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یکشنبه  ۱۲خرداد ماه– ۱۰:۳۷ - ۱۳۹۸ ،کدخبر۹۸۳-۳۰۷6-5 :
اعالم تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی دانشگاه شهید چمران اهواز

بنابر اعالم دانشگاه شهید چمران اهواز ،انتخاب واحد کلیه دانشجویان در نیمسال اول تحصیلی  ۹۹ -۹۸از ۱۱
شهریور آغاز میشود.
به گزارش ایسنا  -منطقه خوزستان ،بنا بر اعالم این دانشگاه زمان انتخاب واحد کلیه دانشجویان در نیمسال
اول  99-98از  11تا  13شهریورماه است.
همچنین انتخاب واحد دانشجویان میهمان  20شهریور خواهد بود .ثبتنام دانشجویان جدید نیز پس از اعالم
نتایج از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور خواهد بود.
بر اساس تقویم ارائه شده نیمسال اول تحصیلی  ،99-98حذف و اضافه از  25تا  27شهریور خواهد بود.
بر اساس اعالم دانشگاه شهید چمران اهواز ،نیمسال اول تحصیلی  23شهریور آغاز و تا  10دی ادامه خواهد
داشت.

کد خبر  -۷5۰۹۹6:تاریخ انتشار  ۱۳:خرداد ۰۹:۳۷- ۱۳۹۸
اعالم تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی دانشگاه شهید چمران اهواز
بنابر اعالم دانشگاه شهید چمران اهواز ،انتخاب واحد کلیه دانشجویان در نیمسال اول تحصیلی  ۹۹ -۹۸از
 ۱۱شهریور آغاز میشود .
بنا بر اعالم این دانشگاه زمان انتخاب واحد کلیه دانشجویان در نیمسال اول  99-98از  11تا  13شهریورماه
است.
همچنین انتخاب واحد دانشجویان میهمان  20شهریور خواهد بود .ثبتنام دانشجویان جدید نیز پس از اعالم
نتایج از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور خواهد بود.
بر اساس تقویم ارائه شده نیمسال اول تحصیلی  ،99-98حذف و اضافه از  25تا  27شهریور خواهد بود.
بر اساس اعالم دانشگاه شهید چمران اهواز ،نیمسال اول تحصیلی  23شهریور آغاز و تا  10دی ادامه خواهد
داشت.

کد خبر  -۹۷۲۳5:تاریخ انتشار  ۱۲:خرداد ۱۲:۴5 - ۱۳۹۸
اعالم تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی دانشگاه شهید چمران اهواز
بنابر اعالم دانشگاه شهید چمران اهواز ،انتخاب واحد کلیه دانشجویان در نیمسال اول تحصیلی  ۹۹ -۹۸از ۱۱
شهریور آغاز میشود.
بنا بر اعالم این دانشگاه زمان انتخاب واحد کلیه دانشجویان در نیمسال اول  99-98از  11تا  13شهریورماه
است.
همچنین انتخاب واحد دانشجویان میهمان  20شهریور خواهد بود .ثبتنام دانشجویان جدید نیز پس از اعالم
نتایج از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور خواهد بود.
بر اساس تقویم ارائه شده نیمسال اول تحصیلی  ،99-98حذف و اضافه از  25تا  27شهریور خواهد بود.
بر اساس اعالم دانشگاه شهید چمران اهواز ،نیمسال اول تحصیلی  23شهریور آغاز و تا  10دی ادامه خواهد
داشت.

 ۱۲خرداد ۱۴:۲5 - ۱۳۹۸
تسنیم اهواز| آتش زدن بقایای کشاورزی در طوالنی مدت سبب تخریب خاک میشود
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به عواقب خطرناک سوزاندن بقایای کشاورزی در
خوزستان گفت :بقایای کشاورزی سبب تخریب خاک و آلودگی محیط زیست میشود .

