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 5آذر  -19:12-1397کدخبر 4468744:
ارائه موفق مقاله استاد دانشگاه چمران در کنفرانس بینالمللی وحدت
اهواز  -مقاله علمی محمد خطیب ،استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در سی و دومین کنفرانس بین المللی
وحدت اسالمی با موفقیت ارائه شد.
به گزارش خبرنگار مهر ،محمد خطیب مقاله علمی خود را با عنوان «راهبرد رسانه نگاری اسالمی زمینه سازِ وحدت
اُمت برای پیروزی قدس شریف» در قالب سخنرانی در این کنفرانس بین المللی ارائه کرد و به «عضویت کمیسیون
تخصصی راهبرد دیپلماسی وحدت» سی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی انتخاب شد .محوریت این
کمیسیون تخصصی ،بررسی راهبردی «نقش جمعیت های تقریب نهاد در اجرای راهبرد دیپلماسی وحدت با
حمایت از آرمان فلسطین» است.
دکتر محمد خطیب از حاضران و ارائه کنندگان مقاالت برگزیده در این اجالس بین المللی ،دانش آموخته علوم
ارتباطات ،حقوق ،فلسفه و کالم اسالمی در مقاطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری است و در کنار انتشار
مقاالت نمایه شده ملی و بین المللی ،تألیف دو کتاب با عناوین «اخالق در رسانه های اجتماعی» و «جایگاه اخالق در
مالکیت حقوقی و معنوی آثار» را در دست انتشار و تحریر دارد.
همچنین در کارنامه فعالیت های علمی ،پژوهشی و عمومی وی ،سوابقی نظیر عضو هیأت علمی جامعه بین المللی
توسعه ارتباطات بین دانشگاهی ()iscdbu؛ عضو پایگاه پژوهشی سیویلیکا (بانک مرجع دانش و مقاالت
 ،)civilicaعضو سازمان بین المللی دانشگاهیان ،ISICعضو «هیأت علمی ناظِر» سومین کنگره دانشجویان جهان
اسالم(کربالی معلی) ،نفر برگزیده پژوهش های بین المللی قرآنی دانشگاهیان بهعنوان نماینده جمهوری اسالمی
ایران و مفتخر شدن به دیدار با مقام معظم رهبری ،رتبه اول مسابقات قرآن کریم دانش آموزی در رشته حفظ؛
عضو کارگروه ارتباطات و رسانه مرکز آموزش مجازی علوم اسالمی ،قائم مقام رئیس مرکز آموزش و پژوهش
مجمع متخصصین ایران شعبه خورستان ،عضو انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ ،عضو هیأت مؤسس و مدیرعامل
بنیاد وقف کاربردی علم و فناوری؛ حضور در طرح ضیافت اندیشه استادان با موضوع اصول تعلیم و تربیت ،همکاری
با مرکز پژوهشها ،عضو دائمی نشست ساالنه هماندیشی مدیریت فرآیندهای کسب و کار اسالمی؛ عضو کمیته
تبیین شعار سال مقام معظم رهبری در شورای فرهنگ عمومی ،عضو هیأت تدریس دانشگاه شهید چمران اهواز
(دانشکده باستان شناسی)؛ دستیار پژوهشی پژوهشگاه مطالعات راهبردی فرهنگ و عضو کمیسیون تخصصی
فرهنگ و تمدن سی و یکمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی مشاهده می شود.
خطیب همچنین صاحب نظر و پژوهشگر در عرصه های جنگ نرم و سایبر ،حراست از افکار عمومی ،پدافند
غیرعامل ،تمدن نوین اسالمی و رسانه نگاری قرآنی است.

به گزارش خبرنگار مهر ،سی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی به میزبانی مجمع جهانی تقریب مذاهب
اسالمی با عنوان «قدس؛ محور وحدت اُمت»  ٣تا  ۶آذر با حضور  ٣۵۰شخصیت خارجی از یکصد کشور جهان و
 ٣۰۰میهمان اندیشمند داخلی در سالن اجالس سرانِ کشورهای اسالمی تهران برگزار شد.
این اجالس جهانی با سخنرانی رئیس جمهور در آیین افتتاحیه آغاز به کار و با دیدار سفیران ،اندیشمندان و
پژوهشگران جهان اسالم و سران سه قوه با مقام معظم رهبری همزمان با هفدهم ربیع االول استمرار یافت.
همچنین شرکت کنندگان در این کنفرانس بین المللی ،در روز دوم و سوم برگزاری ،در کمیسیون های تخصصی به
منظور ارائه مق االت پژوهشی حضور یافتند و به بیان نظرات علمی خود پرداختند .سی و دومین کنفرانس بین المللی
وحدت اسالمی امشب با سخنرانی علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی در آیین اختتامیه ،در سالن
همایش های بین المللی صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران به کار خود پایان خواهد داد.
الزم به ذکر است خبر فوق در خبرگزاری مهر ،اکونیوز وخوزنیوز و پرس شیعه منعکس شده است.

کد خبر -726332 :تاریخ انتشار ۰3 - 16:44 :آذر 1397
به مناسبت میالد پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع)؛
ایستگاه صلواتی در سرسرای دانشکده الهیات دانشگاه شهید چمران اهواز برپا میشود
به مناسبت میالد پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع) ،دوشنبه  ۵آذرماه در سرسرای دانشکده الهیات دانشگاه شهید
چمران اهواز ایستگاه صلواتی برپا میشود.
//فردا؛ در سرسرای دانشکده الهیات دانشگاه شهید چمران اهواز ایستگاه صلواتی برپا میشودبه گزارش خبرنگار
دانشگاه خبرگزاری دانشجو ،در دانشکده الهیات دانشگاه شهید چمران اهواز به مناسبت میالد پیامبر اکرم (ص) و
امام صادق (ع) ایستگاه صلواتی برپا میشود.

