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تابناک  -تاریخ انتشار  ۲۶:مرداد ۱۳۹۷

معافیت دانشجویان سنواتی دانشگاه شهید چمران از پرداخت شهریه
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه دانشجویان سنواتی در این
دانشگاه از پرداخت شهریه معاف هستند ،جزییات این تصمیم را تشریح کرد .
علیرضا جلیلی فر با اشاره به تصمیم وزارت علوم برای کاهش سنوات مجاز تحصیل برای دانشجویان ،اظهار کرد:
هیات امناء منطقه جنوب غرب در جلسه  ۲۲مردادماه خود با پیشنهاد دانشگاه شهید چمران اهواز درخصوص
معافیت دانشجویان مقطع کارشناسی ،دکتری عمومی و دکتری تخصصی ورودی سال تحصیلی  93به بعد از
پرداخت شهریه سنواتی در نیمسالهای نهم ،سیزدهم و نهم موافقت کرد .

وی افزود :همچنین دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال تحصیلی  95به بعد از پرداخت شهریه
سنواتی نیمسال پنجم معاف هستند .

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :زمانی که تصمیمی در دانشگاه گرفته
میشود تمام دانشجویان شامل آن میشوند و تبعیضی میان دانشجویانی که شهریه پرداخت کردهاند با دیگر
دانشجویان وجود ندارد ،به همین دلیل نیز این دانشجویان میتوانند با مراجعه به دفتر آموزشهای آزاد دانشگاه و
معاونت آموزشی دانشگاه ،هزینه پرداخت شده را دریافت کنند.

خوز نیوز  -کد خبر  -۱۷۰۳۹۱:تاریخ انتشار  ۲۴:مرداد ۱۲:۵۱ - ۱۳۹۷

معافیت دانشجویانسنواتی دانشگاهچمران از پرداختشهریه
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه دانشجویان سنواتی در این
دانشگاه از پرداخت شهریه معاف هستند ،جزییات این تصمیم را تشریح کرد .
علیرضا جلیلی فر با اشاره به تصمیم وزارت علوم برای کاهش سنوات مجاز تحصیل برای دانشجویان ،اظهار کرد :
هیات امناء منطقه جنوب غرب در جلسه  ۲۲مردادماه خود با پیشنهاد دانشگاه شهید چمران اهواز درخصوص
معافیت دانشجویان مقطع کارشناسی ،دکتری عمومی و دکتری تخصصی ورودی سال تحصیلی  93به بعد از
پرداخت شهریه سنواتی در نیمسالهای نهم ،سیزدهم و نهم موافقت کرد .
وی افزود :همچنین دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال تحصیلی  95به بعد از پرداخت شهریه
سنواتی نیمسال پنجم معاف هستند .
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :زمانی که تصمیمی در دانشگاه گرفته
میشود تمام دانشجویان شامل آن میشوند و تبعیضی میان دانشجویانی که شهریه پرداخت کردهاند با دیگر
دانشجویان وجود ندارد ،به همین دلیل نیز این دانشجویان میتوانند با مراجعه به دفتر آموزشهای آزاد دانشگاه و
معاونت آموزشی دانشگاه ،هزینه پرداخت شده را دریافت کنند.

 ۳شهریور ۱۲:۰۸ - ۱۳۹۷

جزئیات معافیت شهریه سنواتی دانشجویان منطقه  ۱۰کشور

دانشجویان ورودی سال های  ۹۳و  ۹۵به بعد منطقه  ۱۰کشور از پرداخت شهریه سنواتی در برخی از نیم سال
های عنوان شده معاف شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر ،در راستای مساعدت به دانشجویان دانشگاه های منطقه  ۱۰کشور ،هیات امناء منطقه
جنوب غرب با پیشنهاد دانشگاه شهید چمران اهواز مبنی بر معافیت دانشجویان مقطع کارشناسی ،دکتری عمومی
و تخصصی ورودی  ۱393به بعد از پرداخت شهریه سنواتی به ترتیب نیمسال های نهم ،سیزدهم و نهم موافقت
کرد.
همچنین با معافیت دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی  ۱395از پرداخت شهریه سنواتی نیمسال پنجم
موافقت شد.

