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سه شنبه  ۴دی ۱۲:۱۱:33 - ۱39۷
برگزاری سومین کنفرانس ملی ساالنه اقتصاد ،مدیریت و حسابداری در دانشگاه شهید چمران
پیام خوزستان -ادریس محمودی اظهار کرد :سومین کنفرانس ملی ساالنه اقتصاد ،مدیریت و حسابداری،
سوم بهمنماه در دانشگاه شهید چمران اهواز و با همکاری سازمان صنعت ،معدن و تجارت خوزستان برگزار
میشود .
وی با بیان اینکه آخرین مهلت ارسال مقاالت به این کنفرانس  14دیماه تعیین شده است ،افزود :متقاضیان
شرکت در این کنفرانس باید برای ثبتنام و ارسال مقاالت خود به سایت کنفرانس به نشانی www.ncss.ir
مراجعه کنند .تا هفته گذشته بیش از  100مقاله در دبیرخانه کنفرانس دریافت شده است که البته همه مقاالت
تایید نمیشوند .
دبیر اجرایی سومین کنفرانس ملی ساالنه اقتصاد ،مدیریت و حسابداری درخصوص محورهای این کنفرانس
تصریح کرد :اقت صاد غیررسمی در ایران ،برآورد شاخص بررسی علل و آثار آن بر اقتصاد ایران ،اخالق در
حسابداری ،حسابداری انتقادی و حسابداری مسئولیتهای اجتماعی و مدیریت تکنولوژی ،تحقیق و توسعه سه
محور این کنفرانس هستند .
محمودی درباره هدف برگزاری این کنفرانس گفت :هدف از کنفرانسهایی که برگزار میشود تالش برای ارائه
دستاوردهای جدید علمی در حوزههای مختلف است .در علوم انسانی ،اقتصاد ،مدیریت و حسابداری از رشتههای
پرکاربرد هستند ،هدف اصلی این است که با توجه به مباحث علمی و مباحث روز موجود در حوزه علوم اقتصادی و
مدیریتی ،دیدگاههای علمی به طور خالصه و به صورت کار پژوهشی ارائه شوند تا از این طریق فضای کسب و کار
و تا حدی دستگاههای اجرایی ارتقا پیدا کنند .
وی افزود :برگزاری اینگونه کنفرانسها موجب تبادل دیدگاهها و تئوریهای جدید میشود .با توجه به مشکالت
موجود در سطح کشور و خوزستان امیدواریم این پژوهشها روزنههایی را برای پیدا کردن راه حل این مشکالت و
شیوههای مناسب تصمیم سازی ایجاد کنند .

خوز نیوز  ۰۲ -دی  -۱۰:۰۸ - ۱39۷کد خبر -۱۷5۷99:
برگزاری سمینار پژوهشی ارائه توانمندی های شرکت فوالد اکسین خوزستان در تولید ورق های فوالدی مقاوم به
سایش
سمینار پژوهشی ارائه توانمندی های شرکت در تولید ورق های فوالدی مقاوم به سایش به مناسبت هفته
پژوهش و فناوری در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد اکسین خوزستان مراسم گرامیداشت هفته پژوهش از تاریخ  ۲4لغایت ۲۸
آذر در استان خوزستان در حال برگزاری می باشد.
بر اساس تصمیم گیری کارگروه آموزش ،پژوهش و فناوری استان ،متولی برگزاری مراسم هفته پژوهش دانشگاه
شهید چمران اهواز بوده و همواره این هفته فرصت مناسبی برای ارائه ی دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان و
بررسی چالش های فراروی پژوهش می باشد.
در این راستا واحد تحقیق و توسعه شرکت فوالد اکسین با همکاری واحدهای تولید و متالورژی و روش های تولید،
اقدام به برگزاری سمیناری پژوهشی به منظور ارائه دستاوردهای علمی در تولید ورق های فوالدی مقاوم به سایش
در دانشگاه شهید چمران اهواز نمود که مورد استقبال صنعتگران ،اساتید و دانشجویان قرار گرفت.

تاریخ انتشار  :یکشنبه  ۲دی  ۱39۷ساعت ۱۱:39
در نشست رونمایی از کتاب مطرح شد؛
زندگی سیب؛ استعاره مفهومی شعرهای «در این چهار فصل پاییزی»
داوود پورمظفر استاد ادبیات دانشگاه شهید چمران اهواز در نشست نقد و بررسی کتاب «در این چهار فصل
پاییزی» ،استعاره مفهومیِ شعرهای این مجموعه را زندگی سیب دانست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در خوزستان ،آئین رونمایی از مجموعه شعر جدید منوچهر جوکار با
عنوان «در این چهار فصل پاییزی» با حضور استادان ادبیات ،شاعران و جمعی از دانشجویان در تاالر قیصر امینپور دانشگاه
شهید چمران اهواز برگزار شد.

