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کد خبر  - ۳۷۹۱۹۱۵:تاریخ انتشار  ۰۱:اسفند ۱۳:۱۸ - ۱۳۹۷
اعالم اسامی برگزیدگان بخش شفاهی جشنواره قرآن دانشگاه شهید چمران اهواز
گروه فعالیت های قرآنی ـ اسامی برگزیدگان بخش شفاهی جشنواره قرآن دانشجویان دانشگاه شهید چمران
اهواز اعالم شد.
حمید ساجد ،مسئول فعالیتهای قرآنی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتوگو با ایکنا از خوزستان ،اظهار کرد:
برگزیدگان بخش شفاهی مرحله دانشگاهی سیوچهارمین جشنواره سراسری دانشجویان دختر و پسر این
دانشگاه معرفی شدند.
وی با بیان اینکه دانشجویان در رشتههای تحقیق ،ترتیل ،دعاخوانی و اذان به ترتیب در  ۲۹و  ۳۰بهمنماه به
رقابت پرداختند ،افزود :در رشته تحقیق ویژه پسران محمد طرفی محیسنپور ،علیرضا دهقانی ،دانیال یزدانیراد،
علیاصغر بستانی و وحید کریمی به عنوان برگزیده انتخاب شدند.
ساجد اظهار کرد :همچنین منتخبین رشته ترتیل سجاد کوشکیاصل ،محمد غفورا ،حمزه جلیلی ،رشته دعاخوانی
کاظم میائی ،جواد حمودی و عباس آماری و رشته اذان پیمان امانی و محمدامین زبیدی هستند.
مسئول فعالیت های قرآنی دانشگاه شهید چمران اهواز افزود :معصومه خنافره ،فاطمه خزلی ،فاطمه نعیمزاده ،زینب
برونی و شیما بنیتمیم ،منتخبین رشته قرائت ترتیل هستند.
وی اظهار کرد :در رشته تحقیق لیال دورقی احمدی و کفایت آلبوغبیش و در رشته دعا و مناجاتخوانی فردوس
عبیات ،شمسی نجاتی ورکانی ،مهناز یوسفینژاد ،حسنی عبودی و ابتسام عویلی رتبههای برتر را به دست آوردند.
ساجد بیان کرد ۲۹ :دانشجوی دختر و پسر دانشگاه شهید چمران اهواز به داوری خیریه عچرش ،سنا منبوهی و
حزباوی در بخش دختران و مهدی دغاغله ،قاسم بستانی و مجید سعیداوی در بخش پسران در این مرحله از
جشنواره قرآن شرکت کردند.

کد خبر  - ۷۴۷۹۷۶:تاریخ انتشار  ۰۴ - ۱۳:۴۹:اسفند ۱۳۹۷
به همت بسیج دانشجویی؛
دانشجویان شهید چمران اهواز به اردوی راهیاننور اعزام میشوند
به همت بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز دانشجویان خواهر روزهای  ۹و  ۱۰اسفندماه و
دانشجویان برادر در تاریخ  ۱۶و  ۱۷همین ماه به اردوی راهیان نور اعزام میشوند.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو ،بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز اقدام به برگزاری
اردوی راهیان نور برای دانشجویان خواهر و برادر این دانشگاه کرده است.

این اردو در تاریخهای  ۹و  ۱۰اسفندماه برای خواهران و  ۱۶و  ۱۷اسفندماه برای برادران برگزار میشود.
دانشجویان میتوانند برای ثبت نام به دفاتر بسیج دانشجویی دانشکدههای این دانشگاه مراجعه کنند.
الزم به ذکر است ،اردوی راهیان نور دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز با حضور و سخنرانی علی اکبر رائفی
پور و علیرضا پورمسعود برگزار میشود.