کدخبر -۴۳۸۳۷۶۳ :آفتاب شنبه  ۳شهریور  ۱۳۹۷ساعت ۱۲ : ۱۰

جزئیات معافیت شهریه سنواتی دانشجویان منطقه  ۱۰کشور

دانشجویان ورودی سال های  ۹۳و  ۹۵به بعد منطقه  ۱۰کشور از پرداخت شهریه سنواتی در برخی از نیم
سال های عنوان شده معاف شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر ،در راستای مساعدت به دانشجویان دانشگاه های منطقه  ۱۰کشور ،هیات امناء منطقه
جنوب غرب با پیشنهاد دانشگاه شهید چمران اهواز مبنی بر معافیت دانشجویان مقطع کارشناسی ،دکتری
عمومی و تخصصی ورودی  ۱393به بعد از پرداخت شهریه سنواتی به ترتیب نیمسال های نهم ،سیزدهم و نهم
موافقت کرد.
همچنین با معافیت دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی  ۱395از پرداخت شهریه سنواتی نیمسال پنجم
موافقت شد.

شنبه  ۲۷ /مرداد  -۰۱:۰۰ / ۱۳۹۷کدخبر۹۷۰۵۲۵۱۳۴۳۲ :

پیشبینی یک اقتصاددان از وضعیت تورم در ماههای آینده
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز معتقد است :همراه با ارائه شدن بسته ارزی اولیه
که در اواخر فروردین ابالغ شد ،یک سری اصالحات و اقدامات تکمیلی در جهت کنترل افراد و شرکتهایی که ارز
ارزان را صرف سودهای کالن خود کردند نیاز داشت که انجام نشد و البته این اقدامات تکمیلی ،عالوه بر دولت نیاز
به مشارکت فعال نهادهای قضایی و نظارتی داشت تا از سوء استفاده های بعدی جلوگیری شود.
دکتر مرتضی افقه ،اقتصاددان در گفتوگو با خبرنگار ایسنا با بیان اینکه در مواجهه با شرایط جدید تحمیل شده از
سوی امریکا دو سیاست قابل ارائه بود ،توضیح داد :دولت ارز را با قیمت کنترل شده برای تأمین نیازهای مردم و
تولید کنندگان داخلی تخصیص دهد و دستگاه های نظارتی و قضایی نیز ضمن مراقبت و جلوگیری از سوء استفاده،
تنها عده محدودی که با وجود هشدارها سوء استفاده کردهاند را مجازات کنند .دوم ،سیاست مورد نظر طرفداران
اقتصاد آزاد را در پیش گرفته و ضمن آزاد سازی قیمت ارز ،تورم شدیدی به اقتصاد کشور تحمیل کند و به جای
مجازات تعداد محدود سوء استفاده کننده از ارز یارانه ای 8۰ ،میلیون ساکنین کشور را با افزایش شدید قیمت ها
مجازات کنند .طرف داران اقتصاد آزاد اصرار داشتند و دارند که قیمت ارز آزاد اعالم شود اما تورم شدید ناشی از این
سیاست را نادیده میگیرند .
وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی اگر بیشتر نشده ،کمتر هم نشده است
وی با اشاره به اینکه یکی از بیماری های مزمن ،شایع و شناخته شده در اقتصاد کشور وابستگی شدید آن به
درآمدهای ناشی از فروش نفت خام بوده و هست ،افزود :اتفاقاً این بیماری از پیش از انقالب شناخته شد و
انقالبیون آنرا به عنوان نقطه ضعف و حتی خیانت شاه تبلیغ میکردند و بنابراین درمان این بیماری به یکی از
شعارها و آرمان های انقالب تبدیل شد .از ابتدای انقالب بنابود در جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تالش
و تدبیر شود اما افسوس که با تشخیص اشتباه درد ،نسخه های اشتباه پیچیده شد؛ نتیجه آن که امروز با گذشت
چهار دهه از آن تاریخ ،وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی اگر بیشتر نشده ،کمتر هم نشده است.
برای تأمین ارز مورد نیاز واردات ناچار به فروش نفت خام هستیم
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد :تداوم و احیاناً تشدید این وابستگی
کشور را در تعامالت و چانه زنی های بین المللی به شدت آسیب پذیر کرده است .اکنون امریکا با توسل به همین
نقطه ضعف ،تالش می کند سیاست های زورگویانه خود را بر کشور تحمیل کند .از طرف دیگر ،تداوم وجود چنین
ساختاری در اقتصاد کشور باعث شده که معاش مردم به شدت به روابط خارجی گره بخورد زیرا تأمین نیازهای
مصرفی مردم و چرخش سه بخش اقتصادی مستلزم آن است که انبوهی کاالهای ضروری ،واسطهای و سرمایهای
از خارج خریداری شوند و برای تأمین ارز مورد نیاز این میزان واردات ناچار به فروش نفت خام هستیم.