علی قاسمیپور رئیس انجمن نقد ادبی خوزستان در سخنانی در این مراسم ،گفت :کتاب «در این چهار فصل
پاییزی» بافت زبانی دخل و تصرف در محور همنشینی زبان ایجاد کرده و واژگان انتخابی شاعر ،حاصل تجربه،
دانش باالی او ،خواندن متنها و ترکیبات زبانی وسیع است که در مجموع ،خوش نشستهاند.
وی افزود :نگاه توصیفی منتقد به اثر و تاثیر بر آفرینش ادبی ،زمانی تاثیرگذار است که شاعر در چاپ بعدی ،نقد و
نظر را اعمال کند.
قاسمیپور گفت :بیش از  9۸درصد شاعران از پاییز صحبت میکنند اما در این کتاب پاییز ،جلوه دیگری یافته و
شاعر به دنبال باران و بهار است .وجوه برجسته دیگر در این ابیات ،نوعی غم غربت است که شاعر با مخاطب به
راحتی میتواند همذات پنداری کند.
قاسم آهنین جان یکی از شاعران خوزستانی هم در این مراسم با نگاهی به کتاب «در این چهار فصل پاییزی»
گفت :به شعر نباید به مثابه تماشگر فوتبال نگاه کنیم که فقط تعصب عناوین را داشته باشیم بلکه تمام جوانب
شعری باید در نظر گرفته شود .کتاب آقای جوکار یک کتاب شعر خوب است با عمده ابزار شاعری زبان که در
دیگر اشعار امروزی زبان سالم کمتر به چشم میخورد.
این شاعر ادامه داد :زبان نیاز به تجربه ،استمرار و تربیت ذهنی دارد و پیمودن این مسیر قطعاً فرایند مستمری را
میطلبد .در شعر جوکار ترکیب شعر مدرن و شعر نو است و من ،بهشخصه به این گونه شعری عشق میورزم.
داوود پورمظفر عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز هم در این مراسم گفت :شاعر در «در این چهار فصل
پاییزی» از استعاره های مفهومی استفاده کرده که با نگاه سازمان یافته مبدا و مقصد قابلیت انطباق دارند.

وی افزود :استعاره مفهومی نشان میدهد که استعارهها در خارج از ادبیات ،ساری هستند و در زندگی روزمره
کاربرد زیادی دارند .استعاره مفهومی این کتاب ،استعاره زندگی سیب است و این در شعر دکتر جوکار ،بسامد دارد؛
قلمرو مبدا ،سیب زندگی است که نسبت به سیب جنبه انتزاعیتر دارد.

داوود رضا کاظمی دیگر عضو هئیت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز هم در سخنانی گفت :در کتاب شعر «عشق
روبهروی من است » ذهن و زبان استاد جوکار به بوطیقای مدرن تعلق دارد که به سمت سنت رفته اما در کتاب «در
این چهار فصل پاییزی» نوگرایی بیشتر به چشم میخورد.

استا د ادبیات دانشگاه شهید چمران ،اندیشه قالب درذهن جوکار را خود زندگی دانسته و تصریح میکند :این کتاب
دارای سه ضلع است که ضلع اول مردم و سرودههای اجتماعی ،ضلع دوم عشق و مهربانی و ضلع سوم دربرگیرنده
طبیعت و سنتها است.

کاظمی گفت :دغدغههای یک استاد دانشگاه به روشنی در شعر آشکار است که شاعر با سواد آکادمیک در سطح
زبانی ،به شاخصترین ویژگی کتاب مردم گرایی پرداخته است.

در پایان مراسم فردین کوراوند رئیس انجمن قلم شهرزاد هم در سخنانی گفت :در این کتاب اشعار ،تلفیقی از
فرمها ،قالبها و مضمونهای تازه است .استفاده از ظرفیت شاعرانه کتاب چهار فصل به شکل چشم گیری عینی
بود که در کتاب داستان این نویسنده هم دیده میشد و بعضی اشعار هم چون داستانهای مینی مال هستند ،سلیقه
ادبی شاعر را مشخص میکنند.

یادآوری میشود ،منوچهر جوکار پیش از این مجموعه شعر «اینک عشق روبهروی من است» شامل گزیدهای از
شعرهایش در سال  1۳۸9و مجموعه داستان «مثل بیشتر وقتها» شامل داستانهای کوتاه در  1۳۶صفحه را از
طریق انتشارات راه معاصر منتشر کرده است .