گفتنی است ،این ایستگاه صلواتی به همت ریاست دانشکده و با همکاری بسیج دانشجویی دانشکده الهیات و
تشکل ها ،روز دوشنبه  ۵آذر ماه از ساعت  ۹:٣۰تا  ۱۰:٣۰در سرسرای این دانشکده برپا میشود.
الزم به ذکر است خبر فوق در خبرگزاری خبرنگران جوان و قم پرس منعکس شده است.

شوشان کد خبر  -93353:تاریخ انتشار  ۰6:آذر 15:36 - 1397
در کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی؛
ارائه موفق مقاله علمی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
مقاله علمی محمد خطیب استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در سی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت
اسالمی با موفقیت ارائه شد.
محمد خطیب مقاله علمی خود را با عنوان"راهبرد رسانه نگاری اسالمی زمینه سازِ وحدت اُمت برای پیروزی قدس
شریف" در قالب "سخنرانی" در این کنفرانس بین المللی ارائه کرد و به "عضویت کمیسیون تخصصی راهبرد
دیپلماسی وحدت" سی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی انتخاب شد .محوریت این کمیسیون
تخصصی ،بررسی راهبردی" نقش جمعیت های تقریب نهاد در اجرای راهبرد دیپلماسی وحدت با حمایت از آرمان
فلسطین" است.
سی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی به میزبانی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی با عنوان
"قدس؛ محور وحدت اُمت"  ٣تا  ۶آذر با حضور  ٣۵۰شخصیت خارجی از یکصد کشور جهان و  ٣۰۰میهمان
اندیشمند داخلی در سالن اجالس سرانِ کشورهای اسالمی تهران برگزار شد.
این اجالس جهانی با سخنرانی رییس جمهور در آیین افتتاحیه آغاز به کار و با دیدار سفیران ،اندیشمندان و
پژوهشگرا ن جهان اسالم و سران سه قوه با مقام معظم رهبری همزمان با هفدهم ربیع االول استمرار یافت.
همچنین شرکت کنندگان در این کنفرانس بین المللی ،در روز دوم و سوم برگزاری ،در کمیسیون های تخصصی به
منظور ارائه مقاالت پژوهشی حضور یافتند و به بیان نظرات علمی خود پرداختند .سی و دومین کنفرانس بین المللی
وحدت اسالمی دیروز با سخنرانی علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی در آیین اختتامیه ،در سالن همایش
های بین المللی صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران به کار خود پایان خواهد داد.
گفتنی است؛ دکتر محمد خطیب از حاضران و ارائه کنندگان مقاالت برگزیده در این اجالس بین المللی ،دانش
آموخته ی علوم ارتباطات ،حقوق ،فلسفه و کالم اسالمی در مقاطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری می باشد
و در کنار انتشار مقاالت نمایه شده ملی و بین المللی ،تألیف  ٢کتاب با عناوین "اخالق در رسانه های اجتماعی" و
"جایگاه اخالق در مالکیت حقوقی و معنوی آثار" را در دست انتشار و تحریر دارد.
همچنین در کارنامه فعالیت های علمی ،پژوهشی و عمومی وی ،سوابقی نظیر عضو هیأت علمی جامعه بین المللی
توسعه ارتباطات بین دانشگاهی ()iscdbu؛ عضو پایگاه پژوهشی سیویلیکا(بانک مرجع دانش و مقاالت )civilica؛
عضو سازمان بین المللی دانشگاهیانISIC؛ عضو «هیأت علمی ناظِر» سومین کنگره دانشجویان جهان
اسالم(کربالی معلی)؛ نفر برگزیده پژوهش های بین المللی قرآنی دانشگاهیان بعنوان نماینده جمهوری اسالمی

ایران و مفتخر شدن به دیدار با مقام معظم رهبری ،رتبه اول مسابقات قرآن کریم دانش آموزی در رشته حفظ؛
عضو کارگروه ارتباطات و رسانه مرکز آموزش مجازی علوم اسالمی؛ قائم مقام رئیس مرکز آموزش و پژوهش
مجمع متخصصین ایران شعبه خورستان؛ عضو انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ؛ عضو هیأت مؤسس و مدیرعامل
بنیاد وقف کاربردی علم و فناوری ؛ حضور در طرح ضیافت اندیشه استادان با موضوع اصول تعلیم و تربیت؛ همکاری
با مرکز پژوهشها؛ عضو دائمی نشست ساالنه هماندیشی مدیریت فرآیندهای کسب و کار اسالمی؛ عضو کمیته
تبیین شعار سال مقام معظم رهبری در شورای فرهنگ عمومی؛ عضو هیأت تدریس دانشگاه شهید چمران
اهوا ز(دانشکده باستان شناسی)؛ دستیار پژوهشی پژوهشگاه مطالعات راهبردی فرهنگ؛ مدیرعامل شرکت فراگیر
گستر رسانه و عضو کمیسیون تخصصی فرهنگ و تمدن سی و یکمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی
مشاهده می شود.
خطیب همچنین صاحب نظر و پژوهشگر در عرصه های جنگ نرم و سایبر ،حراست از افکار عمومی ،پدافند
غیرعامل ،تمدن نوین اسالمی و رسانه نگاری قرآنی است.

سه شنبه  6آذر ماه– 16:44 - 1397 ،کدخبر979-118۰-5 :

دیدار با دکتر تقی پورنامداریان «در حلقه گُل و مُل»

برنامه دیدار و گفتوگو با دکتر تقی پورنامداریان ،منتقد ادبی ،پژوهشگر
معاصر و استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در دانشگاه شهید
چمران اهواز برگزار میشود.