شوشان کد خبر  -۹۵۴۴۶:تاریخ انتشار  ۰۵:اسفند ۱۱:۴۵ - ۱۳۹۷
فراخوان جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شهید چمران منتشر شد
نخستین جشنوار ه نشریات دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز با هدف تبادل تجربیات ،آشنایی دانشجویان
با دستاوردهای روزنامهنگاری در حوزه نشریات دانشجویی و تجلیل از فعاالن این حوزه ،اردیبهشتماه سال
 ۱۳۹۸برگزار میشود.
این جشنواره در دو بخش "آثار" و "نشریات" برگزار میشود .بخش آثار شامل تیتر ،خبر ،گزارش ،مصاحبه،
سرمقاله و یادداشت ،طنز ،طرح و کاریکاتور ،گرافیک و صفحهآرایی ،طرح روی جلد و عکس و بخش "نشریات"
شامل علوم انسانی و هنر ،فنی و مهندسی ،کشاورزی و دامپزشکی ،علوم پایه و تربیت بدنی است.
برپایی چندین کارگاه آموزشی با حضور استادان مجرب در زمینههای حقوق مطبوعات ،گرافیک و صفحهآرایی و
آیین نگارش ،از بخشهای جانبی این جشنواره خواهد بود.
عالقه مندان به شرکت در نخستین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز میتوانند تا ۲5
اسفندماه سال جاری آثار خود را از طریق سامانه این جشنواره به نشانی  http://rasaneh-scu.irبرای شرکت
درجشنواره ارسال کنند .ارسال آثار باید به صورت فایل  PDFباشد .دریافت کلیه آثار نیز صرفا از طریق سامانه
جشنواره صورت میپذیرد.
نشریات شرکتکننده در تمامی بخشهای جشنواره باید مجوز انتشار از کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه را داشته
باشند .همچنین تمام نشریات ارسالی باید قبل از ارسال به جشنواره و در بازه زمانی ابتدای فروردین  ۱۳۹۶تا ۲4
اسفندماه  ۱۳۹۷به چاپ رسیده باشند .دانشجویانی نیز که مایل به شرکت در چند بخش از جشنواره هستند ،الزم
است برای هر بخش یک فرم جداگانه تکمیل کرده و به پیوست اثر ارسال کنند.
نشریات برگزیده و آثار منتخب نخستین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز ،اردیبهشت ماه
سال  ۱۳۹8در قالب غرفههایی به ارائه آثار خود خواهند پرداخت.
الزم به ذکر است خبر فوق در خبرگزاری تابناک و ایسنا منعکس شده است.

کد خبر  -۷۱۸۷۴۵:تاریخ انتشار  ۰۶:اسفند ۱۵:۳۲ - ۱۳۹۷

فراخوان جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شهید چمران منتشر شد

نخستین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز با هدف تبادل تجربیات ،آشنایی دانشجویان
با دستاوردهای روزنامهنگاری در حوزه نشریات دانشجویی و تجلیل از فعاالن این حوزه ،اردیبهشتماه سال
 ۱۳۹۸برگزار میشود .
این جشنواره در دو بخش "آثار" و "نشریات" برگزار میشود .بخش آثار شامل تیتر ،خبر ،گزارش ،مصاحبه،
سرمقاله و یادداشت ،طنز ،طرح و کاریکاتور ،گرافیک و صفحهآرایی ،طرح روی جلد و عکس و بخش "نشریات"
شامل علوم انسانی و هنر ،فنی و مهندسی ،کشاورزی و دامپزشکی ،علوم پایه و تربیت بدنی است.
برپایی چندین کارگاه آموزشی با حضور استادان مجرب در زمینههای حقوق مطبوعات ،گرافیک و صفحهآرایی و
آیین نگارش ،از بخشهای جانبی این جشنواره خواهد بود.
عالقه مندان به شرکت در نخستین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز میتوانند تا ۲5
اسفندماه سال جاری آثار خود را از طریق سامانه این جشنواره به نشانی  http://rasaneh-scu.irبرای شرکت
درجشنواره ارسال کنند .ارسال آثار باید به صورت فایل  PDFباشد .دریافت کلیه آثار نیز صرفا از طریق سامانه
جشنواره صورت میپذیرد.
نشریات شرکتکننده در تمامی بخشهای جشنواره باید مجوز انتشار از کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه را داشته
باشند .همچنین تمام نشریات ارسالی باید قبل از ارسال به جشنواره و در بازه زمانی ابتدای فروردین  ۱۳۹۶تا ۲4
اسفندماه  ۱۳۹۷به چاپ رسیده باشند .دانشجویانی نیز که مایل به شرکت در چند بخش از جشنواره هستند ،الزم
است برای هر بخش یک فرم جداگانه تکمیل کرده و به پیوست اثر ارسال کنند.
نشریات برگزیده و آثار منتخب نخستین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز ،اردیبهشت ماه
سال  ۱۳۹8در قالب غرفههایی به ارائه آثار خود خواهند پرداخت.
الزم به ذکر است خبر فوق در خبرگزاری ایسنا منعکس شده است.