افقه یادآور شد :همانگونه که ذکر شد ،غفلتها ،ندانم کاریها و پیچیدن نسخههای اشتباه و بی ارتباط با
ریشه مشکالت اقتصادی کشور باعث شد تا به امروز از وابستگی به فروش نفت کاسته نشود و بنابراین وجود
روابط سیاسی و اقتصادی مناسب و حسنه با کشورهای پیشرفته یک ضرورت انکار ناپذیر برای رونق اقتصادی
کشور است.
حدود  8۰درصد از واردات کشور صرف تأمین نیازهای واحدهای تولیدی داخلی میشود
وی تصریح کرد :وجود چنین ساختار معیوبی در اقتصاد کشور یک واقعیت دیگر را مشخص می نماید که قیمت ارز
نقشی کلیدی ،محوری و حیاتی در همه ی متغیرهای اقتصادی و اجتماعی کشور دارد .به همین دلیل میزان ارز و
قیمت آن برای سیاستگذاران اقتصادی ،تولیدکنندگان و تامین معاش مردم عادی نقشی حساس و بسیار اثر گذار
دارد .اغلب فعاالن اقتصادی داخل (حتی در بخش خدمات) برای تولیدات خود نیاز به خرید مواد اولیه و کاالهای
سرمایهای یا واسطهای از خارج دارند .براساس آمار ،حدود  8۰درصد از واردات کشور صرف تأمین نیازهای
واحدهای تولیدی داخلی می شود ،بنابراین افزایش قیمت ارز باعث می شود قیمت محصوالت ساخت داخل
بالفاصله تحت تأثیر و افزایش قرار گیرند .در مقابل اما با افزایش قیمت ارز ،صادرکنندگان منتفع میشوند .به
همین دلیل از بعد از خاتمه جنگ که برنامه های توسعه شروع شد ،پیوسته جدالی بین دو گروه از اقتصاددانان
وجود داشته است؛ گروهی که خود را طرفدار اقتصاد و بازار آزاد می دانستند و از شروع برنامه اول تاکنون مثل
بختک به جان اقتصاد ایران و مردم بی دفاع افتادهاند و مرتب به دولت فشار می آوردند که آزاد سازی قیمتها به
خصوص در قیمت ارز انجام شود.
این اقتصاددان ادامه داد :در واقع منظور از آزادسازی قیمتها همان افزایش قیمت کاالها و ارز است و اتفاقا در
چندین مرحله از جمله همین بسته ارزی جدید نیز موفق شدهاند .این فشار را معموالً با استداللهای به ظاهر علمی
و به اسم واقعی کردن قیمتها ،جلوگیری از سودجویی رانت گیران ،تقویت صادرات و کاهش واردات به دولت
انجام می دهند .در طی یکسال گذشته نیز ترجیع بند سخنان و نوشته هایشان واژه "فنر ارزی" بود .در واقع
دولت و سیاستگذاران را با کلیدواژه "فنر فشرده ارزی" میترساندند .جالب آنکه تجاربِ پیشینِ تبعیت از
توصیههای آزادسازی این گروه تقریباً همگی با ناکامی و تحمیل هزینههایی به مردم و کشور روبرو شد .به عنوان
نمونه میتوان به تورم بیسابقه  49.6سال  74و سیاست تک نرخی ارز در همان دوره اشاره کرد.
آزاد سازی قیمت ها عمدتاً منجر به تورم و فشار گسترده به توده مردم به خصوص دهک های پایین جامعه خواهد
شد
وی عنوان کرد :گروه دوم اما معتقدند که پیش نیازهای اقتصادی ،سیاسی ،و اجتماعی الزم برای رهاسازی اقتصاد
به دست بازار آزاد وجود ندارد و آزاد سازی قیمت ها به خصوص قیمت ارز ،عمدتاً منجر به تورم و فشار گسترده به
توده مردم به خصوص دهک های پایین جامعه خواهد شد ضمن آنکه تأثیر اندکی بر صادرات غیرنفتی (که عمدتاً
مواد خام هستند و غیر قابل تفاخر) دارد ضمن اینکه همچون نفت ،موجب تخلیه سایر منابع کشور
میشود ،بنابراین تا نیل به توسعه واقعی کشور ،دخالت و مراقبت بیشتر دولت را در مدیریت منابع ضروری میدانند
هر چند که افزایش کارآیی و چابکی حاکمیت (حکمرانی خوب) را هم پیش نیاز این سیاست میدانند.