امیر آینهبند در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اهواز اظهار داشت :بقایای کشاورزی ماده آلی و جزو طبیعت هستند و
نباید از چرخه طبیعت حذف شوند.
وی با اشاره به سوزان بقایای گیاهی در خوزستان افزود :کشاورزان بنابر دالیلی مانند آمادهسازی زمین کشاورزی،
سهولت عملیات کشاورزی و مسائل اقتصادی بقایای کشاورزی را حذف میکنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز توضیح داد :آتش زدن بقایا سادهترین و اشتباهترین روش است که
متاسفانه در کشاورزی ما مرسوم شده است ،این نوع شیوه کشاورزی به نوعی مدیریت «فست فودی» بقایا است.
این استاد کشاورزی ادامه داد :آتش زدن هر چند ممکن است سال بعدی موجب افزایش محصول و کاهش علف
هرز شود ولی در طول زمان موجب تخریب خاک ،نابودی جوامع میکروبی خاک و آلودگی هوا میشود.
آینهبند گفت :در هر بار آتش زدن بقایای گیاهی  20تا  30ماده آلی مضر وارد محیط زیست میشود و مشکالت
تنفسی برای مردم ایجاد میکنند.
وی تصریح کرد :خاک کشاورزی ایران کمتر از حد استاندارد ماده آلی دارد و از این لحاظ فقیر است .الزم است با
بازچرخش مواد گیاهی وضعیت خاک ایران بهتر شود .کشاورز میتواند برای مسائلی مانند اقتصادی  75درصد بقایا
را بفروشد ولی مابقی را باید به خود زمین و به شکل مدیریت شده برگرداند.
این عضو هیئت علمی با اظهار نگرانی درباره آتش زدن گسترده بقایای کشاورزی در خوزستان اظهار داشت :این
مساله نیاز ب ه فرهنگ سازی و مدیریت دارد زیرا تداوم این شرایط آینده کشاورزی خوزستان را نگران کننده
میکند.

کدخبر۰۹:۰۰-۹۸/۱۰/۱۷-۷6۹۲۳۰ :

استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتوگو با ایلنا :
متغیرهای تاثیرگذار بر نرخ ارز ،سیاسی هستند /بازار متشکل ارزی در حذف بازار غیررسمی ناتوان است
استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار داشت :بازار متشکل ارزی از جمله اقدامات مفیدی است که باید
هر چه زودتر انجام میشد تا نرخ ارز را کنترل کند و به نظرم این سیاستها در شرایط تحریم بهترین
سیاستهای موجود هستند که میتوان اعمال کرد .
سید مرتضی افقه در گفت وگو با ایلنا در مورد دلیل فاصله نرخ ارز در سامانه نیما با بازار آزاد گفت :همانطور که
مشاهده می شود متغیر اصلی و تاثیرگذار بر روی نرخ ارز و سایر شاخصهای اقتصادی مباحث سیاست خارجی و
بحث تحریم است و در این شرایط دولت و به ویژه بانک مرکزی ابزارهای الزم برای کنترل ،مدیریت و تسلط به
بازار را ندارند.
وی افزود :وقتی مجادالت لفظی در روابط ایران و آمریکا افزایش مییابد اختیار از دست دولت و بانک مرکزی
خارج هم میشود .البته بانک مرکزی در شرایط فروکش کردن تنشها با ابزارهای محدود خود میتواند تا حدودی
بازار را کنترل کند اما با ناآرامی دوباره فضا ،این ابزارها کارکرد خود را از دست میدهند.
این استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز اقدامات بانک مرکزی در مورد صدور بخشنامه جدید در مورد
بازگشت ارز صادراتی به کشور را مثبت ارزیابی کرد و افزود :به باور بنده این سیاستها مناسب است و میتواند
موجب کاهش نرخ ارز در بازار شود اما تاثیرگذاری آن بیشتر منوط به روابط سیاسی ایران با سایر کشورها است.
افقه تصریح کرد  :برای نمونه بازار متشکل ارزی از جمله اقدامات مفیدی است که باید هر چه زودتر انجام میشد
تا نرخ ارز را کنترل کند و به نظرم این سیاستها در شرایط تحریم بهترین سیاستهای موجود هستند که میتوان
اعمال کرد ،اما همانطور که عرض کردم ،برد این سیاستها در شرایط تحریم اندک است.
وی در مورد تاثیر بازار متشکل ارزی بر محدود کردن معامالت در بازار غیررسمی گفت :این بازار میتواند
خریدوفروش ارز در بازار غیررسمی را محدود کند اما نمیتواند به طور کامل آن را حذف کند چون عوامل بسیاری
وجود دارد که خریدوفروش ارز در این بازار ادامه داشته باشد .

کد خبر  - ۷6۸6۹۷:تاریخ انتشار  ۱۸ - ۰۸:۳۰:خرداد ۱۳۹۸
برای سال تحصیلی ۹۸-۹۹؛
آزمون شفاهی پذیرفتهشدگان دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز تا  ۲۲خرداد ادامه دارد
آزمون شفاهی پذیرفته شدگان دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز برای سال تحصیلی  ۹۸-۹۹از  ۷خرداد
آغاز شده و تا  ۲۲خرداد ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو ،طبق اعالم مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران
اهواز ،آزمون شفاهی پذیرفته شدگان مقطع دکتری سال تحصیلی  98-99این دانشگاه از  7خرداد آغاز شده و تا
 22خرداد ادامه خواهد داشت.
برنامه زمانی آزمون شفاهی مقطع دکتری سال تحصیلی  98-99دانشگاه شهید چمران اهواز بر اساس جدول ذیل
است .البته تاریخ مصاحبه دکتری تخصصی کلینیکال پاتولوژی این دانشگاه از  20خرداد به  22خرداد تغییر یافته
است.

