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تاریخ انتشار  ۱۸:خرداد  -۱۲:۴۵ - ۱۳۹۸کد خبر ۱۸۳۴۴۰:
برگزاری کنفرانس ملی کودکان استثنایی در دانشگاه شهید چمران اهواز
کنفرانس ملی کودکان استثنایی  ۲۲آبانماه در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار میشود.
کنفرانس ملی کودکان استثنایی از منظر تربیتی ،علوم شناختی و آسیب شناختی ۲۲ ،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  ۲۴مهرماه 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.

کد خبر  - ۶۷۱۰۷۴تاریخ انتشار  ۱۱ - ۱۸:۱۰:خرداد ۱۳۹۸
حمله جیرجیرک ها به اهواز /علت :آشفتگی شرایط اقلیمی
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  ۲روز گذشته تعداد جیرجیرکها در اهواز به شدت افزایش یافته است .این پدیده در تابستان  13۹3نیز 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  ۲۰سال پیش نیز به شکل گستردهتری شهر
ایذه را فراگرفته بود.

کد خبر  - ۷۷۰۰۵۰:تاریخ انتشار  ۲۱ - ۱۰:۲۲:خرداد ۱۳۹۸
تیر و مرداد؛
دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز به چهارمین المپیاد ورزشهای همگانی اعزام میشوند
دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید چمران اهواز تیر و مردادماه به چهارمین المپیاد ورزشهای
همگانی اعزام میشوند.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو ،دختران دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز از  ۲۵تیر برای
شرکت در چهارمین المپیاد ورزشهای همگانی به دانشگاه الزهرا و پسران دانشجو نیز از دوم مرداد به دانشگاه
بوعلی همدان اعزام میشوند.

کد خبر  -۶۹۶۳۶۸۸:تاریخ انتشار  ۲۱:خرداد ۱۳:۳۱ - ۱۳۹۸
اعالم محل برگزاری آزمون کارشناسی ارشد در خوزستان
نماینده تاماالختیار سازمان سنجش در خوزستان گفت :دانشگاه شهید چمران حوزه اصلی برگزاری آزمون
کارشناسی ارشد و دانشگاه پیام نور ،دانشگاه آزاد اسالمی اهواز ،آموزشکده فنی دخترانه و پسرانه شهید
چمران ،جهاد دانشگاهی حوزههای فرعی هستند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز  ،علیرضا جلیلیفر ،نماینده تاماالختیار
سازمان سنجش در خوزستان گفت :آزمون کارشناسی ارشد در  3نوبت در صبح و عصر پنج شنبه و صبح جمعه
برگزار می شود .دانشگاه شهید چمران اهواز حوزه اصلی برگزاری آزمون کارشناسی ارشد در اهواز است و دانشگاه
پیام نور ،دانشگاه آزاد اسالمی اهواز ،آموزشکده فنی دخترانه و پسرانه شهید چمران ،جهاد دانشگاهی حوزههای
فرعی هستند.
وی افزود :در خوزستان در مجموع  3۵هزار و  ۷۲۶نفر در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کردهاند که از این تعداد
 1۷هزار و  ۹۹۶نفر زن و  1۷هزار و  ۷3۰نفر مرد هستند .در مجموع در اهواز  ۲۴هزار و  1۲۷نفر شامل  1۲هزار و
 ۲۰۵زن و  11هزار و  ۹۲۲مرد در این آزمون شرکت خواهند کرد که آزمون  1۲هزار و  ۲1۹نفر از این داوطلبان در
دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار میشود.
جلیلی فر بیان داشت :این آزمون در دزفول نیز در دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول و دانشگاه آزاد اسالمی این
شهرستان در دانشگاه های صنعتی خاتم االنبیا بهبهان و دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برگزار خواهد
شد.
نماینده تاماالختیار سازمان سنجش در خوزستان تصریح کرد :باجههای رفع نقص از امروز کار خود را در ورودی
شمالی (درب پل پنجم) دانشگاه شهید چمران اهواز آغاز و از ساعت  ۶:3۰صبح تا  1۲ظهر و از  13:3۰تا 1۷:3۰
فعال است.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :در همه حوزههای امتحانی ،در نوبت صبح
ساعت  ۶:3۰و در نوبت عصر ساعت  13دربها باز میشوند .آغاز فرایند آزمون در نوبت صبح  ۷:3۰و در نوبت
عصر  1۴:3۰خواهد بود .زمان برگزاری آزمون نیز در نوبت صبح ساعت  8صبح و در نوبت عصر ساعت  1۵است.
جلیلی فر ادامه داد :آخرین اتوبوس ما در دانشگاه شهید چمران اهواز در نوبت صبح  ۷:۴۵دقیقه صبح و در نوبت
عصر ساعت  1۴:3۰دقیقه حرکت میکند و از داوطلبان میخواهم به موقع در محل آزمون حوزه پیدا کنند.

سه شنبه  ۲۱خرداد ماه – ۱۰:۳۲ - ۱۳۹۸ ،کدخبر۹۸۳-۴۶۷۶-۵ :
نماینده تاماالختیار سازمان سنجش در خوزستان:
رقابت بیش از  ۳۵هزار نفر در آزمون کارشناسی ارشد در خوزستان