یکشنبه  ۲ /دی -۱3:۲۶ / ۱39۷کدخبر9۷۱۰۰۲۰۰۸9۱ :
مدیر مرکز مطالعات و تحقیقات کاربردی پدافند غیرعامل دانشگاه شهید چمران:
هر چند سال یکبار باید انتظار وقوع زلزلههای  ۶تا  7ریشتری را داشت
مدیر مرکز مطالعات و تحقیقات کاربردی پدافند غیرعامل دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :اکنون در دوره
زمانی پرلرزهای قرار داریم و با توجه به ویژگیهای جغرافیایی کشور ،همه کارشناسان بر این باوراند که هر
چند سال یکبار باید انتظار وقوع زلزلههایی با قدرت  6تا  7ریشتر را داشت.
مصطفی محمدیدهچشمه در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :ایران کشور زلزلهخیزی است و به لحاظ علمی اثبات
شده است گسلهای شمال غرب تا جنوب شرق کشور به عنوان مهمترین و فعالترین گسلهای ایران و کانون
زلزله کشور هستند .همچنین در فالت مرکزی گسلهای فعال و نیمه فعال وجود دارند ،در نتیجه از اینکه کشور ما
خطرپذیر است ،هیچ شک و تردیدی وجود ندارد.
بیش از  50درصد زلزلههای سال گذشته کشور در امتداد گسل جوان زاگرس بودند

وی ادامه داد :در استان خوزستان نیز گسل جوان زاگرس وجود دارد که به عنوان گسل اصلی و پرلرزه کشور
شناخته می شود ،گسلی که از شمال غربی تا جنوب کشور ادامه دارد و استانهایی که روی این گسل قرار دارند،
آسیب پذیراند .از این گسل به عنوان کانون زلزلههای کشور یاد میشود .بیش از  50تا  ۶0درصد زلزلههای کشور
که سال گذشته اتفاق افتادند ،در امتداد گسل جوان زاگرس بودند.
مدیر مرکز مطالعات و تحقیقات کاربردی پدافند غیرعامل دانشگاه شهید چمران اهواز درخصوص اینکه خوزستان
در آبان ماه سال جاری یکی از پرلرزهترین استانهای کشور بوده است ،بیان کرد :لرزهها و ناآرامیهای چندماه
اخیر استان خوزستان نیز متاثر از گسل جوان زاگرس است .چند گسل فرعی نیز وجود دارد که در کنار هم متاثر از
گسل اهواز ،دزفول ،شوشتر ،اللی و گسل های ریز و درشت ،استان خوزستان را به عنوان استان پرلرزه و فعال در
چند ماه اخیر ،بهویژه از آبان ماه سال  9۶و زلزله کرمانشاه معرفی کرده است.
باید هر چند سال یکبار انتظار وقوع زلزلههای  ۶تا  7ریشتری را داشت
محمدیدهچشمه گفت :باید این واقعیت را پذیرفت که در دوره زمانی پرلرزهای قرار داریم .با توجه به ویژگیهای
جغرافیای ی کشور ،همه کارشناسان بر این باوراند که هر چند سال یکبار باید انتظار وقوع زلزلههایی با قدرت  ۶تا 7
ریشتر را داشت .خوشبختانه در چند سال اخیر شاهد آزاد شدن خفیف انرژی هستیم و این انرژی به صورت
تدریجی خارج شده در نتیجه ،اثر تخریبی کمتری دارد؛ به این معنی که انرژی ناشی از زلزله به صورت تدریجی
تبدیل به زلزلههای خفیف شده و باعث می شود انرژی به صورت تدریجی آزاد شود و از یک زلزله شدید جلوگیری
کند.

استادیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز عنوان کرد :در استان خوزستان با سه
سطح از خطرپذیری مواجه هستیم؛ شهرستانهای دزفول ،دهدز ،رامهرمز ،شوشتر و مسجدسلیمان در خطرپذیری
باالیی قرار دارند ،شهرهای اهواز ،حمیدیه ،رامشیر ،شوش و مالثانی در معرض خطر متوسط و شهرهای آبادان،
بندرامام خمینی ،سربندر ،شادگان و خرمشهر در معرض خطر کمتر زلزله قرار دارند .چند ماه اخیر شاهد
پرلرزهبودن هویزه بودیم که بزرگترین زمین لرزه به ترتیب  ۳.0، ۳.۳، ۳.4و  ۲.9ریشتر بود ،در حالی که شهر
هویزه در خطرپذیری متوسط قرار دارد ،بنابراین نمیتوان نظر قاطعی درباره زمین لرزه داد.
نظریهای درباره زلزلههای اخیر خوزستان