به گزارش ایسنا ـ منطقه خوزستان ،استاد پورنامداریان در این دیدار از «زبان تجربههای معنوی در داستانهای
رمزی سهروردی و شعر حافظ» برای عالقهمندان به عرصه ادبیات ایرانزمین میگوید.
دوستداران بهرهمندی از سخنرانی این پژوهشگر نامدار کشور میتوانند روز چهارشنبه هفتم آذر ماه جاری ساعت
 ۱۰صبح در تاالر قیصر امینپور دانشکده ادبیات و علوم انسانی حضور یابند.
این محفل فرهنگی با عنوان «در حلقه گل و مُل» از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز و
دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و با همکاری معاونت پژوهش فناوری و ارتباط
با جامعه دانشکده ادبیات و علوم انسانی و انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه برگزار خواهد
شد.
دکتر تقی پورنامداریان زاده  ۱٣٢۰در همدان است .از این شاعر ،منتقد و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی تاکنون
کتاب ها و مقاالت بسیاری منتشر شده است .برخی از این آثار عبارتند از :سفر در مه :تأملی در شعر احمد شاملو،
خانهام ابری است :شعر نیما از سنت تا تجدد ،رمز و داستانهای رمزی در ادب فارسی ،دیدار با سیمرغ :تجلیل
اندیشه و هنر عطار ،داستان پیامبران در کلیات شمس و گمشدهی لب دریا :صورت و معنا در شعر حافظ.
پورنامداریان افزون بر تدریس متون عرفانی در مهمترین دانشگاههای ایران و راهنمایی دانشجویان دکتری
بسیاری ،در دانشگاهها و مجامع علمی بینالمللی نیز به تدریس زبان و ادبیات فارسی و سخنرانی پرداخته است.

سه شنبه  6آذر ماه– 19:۰2 - 1397 ،کدخبر979-1۰76-5:

انعقاد تفاهمنامه فرهنگی جهاد دانشگاهی خوزستان و دانشگاه شهید چمران اهواز

تفاهمنامه همکاریهای فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان و دانشگاه شهید چمران اهواز به امضای
روسای دو مجموعه رسید.

به گزارش ایسنا – منطقه خوزستان ،سیدعلیرضا علوی ،رییس سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان و دکتر
غالمحسین خواجه ،رییس دانشگاه شهید چمران اهواز با امضا تفاهمنامه همکاریهای فرهنگی میان دو مجموعه،
بر توسعه همکاریهای مشترك تاکید کردند.

همکاری در برگزاری رویدادهای فرهنگی ،در زمینه های تولید کاالهای فرهنگی ـ هنری ،انتشار کتب و نشریات
آموزشی ـ پژوهشی و ترویجی ،نشر و انعکاس خبری فعالیتها ،تولید محتوای خبری ،برگزاری مشترك سمینارها و
همایشهای فرهنگی ،دورههای آموزشی کوتاهمدت ،کاربردی و کارگاههای آموزشی و طراحی و اجرای دورههای
آموزشی کوتاه مدت و تخصصی در زمینههای مختلف ،از جمله موارد پیشبینی شده در این تفاهمنامه است.
همکاری مشترك در برگزاری دورههای آموزشی مجازی ،اجرای پروژههای افکارسنجی ،فرهنگسازی در زمینه
انجام کار گروهی در حوزههای فرهنگی و اجتماعی از طریق توسعه فعالیت کانونهای دانشجویی ،برگزاری
اردوهای فرهنگی آموزشی مشترك در بخش دانشجویی ،همکاری در زمینه برگزاری رویدادهای کارآفرینانه در
حوزه فرهنگی و هنری ،اجرای جشنوارهها ،همایشها و نشستهای قرآنی در بخش دانشجویان ،اعضای هیات
علمی و کارکنان ،بهرهگیری از ظرفیت منابع انسانی و متخصصان دو طرف برای پیشبرد هر چه بهتر پروژههای
مورد توافق و بهرهگیری از امکانات و فضاهای موجود در دو دانشگاه به منظور پیشبرد پروژههای فرهنگی و خدمات
مشترك از دیگر موارد ذکر شده در تفاهمنامه است.

کد خبر  - 7272۰5:تاریخ انتشار  ۰7 - 11:5۰:آذر 1397

فردا؛
اردوی اهوازگردی ویژه دانشجویان ورودی جدید دانشگاه چمران برگزار میشود
به همت بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز ،فردا ۸ ،آذرماه اردوی اهوازگردی ویژه دانشجویان
ورودی جدید این دانشگاه برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز ،اردوی اهواز گردی
برگزار میکند.

گفتنی است ،این اردوی اهواز گردی ویژه دانشجویان ورودی جدید دانشگاه شهید چمران اهواز است و فردا،
پنجشنبه  ۸آذرماه ساعت  ۹صبح برگزار خواهد شد.

تاریخ ۰7/۰9/1397 - 18:45 :کدخبر1397۰9۰7۰۰1۰23 :
نماینده ولی فقیه در خوزستان:
مقابله با جنگ نرم از مسؤولیتهای دانشجویان و طالب بسیجی است
آیت اهلل جزایری در دیدار با دانشجویان و طالب بسیجی ،گفت :مواظب باشید که جنگ نرم یکی از
مسئولیتهای عمده بسیج دانشجویی و طالب است.