کد خبر  - ۷۴۸۸۱۹:تاریخ انتشار  ۰۷ - ۱۴:۲۱:اسفند ۱۳۹۷
طرفی در گفتگو با دانشجو:
استعفای ظریف بودار است /برخی دولتمردان با تصمیماتی که میگیرند به نفوذی غرب تبدیل میشوند
مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :برخی از دولتمردان با تصمیماتی که
میگیرند ،خواسته یا ناخواسته به نفوذی غرب تبدیل میشوند.
مهدی طرفی ،مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو،
در خصوص استعفای محمدجواد ظریف گفت :بحث استعفای وزیر خارجه ایران باید از دو بعد ملی و بین المللی
مورد بررسی قرار گیرد.
طرفی افزود :مطرح کردن موضوع استعفا توسط شخصیتی بین المللی در فضای مجازی چندان مطلوب نیست؛ البته
این استعفا در شبکهای از دنیای مجازی عنوان شده که متعلق به کشورمان نیست و نباید این موضوع را ندید
گرفت.
مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز اضافه کرد :با وجود چالشهای اساسی که کشورمان
با آن مواجه است و تحریمهایی که با آن درگیر هستیم ،استعفای آقای ظریف ،آن هم به این شکل میتواند باری
منفی برای سیاست خارجه کشورمان به همراه داشته باشد.
طرفی ادامه داد :با توجه به اظهارات اخیر اصالح طلبان و حواشی استعفای وزیر خارجه ایران به نظر میرسد که
این جریان بودار است و این احتمال میرود که سناریویی از قبل برای آن تعریف شده باشد.
وی با اشاره به جریان استعفای قاضی زاده هاشمی گفت :امیدواریم برخی از دولتمردان کشورمان با تصمیماتی که
می گیرند نفوذی غرب نباشند .نفوذی ممکن است که خواسته یا ناخواسته تصمیمی بگیرد که موافق نظر غرب باشد
و از این بابت از وی به عنوان نفوذی غرب یاد شود.

ظریف با کنار کشیدن از مسند قدرت میخواهد برای کشور هزینه ایجاد کند
مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه امیدواریم دولتمردان کشورمان از روی
احساسات تصمیم گیری نکنند و از همه مهمتر تصمیماتشان از پیش برنامه ریزی شده نباشد ،اظهار کرد :آقای
ظریف که از اتوبوس دولت پیاده شدند ،باید این مسئله را در نظر بگیرند که مملکت ما حدود  ۷سال است که با
تصمیم وی در حوزه کشوری و سیاستهای خارجی اداره میشود و وقتی یکباره تصمیم به استفعا میگیرند ،باید در
مقابل پاسخگوی عملکردشان باشند؛ البته امیدواریم آقایانی که در ایام انتخابات صحبتهای مختلفی درباره امور
خارجه کشورمان مطرح میکردند ،بعدها در بوق و کرنا نکنند که آقای ظریف نتوانست کاری کند و از قافله دولت

پیاده شد و کنار کشید .این ها بدانند که اینگونه نبوده و ظریف در این مدت هرکاری که خواست انجام داد و هر
تصمیمی که مابقی دولتمردان نتوانستند در امور خارجه کشور اجرایی کنند را اجرایی کرد؛ با این حال دیگر نیازی
نیست که بعد ها کسی بخواهد با مظلوم نمایی از ایشان دفاع کند و یا از ایشان یک شخصیت بسازد.
طرفی خاطرنشان کرد :آقای ظریف در این مدت تمامی تصمیمات خود را عملی کرده و اکنون که افکار و ایده
هایش برای رهایی از وضعیت کنونی تحریمها و فشارهای وارده به ایران به نتیجهای نرسیده ،تصمیم گرفته که
استفعا دهد و با کنار کشیدن از مسند قدرت میخواهد برای کشور هزینه ایجاد کند.
وی یادآور شد :مسئوالن دولتی بدانند که هر اتفاقی که در کشور رخ دهد ،جریان انقالبی حامی مصلحت کشور
است و حتی اگر افراد باالدستی ظریف هم بخواهند با استعفا ،معاهدات بین المللی مسئله دار را به کشورمان
تحمیل کنند ،جریان انقالبی اجازه فعالیت را به آنها نمیدهد و نمیگذارد که هر سیاستمداری هر تصمیمی را
خواست بگیرد و به ایران اسالمی ضربه بزند.
مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز تاکید کرد :دولتمردان کشورمان آگاه باشند که وظیفه
آن ها خدمت به مردم است و هر زمان که برخالف مصلحت کشور تصمیم گیری کنند ،مردم و انقالبیون مقابل آنها
میایستند و از قدرت برکنارشان میکنند و ظریف هم پیش از اینکه مردم از قدرت برکنارش کنند ،خودش استعفا
داده است.
طرفی اظهار کرد :اینکه استعفای وزیر خارجه ایران به چه دلیل و بر چه اساسی بوده مشخص نیست و قصد
قضاوت آن را نداریم ،اما مسئولین بدانند که اجازه نمیدهیم شخصی خواسته یا ناخواسته عامل نفوذی غرب در
دولت باشد.