وی ادامه داد :اینکه استان خوزستان سال گذشته یکی از پرلرزهترین استانها بوده است ،اتفاق عجیبی نیست و
در بقیه استانهای کشور نیز شاهد زمین لرزه بودهایم .در نتیجه این موضوع نشاندهنده زلزلهخیزی تمام کشور
است .درخصوص زلزلههای اخیر استان خوزستان نظریهای وجود دارد که بر مبنای آن انتقال بین حوزهای لرزشها
است .یعنی زلزله از استان کرمانشاه به خوزستان و از خوزستان به فارس و از فارس به کرمان منتقل میشود.
شروع لرزهخیزی گسترده در کل کشور همزمان با زلزله کرمانشاه بوده است
محمدیدهچشمه گفت :شروع لرزهخیزی گسترده در کل کشور از آبان  9۶و همزمان با زلزله کرمانشاه بوده است
اما دلیل اصلی این زمین لرزهها ،زلزله کرمانشاه نیست .به عنوان مثال گفته میشود دلیل لرزشهای اخیر شهر
هویزه ،وجود گسل نهان است اما هنوز به طور قطع نمیتوان دلیل اصلی آن را وجود گسل نهان دانست و ممکن
است اثر را ندگی گسل اهواز باشد .با توجه به موقعیت جغرافیایی استان ،شناخت گسل سختتر است و نیاز است
که مطالعات بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

در کشور استراتژی موثر برای مدیریت بحران زلزله وجود ندارد

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز بیان کرد :متاسفانه ،علیرغم خطرپذیری کشور هنوز استراتژی و
راهکار موثر برای مدیریت بحران وجود ندارد .در مرحله اول یعنی شناخت مخاطرات ،از ابتداییترین مراحل
مدیریت بحران است .واقعیت این است که در مرحله شناخت مخاطرات هنوز مشکل وجود دارد .در کشورهای
جنوب شرق آسیا اقداماتی از جمله مقاومسازی انجام میدهند تا زلزله اثرات کمتری داشته باشد .کشور ما نیز باید
در این مسیر حرکت کند و شهرها و روستاها را در مقابل زلزله مقاومسازی و تابآور کنیم.

زیرساختهای خوزستان در مقابل مخاطرات بسیار خطرپذیرند
وی اظهار کرد :متاسفانه زیرساختها و شریانهای حیاتی استان خوزستان در مقابل مخاطرات بسیار خطرپذیرند.
به عنوان مثال اتفاقات بهمنماه سال  95در قالب برهم کنش زیرساختی که قطعی آب و برق را در پی داشت،

نشاندهنده این است که استان خوزستان تابآور نیست و نیاز است که در این حوزه بیشتر کار شود .از جمله
اقدامات ،فرهنگسازی است .رسانهها نیز باید در ارتباط با مخاطرات از جمله زلزله ،اطالعرسانی کنند.
لزوم تجهیز شهرستانها به دستگاه لرزهنگار

محمدیدهچشمه عنوان کرد :نیاز است که شهرستانها به دستگاه لرزهنگار مجهز شوند .همچنین استان نیاز به
طرح جامعپذیری در برابر زلزله دارد تا بتوانیم از سطح خطرپذیری استان در برابر زلزله مطلع شویم .متاسفانه
به ایمنی در ساخت و ساز توجه نمیشود و بسیاری از طرحها بدون پیوست ایمنی انجام میشوند که باید به این
مساله مهم توجه شود .همچنین در رویکردهای کالن مدیریتی به فرهنگ پیشگیری توجه کافی نمیشود که
سازمانها باید به طور جدی به آن بپردازند.

وی گفت :استان خوزستان از نظر زیرساختی وضعیت غیرمقاوم دارد ،در نتیجه باید به طور اساسی به مدیریت
جامع خطرپذیری استان فکر کرد و طرح جامع و تفصیلی لرزهای استان خوزستان در مقیاس شهرها و روستاها
تهیه شود.

الزم ب ذکر است خبر فوق در خبرگزاری خوز نیوز هور نیوز منعکس شده است.

تاریخ انتشار  ۰۱ :دی  -۰9:۰۶ - ۱39۷کد خبر۸۸۲5۷۱ :

برگزاری سمینار پژوهشی ارائه توانمندیهای شرکت فوالد اکسین خوزستان در تولید ورقهای فوالدی مقاوم به
سایش
سمینار پژوهشی ارائه توانمندیهای شرکت در تولید ورقهای فوالدی مقاوم به سایش به مناسبت هفته
پژوهش و فناوری در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار گردید

به گزارش شمانیوز :مراسم گرامیداشت هفته پژوهش از تاریخ  ۲4لغایت  ۲۸آذر در استان خوزستان در حال
برگزاری میباشد.

بر اساس تصمیم گیری کارگروه آموزش ،پژوهش و فناوری استان ،متولی برگزاری مراسم هفته پژوهش دانشگاه
شهید چمران اهواز بوده و همواره این هفته فرصت مناسبی برای ارائهی دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان و
بررسی چالشهای فراروی پژوهش میباشد.

در این راستا واحد تحقیق و توسعه شرکت فوالد اکسین با همکاری واحدهای تولید و متالورژی و روشهای تولید،
اقدام به برگزاری سمیناری پژوهشی به منظور ارائه دستاوردهای علمی در تولید ورقهای فوالدی مقاوم به سایش
در دانشگاه شهید چمران اهواز نمود که مورد استقبال صنعتگران ،اساتید و دانشجویان قرار گرفت.