افقه تصریح کرد :نکته مهمی که تبیین آن در شرایط جاری کشور ضروری است آنکه رانت به خودی خود نه تنها
مذموم نیست بلکه در اغلب کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای پیشرفته که نابرابری های درآمدی در بین
مردم و مناطق کشور به وجود آمده یا نیاز به حمایت از اقشار آسیب پذیر وجود دارد ،اعطاء رانت یکی از سیاست
های توسعهای است که حتی در کشورهای پیشرفته هم از طریق پرداخت یارانه های متعدد اعمال میشود .رانت از
زمانی مذموم شد و در نظرها منفی تلقی شد که عدهای رانتهای موجه و مثبت را که به منظور کاهش نابرابریهای
مردمی و منطقه ای تخصیص می یافت را اخذ و در جهت منافع شخصی خود به کار گرفته و سوء استفاده کردند و
امروز سوء استفاده از رانت ها و امتیازات سیاستی به کسب و کاری عادی برای عدهای سودجو تبدیل شده است.
همین امر باعث شده تا طرفداران بازار آزاد با پاک کردن صورت مسئله تالش در حذف آن دارند به جای توصیه به
برخورد با سوء استفاده کنندهها .
وی عنوان کرد :با وجود ناکامیهای سیاستهایشان ،طرفداران اقتصاد آزاد اما دست بردار نیستند .از ابتدای
ریاست ج مهوری آقای روحانی فشار برای آزاد کردن قیمت ارز را شروع کردند تا باالخره بعد از تداوم بحران ارزی
فعلی ،تالششان به بار نشست و بسته جدید ارزی متأثر از این فشار ،قیمت ارز را رها کرد تا تورم شدیدی در
آینده نزدیک به انبوه مردم کشور تحمیل شود .این گروه از مدت ها پیش با فضاسازی و با استفاده از "واژه ی فنر
ارزی"  ،فشار زیادی به سیاستگذاران وارد آورده تا متقاعد شوند که نرخ ارز باید آزاد شود .دلیل آنها این بود که
این کنترل ارزی توسط دولت باعث می شود عده ای از رانت موجود سوء استفاده کنند و نفعی هم به مردم نرسد.
دولت ضمن کنترل قیمتها ،اقدامات الزم برای جلوگیری از خروج ارز و طال و سرمایههای کشور به خارج فراهم
کند
این اقتصاددان تاکید کرد :این نکته قابل تأکید است که خروج امریکا از برجام و اثر روانی وارد شده بر اقتصاد
کشور ،هجوم مردم و صاحبان سرمایه برای تبدیل دارایی های نقدی خود به ارز و طال ،در واقع کشور را در شرایط
جنگی قرار داد و بنابراین سیاست های متناسب با این وضعیت را میطلبد .در مواجهه با چنین شرایطی ،دولت در
همه کشورها (حتی اغلب کشورهای با نظام سرمایه داری) ضمن کنترل قیمت ها ،به خصوص قیمت کاالهای
تأثیرگذار بر معاش م ردم ،اقدامات الزم برای جلوگیری از خروج ارز و طال و سرمایه های کشور به خارج فراهم می
آورند .بنابراین ،با بروز تنش جدید با امریکا ،اگر چه دولت اشتباهاتی در اعالم سیاست اولیه ارزی خود داشت اما
کلیت و جهت گیری سیاست مناسب بود.
از اشتباهات دولت در اعالم سیاست جدید ،تعطیلی صرافیها و پرداخت ارز ارزان به بسیاری از کاالهای غیرضرور
بود
وی بیان کرد :از جمله اشتباهات دولت در اعالم سیاست جدید ،تعطیلی صرافیها و پرداخت ارز ارزان به بسیاری از
کاالهای غیرضرور از جمله مسافران تفریحی و نیز تحمیل پیمان سپاری ارزی به همه صادر کنندگان حتی
آنهایی که برای تهیه کاالهایشان از یارانههای عمومی استفاده نمیکنند و در نهایت نظارت نکردن بر ارز بگیران
یارانهای بود ،بنابراین در اعالم بسته جدید ارزی صرفاً باید آن اشتباهات اصالح میشدند و نه به کلی تغییر جهت
داده شوند .