نماینده تاماالختیار سازمان سنجش در خوزستان از شرکت  3۵هزار و  ۷۲۶داوطلب خوزستانی در آزمون
کارشناسی ارشد در روزهای پنجشنبه و جمعه ( ۲3و  ۲۴خردادماه) خبر داد.
علیرضا جلیلیفر در گفتوگو با ایسنا -منطقه خوزستان اظهار کرد :در سال ۹۷در کل کشور در مجموع  ۷3۶هزار و
 38۵نفر در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کرده بودند که این آمار امسال به  ۶1۴هزار و  883نفر رسیده است
یعنی امسال تعداد شرکت کنندهها  1۷درصد در کل کشور کاهش داشته است.
وی افزود :در خوزستان در مجموع  3۵هزار و  ۷۲۶نفر در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کردهاند که از این تعداد
 1۷هزار و  ۹۹۶نفر زن و  1۷هزار و  ۷3۰نفر مرد هستند .در مجموع در اهواز  ۲۴هزار و  1۲۷نفر شامل  1۲هزار و
 ۲۰۵زن و  11هزار و  ۹۲۲مرد در این آزمون شرکت خواهند کرد که آزمون  1۲هزار و  ۲1۹نفر از این داوطلبان در
دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار میشود.
نماینده تاماالختیار سازمان سنجش در خوزستان گفت :آزمون کارشناسی ارشد در سه نوبت در صبح و عصر پنج
شنبه و صبح جمعه برگزار می شود .دانشگاه شهید چمران اهواز حوزه اصلی برگزاری آزمون کارشناسی ارشد در
اهواز است و دانشگاه پیام نور ،دانشگاه آزاد اسالمی اهواز ،آموزشکده فنی دخترانه و پسرانه شهید چمران ،جهاد
دانشگاهی حوزههای فرعی هستند.
جلیلی فر افزود :این آزمون در دزفول نیز در دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول و دانشگاه آزاد اسالمی دزفول
برگزار می شود .در بهبهان و خرمشهر نیز آزمون کارشناسی ارشد در دانشگاههای صنعتی خاتم االنبیا بهبهان و
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برگزار خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد :باجههای رفع نقص از امروز کار خود را آغاز کردهاند .از داوطلبان میخواهم اگر ایرادی در
کارت ورود به جلسه آنها وجود دارد سریعتر به باجه رفع نقص واقع در ورودی شمالی(درب پل پنجم) دانشگاه
شهید چمران اهواز مراجعه کنند .باجه رفع نقص از ساعت  ۶:3۰صبح تا  1۲ظهر و از  13:3۰تا  1۷:3۰فعال
است.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :داوطلبان باید به موقع در جلسه امتحان
حضور پیدا کنند .در همه حوزههای امتحانی ،در نوبت صبح ساعت  ۶:3۰و در نوبت عصر ساعت  13دربها باز
میشوند .آغاز فرایند آزمون در نوبت صبح  ۷:3۰و در نوبت عصر  1۴:3۰خواهد بود .زمان برگزاری آزمون نیز در
نوبت صبح ساعت هشت صبح و در نوبت عصر ساعت  1۵است.

جلیلی فر ادامه داد :آخرین اتوبوس ما در دانشگاه شهید چمران اهواز در نوبت صبح  ۷:۴۵دقیقه صبح و در نوبت
عصر ساعت  1۴:3۰دقیقه حرکت میکند .درصورتی که داوطلبان تا پیش از این زمان خود را به حوزه امتحانی
نرسانده باشند قطعا برای عبور و مرور در دانشگاه با مشکل مواجه خواهند شد و به همین دلیل از داوطلبان
میخواهم به موقع در محل آزمون حوزه پیدا کنند.

 ۲۱خرداد  – ۱۲:۲۱ - ۱۳۹۸کدخبر۴۲۲۷۶ :
نماینده تاماالختیار سازمان سنجش در خوزستان:
رقابت بیش از  ۳۵هزار نفر در آزمون کارشناسی ارشد در خوزستان
نماینده تاماالختیار سازمان سنجش در خوزستان از شرکت  ۳۵هزار و  ۷۲۶داوطلب خوزستانی در آزمون
کارشناسی ارشد در روزهای پنجشنبه و جمعه ( ۲۳و  ۲۴خردادماه) خبر داد.
نماینده تاماالختیار سازمان سنجش در خوزستان از شرکت  3۵هزار و  ۷۲۶داوطلب خوزستانی در آزمون
کارشناسی ارشد در روزهای پنجشنبه و جمعه ( ۲3و  ۲۴خردادماه) خبر داد.
علیرضا جلیلیفر اظهار کرد :در سال ۹۷در کل کشور در مجموع  ۷3۶هزار و  38۵نفر در آزمون کارشناسی ارشد
شرکت کرده بودند که این آمار امسال به  ۶1۴هزار و  883نفر رسیده است یعنی امسال تعداد شرکت کنندهها 1۷
درصد در کل کشور کاهش داشته است.
وی افزود :در خوزستان در مجموع  3۵هزار و  ۷۲۶نفر در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کردهاند که از این تعداد
 1۷هزار و  ۹۹۶نفر زن و  1۷هزار و  ۷3۰نفر مرد هستند .در مجموع در اهواز  ۲۴هزار و  1۲۷نفر شامل  1۲هزار و
 ۲۰۵زن و  11هزار و  ۹۲۲مرد در این آزمون شرکت خواهند کرد که آزمون  1۲هزار و  ۲1۹نفر از این داوطلبان در
دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار میشود.
نماینده تام االختیار سازمان سنجش در خوزستان گفت :آزمون کارشناسی ارشد در سه نوبت در صبح و عصر پنج
شنبه و صبح جمعه برگزار می شود .دانشگاه شهید چمران اهواز حوزه اصلی برگزاری آزمون کارشناسی ارشد در
اهواز است و دانشگاه پیام نور ،دانشگاه آزاد اسالمی اهواز ،آموزشکده فنی دخترانه و پسرانه شهید چمران ،جهاد
دانشگاهی حوزههای فرعی هستند.
جلیلیفر افزود  :این آزمون در دزفول نیز در دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول و دانشگاه آزاد اسالمی دزفول
برگزار میشود .در بهبهان و خرمشهر نیز آزمون کارشناسی ارشد در دانشگاههای صنعتی خاتم االنبیا بهبهان و
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برگزار خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد :باجههای رفع نقص از امروز کار خود را آغاز کردهاند .از داوطلبان میخواهم اگر ایرادی در
کارت ورود به جلسه آنها وجود دارد سریعتر به باجه رفع نقص واقع در ورودی شمالی(درب پل پنجم) دانشگاه
شهید چمران اهواز مراجعه کنند .باجه رفع نقص از ساعت  ۶:3۰صبح تا  1۲ظهر و از  13:3۰تا  1۷:3۰فعال
است .