به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز ،دانشجویان و طالب بسیجی ،ظهر امروز به مناسبت سی امین سالروز فرمان
امام مبنی بر تشکیل بسیج دانشجو و طلبه با نماینده ولیفقیه در خوزستان دیدار کردند.
پژوهش دانشگاه فقط محل درس تقلیدی نباشد
نماینده ولی فقیه در استان خوزستان در این دیدار ضمن ابراز عالقه و اشتیاق خود برای با ارتباط قشر دانشجو،
اظهار کرد :من مشتاق هستم که این ارتباطها بیشتر و بهتر شود و هر وقت شما و حجتاالسالم شفیعی صالح
دیدید ،بنده شخصاً به دانشگاههای شما و هرجایی که تجمع دارید خواهم آمد.
آیت اهلل سیدمحمد علی موسوی جزایری افزود :بسیج ،کلمه مقدسی به خصوص در دانشگاه و حوزه است و هرچه
سطح مسئولیت و جایگاه مهمتر میشود یقیناً مسئولیت نیز سنگینتر میشود و شما انشااهلل مأجورید که دینتان را
به اسالم ادا کرده و میکنید.
وی در رابطه با اهمیت عنصر زمان در بازخورد جوان بسیجی ،عنوان کرد :عنصر زمان و مکان ٢ ،عنصر مهم هستند
و در حال حاضر مسئلهای که این دو عنصر در آن بسیار اهمیت دارند ،انجاموظیفه است؛ امروزه وظیفه ما بهعنوان
خواهران و برادران بسیجی اعم از دانشجو ،طلبه و ..چیست؟ درست است که جنگ نرم را بسیار شدید داریم ،شما
شاهد هستید که در خوزستان ،عرفانهای کاذب را در قالب ،ایران باستان ،وهابیت و یمانی راه انداختند؛ در هر
صورت مواظب باشید که جنگ نرم یکی از مسئولیتهای عمده بسیج دانشجویی و طالب است.
جزایری افزود :ما توطئههایی در زمینه جنگ اقتصادی نیز حس میکنیم ،جنگ اقتصادی ،جنگ کمی نیست و سخت
است چرا که با برنامهریزی شدید و پیگیریهای شدیدتر بهصورت بینالمللی برای منزوی کردن ما در حال انجام
است تا تمام درها را به روی ما ببندند و در نهایت با همین تحریم اقتصادی از پا دربیاییم و انقالبمان صدمه بخورد؛
این مسئله هم تهدید است و هم فرصت.
نماینده ولیفقیه در خوزستان بیان کرد :تحریم اقتصادی تهدید است چرا که به مردم فشار میآید و قابلانکار
نیست؛ هرچند اگر در ابتدای مسیر به فرمایشات رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی عمل کرده بودند این فشارها خیلی
کاهش پیدا میکرد.

وی ادامه داد :اما تحریم اقتصادی فرصت هم هست باید هستههای پژوهش راهاندازی کنیم؛ نیازمندیهایی که تا
دیروز از خارج وارد میکردیم را لیست کرده و بین دانشکدهها تقسیم کنیم و این لیستها را سر میز مربوط به آن
دانشکده بگذاریم که پژوهش دانشگاه فقط محل درس تقلیدی نباشد و محل پژوهشی باشد بر اساس نیازهای
مشخص و لیستهای معین که امروزه کشور ما در این زمینهها نیاز دارد؛
وی افزود :بر اساس همین موضوعات مورد نیاز ،شروع به مطالعه و تحقیق و پژوهش کنیم که انشاءاهلل درزمینه
حل مشکالت موجود ،از آنها استفاده کنیم.
دانشگاه ،الگویی برای فضای عمومی جامعه است
مسئول بسیج دانشگاه شهید چمران به نمایندگی از دانشگاههای دولتی استان خطاب به نماینده ولیفقیه ،اظهار
کرد :در بعضی مواقع ،اساتید حوزههای علمیه باید ورود کرده و به شبهات جواب دهند .هرچند خود بسیج
دانشجویی بهعنوان یکنهاد تربیتی دورههایی را برگزار میکند در جهت پاسخ به شبهات که بهتنهایی کافی
نیست.
مهدی طرفی افزود :مسئله دیگری که باعث میشود فضای عمومی دانشگاهها از حرکت اصلی دانشگاهها که علمی
و فرهنگی است دور بماند ،بعضی از جریانات دانشجویی است که باعث بروز برنامههای سطح پایین و دور از شأن
دانشگاه و دانشجو است؛ این موضوع برای این اهمیت دارد که دانشگاهها الگوهایی برای فضای عمومی جامعه
هستند این نوع برنامهها وقتی در دانشگاه به وجود بیاید قطعاً به فضای عمومی جامعه نیز منتقل خواهد شد.
طرفی با اشاره به اینکه فضای دانشگاهها به شور علمی نیلز دارد ،عنوان کرد :در آستانه  4۰سالگی انقالب قطعاً
دانشگاه میتواند بسیاری از مشکالت را حل بکند؛ الزم میدانم که گالیه برخی از مسؤولین را خدمت شما اعالم
کنم ،همانهایی که با عملکرد خود باعث گلهمندی مردم میشوند ،همانهایی که به اسم انقالب رأی میآورند و
منصب میگیرند و جناحبازیشان باعث اخالل در امور میشود و مشکالتی که در استان با آنها مواجه هستیم باید
توسط همین مسؤولین انجام شود.
وی افزود :مشکالت زیستمحیطی مثل ریز گردها ،آتشسوزی هور ،زیرساختهای شهری و مشکالت آب شرب،
کارگران شرکتهای مختلف مانند نیشکر هفتتپه و گروه ملی باعث گلهمندی برخی از مردم شده است؛ مردمی که
در راهپیمایی شرکت کرده و میکنند حمایت خود را از نظام اعالم میکنند و الزم است در این حوزه فکر ویژهای
شود.
در استان با کمبود دانشجو مواجه هستیم
مسئول بسیج دانشجویی استان خوزستان نیز در ادامه این جلسه ،اظهار کرد :نگرانی و دغدغه مند بودن
دانشجوها برای انقالب خیلی خوب است و از نظر من باید بیشتر هم باشد که نقش اصلی در پیش بردن
آرمانهای انقالب داشته باشیم.

