خاص خود را داشتند و اکنون اعضای جوان کانون صنفی این طرح را پیگیری کردند؛ البته برخی از
امضاکنندگان جزو کانون صنفی نیستند چون حالت تشکلی پیدا میکرد چرا که هدف جمع کردن افراد متخصص
بود.
منتظر واکنش شورا هستیم
ماجانی در رابطه با تکذیب امضا توسط برخی اساتید عنوان کرد :ما کامنت اساتید را داریم و کسانی که امضای
خود را رد می کنند باید علنی را اعالم کنند ضمن اینکه پس از درج نامه تعدادبه باالی  ۲00نفر رسید
وی افزود :در گام بعدی منتظر عکس العمل شورا هستیم؛ شورا باید در مورد انتخاب شهردار جدید توضیح دهد که
بر اساس کدام مالک شهردار جدید را انتخاب کردند.
دانشگ اه چمران برای تدوین طرح یک میلیارد تومان از شهرداری گرفته است
عبدالزهرا سنواتی رئیس شورای شهر اهواز اما نظر دیگری دارد وی گفت :در شورای چهارم یکسری اشکاالت به
برنامه دوم توسعه شهری اهواز گرفته شد که دانشگاه چمران به پیشنهاد شهرداری طرحی برای برنامه دوم
توسعه شهری اهواز تدوین کرد اکنون اگر بحث این طرح میشود صرفاً به خاطر دریافت مابقی هزینه
طرح تدوین شده توسط دانشگاه است.
وی افزود :یک میلیارد تومان هزینه طرح است که دانشگاه چمران  ۵00میلیون تومان آن را از شهرداری دریافت
کرده است و مابقی مبلغ مقرر شد بعد تکمیل و رفع اشکاالت آن پرداخت شود.
طرح نامه اساتید دانشگاه چمران جهت فشار آوردن به شهرداری

رئیس شورای شهر اهواز با بیان اینکه هر نخبه و استادی که میتواند مشکالت شهر اهواز را را حل کند از آن
استقبال میکنیم ،عنوان کرد :چنانچه کسی بخواهد با سیاسی کاری برای مصوب کردن طرحی که اشکاالت آن رفع
نشده فشار بیاورد قطعاً زیر بار نمی رویم؛ برنامه و طرح خوب باید بر اساس مقتضیات شهر اهواز تدوین شود.
سنواتی بیان کرد :به منظور رفع اشکاالت طرح چندین جلسه با دانشگاه گرفته شد و ایرادات را به آنها گفتیم اما
اکنون به جای رفع اش کاالت اقدام به جمع کردن امضا کردند تا از این طریق برای گرفتن مابقی پول طرح به
شهرداری فشار بیاورند.
وی با بیان اینکه چرا نامه جای درج در سایت خبری و انتشار در فضای مجازی ،به شورا ارسال نشده است ،افزود:
اگر دانشگاه دلسور شهر است چرا برای تدوین طرح هم از شهرداری این مبالغ هنگفت را گرفته است در حالی که
وضعیت شهرداری به لحاظ مالی را میداند.
به گزارش خبرگزاری فارس ،پس از استیضاح منصور کتانباف ،شورای شهر اهواز موسی شاعری را به عنوان
سرپرست شهرداری اهواز انتخاب کرد که این انتصاب سبب شد برخی جریانات که خواستههای آنها در زمان
شهردار سابق محقق شده بود به طرق مختلف به شورا و شهرداری فشار بیاورند.