شنبه  ۱۸خرداد ماه۱۱:۳۲ - ۱۳۹۸ ،
علمی و آموزشی  :دسته بندی
 : 983-3876-5کد خبر
 : 17040خبرنگار
 : ----منبع خبر











شنبه  ۱۸خرداد ماه -۱۱:۳۲ - ۱۳۹۸ ،کدخبر۹۸۳-۳۸۷6-5 :
برگزاری کنفرانس ملی کودکان استثنایی در دانشگاه شهید چمران اهواز

کنفرانس ملی کودکان استثنایی  ۲۲آبانماه در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار میشود.
به گزارش ایسنا  -منطقه خوزستان ،کنفرانس ملی کودکان استثنایی از منظر تربیتی ،علوم شناختی و آسیب
شناختی 22 ،آبانماه در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار میشود.
شرکتکنندگان در این کنفرانس میتوانند مقاالت خود را در محورهای کودکان و نوجوانان استثنایی و روانشناسی
تربیتی ،علوم شناختی و نقشه برداری مغز و استثنایی بودن ،خانواده و پیشگیری ،توان بخشی کودکان و نوجوانان
استثنایی ،مشاوره و سالمت روانی ،تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان استثنایی ،شهرسازی و حقوق شهروندی
کودکان و نوجوانان استثنایی حداکثر تا  2۴مهرماه به سایت کنفرانس به نشانی  www.pexcec.irمراجعه کنند.
براساس زمانبندی این کنفرانس آخرین مهلت ثبتنام نهایی در کنفرانس ملی کودکان استثنایی نیز دوم آبانماه
اعالم شده است.

شنبه  ۱۸خرداد ماه– ۱۴:۲۱ - ۱۳۹۸ ،کدخبر۹۸۳-۸۲۷۴-5 :
خسارتهای یک تصمیم بزرگ ارزی و ضرورت پاسخگو بودن سه قوه

دکتر یداله مهرعلیزاده ،استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در یادداشتی که در اختیار ایسنا خوزستان گذاشته
است ،به تحلیل تاثیر تغییرات لحظهای نرخ ارز بر اقتصاد کشور پرداخته است.
به گزارش ایسنا خوزستان ،در متن این یادداشت آمده است:
“با فشار تحریمها در سه بازه زمانی فروردین ،مردادماه و آبان ماه  97و تغییرات لحظهای نرخ ارز در کشور ،نیاز
بود تصمیم مهمی برای مقابله با فشارهای روانی و اقتصادی تحریم گرفته شود .تصمیمی مطلوب که هم بتواند با
واقعیتهای ناشی از آثار مستقیم و غیرمستقیم تحریمها مقابله کند و از همه مهمتر ،بتواند ثبات را در بازار ارز و
قیمت های کاال و خدمات تضمین نماید که تجار و کسبه بر اساس آن برای آینده کسب و کار خود با ضریب ریسک
مشخصی برنامهریزی کنند.
در نهایت ،تصمیم مدیریتی مهمی در کشور اخذ شد و نرخ ارز  ۴200تومان به عنوان تنها نرخ ارز کشور اعالم
شد .حسامالدین آشنا ،مشاور رئیسجمهور ،در مصاحبه خود با ماهنامه اندیشه پویا در تاریخ سه شنبه  ,20آذر
 ،1397رمزگشایی عبرت انگیزی را بیان کرد" :در جلسه تصمیمگیری برای دالر  ۴200تومانی حضور داشتم.
وقتی اوضاع سخت میشود هیچکس مسوولیت تصمیماش را قبول نمیکند .رئیسجمهور اعالم کرد که میخواهیم
در یک جلسه ،در مورد وضعیت نرخ ارز که باال میرود بحث کنیم .قبل از آن جلسه ،آقای جهانگیری جلسات
متعددی برگزار کرده بودند و آن جلسه نهایی اساساً به درخواست آقای جهانگیری تشکیل شد .آقای جهانگیری در
آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خالصهاش این
سه نکته بود" :ما دیگر امکان این که دالر را روی  3500نگهداریم ،نداریم"" .چارهای نیست جز اینکه به سمت
تک نرخی کردن ارز برویم"" .غیر از این نرخ ،هر دالری را که هست ،باید قاچاق تلقی کنیم".
آقای روحانی به تکتک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید :این جمعبندی همه شماست؟ گفتند :بله .ایشان در
آن جلسه گفتند من با این جمع بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه
نجات کشور میدانید ،من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت میکنم .مشاور رئیسجمهور افزود :صحبت
شد که چه کسی تصمیم ارزی را بگوید؟ آقای جهانگیری گفتند من باید این را اعالم کنم .باالی سر آقای
جهانگیری رفتم و گفتم اگر شما این را اعالم کنید ،باید همه حیثیت سیاسی خودتان را پای این کار بگذارید آقای
جهانگیری .گفتم که اگر شما این را اعالم کنید ،باید تا آخرش جوابگوی این تصمیم باشید .گفتم که آقای
جهانگیری آیا شما این آمادگی را دارید؟ ایشان گفت :من مسوولیت دارم و باید این کار را انجام دهم ".نرخ اعالم