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :داوطلبان باید به موقع در جلسه امتحان
حضور پیدا کنند .در همه حوزههای امتحانی ،در نوبت صبح ساعت  ۶:3۰و در نوبت عصر ساعت  13دربها باز
میشوند .آغاز فرایند آزمون در نوبت صبح  ۷:3۰و در نوبت عصر  1۴:3۰خواهد بود .زمان برگزاری آزمون نیز در
نوبت صبح ساعت هشت صبح و در نوبت عصر ساعت  1۵است .
جلیلیفر ادامه داد :آخ رین اتوبوس ما در دانشگاه شهید چمران اهواز در نوبت صبح  ۷:۴۵دقیقه صبح و در نوبت
عصر ساعت  1۴:3۰دقیقه حرکت میکند .درصورتی که داوطلبان تا پیش از این زمان خود را به حوزه امتحانی
نرسانده باشند قطعا برای عبور و مرور در دانشگاه با مشکل مواجه خواهند شد و به همین دلیل از داوطلبان
میخواهم به موقع در محل آزمون حوزه پیدا کنند.

سه شنبه  ۲۱خرداد ماه – ۱۰:۳۲ - ۱۳۹۸ ،کدخبر۹۸۳-۴۶۷۶-۵ :
نماینده تاماالختیار سازمان سنجش در خوزستان:
رقابت بیش از  ۳۵هزار نفر در آزمون کارشناسی ارشد در خوزستان

نماینده تاماالختیار سازمان سنجش در خوزستان از شرکت  ۳۵هزار و  ۷۲۶داوطلب خوزستانی در آزمون
کارشناسی ارشد در روزهای پنجشنبه و جمعه ( ۲۳و  ۲۴خردادماه) خبر داد.
علیرضا جلیلیفر در گفتوگو با ایسنا -منطقه خوزستان اظهار کرد :در سال ۹۷در کل کشور در مجموع  ۷3۶هزار و
 38۵نفر در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کرده بودند که این آمار امسال به  ۶1۴هزار و  883نفر رسیده است
یعنی امسال تعداد شرکت کنندهها  1۷درصد در کل کشور کاهش داشته است.
وی افزود :در خوزستان در مجموع  3۵هزار و  ۷۲۶نفر در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کردهاند که از این تعداد
 1۷هزار و  ۹۹۶نفر زن و  1۷هزار و  ۷3۰نفر مرد هستند .در مجموع در اهواز  ۲۴هزار و  1۲۷نفر شامل  1۲هزار و
 ۲۰۵زن و  11هزار و  ۹۲۲مرد در این آزمون شرکت خواهند کرد که آزمون  1۲هزار و  ۲1۹نفر از این داوطلبان در
دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار میشود.
نماینده تام االختیار سازمان سنجش در خوزستان گفت :آزمون کارشناسی ارشد در سه نوبت در صبح و عصر پنج
شنبه و صبح جمعه برگزار می شود .دانشگاه شهید چمران اهواز حوزه اصلی برگزاری آزمون کارشناسی ارشد در
اهواز است و دانشگاه پیام نور ،دانشگاه آزاد اسالمی اهواز ،آموزشکده فنی دخترانه و پسرانه شهید چمران ،جهاد
دانشگاهی حوزههای فرعی هستند.
جلیلی فر افزود :این آزمون در دزفول نیز در دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول و دانشگاه آزاد اسالمی دزفول
برگزار می شود .در بهبهان و خرمشهر نیز آزمون کارشناسی ارشد در دانشگاههای صنعتی خاتم االنبیا بهبهان و
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برگزار خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد :باجههای رفع نقص از امروز کار خود را آغاز کردهاند .از داوطلبان میخواهم اگر ایرادی در
کارت ورود به جلسه آنها وجود دارد سریعتر به باجه رفع نقص واقع در ورودی شمالی(درب پل پنجم) دانشگاه
شهید چمران اهواز مراجعه کنند .باجه رفع نقص از ساعت  ۶:3۰صبح تا  1۲ظهر و از  13:3۰تا  1۷:3۰فعال
است.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :داوطلبان باید به موقع در جلسه امتحان
حضور پیدا کنند .در همه حوزههای امتحانی ،در نوبت صبح ساعت  ۶:3۰و در نوبت عصر ساعت  13دربها باز
میشوند .آغاز فرایند آزمون در نوبت صبح  ۷:3۰و در نوبت عصر  1۴:3۰خواهد بود .زمان برگزاری آزمون نیز در
نوبت صبح ساعت هشت صبح و در نوبت عصر ساعت  1۵است.

جلیلیفر ادامه داد :آخرین اتوبوس ما در دانشگاه شهید چمران اهواز در نوبت صبح  ۷:۴۵دقیقه صبح و در نوبت
عصر ساعت  1۴:3۰دقیقه حرکت میکند .درصورتی که داوطلبان تا پیش از این زمان خود را به حوزه امتحانی
نرسانده باشند قطعا برای عبور و مرور در دانشگاه با مشکل مواجه خواهند شد و به همین دلیل از داوطلبان
میخواهم به موقع در محل آزمون حوزه پیدا کنند.