بهمن شهریاری ،افزود ۱۵۰ :دانشگاه در سطح استان داریم که متأسفانه این روزها با کمبود دانشجو نسبت به
سالهای گذشته روبهرو شدهاند؛ عدد دانشجویی که به آن رسیدهایم  ۱۵۰هزار دانشجو در سراسر استان است که
نسبت به سالهای گذشته که  ٢7هزار نفر بودهاند این کمبود جمعیت دانشجویی میتواند بهعنوان تهدید محسوب
شود.
وی عنوان کرد ٣۱ :گروه جهادی در قالب  ۸قرارگاه جهادی داریم که خدمت خالصانه به محرومین را از افتخارات
خود میدانند و در همین قضیه آبگرفتگی تا ساعات پایانی روز به خانوادههای سیلزده امدادرسانی میکردند و
اتفاقات بسیار خوبی در این قرارگاهها در حال رخ دادن است.
شهریاری در پایان ،گفت :کار علمی که امروز صبح در دانشگاه صنعت نفت اهواز کلید خورد ،بر طبق گفته حضرت
آقا که فرمودند تا  ۵۰سال آینده نباید از مشکالت علمی در دانشگاهها و کشور خبری باشد ،شروع شد و
دانشجویان بسیجی در سطح کشور ،طرحی را ارائه دادند که در سال  ۱4٣۵که آخرین سال از  ۵۰سال فرمایش
مقام معظم رهبری است هیچ مشکل علمی نباشد .این همتی است که در کشور و امروز با حضور آیتاهلل حیدری در
استان افتتاح شد که در حوزههای مختلف فعالیت میکنند.
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مقابله با جنگ نرم از مسؤولیتهای دانشجویان و طالب بسیجی است
آیتاهلل موسوی جزایری گفت :مواظب باشید که جنگ نرم یکی از مسئولیتهای عمده بسیج دانشجویی و
طالب است.
دانشجویان و طالب بسیجی ،ظهر امروز به مناسبت سی امین سالروز فرمان امام مبنی بر تشکیل بسیج دانشجو و
طلبه با نماینده ولیفقیه در خوزستان دیدار کردند.
پژوهش دانشگاه فقط محل درس تقلیدی نباشد
نماینده ولیفقیه در استان خوزستان در این دیدار ضمن ابراز عالقه و اشتیاق خود برای با ارتباط قشر دانشجو،
اظهار کرد :من مشتاق هستم که این ارتباطها بیشتر و بهتر شود و هر وقت شما و حجتاالسالم شفیعی صالح
دیدید ،بنده شخصاً به دانشگاههای شما و هرجایی که تجمع دارید خواهم آمد.
آیتاهلل سیدمحمد علی موسوی جزایری افزود :بسیج ،کلمه مقدسی به خصوص در دانشگاه و حوزه است و هرچه
سطح مسئولیت و جایگاه مهمتر میشود یقیناً مسئولیت نیز سنگینتر میشود و شما انشااهلل مأجورید که دینتان را
به اسالم ادا کرده و میکنید.
وی در رابطه با اهمیت عنصر زمان در بازخورد جوان بسیجی ،عنوان کرد :عنصر زمان و مکان ٢ ،عنصر مهم هستند
و در حال حاضر مسئلهای که این دو عنصر در آن بسیار اهمیت دارند ،انجاموظیفه است؛ امروزه وظیفه ما بهعنوان
خواهران و برادران بسیجی اعم از دانشجو ،طلبه و ..چیست؟ درست است که جنگ نرم را بسیار شدید داریم ،شما
شاهد هستید که در خوزستان ،عرفانهای کاذب را در قالب ،ایران باستان ،وهابیت و یمانی راه انداختند؛ در هر
صورت مواظب باشید که جنگ نرم یکی از مسئولیتهای عمده بسیج دانشجویی و طالب است.
جزایری افزود :ما توطئههایی در زمینه جنگ اقتصادی نیز حس میکنیم ،جنگ اقتصادی ،جنگ کمی نیست و سخت
است چرا که با برنامهریزی شدید و پیگیریهای شدیدتر بهصورت بینالمللی برای منزوی کردن ما در حال انجام
است تا تمام درها را به روی ما ببندند و در نهایت با همین تحریم اقتصادی از پا دربیاییم و انقالبمان صدمه بخورد؛
این مسئله هم تهدید است و هم فرصت.
نماینده ولی فقیه در خوزستان بیان کرد :تحریم اقتصادی تهدید است چرا که به مردم فشار میآید و قابلانکار
نیست؛ هرچند اگر در ابتدای مسیر به فرمایشات رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی عمل کرده بودند این فشارها خیلی
کاهش پیدا میکرد.

وی ادامه داد :اما تحریم اقتصادی فرصت هم هست باید هستههای پژوهش راهاندازی کنیم؛ نیازمندیهایی که تا
دیروز از خارج وارد میکردیم را لیست کرده و بین دانشکدهها تقسیم کنیم و این لیستها را سر میز مربوط به آن
دانشکده بگذاریم که پژوهش دانشگاه فقط محل درس تقلیدی نباشد و محل پژوهشی باشد بر اساس نیازهای
مشخص و لیستهای معین که امروزه کشور ما در این زمینهها نیاز دارد؛
وی افزود :بر اساس همین موضوعات مورد نیاز ،شروع به مطالعه و تحقیق و پژوهش کنیم که انشاءاهلل درزمینه
حل مشکالت موجود ،از آنها استفاده کنیم.
دانشگاه ،الگویی برای فضای عمومی جامعه است
مسئول بسیج دانشگاه شهید چمران به نمایندگی از دانشگاههای دولتی استان خطاب به نماینده ولیفقیه ،اظهار
کرد :در بعضی مواقع ،اساتید حوزههای علمیه باید ورود کرده و به شبهات جواب دهند .هرچند خود بسیج
دانشجویی بهعنوان یکنهاد تربیتی دورههایی را برگزار میکند در جهت پاسخ به شبهات که بهتنهایی کافی
نیست.
مهدی طرفی افزود :مسئله دیگری که باعث میشود فضای عمومی دانشگاهها از حرکت اصلی دانشگاهها که علمی
و فرهنگی است دور بماند ،بعضی از جریانات دانشجویی است که باعث بروز برنامههای سطح پایین و دور از شأن
دانشگاه و دانشجو است؛ این موضوع برای این اهمیت دارد که دانشگاهها الگوهایی برای فضای عمومی جامعه
هستند این نوع برنامهها وقتی در دانشگاه به وجود بیاید قطعاً به فضای عمومی جامعه نیز منتقل خواهد شد.
طرفی با اشاره به اینکه فضای دانشگاهها به شور علمی نیلز دارد ،عنوان کرد :در آستانه  4۰سالگی انقالب قطعاً
دانشگاه میتواند بسیاری از مشکالت را حل بکند؛ الزم میدانم که گالیه برخی از مسؤولین را خدمت شما اعالم
کنم ،همانهایی که با عملکرد خود باعث گلهمندی مردم میشوند ،همانهایی که به اسم انقالب رأی میآورند و
منصب میگیرند و جناحبازیشان باعث اخالل در امور میشود و مشکالتی که در استان با آنها مواجه هستیم باید
توسط همین مسؤولین انجام شود.
وی افزود :مشکالت زیستمحیطی مثل ریز گردها ،آتشسوزی هور ،زیرساختهای شهری و مشکالت آب شرب،
کارگران شرکتهای مختلف مانند نیشکر هفتتپه و گروه ملی باعث گلهمندی برخی از مردم شده است؛ مردمی که
در راهپیمایی شرکت کرده و میکنند حمایت خود را از نظام اعالم میکنند و الزم است در این حوزه فکر ویژهای
شود.
در استان با کمبود دانشجو مواجه هستیم
مسئول بسیج دانشجویی استان خوزستان نیز در ادامه این جلسه ،اظهار کرد :نگرانی و دغدغه مند بودن دانشجوها
برای انقالب خیلی خوب است و از نظر من باید بیشتر هم باشد که نقش اصلی در پیش بردن آرمانهای انقالب
داشته باشیم.