شد و فشارهای نظارتی ،امنیتی و اطالعاتی و پلیسی برای نظارت بر آن نرخ در اقتصاد کشور اوج گرفت .اما
عملکرد این تصمیم مدیریتی به کجا ختم شد؟

سوال اول ،چه کسی یا کسانی چنین تصمیم مهمی گرفتند؟ با چه پیش فرضهایی؟
تاکنون اسامی و مشخصات تیم تصمیم گیرنده محرز نشده است .صرفا گفته میشود گروهی و جمعی اقتصادی
این تصمیم را گرفته اند .در حالیکه رئیس جمهوری ،معاون اول رئیس جمهوری ،رئیس کل بانک مرکزی ،وزیر
اقتصاد ،مشاوران رئیس جمهوری همه و همه اعتراف کردهاند نقشی در این تصمیم نداشتهاند؟ چه کسی این
تصمیم را گرفته است؟

سوال دوم :خسارت چنین تصمیمی بر مدیریت اقتصادی ایران چه اندازه بوده است؟ و تاوان این خسارت عظیم را چه
کسانی دادهاند؟

برآورد شده است حاصل چنین تصمیم ناصوابی به روایت بعضی از مراکز آماری رقمی بین  12تا  18میلیارد دالر از
ذخایر ارزی کشور آن هم در اوج نبرد اقتصادی با آمریکا و ترامپ هزینه شده است .مرکز آمار ایران در دو گزارش
آمارهای تورمی خوراکیها و تورم دهکی در بهمنماه  97نتایج نگران کنندهای را منتشر کرده است .در گزارش
اول ،آمارها نشان میدهد که تخصیص ارز  ۴200تومانی به کاالهای اساسی موجب کنترل قیمت آنها نشده است.
گزارش دوم نیز تایید میکند که با وجود تخصیص حجم زیادی از ارز  ۴200تومانی برای پایین نگه داشتن تورم
دهکهای کمدرآمد ،شکاف تورم نقطه به نقطه دهک اول و آخر تنها  2واحد درصد بوده است .این دو آمار تایید
میکند که کارنامه تخصیص ارز بهمنظور کنترل قیمتها با نمره قبولی همراه نبوده است.
دادههای مرکز آمار نشان میدهد در یازدهمین ماه سال ،تورم نقطهای پردرآمدترین دهک جامعه ۴۴,2درصد و
تورم نقطهای کمدرآمدترین دهک ۴2,2 ،درصد بوده است .این در حالی است که دولت برای اینکه فشار را از روی
خانوارهای کمدرآمد بردارد ،از ابتدای سال حدود  12میلیارد دالر در قالب ارز دولتی ( ۴200تومان) برای واردات
کاالهای اساسی تخصیص داد .حتی اگر یارانه کاغذ و برخی اقالم دیگر کنار گذاشته شود ،حداقل  ۶میلیارد دالر
م ستقیما برای ثبات قیمتی سبد مصرفی خانوارها تدارک دیده شده بود .با توجه به اینکه نرخ میانگین دالر در بهمن
سال  97در بازار آزاد 10 ،هزار و  ۶00تومان بوده ،دولت یارانهای بیش از  38هزار میلیارد تومان برای حمایت از
اقشار کمدرآمد پرداخت کرده است .اما با همه این هزینهها ،تفاوت محسوسی بین نوسان قیمتی که این دو گروه
در یک سال گذشته تجربه کردهاند ،ایجاد نکرد.