افقه یادآور شد :اکنون دولت زیر فشار گروه طرفدار اقتصاد آزاد ،قیمت ارز را آزاد اعالم کرد ،سیاستی که موجب
تحمیل تورمی شدید در آیندهای نزدیک خواهد شد .بدون تردید عواقب این سوء تدبیر متوجه کسانی است که
بدون در نظر گرفتن ساختارهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ناآماده کشور ،بر سیاستی اصرار می کنند که هیچ
سازگاری با این ساختارها ندارد و چند تجربه شکست خورده را هم در طول سه دهه گذشته پشت سر گذاشته
است .

کدخبر -۷۴۰۷۲۲ :تاریخ خبر ۱۴:۱۶:۲۰ ۲۳/۰۵/۱۳۹۷:

افزایش شدید قیمت ارز و آثار و تبعات آن بر مردم کشور و استان خوزستان
اگر اقتصاد کشور را همچون یک بدن زنده تلقی کنیم ،طبیعتاً باید بپذیریم که ارتباط تنگاتنگی بین اجزاء این
بدن وجود دارد .به این معنی که هر درد و بیماری ای در هر قسمت بدن اگر درمان نشود دیر یا زود به کل
بدن سرایت می کند .اقتصاد کشور نیز چنین است .
به گزارش برنا ،یکی از بیماری های شایع و شناخته شده در اقتصاد کشور وابستگی شدید درآمدهای ارزی به
فروش نفت خام بوده و هست .اتفاقاً این بیماری از پیش از انقالب شناخته شد و انقالبیون آنرا به عنوان نقطه
ضعف و حتی خیانت شاه تبلیغ می نمودند .به همین دلیل ،رهائی از فروش نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن به
یکی از شعارهای انقالب تبدیل شد .از ابتدای انقالب بنابود در جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تالش و
تدبیر شود اما افسوس که سیاستگذاران و تصمیم گیران با تشخیص اشتباه ریشه های درد ،نسخه هائی اشتباه
پیچیدند و نتیجه آن شد که امروز با گذشت چهار دهه از آن تاریخ ،وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای ناشی از
فروش نفت اگر بیشتر نشده ،کمتر هم نشده است .نتیجه آنکه این وابستگی کشور را در تعامالت بین المللی به
شدت آسیب پذیر کرده است و اکنون امریکا به راحتی مشغول فشار آوردن به کشور از طریق همین وابستگی
است .