کدخبر۱۴:۳۷ -۹۷/۱۲/۰۷ -۷۳۳۲۷۳ :
معاون طرح و توسعه دانشگاه چمران اهواز :
تولید  ۴۰تن کمپوست برای اولین بار در دانشگاه چمران اهواز /لزوم حمایت سرمایه گذار از طرح های دانش
بنیان
معاون طرح و توسعه دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :برای اولین بار در دانشگاه چمران موفق به تولید ۴۰
تن کمپوست در سال از پسماند فضای سبز دانشگاه شدیم که با اجرای گسترده این طرح در مناطق مختلف
شهرداری و فضای سبز میتوان گام مهمی در کاهش هزینه ها و صرفه جویی در منابع مالی آنها برداشت .
به گزارش خبرنگار ایلنا از اهواز ،حمیدرضا غفوری در نشست خبری دومین هفته مدیریت سبز دانشگاه شهید
چمران اهواز که پیش از ظهر امروز ،سه شنبه  ۷اسفند ماه در سالن معاونت فرهنگی این دانشگاه برگزار شد،
اظهار کرد ۳ :سال پیش تفاهم نامه ای بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت علوم تحقیقات و
فناور ی منعقد شد که طی آن وزارت علوم و دانشگاه های زیر مجموعه آن فعالیت های مرتبط با حفظ محیط زیست
را در راس برنامه ها قرار داده و در ترویج آن بکوشند و سازمان برنامه و بودجه نیز موظف شد از این برنامه ها
حمایت کند.
وی افزود :در راستای عملیاتی شدن این تفاهم نامه ،شورای مدیریت سبز دانشگاه شکل گرفت و دو کمیته
آموزشی فرهنگی و اجرایی مسئولیت طراحی و اجرا را بر عهده گرفتند.
غفوری تصریح کرد :در فعالیت های مدیریت سبز دانشگاه ها  5محور اصلی ،توسعه منابع انرژی تجدید پذیر،
مدیریت پسماند و استفاده مجدد از پسماند دور ریزها ،صرفه جویی در استفاده از انرژی (فسیلی) ،صرفه جویی در
مصرف آب و استفاده مجدد از آب و پساب ها (باز چرخانی آب) ،توسعه فضای سبز و گسترش آنها در دستور کار
قرار گرفته است.
معاون طرح و توسعه دانشگاه چمران اهواز با اشاره به اینکه دانشگاهها به عنوان الگو و موتور محرک جامعه می
توانند الگوی صحیح مصرف را در میان دیگر آحاد جامعه تسری بخشند ،بیان کرد :در اولین گام شورا یک برنامه 5
ساله برای فعالیت های مدیریت سبز دانشگاه طی  ۶ماه برنامه ریزی کرده و با  ۳پیش بینی تخصیص کل بودجه،
تامین بخشی از بودجه و مقدار کمی از بودجه تهیه شد.
وی با اشاره به اهمیت نقش دانشگاهها در ترویج مباحث مرتبط با مدیریت سبز ،تاکید کرد :سال گذشته برای
اولین بار پیشنهاد هفته مدیریت سبز از سوی دانشگاه شهید چمران اهواز مطرح و متولی برگزاری آن شد.
غفوری ادامه داد :سال گذشته به عنوان اولین تجربه ،عملکرد و بازتاب بسیار خوبی داشتیم امسال نیز با استفاده
از تجارب گذشته سعی می کنیم دومین هفته مدیریت سبز را به بهترین نحو اجرا کرده و به اهداف از پیش تعیین
شده دست پیدا کنیم.