در سایه رانتهای مدیریتی ،عدهای از خواص که در حاشیه امن بوده اما مسلط بر اقتصاد کشور هستند ،ارزهای
فراوانی گرفتند و لیکن وارداتی به کشور انجام ندادند ،بلکه ارز را در بازار آزاد به دلیل جو روانی ایجاد شده به
بهای آزاد باالتر از  1۶هزار تومان و حتی تا 20هزار تومان فروختند! از همان زمان موج ثبت سفارش برای واردات
کاال شروع شد و برخی سودجویان ،کاالها را با ارز ۴200تومانی به صورت رانتی وارد کردند ،اما با محاسبه ارز آزاد
فروختند و از این راه سود زیادی به جیب زدند! برخی هم ارز گرفتند و واردات انجام دادند ،کاالی خود را به ارز آزاد

فروختند!
سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و نظارت بر قیمتها با صرف هزینه های گزاف
دنبال نخودسیاه در بازار به کاسب های خردهپا بیشترین فشار را وارد کردند و موجبات نارضایتی همه را فراهم
ساختند .بار و فشار این خسارت بر چه اقشاری از جامعه وارد شده است؟ دست بردن در جیب مردم و به بیان
شدیدتر ،سرقت محترمانه دارایی و ثروت مردم را چه کسی برعهده بگیرد؟ مدیران بخش دولتی ،مدیران بخش
خصوصی و یا مدیران بخشهای خصولتی!

سوال سوم ،چه کسانی باید پاسخگوی این تصمیم غیربهینه اقتصادی درکشور باشند؟
به نظر می رسد نباید ساده اندیشانه مسبب را دولت دانست .زیرا در چنین امر مهمی هر سه قوه الزام بود که وارد
شوند و تاثیر چنین تصمیمی را از ابعاد مختلف ،کارشناسی و تحلیل نمایند .لذا هر سه قوه به دالیل زیر باید
پاسخگوی خسارتهای وارده بر اقتصاد و دارایی مردم ایران باشند.

قوه مجریه:
به دلیل عدم تصمیم گیری بهینه و اصرار بی جا در ادامه چنین تصمیم ناموجهی .عدم استعفای بعضی از وزرای
ناکارآمد بعد از نارسایی این تصمیم ارزی ،آنهم بعضی از وزرایی که نه توان تخصصی دارند ،نه انگیزه دارند و به
دلیل غرور کاذب حتی توان تعامل با نیروهای فکری و علمی به حاشیه رانده دستگاههای اجرایی و علمی دانشگاهها
را ندارند؟ این همه کارشناس و کارشناس ارشد در دستگاههای اجرایی و تصمیمسازی کشور بابت انجام چه
خدمتی و چه کاری بیش از  80درصد بودجه جاری سنواتی کشور صرف حقوق و دستمزد آنان میشود؟ چرا باید
مردم تاوان بی دانشی بعضی از وزرایی را بدهند که بعد از گذشت  ۴0سال از انقالب ،هنوز با آزمایش و خطا در
بزنگاههای اقتصادی کشور را مدیریت میکنند؟

قوه مقننه:
سکوت این قوه در مقابل تصمیم بزرگ ارزی و حتی حمایت از آن باعث شد نقد و واکاوی این تصمیم مهم به
مساله ثانویه قوه مقننه در بررسی اولویت دستورکارهای مجلس تبدیل شود .نمایندگان محترم مجلس به جای
تحلیل و نقد و بررسی ابعاد تاثیر نرخ ارز  ۴200تومان بر اقتصاد ،تنها وقت خود را به بطالت گذراندند و اقدام مهم
آنها ،جابجا کردن یکی از وزرا بود.
اگرچه در خردادماه  98مرکز مطالعات مجلس در گزارشی ضمن انتقاد از اجرای سیاست اختصاص ارز ۴200
تومانی به کاالهای اساسی به دلیل اصابت نکردن آن به هدف در شرایطی که به زعم آنها کشور با محدودیت
منابع ارزی کشور مواجه است ،پیشنهاد حذف تخصیص این ارز به برخی از کاالهای مورد نظر و تخصیص ارز
نیمایی به آن ها را ارائه کرده است .بر اساس این گزارش ،تورم کاالهای اساسی مشمول دریافت ارز ترجیحی از

اسفند  9۶تا بهمن  97بر مبنای شاخص قیمت مصرف کننده ( CPI) 53درصد و بر مبنای شاخص قیمت تولید
کننده ( PPI) 47درصد بوده ،در حالی که تورم برای کل کاالها بر مبنای شاخص قیمت مصرف کننده (73 )CPI
درصد و برای کاالهای غیر مشمول  85درصد بوده ،لذا هدف اصلی از اجرای سیاست پرداخت ارز  ۴200که ثبات
قیمت کاالهای اساسی در بازار بوده محقق نشده است.