کد خبر  -۶۹۶۳۶۸۸:تاریخ انتشار  ۲۱:خرداد ۱۳:۳۱ - ۱۳۹۸

اعالم محل برگزاری آزمون کارشناسی ارشد در خوزستان
نماینده تاماالختیار سازمان سنجش در خوزستان گفت :دانشگاه شهید چمران حوزه اصلی برگزاری آزمون
کارشناسی ارشد و دانشگاه پیام نور ،دانشگاه آزاد اسالمی اهواز ،آموزشکده فنی دخترانه و پسرانه شهید
چمران ،جهاد دانشگاهی حوزههای فرعی هستند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز  ،علیرضا جلیلیفر ،نماینده تاماالختیار
سازمان سنجش در خوزستان گفت :آزمون کارشناسی ارشد در  3نوبت در صبح و عصر پنج شنبه و صبح جمعه
برگزار می شود .دانشگاه شهید چمران اهواز حوزه اصلی برگزاری آزمون کارشناسی ارشد در اهواز است و دانشگاه
پیام نور ،دانشگاه آزاد اسالمی اهواز ،آموزشکده فنی دخترانه و پسرانه شهید چمران ،جهاد دانشگاهی حوزههای
فرعی هستند.
وی افزود :در خوزستان در مجموع  3۵هزار و  ۷۲۶نفر در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کردهاند که از این تعداد
 1۷هزار و  ۹۹۶نفر زن و  1۷هزار و  ۷3۰نفر مرد هستند .در مجموع در اهواز  ۲۴هزار و  1۲۷نفر شامل  1۲هزار و
 ۲۰۵زن و  11هزار و  ۹۲۲مرد در این آزمون شرکت خواهند کرد که آزمون  1۲هزار و  ۲1۹نفر از این داوطلبان در
دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار میشود.
جلیلی فر بیان داشت :این آزمون در دزفول نیز در دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول و دانشگاه آزاد اسالمی این
شهرستان در دانشگاه های صنعتی خاتم االنبیا بهبهان و دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برگزار خواهد
شد.
نماینده تاماالختیار سازمان سنجش در خوزستان تصریح کرد :باجههای رفع نقص از امروز کار خود را در ورودی
شمالی (درب پل پنجم) دانشگاه شهید چمران اهواز آغاز و از ساعت  3۰:۶صبح تا  1۲ظهر و از  13:3۰تا 1۷:3۰
فعال است.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :در همه حوزههای امتحانی ،در نوبت صبح
ساعت  ۶:3۰و در نوبت عصر ساعت  13دربها باز میشوند .آغاز فرایند آزمون در نوبت صبح  ۷:3۰و در نوبت
عصر  1۴:3۰خواهد بود .زمان برگزاری آزمون نیز در نوبت صبح ساعت  8صبح و در نوبت عصر ساعت  1۵است.
جلیلی فر ادامه داد :آخرین اتوبوس ما در دانشگاه شهید چمران اهواز در نوبت صبح  ۷:۴۵دقیقه صبح و در نوبت
عصر ساعت  1۴:3۰دقیقه حرکت میکند و از داوطلبان میخواهم به موقع در محل آزمون حوزه پیدا کنند.

کد خبر  - ۷۷۰۲۰۵:تاریخ انتشار  ۲۲ - ۰۵:۰۰:خرداد ۱۳۹۸
ماجرای افتتاح نمایشی «دانشکده عمران و محیط زیست» دانشگاه شهید چمران اهواز  /بالتکلیفی دانشجویان
مهندسی
 ۷سال از کلنگ زنی «دانشکده عمران و معماری» دانشگاه شهید چمران اهواز میگذرد و سال  ۹۶بود که
این دانشکده با عنوان «دانشکده عمران و محیط زیست» افتتاح شد؛ اما هنوز این ساختمان به بهره برداری
نرسیده است.
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو ،هانا چراغی؛ حدود  ۷سال پیش کلنگ احداث دانشکده عمران و معماری
دانشگاه شهید چمران اهواز توسط استاندار وقت که از اساتید گروه عمران این دانشگاه بود ،زده شد.

در سال  ۹۲وعده افتتاح این دانشکده به دانشجویان این گروه داده شد و بعد از کش و قوسهای فراوان و زور
آزماییهای گروه های دانشکده مهندسی ،دانشجویان خواستار تبدیل شدن این ساختمان به دانشکده مهندسی
شدند و در نهایت این دانشکده در سال  ۹۶توسط منصور غالمی ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری به نام «دانشکده
عمران و محیط زیست» به افتتاح رسید .البته این افتتاح کامال نمایشی بود چرا که در دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته ای به عنوان محیط زیست وجود ندارد و به گفته دانشجویان ،این افتتاح نمایشی در راستای تظاهر به مقابله
با ریزگردها از سوی وزارتخانه بوده است.

با وجود اینکه افتتاح این ساختمان با عنوان «دانشکده عمران و محیط زیست» در سال  ۹۶انجام شده ،هنوز
دانشجویان و اساتید گروه مهندسی با مشکل کمبود کالس مواجه هستند و این دانشکده اکنون به دانشکده
«عمران و معماری» تغییر نام پیدا کرده است.

طرفی :کالسهای آموزشی گروه مهندسی در اتاقهای جلسات برگزار میشوند

مهدی طرفی ،فعال دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز در این باره به خبرنگار ما میگوید :حدود سال  ۹1بود
که کلنگ احداث این ساختمان زده و سال  ۹۲از طرف بسیج دانشجویی دانشکده مصاحبهای با رئیس این
دانشکده گرفته شد تا مشخص شود این دانشکده چه زمانی افتتاح میشود و رئیس دانشکده وعده  ۶یا  ۷ماه بعد
را داد.

طرفی می افزاید :با وجود گذشت یک سال و نیم از افتتاح این دانشکده ،هنوز این ساختمان بالاستفاده مانده در
حالی که دانشجویان گروه مهندسی دانشگاه با مشکل کمبود فضای آموزشی مواجه هستند و برخی از کالسهای
دانشجویان در محیطهایی غیر از کالسهای آموزشی و در اتاقهای جلسات دانشگاه برگزار میشود.

این دانشجوی دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه مسئولین دانشکده در این مدت با
آوردن بهانه هایی همچون کمبود تجهیزات و تامین نشدن اعتبارات مالی هیچ اقدام قابل توجه و مثبتی برای حل
مشکالت دانشجویان گروه مهندسی انجام نداده اند ،اظهار میکند :اکنون سر در این ساختمان با عنوان دانشکده
عمران و معماری نامگذاری شده و همین موضوع به دغدغه دانشجویان مهندسی تبدیل شده و همچنان در
بالتکیلفی به سر میبرند و ناچارند در اتاقهای جلسات دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه تحصیل دهند.

حیدری شیرازی :به احتمال زیاد دانشکده عمران و معماری تا مهرماه به بهره برداری میرسد
در ادامه به گفتگو با کورش حیدری شیرازی ،رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز پرداختیم تا
از چند و چون موضوع اطالع یابیم .حیدری شیرازی میگوید :ساخت و سازهای این دانشکده به اتمام رسیده و
اکنون بحث تجهیزات آن مطرح است .البته حدود  8۰درصد از کار انجام شده و به دلیل باال رفتن نرخ ارز در
زمینه تامین تاسیسات و تجهیزات برقی دچار مشکل هستیم.