معاون طرح و توسعه دانشگاه چمران اهواز و رئیس ستاد برگزاری دومین هفته مدیریت سبز در ادامه در خصوص
اقدامات عملی در جهت عینیت بخشی به مدیریت سبز ،اظهار کرد :از سال گذشته المپ های کم مصرف را
جایگزین المپ های پر مصرف جاده های اصلی دانشگاه کرده و ظروف یکبار مصرف را از سلف سرویس ها حذف
کردیم.
وی ادامه داد و گفت :توسعه فضای سبز دانشگاه ،تفکیک زباله در برخی نقاط دانشگاه به منظور جلوگیری از هدر
رفت زباله های کاغذی ،طراحی و ساخت نوع خاصی از دستگاه آب شیرین کن ) (RODOدر دانشکده فنی
مهندسی که در صورت حمایت سرمایه گذار در مقیاس صنعتی تولید خواهد شد.
غفوری ضمن اشاره به رکورد شکنی کاشت  ۱۷۳۰اصله نهال در یک روز در قسمت های مختلف دانشگاه ،بیان
کرد :توانستیم در خشکسالی تابستان گذشته با راه اندازی ایستگاه پمپاژ ،بخش زیادی از نهال های کاشته شده را
حفظ کنیم.
معاون طرح و توسعه دانشگاه چمران اهواز از اجرای طرح تولید کمپوست (کود گیاهی) برای اولین بار در اهواز خبر
داد و گفت  :طرح تولید کمپوست از پسماند فضای سبز دانشگاه در دستور کار قرار گرفت و اکنون با ظرفیت  4۰تن
در سال ما را از خرید کود بی نیاز ساخته و در صورت افزایش ظرفیت میتوان مازاد این محصول را در بازار عرضه
کرد و عالوه بر صرفه جویی در هزینه های مالی دانشگاه موجب درآمد زایی نیز خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه معماری بسیاری از ساختمان های دانشگاه مناسب اقلیم خوزستان نیست ،افزود :به دلیل عدم
تطبیق معماری و اقلیم خوزستان شاهد هدر رفت انرژی در این بنا ها بودیم که در حال حاضر با نصب سایه بان و
در و پنجره دو جداره در برخی از آنها از هدر رفت انرژی جلوگیری کردیم.
معاون طرح و توسعه دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص لزوم حمایت سرمایه گذاران از طرح های مطالعاتی
دانشگاهها ،تصریح کرد :دررحال حاضر دو طرح مطالعه و طراحی سامانه استفاده از پساب دانشگاه (بازچرخانی
آب) برای  ۷5۰متر مکعب در روز با هزینه ای حدود  ۲میلیارد تومان و همچنین احداث  5نیروگاه خورشیدی در
سطح دانشگاه را در دست داریم که در صورت اعالم آمادگی سرمایه گذاران به مرحله اجرا خواهد رسید.
در ادامه این نشست ،علی یاری ،مدیر امور فرهنگی دانشگاه چمران و دبیر ستاد برگزاری دومین هفته مدیریت
سبز اظهار کرد :اگرچه با عنوان دانشگاه سبز هنوز فاصله داریم ،اما مجموعه اقدامات صورت گرفته ،امیدوار کننده
است.
وی افزود :ما بخشی از جامعه و چرخه مصرف انرژی هستیم که وظیفه فرهنگ سازی ،تربیت نسل های جامعه و
گسترش فرهنگ عمومی را بر عهده داریم.
یاری در اد امه تصریح کرد :ستاد برگزاری دومین هفته مدیریت سبز دانشگاه شهید چمران اهواز در نظر دارد به
منظور پایش ارزیابی و نظارت بر عملکرد مدیریت سبز دانشگاه و تشویق واحدهای سبز در آیینی از تالشها و
اقدامات واحدهای مختلف در این زمینه تجلیل کنند.

دبیر ستاد برگزاری دومین هفته مدیریت سبز خاطرنشان کرد :این رویداد در دو بخش "واحد سبز دانشگاه" و
"بهترین طرح های پیشنهادی مدیریت سبز" و با توجه به محورهای حفاظت از منابع پایه اصالح و بهبود فرآیندها
و ساختارها به منظور حفظ محیط زیست ،ارتقای بهره وری و استفاده مناسب تر از امکانات موجود ،اصالح الگوی
مصرف با فرهنگ سازی پایدار ،بهینه سازی مصرف انرژی فضای سبز آب کاغذ مواد اولیه و تجهیزات دانشگاه،
مدیریت پسماند بازیافت و بازگشت مواد به چرخه استفاده برگزار می شود.
وی تصریح کرد :دومین هفته مدیریت سبز از  ۱5تا  ۲۰اسفند ماه سال جاری در عناوین ،جشنواره ایده ها و
دستاورد ها ،سمینارها و کارگاهها به منظور آموزش کیسه های پارچه ای و تولید آثار با استفاده از مواد دور ریختنی
 ۱۱تا  ۲۰اسفند ماه ،نمایشگاه گل و گیاه  ۱۱تا  ۱5اسفند ماه برگزار خواهد شد.
مدیر امور فرهنگی دانشگاه در ادامه افزود :در روز  ۱5اسفند ماه به مناسبت چهلمین سالگرد انقالب و به یاد 4۰
استاد در گذشته دانشگاه شهید چمران اهواز با کاشت  4۰اصله نهال از بوستان نام آوران دانشگاه بهره برداری
خواهیم کرد.
وی از برنامه عمومی با عنوان پاکسازی محیط دانشگاه در روز  ۱۹اسفند ماه خبر داد و گفت :این اقدام با مشارکت
کلیه کارکنان ،اساتید و دانشجویان دانشگاه انجام خواهد شد.
یاری در خصوص روز بدون خودرو اظهار کرد :از همه تقاضا می کنیم در روز  ۲۰اسفند ماه بدون خودرو شخصی
به دانشگاه مراجعه کنند و یا از دوچرخه یا وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.
دبیر ستاد ب رگزاری دومین هفته مدیریت سبز در پایان عنوان کرد :مراسم پایانی این رویداد در  ۲۰اسفند ماه با
معرفی برگزیدگان و بهترین دستاوردهای این هفته به پایان خواهد رسید امیدواریم این دانشگاه به عنوان اولین
دانشگاه سبز کشور مطرح شود.
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اقدامات دانشگاه شهید چمران اهواز در راستای حفظ محیط زیست
رییس ستاد برگزاری هفته مدیریت سبز گفت :باتوجه به هفته مدیریت سبز در دانشگاه اقدامات اساسی شامل
تولید کمپوست گیاهی و ساخت دستگاه آب شیرینکن صورت گرفته است.
حمیدرضا غفوری در نشست خبری هفته مدیریت سبز که امروز در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد،
اظهارکرد :حدود سه سال پیش تفاهمنامهای میان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور منعقد شد که برمبنای این تفاهم نامه قرار شد ،وزارت علوم و دانشگاههای زیر مجموعه آن
فعالیتهای مرتبط با حفظ محیط زسیت را در راس برنامههای خود قرار دهند.