در این گزارش با فرض اینکه افزایش قیمت ارز تخصیصی از  ۴000تومان در اسفند  9۶به  12000تومان در
بهمن  97منجر به سه برابر شدن قیمت سبد کاالیی هدف می شود ،جبران خسارت از دست رفته سرانه برای هر
فرد در سطح کشور به طور میانگین بر مبنای اسفند  9۶برابر  88هزار تومان و بر مبنای بهمن  97حدود  ۴۴هزار
تومان بوده است .لذا پیشنهاد شده کارت الکترونیکی نقدی ـ کاالیی به هفت دهک اول درآمدی و برای چهار بار در
سال (فواصل زمانی نامشخص) تعلق گیرد ،به طوری که در مجموع هر ایرانی در این هفت دهک ۴32 ،هزار تومان
از طریق سرپرست خانوار دریافت کند .اعتبار این کارت ،فقط برای خرید کاالهای اساسی از مراکز توزیعی دارای
کد اقتصادی و کارت خوان بوده و پس از سه ماه از طریق شبکه شتاب به صورت نقدی قابل دریافت است.

نکته قابل تأمل این است که مرکز پژوهشها سیاست حمایتی پرداخت نقدی به افراد خاص ( 7دهک درآمدی) را
تنها برای سال  98قابل توصیه می داند که باید در حسابی نزد بانک مرکزی در نظر گرفته شود .همچنین گزارش
مذکور پیشنهاد داده منابع باقی مانده حاصل از حذف ارز  ۴200تومانی (حدود  1۶هزار میلیارد تومان) برای
سیاست حمایتی تولید در نظر گرفته شود.

گزارش مجلس بعد از انتشار با نقدهایی مواجه شد که گویای آن بود گزارش فوق نیازمند کارشناسی عمیقتر و
چند بعدی تر هست .به عنوان مثال در این گزارش ،اعطای یارانه و کنترل قیمت کاالهای اساسی را مردود و سبب
بیعدالتی دانسته و معتقد است چون مصرف ثروتمندان بیش از فقرا است از یارانههای مصرفی بیش از فقرا بهره
می برند که این عین بی عدالتی است .با این استدالل ،اساساً دولت نباید تورم را کنترل کند؛ چرا که با کنترل
تورم ،کسانی بیشتر منفعت میبرند که مصرف بیشتری دارند .ایراد این استدالل در نادیده گرفتن اثر ثروت است.
اگر سطح عمومی قیمتها (ناشی از افزایش نرخ ارز) رشد کند ،ثروتمندان از دو جهت منتفع خواهند شد :الف)
مصرف بیشتر ب) افزایش قیمت انواع دارایی.

وجه دوم به مراتب اثر بیشتری بر نابرابری خواهد داشت ،چرا که دارایی ثروتمندان از فقرا بیشتر بوده و اثر دارایی
آنان به مراتب بیش از اثر مصرف کوتاه مدت است؛ لذا هر گونه تورم همواره فاصله اغنیا و فقرا را از محل توزیع
نابرابر ثروت افزایش میدهد و این سیاست که نتیجه قطعی آن افزایش تورم است ،حتماً به نفع ثروتمندان خواهد
بود .عالوه بر این ،در شرایط شوک ارزی ،تثبیت قیمت کاالها (ولو تعداد محدودی کاال) ،بیش از پرداخت یارانه
نقدی منافع فقرا را تأمین می کند .چرا که ارزش یارانه نقدی به سرعت مستهلک میشود ،اما کنترل قیمت کاالها
قدرت خرید فقرا را در حد تأمین امنیت غذایی حفظ میکند .یکی از دالیل اجرای این سیاست ،محدودیت منابع
ارزی عنوان شده است.