حیدری شیرازی میافزاید :از سال  ۹۶تاکنون  3پیمانکار مسئولیت تامین تجهیزات این ساختمان را بر عهده
گرفته اند ،اما هر کدام به دلیل باال رفتن هزینه ها ،قراردادشان را لغو کرده و انصرف داده اند؛ بر همین مبنا دلیل
اصلی تکمیل نشدن این ساختمان و بهره برداری از دانشکده عمران و معماری تامین نبودن تجهیزات ساختمان
بخصوص در زمینه تاسیسات برقی است.

رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز اذعان میکند :دانشگاه شهید چمران اهواز برای حل این
مسئله ی کسری تمهیدات ویژه اندیشیده و با اجرایی شدن این تمهیدات به احتمال زیاد دانشکده تا مهرماه به بهره
برداری میرسد.

وی ادامه میدهد :تابلویی که اکنون در سر در این دانشکده با عنوان «دانشکده عمران و معماری» نصب شده،
حالت سمبولیک دارد و به این معنا نیست که دانشکدههای متعدد و منفکی در دانشگاه تشکیل شود .فضای
آموزشی و پژوهشی این دانشکده بعد از راه اندازی در اختیار دانشجویان مهندسی و عمران و معماری قرار
میگیرد.

حیدری شیرازی با اشاره به برگزاری کالسهای گروه مهندسی در اتاقهای جلسات میگوید :به دلیل کمبود فضا،
کالسهای آموزشی دانشجویان گروه مهندسی در فضاهایی غیر از کالس آموزشی و در اتاقهای جلسات برگزار
میشود و با تغییر کاربری سالنهای جلسات مشکل کمبود فضای دانشجویان این گروه را رفع کرده ایم تا در زمینه
آموزشی لطمه نبینند.

وی ادامه میدهد :اتاقهای جلساتی که در اختیار دانشجویان گروه مهندسی قرار گرفته اند ،این پتانسیل را دارند
که فضایی لوکس و راحت برای دانشجویان فراهم آورند .معموال دانشجویان بخصوص دانشجویان خارجی ترجیح
میدهند در این اتاقهای لوکس درس بخوانند تا اینکه در کالسهای آموزشی باشند چرا که امکانات اتاقهای
جلسات بسیار بیشتر از کالسهای آموزشی است.

رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح میکند :برای نجات اتاقهای جلسات و جلوگیری از
مستهلک شدنشان به دنبال این هستیم که هر چه زودتر کالسهای آموزشی گروه مهندسی در فضاهای آموزشی
مربوطه برگزار شوند و این اتاقها به ماهیت اولیه خود برگردند.

وی با بیان اینکه ساختمان دانشکده عمران و معماری در سه طبقه و با حدود  3۰کالس آموزشی احداث شده
است ،ابراز می کند :با توجه به روندی که اخیرا دانشگاه شهید چمران اهواز در پیش گرفته این احتمال میرود که
حداقل  ۵کالس آموزشی از طبقه اول این ساختمان مهرماه به بهره برداری برسد و در اختیار دانشجویان قرار
گیرد.

حیدری شیرازی یادآور می شود :البته این ساختمان به تجهیزات دیگری از قبیل آسانسور و سیستمهای سرمایشی
نیاز دارد و امیدواریم سریعتر این نیازها مرتفع شوند و دانشکده راه اندازی شود.

در پایان ،امیدواریم مسئولین دانشگاه شهید چمران اهواز شرایط دانشجویان گروه مهندسی را در نظر گرفته و هر
چه سریعتر اقدام به بهره برداری از این دانشکده کنند تا دانشجویان از بالتکلیفی درآیند.
خاطرنشان میشود ،عکسهای داخل گزارش تزئینی است.

کد خبر ۲۱۳۳۹۳ :تاریخ انتشار ۲۳ :خرداد ۰۰:۰۹ - ۱۳۹۸
ماجرای افتتاح نمایشی «دانشکده عمران و محیط زیست» دانشگاه شهید چمران اهواز
 ۷سال از کلنگ زنی «دانشکده عمران و معماری» دانشگاه شهید چمران اهواز میگذرد و سال  ۹۶بود که
این دانشکده با عنوان «دانشکده عمران و محیط زیست» افتتاح شد؛ اما هنوز این ساختمان به بهره برداری
نرسیده است.

شعار سال ۷ :سال از کلنگ زنی «دانشکده عمران و معماری» دانشگاه شهید چمران اهواز میگذرد و سال  ۹۶بود
که این دانشکده با عنوان «دانشکده عمران و محیط زیست» افتتاح شد؛ اما هنوز این ساختمان به بهره برداری
نرسیده است .حدود  ۷سال پیش کلنگ احداث دانشکده عمران و معماری دانشگاه شهید چمران اهواز توسط
استاندار وقت که از اساتید گروه عمران این دانشگاه بود ،زده شد .
در سال  ۹۲وعده افتتاح این دانشکده به دانشجویان این گروه داده شد و بعد از کش و قوسهای فراوان و زور
آزماییهای گروه های دانشکده مهندسی ،دانشجویان خواستار تبدیل شدن این ساختمان به دانشکده مهندسی
شدند و در نهایت این دانشکده در سال  ۹۶توسط منصور غالمی ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری به نام «دانشکده
عمران و محیط زیست» به افتتاح رسید.
البته این افتتاح کامال نمایشی بود چرا که در دانشگاه شهید چمران اهواز رشتهای به عنوان محیط زیست وجود
ندارد و به گفته دانشجویان ،این افتتاح نمایشی در راستای تظاهر به مقابله با ریزگردها از سوی وزارتخانه بوده
است .با وجود اینکه افتتاح این ساختمان با عنوان «دانشکده عمران و محیط زیست» در سال  ۹۶انجام شده ،هنوز
دانشجویان و اساتید گروه مهندسی با مشکل کمبود کالس مواجه هستند و این دانشکده اکنون به دانشکده
«عمران و معماری» تغییر نام پیدا کرده است
.طرفی :کالسهای آموزشی گروه مهندسی در اتاقهای جلسات برگزار میشوند مهدی طرفی ،فعال دانشجویی
دانشگاه شهید چمران اهواز در این باره میگوید :حدود سال  ۹1بود که کلنگ احداث این ساختمان زده و سال ۹۲
از طرف بسیج دانشجویی دانشکده مصاحبهای با رئیس این دانشکده گرفته شد تا مشخص شود این دانشکده چه
زمانی افتتاح میشود و رئیس دانشکده وعده  ۶یا  ۷ماه بعد را داد .طرفی میافزاید :با وجود گذشت یک سال و نیم
از افتتاح این دانشکده ،هنوز این ساختمان بالاستفاده مانده در حالی که دانشجویان گروه مهندسی دانشگاه با
مشکل کمبود فضای آموزشی مواجه هستند و برخی از کالسهای دانشجویان در محیطهایی غیر از کالسهای
آموزشی و در اتاقهای جلسات دانشگاه برگزار میشود.
این دانشجوی دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه مسئولین دانشکده در این مدت با
آوردن بهانه هایی همچون کمبود تجهیزات و تامین نشدن اعتبارات مالی هیچ اقدام قابل توجه و مثبتی برای حل