این وابستگی به درآمدهای ناشی از فروش نفت باعث شده که قیمت ارز نقشی کلیدی ،محوری و حیاتی در اقتصاد
کشور داشته باشد .به همین دلیل میزان ارز و قیمت آن از یک طرف برای سیاستگذاران اقتصادی و از طرف دیگر،
برای گروه ها و افرادی که حیات اقتصادی شان به ارز وابسته است اهمیت فراوانی دارد .اغلب تولید کنندگان داخل
برای تولیدات خود نیاز به واردات مواد اولیه و کاالهای سرمایه ای یا واسطه ای از خارج دارند به طوری که حدود
 8۰درصد واردات کشور به منظور تأمین نیازهای واحدهای تولیدی داخل انجام می شود .بنابراین افزایش قیمت
ارز باعث می شود محصوالت ساخت داخل افزایش قیمت داشته باشند که نتیجه ی آن افزایش تورم داخلی است .
در مقابل اما ،با افزایش قیمت ارز ،صادرکنندگان منتفع می شوند اما از آنجا که بیش از نود درصد صادرات غیر نفتی
کشور مواد خام یا نیمه خام است ،افزایش این صادرات اگر مضر نباشد چندان هم مفید و قابل تفاخر نیست .به
همین دلیل هر سیاستی (از جمله فشار برای افزایش قیمت ارز که توسط تجار و برخی اقتصاد خوانده های طرفدار
بازار آزاد انجام می شود) که منجر به افزایش قیمت ارز منتهی شود خود موجب تخلیه ی منابع داخلی شده نفع
چندانی برای توده ی مردم ندارد .
با این توضیح می توان گفت که وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن باعث
شده که امریکا بتوان د از طریق تحریم فروش نفت و محدود سازی درآمدهای ارزی ،به ایران فشار بیاورد .با
انتخاب دولت تندرو و ضد ایران ترامپ ،بعد از سه سال که از توافق برجام می گذشت این توافق با خطر لغو از
سوی امریکا مواجه شد و باالخره ترامپ به وعده ی خود عمل کرد و در اردیبهشت امسال از برجام خارج شد.
اعالم خروج امریکا از توافق برجام باعث شد تا صاحبان سرمایه و حتی مردم عادی نسبت به تشدید تحریم ها
نگران شده و در پی تبدیل دارائی های ریالی خود به ارز ،به بازارهای ارز هجوم آورده و قیمت ارز ظرف مدت بسیار
کوتاهی بیش از صد در صد افزایش یافت .این افزایش البته به مذاق طرفداران افزایش قیمت ارز خوش آمد زیرا