بهمن شهریاری ،افزود ۱۵۰ :دانشگاه در سطح استان داریم که متأسفانه این روزها با کمبود دانشجو نسبت به
سالهای گذشته روبهرو شدهاند؛ عدد دانشجویی که به آن رسیدهایم  ۱۵۰هزار دانشجو در سراسر استان است که
نسبت به سالهای گذشته که  ٢7هزار نفر بودهاند این کمبود جمعیت دانشجویی میتواند بهعنوان تهدید محسوب
شود.
وی عنوان کرد ٣۱ :گروه جهادی در قالب  ۸قرارگاه جهادی داریم که خدمت خالصانه به محرومین را از افتخارات
خود میدانند و در همین قضیه آبگرفتگی تا ساعات پایانی روز به خانوادههای سیلزده امدادرسانی میکردند و
اتفاقات بسیار خوبی در این قرارگاهها در حال رخ دادن است.
شهریاری در پایان ،گفت :کار علمی که امروز صبح در دانشگاه صنعت نفت اهواز کلید خورد ،بر طبق گفته حضرت
آقا که فرمودند تا  ۵۰سال آینده نباید از مشکالت علمی در دانشگاهها و کشور خبری باشد ،شروع شد و
دانشجویان بسیجی در سطح کشور ،طرحی را ارائه دادند که در سال  ۱4٣۵که آخرین سال از  ۵۰سال فرمایش
مقام معظم رهبری است هیچ مشکل علمی نباشد .این همتی است که در کشور و امروز با حضور آیتاهلل حیدری در
استان افتتاح شد که در حوزههای مختلف فعالیت میکنند.
الزم به ذکر است خبر فوق درخبرگزاری فارس منعکس شده است.

 8آذر – 1۰:59 - 1397کدخبر447۰827:

حذف ظروف یکبار مصرف در دانشگاه شهید چمران از  1۰آذر

طرح جایگزینی و استفاده از قاشق و چنگال فلزی به جای پالستیکی از روز شنبه دهم آذرماه جاری در تمام
غذاخوریهای دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید چمران اهواز ،با هدف گسترش فرهنگ حفاظت از محیط زیست
و رعایت اصول بهداشتی و زیستمحیطی ،طرح جایگزینی قاشق و چنگالهای استیل به جای یکبار مصرف
پالستیکی ،در غذاخوریهای دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا می شود.
در این طرح  ۱٢هزار قاشق و چن گال استیل و نیز سه دستگاه ماشین ظرفشویی مخصوص شستوشوی آن
خریداری و جایگزین نمونههای یکبار مصرف پالستیکی خواهد شد.
این طرح فرهنگی و بهداشتی از مصوبات کارگروه مدیریت سبز معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه است که با
همکاری «کانون محیط زیست» معاونت فرهنگی و «اداره تغذیه» معاونت دانشجویی اجرا می شود.
طرح جایگزینی و استفاده از قاشق و چنگال فلزی به جای پالستیکی ،از روز شنبه دهم آذرماه جاری در تمام
غذاخوریهای دانشگاه اجرا می شود.

کد خبر -855797 :تاریخ انتشار ۰8 :آذر 11:28 - 1397
حذف ظروف یکبار مصرف در دانشگاه شهید چمران
طرح جایگزینی و استفاده از قاشق و چنگال فلزی به جای پالستیکی از روز شنبه دهم آذرماه جاری در تمام
غذاخوریهای دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا می شود.
به گزارش مهر ،به نقل از دانشگاه شهید چمران اهواز ،با هدف گسترش فرهنگ حفاظت از محیط زیست و رعایت
اصول بهداشتی و زیستمحیطی ،طرح جایگزینی قاشق و چنگالهای استیل به جای یکبار مصرف پالستیکی ،در
غذاخوریهای دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا می شود.
در این طرح  ۱٢هزار قاشق و چنگال استیل و نیز سه دستگاه ماشین ظرفشویی مخصوص شستوشوی آن
خریداری و جایگزین نمونههای یکبار مصرف پالستیکی خواهد شد.
این طرح فرهنگی و بهداشتی از مصوبات کارگروه مدیریت سبز معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه است که با
همکاری «کانون محیط زیست» معاونت فرهنگی و «اداره تغذیه» معاونت دانشجویی اجرا می شود.
طرح جایگزینی و استفاده از قاشق و چنگال فلزی به جای پالستیکی ،از روز شنبه دهم آذرماه جاری در تمام
غذاخوریهای دانشگاه اجرا می شود.