مشکالت دانشجویان گروه مهندسی انجام نداده اند ،اظهار میکند :اکنون سر در این ساختمان با عنوان دانشکده
عمران و معماری نامگذاری شده و همین موضوع به دغدغه دانشجویان مهندسی تبدیل شده و همچنان در
بالتکیلفی به سر میبرند و ناچارند در اتاقهای جلسات دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه تحصیل دهند .
حیدری شیرازی :به احتمال زیاد دانشکده عمران و معماری تا مهرماه به بهره برداری میرسد در ادامه به گفتگو با
کورش حیدری شیرازی ،رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز پرداختیم تا از چند و چون موضوع
اطالع یابیم .حیدری شیرازی میگوید :ساخت و سازهای این دانشکده به اتمام رسیده و اکنون بحث تجهیزات آن
مطرح است .البته حدود  8۰درصد از کار انجام شده و به دلیل باال رفتن نرخ ارز در زمینه تامین تاسیسات و
تجهیزات برقی دچار مشکل هستیم .حیدری شیرازی میافزاید :از سال  ۹۶تاکنون  3پیمانکار مسئولیت تامین
تجهیزات این ساختمان را بر عهده گرفته اند ،اما هر کدام به دلیل باال رفتن هزینه ها ،قراردادشان را لغو کرده و
انصرف داده اند؛ بر همین مبنا دلیل اصلی تکمیل نشدن این ساختمان و بهره برداری از دانشکده عمران و معماری
تامین نبودن تجهیزات ساختمان بخصوص در زمینه تاسیسات برقی است .
رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز اذعان میکند :دانشگاه شهید چمران اهواز برای حل این
مسئله یکسری تمهیدات ویژه اندیشیده و با اجرایی شدن این تمهیدات به احتمال زیاد دانشکده تا مهرماه به بهره
برداری میرسد .وی ادامه می دهد :تابلویی که اکنون در سر در این دانشکده با عنوان «دانشکده عمران و معماری»
نصب شده ،حالت سمبولیک دارد و به این معنا نیست که دانشکدههای متعدد و منفکی در دانشگاه تشکیل شود.
فضای آموزشی و پژوهشی این دانشکده بعد از راه اندازی در اختیار دانشجویان مهندسی و عمران و معماری قرار
میگیرد .حیدری شیرازی با اشاره به برگزاری کالسهای گروه مهندسی در اتاقهای جلسات میگوید :به دلیل
کمبود فضا ،کالسهای آموزشی دانشجویان گروه مهندسی در فضاهایی غیر از کالس آموزشی و در اتاقهای
جلسات برگزار میشود و با تغییر کاربری سالنهای جلسات مشکل کمبود فضای دانشجویان این گروه را رفع
کرده ایم تا در زمینه آموزشی لطمه نبینند .
وی ادامه میدهد :اتاق های جلساتی که در اختیار دانشجویان گروه مهندسی قرار گرفته اند ،این پتانسیل را دارند
که فضایی لوکس و راحت برای دانشجویان فراهم آورند .معموال دانشجویان بخصوص دانشجویان خارجی ترجیح
میدهند در این اتاقهای لوکس درس بخوانند تا اینکه در کالسهای آموزشی باشند چرا که امکانات اتاقهای
جلسات بسیار بیشتر از کالسهای آموزشی است .
رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح میکند :برای نجات اتاقهای جلسات و جلوگیری از
مستهلک شدنشان به دنبال این هستیم که هر چه زودتر کالسهای آموزشی گروه مهندسی در فضاهای آموزشی
مربوطه برگزار شوند و این اتاقها به ماهیت اولیه خود برگردند .
وی با بیان اینکه ساختمان دانشکده عمران و معماری در سه طبقه و با حدود  3۰کالس آموزشی احداث شده
است ،ابراز می کند :با توجه به روندی که اخیرا دانشگاه شهید چمران اهواز در پیش گرفته این احتمال میرود که
حداقل  ۵کالس آموزشی از طبقه اول این ساختمان مهرماه به بهره برداری برسد و در اختیار دانشجویان قرار
گیرد .حیدری شیرازی یادآور می شود :البته این ساختمان به تجهیزات دیگری از قبیل آسانسور و سیستمهای
سرمایشی نیاز دارد و امیدواریم سریعتر این نیازها مرتفع شوند و دانشکده راه اندازی شود .در پایان ،امیدواریم
مسئولین دانشگاه شهید چمران اهواز شرایط دانشجویان گروه مهندسی را در نظر گرفته و هر چه سریعتر اقدام به
بهره برداری از این دانشکده کنند تا دانشجویان از بالتکلیفی درآیند .

 ۲۲خرداد  – ۱۴:۱۷ - ۱۳۹۸کدخبر۸۳۳۵۰۵۳۷ :
در هشتمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت:
رونق اقتصادی در گرو ثبات سیاسی و اقتصادی است
تهران _ایرنا_ عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به بهبود نسبی روابط بینالمللی در
دولت دوازدهم می گوید :رونق اقتصادی در گرو ثبات سیاسی و اقتصادی جامعه است .
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا ،سید امین منصوری روز چهارشنبه در هشتمین کنفرانس الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت؛ پیشران ها ،چالشها و الزامات تحقق با اشاره به مفهوم تاب آوری اقتصادی اظهار
داشت :این مفهوم تحت عنوان اقتصاد مقاومتی نیز شناخته می شود.