سه شنبه  ۴دی ماه -۰۶:33 - ۱39۷ ،کد خبر 5-۱۱۷۶-9۷۱۰ :

برگزاری سومین کنفرانس ملی ساالنه اقتصاد ،مدیریت و حسابداری در دانشگاه شهید چمران
دبیر اجرایی سومین کنفرانس ملی ساالنه اقتصاد ،مدیریت و حسابداری از ارسال بیش از  100مقاله به این
کنفرانس خبر داد.
ادریس محمودی در گفتگو با ایسنا  -منطقه خوزستان اظهار کرد :سومین کنفرانس ملی ساالنه اقتصاد ،مدیریت
و حسابداری ،سوم بهمنماه در دانشگاه شهید چمران اهواز و با همکاری سازمان صنعت ،معدن و تجارت
خوزستان برگزار میشود.
وی با بیان اینکه آخرین مهلت ارسال مقاالت به این کنفرانس  14دیماه تعیین شده است ،افزود :متقاضیان
شرکت در این کنفرانس باید برای ثبتنام و ارسال مقاالت خود به سایت کنفرانس به نشانی www.ncss.ir
مراجعه کنند .تا هفته گذشته بیش از  100مقاله در دبیرخانه کنفرانس دریافت شده است که البته همه مقاالت
تایید نمیشوند.
دبیر اجرایی سومین کنفرانس ملی ساالنه اقتصاد ،مدیریت و حسابداری درخصوص محورهای این کنفرانس
تصریح کرد :اقتصاد غیررسمی در ایران ،برآورد شاخص بررسی علل و آثار آن بر اقتصاد ایران ،اخالق در
حسابداری ،حسابداری انتقادی و حسابداری مسئولیتهای اجتماعی و مدیریت تکنولوژی ،تحقیق و توسعه سه
محور این کنفرانس هستند.
محمودی درباره هدف برگزاری این کنفرانس گفت :هدف از کنفرانسهایی که برگزار میشود تالش برای ارائه
دستاوردهای جدید علمی در حوزههای مختلف است .در علوم انسانی ،اقتصاد ،مدیریت و حسابداری از رشتههای
پرکاربرد هستند ،هدف اصلی این است که با توجه به مباحث علمی و مباحث روز موجود در حوزه علوم اقتصادی و
مدیریتی ،دیدگاههای علمی به طور خالصه و به صورت کار پژوهشی ارائه شوند تا از این طریق فضای کسب و کار
و تا حدی دستگاههای اجرایی ارتقا پیدا کنند.
وی افزود :برگزاری اینگونه کنفرانسها موجب تبادل دیدگاهها و تئوریهای جدید میشود .با توجه به مشکالت
موجود در سطح کشور و خوزستان امیدواریم این پژوهشها روزنههایی را برای پیدا کردن راه حل این مشکالت و
شیوههای مناسب تصمیم سازی ایجاد کنند.

چهارشنبه  5دی ماه -۱5:33 - ۱39۷ ،کد خبر -5-۱۶۷۶-9۷۱۰ :
معاون پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز:
توسعه کشور تنها در گرو تحقیقات کاربردی و اقتصاد دانشبنیان محقق میشود
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :هفته پژوهش در سال  97با شعار "پژوهش
هدفمند ،فناوری ارزشآفرین در خدمت تولید ملی" نامگذاری شد و این نامگذای بر این حقیقت تاکید
دارد که توسعه کشور تنها در گرو تحقیقات کاربردی و اقتصاد دانشبنیان محقق میشود.