این در حالی که سیاست جایگزین پیشنهادی نیز در جهت رفع محدودیت منابع ارزی توصیه مؤثری ندارد .اگر
محدودیت منابع ارزی وجود دارد و تثبیت نرخ ارز نیز نادرست است ،برای رهایی از محدودیت منابع ارزی دقیقاً چه
باید کرد؟ آزادسازی نرخ ارز چطور محدودیت منابع را جبران می کند؟ حاصل آزادسازی نرخ ارز (آن هم ارزهای در
اختیار دولت) ،تورم لجام گسیخته است و نتیجه آن ،کاهش تقاضا و مصرف فقرا بیش از ثروتمندان است .راه چاره
در مقابل شوک عرضه ،تقویت راههای افزایش عرضه است نه کاهش تقاضا .در گزارش تصریح شده «در صورتی
که اختالف بین نرخ در بازار نیما و سنا افزایش یابد ،مجدداً واردات کاالهای اساسی دارای رانت بوده و منجر به
فساد می شود .بنابراین مدیریت ارزی و کم کردن فاصله نرخ در بازار نیما و سنا به طوری که قاچاق کاالی وارداتی
با نرخ نیما مقرون به صرفه نباشد ،یکی از اجزای مهم بسته پیشنهادی مطرح است ».سوال این است که مگر در
شرایط فعلی ،مدیریت ارزی و کم کردن فاصله نرخ نیما و سنا در دستور کار نیست؟ مزیت این افزایش نرخ نسبت
به شرایط فعلی دقیقاً چیست؟ اگر امروز حذف فاصله ارز  ۴200و  12000تومان مشکل اصلی است ،با این
سیاستها ،حذف فاصله بین  12000و  30000تومان و یا بیشتر از مشکالت اصلی در گامهای بعدی خواهد بود!
لذا گزارش تحلیل مرکز مطالعاتی مجلس بنا به نقد تحلیلی حسن حسنخانی در خردادماه  98نیز نتوانسته است
به خوبی تشریح نماید که نادرستی اجرای یک سیاست اقتصادی بدون در اختیار داشتن طرح دقیق و تخمین آثار
اجرای آن ،دلیل کافی برای حذف سیاست فعلی نیست؛ چرا که ممکن است تبعات اقتصادی و اجتماعی حذف یک
سیاست نادرست ،از تداوم اجرای آن بیشتر باشد .زمانی میتوان به حذف سیاست و جایگزینی آن با سیاست
دیگر توصیه کرد که سیاس ت جایگزین ،قادر باشد همه یا برخی از نقایص سیاست مذکور را رفع نماید .در این
خصوص ،تا زمانی که پاسخ شایسته ای به نکات ذکر شده داده نشود ،حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با
سیاستی دیگر قابل توصیه نیست.
بر این اساس میتوان گفت علیرغم شعارهای داغی که بعضی از نمایندگان محترم مجلس در راستای صیانت از
حقوق مردم سر میدهند ،در عمل شاهد ضعف کارکارشناسی آنان در حوزه های تصمیمگیری اساسی کشور
هستیم.
به دالیلی مانند ایجاد بحران ارزی ،دستبرد آگاهانه به اموال و دارایی مردم ،کاهش قدرت خرید پول ملی کشور،
افزایش نرخ تورم و فراهم سازی فرصت رانتخواری برای مفسدان اقتصادی داخلی و خارجی ،بدیهی است انتظار
می رود قوه قضاییه در راستای ماموریت ذاتی خود برای صیانت از حقوق مردم در اسرع وقت دادگاهی برای این
گروه تصمیمگیرنده تشکیل دهد .چرا که چنین دادگاهی میتواند حاوی درسهای عبرتانگیز برای مدیرانی باشد
که بدون توجه به ریسک تصمیمگیری و ناشیانه و غیرمسئوالنه ،مسئولیتهای بزرگ را میپذیرند و پاسخگوی
تصمیمگیریهای خود نیستند .چنین دادگاهی برای اولین بار در کشور زمینه پاسخگو بودن همه مدیران در قبال
تصمیم گیریهای خود را ضروری میسازد.

شنبه  ۱۱ ,خرداد  ۱۳۹۸ساعت ۰۱:۴۳
دانشجویان پرشورتر از سال گذشته در راهپیمایی روز قدس شرکت کردند
عضو شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :دانشجویان پرشورتر از سالهای
گذشته در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت کردند .
علی پارسا در گفتگو با خبرنگار حوزه تشکلهای دانشگاهی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا ،درباره روز جهانی قدس
اظهار کرد :روز قدس روز سر دادن ندای رهایی امت اسالمی از صهیونیست جهانی بوده و امسال شاهد حضور
بیشتر مردم و دانشجویان نسبت به سالهای گذشته در راهپیمایی روز قدس بودیم.
وی افزود :شعار دادن علیه رژیم صهیونیستی در واقع شعار علیه مظهر ظلم و جنایت است که سربازان این رژیم از
سال  19۴8تاکنون به بهانههای مختلف انسانهای بسیاری اعم از کودک و زن و پیر و جوان را کشته و اسیر و
آواره کردند.
عضو شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه برخی حاکمان کشورهای اسالمی با
رژیم صهیونیستی همکاری میکنند ،خاطرنشان کرد :ای کاش برخی اعراب کمی غیرت دینی به خرج میدادند اما
متأسفانه نه تنها غیرت ندارند بلکه از رژیم جنایتکار صهیونیستی سالح خریده و حمایتشان میکنند.
پارسا تصریح کرد :تحرک دشمنان جهان اسالم برای از هم پاشیدن جبهه مقاومت در برابر استکبار و صهیونیسم
با افزایش فشارها بر جمهوری اسالمی ایران به عنوان محور عدالتخواهی و ایستادگی در آستانه روز جهانی قدس
با هدف بهحاشیه راندن موضوع فلسطین و ایجاد امنیت بیشتر برای رژیم صهیونیستی بوده است.
وی عنوان کرد :فلسطین به عنوان پاره تن جهان اسالم و قدس قبله اول مسلمانان بوده و هیچگاه به فراموشی
سپرده نخواهد شد؛ روز قدس روز هوشیاری و آگاهی مسلمانان جهان است.
عضو شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشگاه شهید چمران اهواز بیان کرد :امسال نیز در آخرین جمعه ماه مبارک
رمضان فصل باشکوهی از همدلی و اتحاد مسلمانان جهان رقم خورد تا بار دیگر از مردم محروم و رنج کشیده
فلسطین اعالم حمایت کنیم.
پارسا در پایان خاطرنشان کرد :با حضور پرشور مردم بهویژه دانشجویان در راهپیمایی روز قدس ،ندای مظلومیت
فلسطین را فریاد زده و به جهانیان اعالم کردیم که همواره در کنار ملت فلسطین و مردم مستضعف جهان تا
نابودی رژیم جعلی صهیونیستی ایستادگی خواهیم کرد.
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آشفتگی اقلیمی «جیرجیرک» ها را به خیابانهای اهواز کشاند