وی در این برنامه که در دانشگاه تهران برگزار شد ،افزود :افزایش ظرفیت تحمل مخاطرات ،بازگشت سریع پس
از مخاطرات و همچنین کاهش تخریب در اثر مقدار معینی از مخاطرات بدین مفهوم اشاره می کند.
به گفته این استاد دانشگاه استحکام ،افزونگی ،پرتدبیری ،بازیابی و پاسخ دهندگی نیز از مؤلفه های تاب آوری
شناخته می شوند.

منصوری همچنین با اشاره به شاخص های اقتصادی ادامه داد :وجه تمایز تاب آوری اقتصادی با شاخصهای
اقتصادی نیز در مقاومت پذیری این شاخص ها در برابر مخاطرات است.

وی با اشاره به برخی از نقاط کشور نظیر خوزستان تصریح کرد :این استان از منظر شاخص های اقتصادی در
وضعیت مطلوبی قرار دارد؛ اما در عرصه تاب آوری نیازمند بهبود وضعیت است.

منصوری خاطرنشان کرد :ساختار اقتصادی جامعه باید از تأثیرپذیری شوک های طبیعی و انسانی جلوگیری کند و
به عبارت دیگر تاب آوری اقتصادی را افزایش دهد.
ضرورت تدوین نقشه در تعامالت بین المللی

استادیار دانشگاه امام صادق و یکی دیگر از سخنرانان این نشست نیز در یک مقاله با عنوان جایگاه استراتژی
توسعه مبتنی بر تجارت در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت عنوان کرد :تعامالت بین المللی نیازمند تدوین یک
نقشه جهت دستیابی به منافع اقتصادی است .چرا که تعامالت بین المللی با هریک از جوامع باید سبب افزایش
سرمایهگذاری ،بهره وری تولید و رشد فناوری باشد.

وی تصریح کرد :تعامالت بین المللی اگر منجر به رشد و توسعه اقتصادی ،اجتماعی و… نشود؛ به ویژه برای
کشورهای در حال توسعه هزینه بر و زیان بار خواهد بود.

کیایی ادامه داد :ارزیابی و انتخاب صحیح صنایع و شرکا نیز به میزان قابل توجهی ریسک تعامالت تجاری را
کاهش و تولید و رقابت پذیری را افزایش می دهد.

این مدرس دانشگاه همچنین کاهش هزینه ها به همراه قدرت قیمت گذاری برای واحدهای تولیدی و صنعتی را از
دیگر مزایای روابط موثر با دنیا عنوان و اظهار کرد :این مسائل باید مورد توجه قرار گیرد؛ درغیر این صورت
تعامالت و ارتباطات بین المللی مثمر ثمر نخواهد بود.

کد خبر  - ۷۷۰۶۰۸:تاریخ انتشار  ۲۲ - ۲۲:۰۶:خرداد ۱۳۹۸
نظری در گفتگو با دانشجو:
 ۲۱خانوار سیل زده در مدرسهای در شیرین شهر خوزستان به سر میبرند
مسئول رسانه بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :با وجود گذشت دو ماه از وقوع سیل در
خوزستان ،هنوز  ۲۱خانوار سیل زده در مدرسهای در شیرین شهر این استان به سر میبرند.

رضا نظری ،مسئول رسانه بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری
دانشجو گفت :طبق بازدیدی که امروز ۲۲ ،خرداد از کمپهای سیل زدگان در شیرین شهر (از توابع کارون
خوزستان) داشتیم ،متوجه شدیم که بعد از گذشت دو ماه از وقوع سیل در این استان ،هنوز  ۲1خانوار سیل زده در
مدرسهای در این منطقه به سر میبرند.

نظری با اشاره به اینکه روز گذشته ۲1 ،خرداد از ساعت  1۶تا  ۲۰سیل زدگان ساکن در این مدرسه از برق
محروم بودند ،افزود :وضعیت بهداشتی سیل زدگان این منطقه به شدت نامناسب است و بدون سیستم سرمایشی
و در دمای  ۵۰درجهای هوا در این مدرسه به سر میبرند و حتی از آب آشامیدنی خنک هم محرومند و ناچارند با
پرداخت هزینه ای ،یخ خریداری کنند.

مسئول رسانه بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه وامهایی که دولت وعده اعطای آنها به
سیل زدگان را داده بود به این افراد اختصاص داده نشده است ،تصریح کرد :مردم سیل زده شیرین شهر از این
وضعیت ناراضی هستند و از برخوردهای نامناسب مسئولین گله دارند.

یکشنبه  ۱۹ /خرداد -۱۰:۴۲ / ۱۳۹۸کدخبر۹۸۰۳۱۹۰۷۸۲۶ :
یک اقتصاددان عنوان کرد:
شرایط کشور برای تولید مناسب نیست/مشکالت بانکی ترمز تولید را میکشد