به گزارش ایسنا  -منطقه خوزستان ،علیرضا حقیقی در آیین اختتامیه هفته پژوهش و فناوری و تجلیل از
پژوهشگران و فناوران برتر سال  97که امروز ،چهارنشبه ( 5دیماه) در استانداری خوزستان برگزار شد ،اظهار
کرد :هفته پژوهش بیش از دو دهه است که در کشور ما با هدف فرهنگسازی در زمینه پژوهش و ارج نهادن به
جایگاه تفکر و تعلق در کشور برگزار میشود .ترویج فرهنگ پژوهش و فناوری در کشور ،معرفی توانمندیهای
پژوهش و فناوری در کشور ،تشویق ،تقویت و ایجاد انگیزه در اعضای هیات علمی و پژوهشگران و فناوران کشور،
از مهمترین اهدافی هستند که در برنامههای امسال دنبال شدند.
وی افزود :هفته پژوهش در سال  97با شعار "پژوهش هدفمند ،فناوری ارزشآفرین در خدمت تولید ملی"
نامگذاری شد .این نامگذای بر این حقیقت تاکید دارد که توسعه کشور تنها در گرو تحقیقات کاربردی و اقتصاد
دانشبنیان محقق میشود .بر این اساس دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی از یک سو و سازمانهای حامی پژوهش از
سوی دیگر الزم است بیش از پیش در جهت همسوسازی و همافزایی ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه ،اهتمام
ورزند.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد :الزم است دانشگاههای استان نیز پژوهشهای
خود را برنامهریزی و سیاستگذاری کنند .مقدمه این کار نیز اصل محدودیتگرایی و هدفمندسازی پژوهشها در
دانشگاه بر اساس محدویت نسبی و توجه به مسئولیتهای دانشگاهها است.
حقیقی گفت :ستاد استانی هفته پژوهش در سه دبیرخانه شامل دبیرخانه علمی هفته پژوهش که دانشگاه شهید
چمران اهواز است ،دبیرخانه نمایشگاه و فنبازار که پارک علم و فناوری استان است و دبیرخانه اجرایی پژوهش
که سازمان برنامه و بودجه استان است ،فعالیت کرده است .امسال به دلیل تداخلی که در برنامهها پیش میآمد،
نمایشگاه استانی هفته پژوهش را از  10تا  1۳آذرماه در نمایشگاه بینالمللی اهواز برگزار کردیم .ارزیابی ما از
نمایشگاه امسال نشان داد که در مجموع استقبال خانوادهها و دانشآموزان از نمایشگاه بسیار خوب بود.

وی تصریح کرد :هفته پژوهش از  ۲4تا  ۲۸آذرماه در سراسر کشور برگزار شد .روز شنبه ۲4 ،آذرماه روز پژوهش،
فناوری مدرسه و دانشگاه ،یکشنبه ۲5 ،آذر ،روز پژوهش ،فناوری و رسانه ،روز دوشنبه ۲۶ ،آذر روز پژوهش،
فناوری و چالشهای ملی ،سهشنبه ۲7 ،آذر روز پژوهش ،فناوری ،علوم انسانی و هنر و روز چهارشنبه ۲۸ ،آذرماه
روز پژوهش ،فناوری و مسئولیتهای اجتماعی دانشگاهها و پژوهش ،فناوری و فناوری بینالمللی نامگذاری شد.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :در تجلیل از پژوهشگران برتر کشور طرح متههای
حفاری که توسط سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان برای شرکت مناطق نفت خیز جنوب در حال رخ دادن است،
جزو طرحهای برتر فناور کشور معرفی شده است.
حقیقی افزود :انتخاب و تجلیل از برگزیدگان حوزه پژوهش و فناوری از مهمترین برنامههای ما است که از چند
سال گذشته تاکنون ،دانشگاه شهید چمران به عنوان دانشگاه مادر ،این کار را انجام داده است .کمیته علمی
شاخصهای مختلفی را تعریف کرد و امسال با توجه به این شاخصها ،الزم است که پژوهشگران کاندیدا حتما
امتیازات بخش خود را کسب نمایند .شاخصهای حداقلی نیز در نظر گرفته بودیم که بر اساس این شاخصها،
الزاما ظرفیتها پر نمیشوند و به همین دلیل در شاخصها ممکن است دو نفر انتخاب شده باشند و در برخی
بخشها نیز ممکن است کسی انتخاب نشده باشد.
وی تصریح کرد :مقرر شد هر یک از دانشگاهها ،مراکز آموزش عالی و دستگاههای اجرایی استان در هر یک از
محورهای هفتگانه علوم پایه ،کشاورزی و مناطع طبیعی ،دامپزشکی ،فنی و مهندسی ،علوم انسانی و هنر و علوم
پزشکی حداکثر یک پژوهشگر را که در پنج سال منتهی به سال جاری به عنوان پژوهشگر برتر استانی انتخاب
نشده باشند ،جهت بررسی به ستاد استانی هفته پژوهش معرفی کنند.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :در مجموع  1۶پرونده از دانشگاهها 5 ،پرونده از مراکز
تحقیقاتی ۲۲ ،پرونده از سازمانها 11 ،پرونده مرتبط با دانشجویان تحصیالت تکمیلی ۳ ،پرونده مربوط به
انجمنهای علمی ۲ ،پرونده مربوط به نشریه علمی و  4پرونده مرتبط با شرکتهای فناور به دست ما رسید .این
پروندهها در کمیته تخصصی بررسی شدند و پس از بحث و بررسی از بین پروندههای دریافت شده ۲1 ،نفر
انتخاب شدند که به همراه سه پرونده منتخب علوم پزشکی و  ۶نفر منتخب ادارهکل آموزش و پرورش در مجموع
امروز  ۳0نفر از پژوهشگران مورد تجلیل و قدردانی قرار گرفتند.