کد خبر  -6745162:تاریخ انتشار  ۰7:آذر 14:۰1 - 1397

برگزاری دورهمی کتابداران در کتابخانه های عمومی اهواز
رئیس اداره کتابخانه های عمومی اهواز از برگزاری دورهمی کتابداران در این کتابخانه خبر داد.
حسین صفری ،رئیس اداره کتابخانه های عمومی اهواز در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران
جوان از اهواز ،گفت :دورهمی کتابداران شامگاه گذشته به میزبانی اداره کتابخانه های اهواز و در فضای کامال
صمیمانه با حضور پرفسور بیگدلی ،عضو هیئت علمی علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران ،حسن
زاده ،عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران ،دکتر فرج پهلو ،دکترکوهی رستمی ،مدیرکل نهاد کتابخانه
های عمومی خوزستان ،پرسنل نهاد کتابخانه ها و دانشجویان این رشته برگزار شد.
وی بیان داشت :در ابتدای جلسه ،حسن زاده خاطراتی از زمان پذیرش خود در این رشته تا تغییر عنوان رشته بیان
و مستنداتی که در زمینه تغییر رشته جمع آوری کرده بود و زیرشاخه های رشته کتابداری که بسیار گسترده شده و
ملزم به تغییرنام شد را عنوان کرد.
صفری تصریح کرد :دانشجویان در این دورهمی از دغدغه های که در زمان تحصیل و در مواجه با اشخاصی که
اطالعی از این رشته و کارایی آن ندارند خاطراتی را تعریف کردند و سواالتی در این خصوص که چرا با وجود اینکه
نام رشته تغییر کرده ولی هنوز به شخصی که متصدی کتابخانه است کتابدار گفته می شود؟ مطرح کردند.

گفتنی است؛ در ادامه این جلسه ،رئیس اداره کتابخانه های عمومی اهواز از خاطرات  ۱۰ساله کاری خود مطالبی را
برای جمع حاضر تعریف کرد و خواستار تداوم اینگونه جلسات دورهمی در این اداره شد.

کد خبر -3767914 :تاریخ انتشار ۰7 :آذر 15:38 - 1397
جهتدهی به نیت افراد متمول برای ایجاد موقوفات جدید
گروه اجتماعی ـ رئیس اداره قرآن اوقاف خوزستان با بیان اینکه ما میتوانیم به نیت افراد متمول برای ایجاد
موقوفات جدید بر حسب نیاز جامعه جهت دهیم ،گفت :یکسری کمبودها وجود دارد که دولتها امکان و
فرصت توجه به آنها را ندارند که ما میتوانیم این کمبودهای اقتصادی ،سیاسی و ...را با ایجاد موقوفات
اصالح کنیم.
ضرورت جهتدهی به نیت افراد متمول برای ایجاد موقوفات جدید
به گزارش ایکنا از خوزستان ،حجتاالسالم حمید شویعنژاد ،رئیس اداره قرآن ادارهکل اوقاف و امور خیریه
خوزستان در کنفرانس ملی توسعه اجتماعی که امروز 7 ،آذر در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد ،از منظر
اسالمی به مقوله انفاق پرداخت و گفت :خداوند در قرآن کریم به انفاق ،کمک ،توجه به نیازمندان و امور اجتماعی و
عامالمنفعه تأکید بسیار فرموده است .کلمه انفاق به کرات در قرآن آمده و بعد از آن به صدقه ،خمس و زکات اشاره
شده است.
وی با بیان اینکه در دین اسالم در کنار هر مسئله عبادی یک مسئله اقتصادی هم آمده است ،افزود :مصداق این
موضوع ماه رمضان و پرداخت زکات فطریه پس از عمل دینی روزهداری است؛ از این روست که انسان باید با
آگاهی و ثبوت قدم در اجرای طرحهای اقتصادی گام بردارد.
رئیس اداره قرآن ادارهکل اوقاف و امور خیریه خوزستان افزود :مشوقهای بسیاری در احادیث و روایات و قرآن
کریم برای کسانی که به همنوع خودشان توجه دارند آمده است« .لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتّى تُنْفِقُوا مِمّا تُحِبُّونَ وَما تُنْفِقُوا
مِنْ شَىْءٍ فَإِنَّ اللّه بِهِ عَلِیمٌ؛ هرگز نایل نمىشوید به برّ و احسان و تفضّل الهى تا اینکه انفاق و بذل کنید از چیزهایى
که دوست مىدارید و عالقهمند هستید به آنها و آنچه انفاق مىکنید پس خداوند داناست به آن و از بین نمىرود و
به جزاى آن مىرسید(.آیه  /۹٢سوره آل عمران) از بهترین و ماندگارترین انفاقها در اسالم وقف است که عمل
خیری است و حتی دیگر ادیان الهی هم بر آن تأکید دارند.
وی بیان کرد :دیده میشود که مؤسسات دانشگاهی و پژوهشی در کشورهای خارجی وقف عام هستند .مصادیق
زیادی از وقف به اقتضای نیاز زمان در استان و کشورمان هم به ثبت رسیده از جمله در شوشتر مسجدی حدود
 ۱٢۰۰سال پیش ساخته شده و همواره میزبان مراسم مذهبی بوده و هست؛ از لحاظ فرامین اسالمی افرادی که در
ساخت این مسجد شرکت کردهاند تا االن ثواب میبرند .موقوفه نظامالسلطنه هم از جمله موقوفات منفعتی است
که درآمد حاصل از آن بنابر نیت واقف صرف بیماران در بیمارستانها ،ساخت پل ،جاده ،مخارج دانشآموزان یتیم
بیبضاعت میشود.

شویعنژاد گفت :ما میتوانیم به نیت افراد متمول برای ایجاد موقوفات جدید بر حسب نیاز جامعه جهت دهیم.
یکسری کمبودها وجود دارد که دولتها امکان و فرصت توجه به آنها را ندارند که ما میتوانیم این کمبودهای
اقتصادی ،سیاسی و ...را با ایجاد موقوفات اصالح کنیم.