معتقد بودند و هستند که افزایش قیمت ارز موجب افزایش صادرات از یکسو و کاهش واردات از سوی دیگر خواهد
شد و در مجموع به سود اقتصاد کشور خواهد شد .این طرز تفکر به اعتقاد من اکیداً با واقعیات اقتصادی کشور
همخوانی ندارد و افزایش قیمت ارز تنها موجب افزایش شدید تورم و لطمه ی جبران ناپذیر به قدرت خرید توده
ی مردم و گسترش فقر و نابرابری خواهد شد که مجال استدالل پیرامون این ادعا در این نوشته ی کوتاه وجود
ندارد .
به هر حال ،از ابتدای امسال و بالفاصله بعد از افزایش نرخ ارز ،اثر آن بر قیمت کاالهای داخلی نمود پیدا کرد و
زمینه ی جهش شدید نرخ تورم را فراهم آورد .با اعالم بسته ی جدید ارزی و افزایش رسمی قیمت دالر ،بازارهای
داخلی تحت تأثیر شدید قرار گرفتند .یکی از آثار فوری افزایش قیمت ارز ،تحت تأثیر قرار گرفتن بازارهای آبادان
و خرمشهر و فشار به مردم این منطقه شده است .به این ترتیب که با افزایش قیمت دالر ،قیمت کاالهای موجود
در بازارهای داخلی برای افرادی که صاحب ارز خارجی هستند به شدت کاهش یافته و خرید از این بازاربرایشان به
صرفه است .وجود منطقه ی آزاد آبادان و خرمشهر که بنابود تأثیر مثبت زیادی برای ساکنین این منطقه داشته
باشد همانگونه که بارها پیش بینی کرده بودم ،با بی تدبیری تمام به زمینه ای تبدیل شد تا بر مردم این منطقه
فشار بیشتری وارد آید .طبق گزارش های مکرر ،مدتی است که عراقی ها با استفاده از نزدیکی به دو شهر آبادان و
خرمشهر و آزادی تردد و نیز معافیت گمرکی خردی از منطقه ی آزاد آبادان و خرمشهر ،به بازارهای این دو شهر
هجوم آورده ،ضمن تخلیه ی بازارهای آبادان و خرمشهر از کاالهای موجود و مورد نیاز ساکنین ،استفاده ی فراوان
از فرصت پیش آمده می برند .در مقابل اما ،ساکنین مظلوم این منطقه خود با کمبود و گرانی کاالهای بازار مواجه
شده و فشار مضاعفی از غفلت مدیران منطقه ی آزاد و مسئوالن محلی متحمل شده اند .
اگرچه طرفداران افزایش قیمت ارز این وضعیت را موفقیت تلقی نموده و به زعم خود افزایش صادرات و ارز آوری
برای کشور تلقی می کنند اما نسبت به فشار وارد شده به مردم در داخل کشور و در این مورد خاص ،به ساکنین
آبادان و خرمشهر ،خود را به غفلت می زنند .در شرایط فعلی و برای جلوگیری از فشار بیشتر به مردم منطقه ،دولت
محلی به سرعت باید وارد شده و تمهیدات الزم برای حمایت از ساکنین منطقه از طرق مختلف از جمله وضع تعرفه
ی گمرکی برای خریداران خارجی انجام دهند تا بیش از این به مردم رنجدیده ی این دو منطقه ی آسیب دیده از
جنگ فشار وارد نشود.
نکته آخر اینکه ،اگر کاالهای مورد تقاضای عراقی ها تولید داخل است ،و ارز ناشی از این خرید در منطقه باقی می
ماند و به شرط عدم کمبود این کاالها برای ساکنین بومی ،در بلند مدت احتماالً مردم منطقه هم نفعی ببرند اما اگر
کاالهای مورد تقاضای عراقی ها ،وارداتی و با ارز ارزان تهیه شده اند که موجب زیان مضاعف به کشور و منطقه
خواهد شد و دولت باید سریعاً اقدامات الزم برای جلوگیری از این روند را داشته باشد.

شوشان  -کد خبر  - -۹۱۰۶۸:تاریخ انتشار  ۲۹:مرداد ۱۳:۴۸ - ۱۳۹۷

برگزاری اردوی جهادی دانشجویان دانشگاه شهید چمران از  ۷شهریور
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز از برگزاری اردوی جهادی در مناطق محروم باغملک با
حضور  7۰دانشجو از  7تا  ۱6شهریورماه خبر داد.
مهدی طرفی اظهار کرد :اردوهای جهادی یکی از برنامههای بسیج دانشجویی است که به صورت مداوم دنبال
می شوند .در طول سال دو منطقه روستاهای صیدون در باغملک و اروندکنار را در نظر میگیریم و به صورت مداوم
از این مناطق بازدید میکنیم.