وی بیان کرد :سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نیز متعهد شد که از این فعالیتها حمایت مادی و معنوی کند.
این تفاهمنامه موسوم به مدیریت سبز در دانشگاهها انجام شد .برای عملیاتی شدن این برنامه دستورالعملی از
سوی وزارت علوم ابالغ شد که برمبنای آن شورای سبز دانشگاهها شکل گرفت .در دانشگاه شهید چمران اهواز
نیز دو کمیته آموزشی و فرهنگی و اجرایی زیرنظر شورای سبز دانشگاه شکل گرفت.

غفوری افزود :فعالیتهای در نظر گرفته شده برای مدیریت سبز در دانشگاه ،دارای پنج محور اساسی است که
شامل استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر ،مدیریت پسماند و استفاده مجدد از آن ،صرفهجویی در استفاده از
انرژی ،صرفه جویی در مصرف آب و استفاده مجدد از پسابها و نهایتا توسعه فضای سبز هستند.

رییس ستاد اجرایی هفته مدیریت سبز گفت :در دانشگاه شهید چمران سعی کردیم یک برنامه جامع پنج ساله را
برای فعالیت های مدیریت سبز دانشگاه تدوین کنیم که خوشبختانه این برنامه تهیه شد و به دنبال اجرای آن نیز
موفقیتهای نسبی به دست آمده است؛ از جمله فعالیتهای ساده میتوان به استفاده از المپهای کم مصرف و
جایگزینی آنها با المپهای پر مصرف در جادههای اصلی دانشگاه ،حذف ظروف یکبار مصرف از سلف سرویسها،
توسعه فضای سبز دانشگاه و کاشت حدود هزار و  ۷۳۰نهال در خوابگاه ها و دانشگاه و تفکیک زبالههای کاغذی
که باعث جلوگیری از هدر رفت کاغذ شد ،اشاره کرد.

غفوری در ادامه ،عنوان کرد :همچنین اقدامات اساسی و پرهزینه صورت گرفت که شامل تولید کمپوست گیاهی از
پسماند فضای سبز با ظرفیت حدود  4۰تن در سال است که این کار برای اولین بار توسط شرکتهای دانش بنیان
مرکز رشد دانشگاه صورت گرفت که دانشگاه را از خرید کود بی نیاز کرده است .طراحی و ساخت نوع خاصی از
دستگاه آب شیرین کن ،اصالح معماری ساختمانها به منظور کاهش هدر رفت انرژی در مجموعههای خوابگاهی و
دانشگاهی ،نصب کنتورهای هوشمند به منظور پایش مصرف برق ،ارتقای کیفی موتورخانههای دانشگاه و افزایش
راندمان و نوسازی سیستم های برق رسانی در سه ایستگاه برق از دیگر اقدامات هستند.

وی با بیان این که دو برنامه دیگر در مرحله انجام مطالعات هستند ،گفت :این برنامهها شامل طراحی سامانه
استفاده از پساب دانشگاه و احداث پنج نیروگاه خورشیدی در دانشگاه هستند که علیرغم همه تالشها برای
اجرایی کردن ،متاسفانه در این بخش هنوز موفق نشدهایم و در صورت تامین بودجه ،این برنامهها نیز اجرا
میشوند.