شوشان
توسعه کشور تنها با اقتصاد دانشبنیان محقق میشود
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :هفته پژوهش در سال  97با شعار "پژوهش
هدفمند ،فناوری ارزشآفرین در خدمت تولید ملی" نامگذاری شد.
علیرضا حقیقی در آیین اختتامیه هفته پژوهش و فناوری و تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر سال  97که امروز،
چهارنشبه ( 5دیماه) در استانداری خوزستان برگزار شد ،اظهار کرد :هفته پژوهش بیش از دو دهه است که در
کشور ما با هدف فرهنگ سازی در زمینه پژوهش و ارج نهادن به جایگاه تفکر و تعلق در کشور برگزار میشود.
ترویج فرهنگ پژوهش و فناوری در کشور ،معرفی توانمندیهای پژوهش و فناوری در کشور ،تشویق ،تقویت و
ایجاد انگیزه در اعضای هیات علمی و پژوهشگران و فناوران کشور ،از مهمترین اهدافی هستند که در برنامههای
امسال دنبال شدند.
وی افزود :هفته پژوهش در سال  97با شعار "پژوهش هدفمند ،فناوری ارزشآفرین در خدمت تولید ملی"
نامگذاری شد .این نامگذای بر این حقیقت تاکید دارد که توسعه کشور تنها در گرو تحقیقات کاربردی و اقتصاد
دانشبنیان محقق میشود .بر این اساس دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی از یک سو و سازمانهای حامی پژوهش از
سوی دیگر الزم است بیش از پیش در جهت همسوسازی و همافزایی ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه ،اهتمام
ورزند.
م عاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد :الزم است دانشگاههای استان نیز پژوهشهای
خود را برنامهریزی و سیاستگذاری کنند .مقدمه این کار نیز اصل محدودیتگرایی و هدفمندسازی پژوهشها در
دانشگاه بر اساس محدویت نسبی و توجه به مسئولیتهای دانشگاهها است.
حقیقی گفت :ستاد استانی هفته پژوهش در سه دبیرخانه شامل دبیرخانه علمی هفته پژوهش که دانشگاه شهید
چمران اهواز است ،دبیرخانه نمایشگاه و فنبازار که پارک علم و فناوری استان است و دبیرخانه اجرایی پژوهش
که سازمان برنامه و بودجه استان است ،فعالیت کرده است .امسال به دلیل تداخلی که در برنامهها پیش میآمد،
نمایشگاه استانی هفته پژوهش را از  10تا  1۳آذرماه در نمایشگاه بینالمللی اهواز برگزار کردیم .ارزیابی ما از
نمایشگاه امسال نشان داد که در مجموع استقبال خانوادهها و دانشآموزان از نمایشگاه بسیار خوب بود.
وی تصریح کرد :هفته پژوهش از  ۲4تا  ۲۸آذرماه در سراسر کشور برگزار شد .روز شنبه ۲4 ،آذرماه روز پژوهش،
فناوری مدرسه و دانشگاه ،یکشنبه ۲5 ،آذر ،روز پژوهش ،فناوری و رسانه ،روز دوشنبه ۲۶ ،آذر روز پژوهش،
فناوری و چالشهای ملی ،سهشنبه ۲7 ،آذر روز پژوهش ،فناوری ،علوم انسانی و هنر و روز چهارشنبه ۲۸ ،آذرماه
روز پژوهش ،فناوری و مسئولیتهای اجتماعی دانشگاهها و پژوهش ،فناوری و فناوری بینالمللی نامگذاری شد.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :در تجلیل از پژوهشگران برتر کشور طرح متههای
حفاری که توسط سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان برای شرکت مناطق نفت خیز جنوب در حال رخ دادن است،
جزو طرحهای برتر فناور کشور معرفی شده است.