اهواز  -ایرنا  -عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز علت زیاد شدن جمعیت «جیرجیرک» ها در
اهواز را ناشی از آشفتگی شرایط اقلیمی دانست .
اشرف جزایری شنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت :در روزهای اخیر شاهد زیاد شدن جمعیت جیرجیرک ،ملخ و
قورباغه در تعدادی از شهرستانها بودیم که این مساله ناشی از آشفتگی اقلیمی زیستگاه است.

عضو گروه زیست شناسی دانشگاه چمران اهواز با اشاره به سیل اخیر خوزستان توضیح داد :در این سیل
زیستگاهها و تاالبهای استان که در دوران خشکسالی خشک شده بود ،آبگیری شد.

وی افزود :بسیاری از جانوران ،به ویژه حشرات که تخم ریزی آنها به محیطهای آبی وابسته است ،با افزایش
آبگیرها به فاز شدید تولید مثل وارد میشوند و به شدت تکثیر میکنند.

جزایری با اشاره به افزایش ناگهانی دما در روزهای اخیر اضافه کرد :این مساله باعث شده بخش زیادی از آبگیرها
دوباره خشک شود ،از سوی دیگر این افزایش دما موجب شده است که سیکل زندگی این موجودات به سرعت
تکمیل شده و بالغ شوند و به سایر مراکز با پوشش گیاهی بهتر بروند به همین دلیل در روزهای گذشته شاهد
افزایش جمعیت پروانهها در تهران و جیرجیرکها ،ملخها و قورباغهها در استان بودیم.

به گفته وی ،آشفتگی اقلیمی به معنی شرایطی خارج از مدلهای پیش بینی شده و روند طبیعی اقلیمی است.

وی اظهار داشت :زندگی و تکثیر موجودات زنده از تغییرات فصلی تأثیر میپذیرد و آشفتگی در این حوزه به صورت
تکثیر ناگهانی خود را نشان میدهد.

جزایری همچنین درباره اینکه مردم در این شرایط باید چه کار کنند گفت :کار خاصی نمیتوان انجام داد و به نظر
می آید کنترل بیولوژیکی بهترین راهکار باشد ،به این معنی که کنترل این موجودات را به طبیعت بسپاریم و
سمپاشی نکنیم زیرا این جانوران خوراک اصلی پرندهها هستند؛ اما در شرایطی که جمعیت آنها باال باشد و امکان
صدمه به انسان وجود داشته باشد ،همانند حمله ملخها به مزارع ،ناچار به استفاده از سموم برای مبارزه هستیم.

وی افزود :جمعیت جیرجیرکها در اهواز در حال حاضر باال نبوده و در اندازهای نیست که آفت جدی به شمار بیاید
بنابراین باید به طبیعت اجازه بدهیم که مشکل را خودش به مرور زمان حل کند.

در  2روز گذشته تعداد جیرجیرکها در اهواز به شدت افزایش یافته است .این پدیده در تابستان  1393نیز در این
شهر مشاهده شده بود.

همچنین حمله ملخها به برخی از شهرستانها گزارش شده است.

هژیرکیانی فعال محیط زیست نیز در روزهای اخیر از حرکت دسته جمعی تعداد زیادی از قورباغهها در مزارع و
اطراف تاالبهای شهر ایذه خبر داده است .او گفته که این پدیده  20سال پیش نیز به شکل گستردهتری شهر
ایذه را فراگرفته بود.

رسانهها از هجوم جیرجیرکها به جزیره خارک در روزهای گذشته نیز خبر دادهاند.