تاریخ انتشار  :پنجشنبه  8آذر  1397ساعت  -13:35کد مطلب268752 :
مدیرکل بنیاد خوزستان:
خدمت به فرزندان شاهد ،همانند خدمت به شهید است
با حضور معاون استاندار خوزستان ،جلسه ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه شهید چمران اهواز در نیمسال نخست
 97/9۸برگزار شد.

با حضور معاون استاندار خوزستان ،جلسه ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه شهید چمران اهواز در نیمسال نخست
 ۹7/۹۸برگزار شد.
جلسه ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه شهید چمران اهواز روز چهارشنبه  7آذرماه 1397با حضور دکتر حسین زاده
معاون سیاسی استاندار ،ذراتی مشاور امور ایثارگران استاندار ،فرجیان مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران
خوزستان ،خواجه رییس دانشگاه شهید چمران اهواز ،مرتضوی مدیر کل ستاد شاهد دانشگاه ،مرعشی رئیس اداره
آموزش بنیاد شهید استان ،قهفرخی رییس بنیادمنطقه  ٢اهواز ،خضوعی معاون فرهنگی و رحمانبان مسئول آموزش
بنیاد شهید منطقه  ٢اهواز ،و نمایندگان امور ایثارگران دانشگاههای دولتی منطقه ۱۰خوزستان برگزار شد.
در این جلسه دکتر خواجه رییس دانشگاه شهید چمران ضمن قدردانی از زحمات اعضاء ستاد در جهت ارتقاء
سطح تحصیل ی و آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر ،اظهار امیدواری کرد که عملکرد مجموعه اعضاء ستاد
پیشرفت علمی و اجتماعی دانشجویان شاهد را موجب شود.
در ادامه آقای فرجیان مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان نیز با گرامیداشت  4آذرماه یادآور طوالنی
ترین بمباران شهر اندیمشک در دوران دفاع مقدس گفت:این روز به حقیقت روز مقاومت مردانه و مظلومانه
اندیمشک است و باید گرامی داشته شود.
وی افزود  :خدمت به فرزندان شاهد همانند خدمت به شهید است لذا واالترین رسالت ستاد شاهد فراهم ساختن
فضایی مملو از شور و شوق برای خدمت به این عزیزان است .مهندس فرجیان در ادامه با اشاره به فرا رسیدن
چهلمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی از انتخاب و معرفی چهل شهید نخبه علمی و چهل دانشجوی شاهد نخبه
خبر داد .
سپس آقای دکتر حسین زاده معاون سیاسی استاندار نیز اظهار داشت :برای ارتقای شاخصهای علمی و تحصیلی
د انشجویان نیاز به فعالیت بیشتری است که امیدوارم با تالش و کوشش ستاد محقق شوند .
وی با قدردانی از زحمات و تالشهای بعمل آمده و تاکید بر اهمیت و ارزش های معنوی و علمی این اقدامات ،وعده
همکاری و مساعدت الزم را داد.
در ادامه این نشست آقای مرتضوی مدیر کل امور شاهد و ایثارگر دانشگاه نیز ضمن ارائه گزارشی از عملکرد ستاد
شاهد و ایثارگر ،تقاضای همکاری و مشارکت الزم را نمود .طرح مسائل و مشکالت دانشجویان شاهد و ایثارگر
توسط نمایندگان ستاد شاهد منطقه  ۱۰استان بخش پایانی این نشست بود .

کد خبر  - 727372:تاریخ انتشار  ۰9 - ۰8:29:آذر 1397
طرفی در گفتگو با دانشجو:
بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران در کنار کارگران معترض نیشکر و فوالد خواهد بود
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران همچنان تا
پیگیری و حل ریشهای مشکالت در کتار کارگران معترض کارخانه های نیشکر هفت تپه و گروه فوالد خواهد
بود.
مهدی طرفی ،مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری
دانشجو در خصوص آخرین وضعیت کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه گفت :همانگونه که قبال نیز اعالم کرده ایم
تشکل ما در حال پیگیری موضوع است و در همین راستا قصد داریم جلسهای با حضور مسئوالن استانی و نماینده
کارگران معترض و برخی اساتید صاحب نظر دانشگاه برگزار کنیم.
وی افزود :به دلیل اینکه مسئولین استانی این هفته در کمیسیون های مجلس شورای اسالمی برنامههای فشردهای
داشتند و نتوانستند در دانشگاه حضور یابند ،این جلسه این هفته برگزار نشد؛ اما طی هفته آینده قطعا این جلسه
برگزار خواهد شد .هنوز تاریخ قطعی آن مشخص نیست.
طرفی اضافه کرد :کارگران نیشکر هفت تپه همچنان معترض هستند .با وجود اینکه یکسری از مطالبات آنان
برآورده شده ،اما پیگیر حل ریشهای این مشکل هستند و ما نیز تا جایی که بتوانیم پیگیریهای الزم را انجام
خواهیم داد.
وی ادامه داد :البته کارگران گروه فوالد نیز چنین مطالباتی دارند؛ چون چند ماه حقوق آنان پرداخت نشده بود،
دست به اعتراض زدند و مجددا حقوقشان پرداخت شد ،اما این کارگران نیز همچون کارگران نیشکر هفت تپه
خواستار حل ریشه ای مشکلشان هستند و بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز نیز در کنار آنها خواهد
بود.
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز با تاکید بر اینکه هدف ما از برگزاری این جلسه و برنامه
علمی حل ریشهای مشکالت کارگران است ،بیان داشت :می خواهیم مشکالت ریشهای حل شوند و دنبال این
نیستیم که با کارگران سلفی بگیریم یا بر روی زخم آنان نمک بپاشیم .امیدواریم کارگران در این زمینه همراهی
کنند تا مشکلشان برطرف شود.
وی اظهار داشت :بهتر است مسئولین پیگیر مسائل و مشکالت کارگران هفت تپه و گروه فوالد باشند و دغدغه حل
آن را داشته باشند و کارگران نیز صبر پیشه کنند تا این مشکل مرتفع شود.