حقیقی افزود :انتخاب و تجلیل از برگزیدگان حوزه پژوهش و فناوری از مهمترین برنامههای ما است که از چند
سال گذشته تاکنون ،دانشگاه شهید چمران به عنوان دانشگاه مادر ،این کار را انجام داده است .کمیته علمی
شاخصهای مختلفی را تعریف کرد و امسال با توجه به این شاخصها ،الزم است که پژوهشگران کاندیدا حتما
امتیازات بخش خود را کسب نمایند .شاخصهای حداقلی نیز در نظر گرفته بودیم که بر اساس این شاخصها،
الزاما ظرفیتها پر نمیشوند و به همین دلیل در شاخصها ممکن است دو نفر انتخاب شده باشند و در برخی
بخشها نیز ممکن است کسی انتخاب نشده باشد.
وی تصریح کرد :مقرر شد هر یک از دانشگاهها ،مراکز آموزش عالی و دستگاههای اجرایی استان در هر یک از
محورهای هفتگانه علوم پایه ،کشاورزی و مناطع طبیعی ،دامپزشکی ،فنی و مهندسی ،علوم انسانی و هنر و علوم
پزشکی حداکثر یک پژوهشگر را که در پنج سال منتهی به سال جاری به عنوان پژوهشگر برتر استانی انتخاب
نشده باشند ،جهت بررسی به ستاد استانی هفته پژوهش معرفی کنند.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :در مجموع  1۶پرونده از دانشگاهها 5 ،پرونده از مراکز
تحقیقاتی ۲۲ ،پرونده از سازمانها 11 ،پرونده مرتبط با دانشجویان تحصیالت تکمیلی ۳ ،پرونده مربوط به
انجمنهای علمی ۲ ،پرونده مربوط به نشریه علمی و  4پرونده مرتبط با شرکتهای فناور به دست ما رسید .این
پرونده ها در کمیته تخصصی بررسی شدند و پس از بحث و بررسی از بین پروندههای دریافت شده ۲1 ،نفر
انتخاب شدند که به همراه سه پرونده منتخب علوم پزشکی و  ۶نفر منتخب ادارهکل آموزش و پرورش در مجموع
امروز  ۳0نفر از پژوهشگران مورد تجلیل و قدردانی قرار گرفتند.
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طرفی در گفتگو با دانشجو:
استانی شدن انتخابات مجلس به صالح کشور نیست /مجلس کنونی با تفکرات رضاخانی اداره میشود
مسئول سابق بسیج دانشجویی شهید چمران اهواز گفت :در مجلس کنونی تفکرات رضاخانی ناشی از تفکرات
طاغوتی حاکم بوده و الزم است نوعی بازنگری در انتخاب و یا تایید و رد یکسری از نمایندگان برای دوره
بعد صورت گیرد.

مهدی طرفی ،مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری
دانشجو ،در خصوص استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسالمی گفت :استانی شدن انتخابات برای مجلس
ناکارآمدی که نمایندگانش هیچگونه بدنه رای داخل حوزه انتخابیشان ندارند قطعا نقطه مثبتی محسوب میشود ،اما
باید بررسی شود که چه افرادی دنبال استانی شدن انتخابات هستند.

وی افزود :یکسری از نمایندگان دنبال استانی شدن انتخابات مجلس هستند تا مجددا بتوانند به مجلس بازگردند.
مسلما این نمایندگان در طول دوره حضورشان در مجلس به دلیل نفوذی که داشتند ،توانستند در استان ها،
کانالهای مختلفی را به وجود بیاورند تا بر این اساس بتوانند نیروچینی کنند و در انتخابات بعدی پیروز شوند.

طرفی اضافه کرد :در شرایط فعلی ،استانی شدن انتخابات مجلس به صالح نیست به این خاطر که باعث عدم
رشد نیروهای جوان و بومی در داخل شهرستانها میشود و عالوه بر آن موجب میشود نگاهی که ناشی از درد
مردم باشد به مجلس کمتر شود لذا مناسب نیست که چنین اتفاقی رخ دهد.

وی ادامه داد :مشخص است که چه افرادی دنبال استانی شدن انتخابات مجلس هستند؛ بنابراین توصیه میکنیم،
نمایندگان مجلس با سیاسی کاری آینده کشور را با خطر مواجه نکنند.

مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز ابراز داشت :نمایندگان نباید نظر شخصی خود را در
استانی شدن انتخابات دخالت دهند؛ چرا که تصویب چنین طرح و لوایحی به صالح مملکت نیست.

وی خاطرنشان کرد :بهتر است ،نمایندگان در شرایط کنونی به فکر حل مسائل اقتصادی کشور باشند تا اینکه
یکسری از وزرایی که ممکن است خیلی هم اقتصادی نباشند را استیضاح کنند و یا اینکه چنین طرح و لوایحی را در
مجلس مطرح نمایند و به دنبال کسب خروجی سیاسی و انتخاباتی به نفع خودشان باشند.

طرفی اذعان داشت :مجلس شورای اسالمی مدت هاست از حالت تراز انقالب اسالمی خارج شده و اگر میخواهد
به حالت تراز انقالب بازگردد ،باید به آغوش مردم برگردد.

وی با بیان اینکه با رفتارهای رضاخانی نمیتوان مجلس را اداره کرد ،گفت :در مجلس کنونی تفکرات رضاخانی
ناشی از تفکرات طاغوتی حاکم است.

مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز با تاکید بر اینکه مجلس کنونی به حالت دیکتاتوری
درآمده است ،یادآور شد :وقتی یک کارمند به وظایف قانونی خود عمل میکند و نماینده مجلس اینگونه علیه اش
جبهه میگیرد و بقیه نمایندگان از آن حمایت میکنند ،نشانگر این است که این مجلس تراز انقالب اسالمی نیست
و الزم است نوعی بازنگری در انتخاب و یا تایید و رد یکسری از نمایندگان برای دوره بعدی توسط شورای نگهبان
صورت گیرد تا با صحنههایی مواجه نشویم که باعث تمسخر مسئولین نظام شود.