رییس ستاد اجرایی هفته مدیریت سبز گفت :در کنار همه این برنامهها وظیفه ی دیگر برعهده دانشگاه است که
شامل ترویج و آموزش فعالیتهای مرتبط با مدیریت سبز میشود که از مهمترین کارهایی است که باید در
دانشگاه اجرا شود .سال گذشته برای اولینبار طرح برگزاری هفته مدیریت سبز توسط دانشگاه شهید چمران
مطرح شد که در کشور بازتاب بسیار خوبی داشت .تصور ما این است که هفته مدیریت سبز به بهترین شکل
صورت گیرد.
الزم به ذکر است خبر فوق در خبرگزاری تابناک و ایسنا منعکس شده است.
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سورمیلی در گفتگو با دانشجو:
اجرای تئاتر «تکههای سنگین سرب» در دانشگاه شهید چمران اهواز /این نمایشنامه روایتی از زندگی عاشقانه
شهید چمران است
دبیر کانون تئاتر دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :تئاتر «تکههای سنگین سرب» روایتی از زندگی عاشقانه
شهید چمران اهواز است که اکنون از سوی کانون تئاتر دانشگاه در حال اجراست.
مهرداد سورمیلی ،دبیر کانون تئاتر دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو در
خصوص اجرای تئاتر تکههای سنگین سرب گفت :نمایشنامه تکههای سنگین سرب به نویسندگی ایوب آقاخانی
که روایتی از زندگی عاشقانه شهید چمران است ،از  4اسفندماه از سوی گروه هنری انعکاس در دانشگاه شهید
چمران اهواز به اجرا در آمده است.
سورمیلی افزود :کارگردانی و بازیگری این تئاتر در دانشگاه برعهده بنده است و خانم جلوداران زاده نقش غاده
جابر ،همسر لبنانی دکتر چمران را بازی میکند و این قصه روایت زندگی عاشقانه این شهید از زبان همسرش
است.
وی در خصوص اهمیت اجرای این تئاتر اظهار کرد :شهید چمران شخصیتی بزرگ بوده و وظیفه داریم در حد توان
به شناساندن این شخصیت به دانشجویان و دانشگاهیان شهید چمران اهواز بپردازیم.
دبیر کانون تئاتر دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد :در این نمایشنامه دیالوگی ماندگار وجود دارد که غاده
میگوید« :زندگی شهید چمران را نگاه میکنی یک مسیر بلند میبینی که از پای چراغ تیربرق سرپولک (محلی در
تهران) شروع میشود و به کشور من (لبنان) و ایران و کردستان و جنوب میآید و در این مسیر بلند مصطفی،
زندگی اش را تکه تکه میکند و هر تکه اش را دست کسی میگذارد ،گاهی کسی را پیدا نمیکند و آن را میگذارد
کف دست کاغذ و آن کاغذها پیش من است .انگار این تکهها وزنههایی هستند که مصطفی باید باز کند و خودش
باالتر برود مثل بالن!» این فلسفه نمایش است که در مورد شهید چمران و از خودگذشتگی هایش از زبان غاده
روایت میشود.
گفتنی است ،این تئاتر از  4اسفندماه در دانشگاه شهید چمران اهواز در حال اجرا است و اجرای آن تا فردا ادامه
مییابد.
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برگزاری هفته مدیریت سبز از  15تا  2۰اسفند در دانشگاه شهید چمران اهواز
دبیر ستاد برگزاری هفته مدیریت سبز با اشاره به برگزاری هفته مدیریت سبز از  ۱۵تا  ۲۰اسفند در دانشگاه
شهید چمران اهواز ،گفت :ما به عنوان شهروند وظیفه داریم از محیط زیست حفاظت کنیم .
علی یاری در نشست خبری به مناسب ت برگزاری هفته مدیریت سبز که در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد،
اظهارکرد :مجموعه اقداماتی که در راستای مدیریت سبز در دانشگاه صورت گرفته ،ستودنی است.
وی با بیان اینکه هفته مدیریت سبز از  ۱5تا  ۲۰اسفند برگزار میشود ،البته به دلیل محدودیت زمان برخی از
برنامهها بیش از  ۱5اسفندماه برگزار میشوند ،ادامه داد :مهمترین برنامهها نیز شامل برگزاری جشنواره،
دستاوردها و ایده ها است .در این جشنواره دو بخش وجود دارد که با ارزیابی هیات داوران از سه واحد به عنوان
واحد سبز دانشگاه تقدیر خواهد شد .بخش دوم این رویداد تقدیر از اشخاصی است که برترین طرحها را در زمینه
مدیریت سبز ارائه میدهند.
دبیر ستاد برگزاری هفته مدیریت سبز بیان کرد :اهداف این جشنواره حفاظت از منابع ،اصالح الگوی فرآیندها،
حفاظت از محیط زیست ،ارتقای بهروری و استفاده از منابع و امکانات ،اصالح الگوی مصرف ،بهینهسازی مصرف
انرژی و مدیریت پسماند است.
وی افزود :برنامههای دیگر این هفته شامل برگزاری  ۱۰کارگاه و سمینار که شامل آموزش مدیریت فضای سبز،
آشنایی با گل های آپارتمانی ،ایمنی شیمیایی ،پرورش قارچ ،مدیریت کمپوست ،کارگاه دوخت کیسههای پارچهای
برای کاهش مصرف کیسههای پالستیکی و  ...است که از  ۱۱تا  ۲۰اسفند برگزار خواهد شد .همچنین از  ۱۱تا ۱5
اسفند نمایشگاه گل و گیاه در دانشکده کشاوری با حضور  ۱۰غرفه و انجمنهای علمی دانشجویی برگزار خواهد
شد.
یاری گفت ۱5 :اسفند که مصادف با روز درختکاری است نیز از بوستان نامآوران دانشگاه بهرهبرداری میشود و به
مناسبت چهلمین سالگرد انقالب برای گرامیداشت یاد و خاطره چهل استاد درگذشته دانشگاه شهید چمران اهواز
نیز چهل نهال کاشته خواهد شد ۱۹ .اسفند هم برنامه عمومی پاکسازی دانشگاه با مشارکت جامعه دانشگاهی
برگزار خواهد شد .همچنین در بیستم اسفندماه که روز بدون خودرو است ،از همه تقاضا میکنیم از وسایل نقلیه
عمومی یا دوچرخه برای رفت و آمد به دانشگاه استفاده کنند .مراسم اختتامیه نیز  ۲۰اسفند خواهد بود.
وی عنوان کرد :حفاظت از محیط زیست وظیفه عمومی و یک تکلیف است و همه ما به عنوان شهروندان جامعه باید
از محیط زیست حفاظت کنیم .تالش می کنیم که دانشگاه شهید چمران به عنوان دانشگاه سبز ایران قرار گیرد.
امیدواریم که دانشگاه شهید چمران اهواز اولین دانشگاه سبز در کشور باشد.