وی افزود :دانشجویانی که در این مناطق حضور پیدا میکنند فعالیتهای عمرانی و فرهنگی انجام میدهند.
آموزشهای علمی به کودکان در این مناطق ،ارائه مشاوره در زمینههای کشاورزی ،خانواده و ...از جمله برنامههایی
است که در این مناطق برای مردم در نظر میگیریم.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد :ثبتنام برای شرکت در اردوی جهادی در
منطقه صیدون در باغملک در طول ترم تحصیلی انجام شده است و علیرغم استقبال دانشجویان ،به دلیل
محدودیتهای مالی تنها  7۰دانشجو از میان متقاضیان انتخاب شدند .در حال حاضر دانشجویان در حوزههایی که
میتوانستند به ما کمک کنند سازماندهی و گزینش شدهاند و از  7تا  ۱6شهریورماه در صیدون حضور خواهند
داشت.

طرفی گفت :همچنین در این اردوی جهادی یک جام فوتبال برای دانشآموزان این منطقه برگزار میشود تا
استعدادهای آنها شناسایی شوند .از آقای فردوسیپور نیز دعوت شده است تا در مراسم اختتامیه این جام که از
 ۱3تا  ۱5شهریورماه برگزار میشود ،حضور پیدا کند .چراکه آقای فردوسیپور به دلیل ارتباطاتی که دارد ،میتواند
به رشد استعدادهایی که در مناطق محروم میبیند کمک کند.

تابا نیوزکد خبر ۹۷/۰۵/۲۹ - ۴۳۲۸۷ :

برگزاری اردوی جهادی دانشجویان دانشگاه شهید چمران از  ۷شهریور
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز از برگزاری اردوی جهادی در مناطق محروم باغملک با
حضور  7۰دانشجو از  7تا  ۱6شهریورماه خبر داد.

به گزارش تابا؛مهدی طرفی اظهار کرد :اردوهای جهادی یکی از برنامههای بسیج دانشجویی است که به صورت
مداوم دنبال می شوند .در طول سال دو منطقه روستاهای صیدون در باغملک و اروندکنار را در نظر میگیریم و به
صورت مداوم از این مناطق بازدید میکنیم.

وی افزود :دانشجویانی که در این مناطق حضور پیدا میکنند فعالیتهای عمرانی و فرهنگی انجام میدهند.
آموزشهای علمی به کودکان در این مناطق ،ارائه مشاوره در زمینههای کشاورزی ،خانواده و… از جمله برنامههایی
است که در این مناطق برای مردم در نظر میگیریم.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد :ثبتنام برای شرکت در اردوی جهادی در
منطقه صیدون در باغملک در طول ترم تحصیلی انجام شده است و علیرغم استقبال دانشجویان ،به دلیل
محدودیتهای مالی تنها  7۰دانشجو از میان متقاضیان انتخاب شدند .در حال حاضر دانشجویان در حوزههایی که
میتوانستند به ما کمک کنند سازماندهی و گزینش شدهاند و از  7تا  ۱6شهریورماه در صیدون حضور خواهند
داشت.

طرفی گفت :همچنین در این اردوی جهادی یک جام فوتبال برای دانشآموزان این منطقه برگزار میشود تا
استعدادهای آنها شناسایی شوند .از آقای فردوسیپور نیز دعوت شده است تا در مراسم اختتامیه این جام که از
 ۱3تا  ۱5شهریورماه برگزار میشود ،حضور پیدا کند .چراکه آقای فردوسیپور به دلیل ارتباطاتی که دارد ،میتواند
به رشد استعدادهایی که در مناطق محروم میبیند کمک کند.