سه شنبه  ۷اسفند ماه– ۱۵:۳۷ - ۱۳۹۷ ،کدخبر۹۷۱۲-۳۰۷۶-۵ :
برگزاری هفته مدیریت سبز از  15تا  2۰اسفند در دانشگاه شهید چمران اهواز

دبیر ستاد برگزاری هفته مدیریت سبز با اشاره به برگزاری هفته مدیریت سبز از  ۱۵تا  ۲۰اسفند در دانشگاه
شهید چمران اهواز ،گفت :ما به عنوان شهروند وظیفه داریم از محیط زیست حفاظت کنیم.
به گزارش ایسنا – منطقه خوزستان ،علی یاری در نشست خبری به مناسبت برگزاری هفته مدیریت سبز که امروز
در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد ،اظهارکرد :مجموعه اقداماتی که در راستای مدیریت سبز در دانشگاه
صورت گرفته ،ستودنی است.
وی با بیان اینکه هفته مدیریت سبز از  ۱5تا  ۲۰اسفند برگزار میشود ،البته به دلیل محدودیت زمان برخی از
برنامهها بیش از  ۱5اسفندماه برگزار میشوند ،ادامه داد :مهمترین برنامهها نیز شامل برگزاری جشنواره،
دستاوردها و ایده ها است .در این جشنواره دو بخش وجود دارد که با ارزیابی هیات داوران از سه واحد به عنوان
واحد سبز دانشگاه تقدیر خواهد شد .بخش دوم این رویداد تقدیر از اشخاصی است که برترین طرحها را در زمینه
مدیریت سبز ارائه میدهند.
دبیر ستاد برگزاری هفته مدیریت سبز بیان کرد :اهداف این جشنواره حفاظت از منابع ،اصالح الگوی فرآیندها،
حفاظت از محیط زیست ،ارتقای بهروری و استفاده از منابع و امکانات ،اصالح الگوی مصرف ،بهینهسازی مصرف
انرژی و مدیریت پسماند است.
وی افزود :برنامههای دیگر این هفته شامل برگزاری  ۱۰کارگاه و سمینار که شامل آموزش مدیریت فضای سبز،
آشنایی با گل های آپارتمانی ،ایمنی شیمیایی ،پرورش قارچ ،مدیریت کمپوست ،کارگاه دوخت کیسههای پارچهای
برای کاهش مصرف کیسههای پالستیکی و  ...است که از  ۱۱تا  ۲۰اسفند برگزار خواهد شد .همچنین از  ۱۱تا ۱5
اسفند نمایشگاه گل و گیاه در دانشکده کشاوری با حضور  ۱۰غرفه و انجمنهای علمی دانشجویی برگزار خواهد
شد.
یاری گفت ۱5 :اسفند که مصادف با روز درختکاری است نیز از بوستان نامآوران دانشگاه بهرهبرداری میشود و به
مناسبت چهلمین سالگرد انقالب برای گرامیداشت یاد و خاطره چهل استاد درگذشته دانشگاه شهید چمران اهواز
نیز چهل نهال کاشته خواهد شد ۱۹ .اسفند هم برنامه عمومی پاکسازی دانشگاه با مشارکت جامعه دانشگاهی
برگزار خواهد شد .همچنین در بیستم اسفندماه که روز بدون خودرو است ،از همه تقاضا میکنیم از وسایل نقلیه
عمومی یا دوچرخه برای رفت و آمد به دانشگاه استفاده کنند .مراسم اختتامیه نیز  ۲۰اسفند خواهد بود.
وی عنوان کرد :حفاظت از محیط زیست وظیفه عمومی و یک تکلیف است و همه ما به عنوان شهروندان جامعه باید
از محیط زیست حفاظت کنیم .تالش میکنیم که دانشگاه شهید چمران به عنوان دانشگاه سبز ایران قرار گیرد.
امیدواریم که دانشگاه شهید چمران اهواز اولین دانشگاه سبز در کشور باشد.