یک اقتصاددان با بیان اینکه مشکالت بانکی ترمز تولید کشور را میکشد ،گفت :برای آنکه شاهد رونق تولید
باشیم باید روند وامدهی بانکها و نرخ سود تسهیالتی که توسط بانکها ارائه میشود را اصالح کرد.
حسن فرازمند در گفتوگو با ایسنا ،در خصوص مساله حمایت از تولید اظهار کرد :اکنون مهمترین مشکل بخش
تولید کشور ،موضوع نقدینگی است و در این زمینه باید در مکانیزمهای تخصیص منابع مالی به بخش خصوصی و
بخش تولید اصالحاتی انجام بگیرد تا این حوزه بتواند به حیات خود ادامه دهد و در شرایط فعلی به تولید بپردازد.
وی افزود :سیاست های کالن باید به شکلی اتخاذ شوند تا تولیدکننده بتواند با اعتماد در راستای اهداف مدنظر خود
حرکت کند و تصمیمگیری ها از سوی مسوالن برای بخش تولید با سرعت تغییر نکند و دارای یک ثبات نسبی در
جهت اعتماد تولیدکننده به شرایط برای ورود به این بخش و یا تولید باشد.
باید بتوان به سیاستهای اتخاذی در سطح ملی اعتماد کرد
این استاد اقتصاد تصریح کرد :باید شرایطی فراهم شود تا تولیدکننده بخش خصوصی بتواند به سیاستهای
اتخاذی در سطح ملی اعتماد کند .در این زمینه باید بی ثباتی در تصمیمگیریها برای حوزه اقتصاد کاهش پیدا کند
و در این صورت است که میتوانیم شاهد رونق تولید در کشور باشیم.
فرازمند عنوان کرد :ثبات نرخ ارز یکی از عوامل بسیار مؤثر بر حوزه تولید است و عدم ثبات در این حوزه میتواند
اعتماد الزم برای ورود تولیدکننده بخش خصوصی به بخش تولید را از بین ببرد .بی ثباتی در نرخ ارز باعث به
وجود آمدن نوسانات در برنامهریزیها و سیاستگذاریها میشود و شرایط دشواری را برای تولیدکننده به وجود
میآورد.
تولیدکننده یک انسان با ارزش است
وی با اشاره به عوامل فرهنگی اثرگذار بر حوزه تولید ادامه داد :اینکه تولیدکننده شخصی باشد که به لحاظ حضور
در اجتماع دارای احترام و جایگاه مناسبی باشد ،بر بخش تولید بسیار اثرگذار است و میتواند تولیدکننده را برای
فعالیت در این زمینه ترغیب کند .تولیدکننده یک انسان با ارزش است و باید فضا را برای فعالیت این اشخاص به
منظور ایجاد درآمدهای مشروع تولیدی فراهم کرد.

این اقتصاددان بیان کرد :اگر تولیدکننده را به چشم منفی و به عنوان یک فرد فاسد که بر سر مردم کاله میگذارد
ببینیم ،تولید به عنوان یک ارزش در جامعه شناخته نمیشود و در این زمینه جامعه نیز راغب به تولید و حضور در
این حوزه نخواهد بود و از این رو به سمت و سویی دیگر گرایش پیدا خواهد کرد.
فرازمند گفت :باید بتوان بخش تولید را در مقایسه با بخش خدمات بازرگانی به شکلی مدیریت کرد که سودآوری
بخش تولید در مقایسه با بخش خدمات بازرگانی افزایش پیدا کند و مردم و سرمایهگذاران به سمت تولید حرکت
کنند و در این شرایط است که شاهد رونق تولید در کشور خواهیم بود.
فرایند وامدهی و نرخ سود تسهیالت بانکها اصالح شود
وی با انتقاد از نرخ سود تسهیالت اعطایی به واحدهای تولیدی عنوان کرد :نرخ سود تسهیالتی که به بخش تولید
داده میشود مناسب نیست و باال است .همچنین فرایند وامدهی بانکها به حوزه تولید مناسب نیست و برای آنکه
شاهد رونق تولید باشیم باید روند وام دهی بانکها و نرخ سود تسهیالتی که توسط بانکها ارائه میشود را اصالح
کرد.
این استاد اقتصاد اظهار کرد :مشکالت بسیاری برای حوزه تولید در خصوص بانکها وجود دارد که این مشکالت
بانکی ترمز تولید کشور را می کشد و باید در جهت اصالح این مسائل اقدام شود .مشکالتی که بازارهای مالی برای
تولید به وجود میآورد ،کار تولید را دشوار کرده است و این مساله میطلبد که با اصالح مشکالت برای رونق تولید
تالش شود.
فرازمند با بیان اینکه عدم اطمینان از شرایط اقتصادی آینده مهمترین مشکل بخش تولید در کشور است ،گفت:
این مساله یک عامل جدی و بسیار مهم است که تولیدکنندگان نسبت به شرایط اقتصادی آینده کشور نامطمئن
هستند و این مساله باعث میشود تا رغبت کمتری برای ورود به حوزه تولید وجود داشته باشد و باید تالش کرد تا
به روشهای مختلف مساله نااطمینانی به آینده اقتصادی کشور را حل کرد.
شرایط کشور برای تولید مناسب نیست
وی با بیان اینکه اکنون شرایط کشور برای تولید مناسب نیست ،تصریح کرد :در حال حاضر شرایط سیاسی،
اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی مناسبی در کشور برای تولید و ورود به این حوزه وجود ندارد و مشکالت بیشماری
در این خصوص وجود دارد که کار تولید را دشوار کرده و همچنین انگیزه و توان را از تولیدکنندگانی که در این
زمینه فعالیت میکنند ،گرفته است.
بخش تولید باید تا حدودی از پرداخت مالیاتها معاف شود
استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز با گالیه از دریافت مالیات فراوان از حوزه تولید خاطرنشان کرد :نرخ
مالیات بخش خدمات در مقایسه با بخش تولید بسیار ناچیز است و در این زمینه باید به شکل عکس عمل شود تا
مالیاتی که از حوزه تولید دریافت میشود کمتر از بخش خدمات بازرگانی باشد .بخش تولید باید تا حدودی از
پرداخت مالیات ها معاف شود و دولت برای جبران درآمدهای مالیاتی باید به دنبال دریافت مالیات بیشتر از حوزه
خدمات بازرگانی باشد.

دوشنبه  ۲۰خرداد ماه – ۱۱:۴۳ - ۱۳۹۸ ،کدخبر۹۸۳-۴۲۷۶-۵ :
ستاری تاکید کرد:
ضرورت سرمایهگذاری بخش خصوصی در استارتاپهای خوزستان

معاون علمی و فناوری رییس جمهور درباره توسعه خانههای استارتاپ اهواز ،گفت :مشکل خوزستان در این
زمینه حضور خیلی زیاد دولت است و اینکه بخش خصوصی قوی در استان روی استارتاپها سرمایهگذاری
نمیکند.
به گزارش ایسنا  -منطقه خوزستان ،دکنر سورنا ستاری در حاشیه بازدید از مرکز رشد و فناوری دانشگاه شهید
چمران اهواز در جمع خبرنگاران درخصوص نیمهکاره رها شدن ساختمان خالقیت و نوآوری این دانشگاه،
اظهارکرد 8۵ :درصد اعتبارات در نظر گرفته شده برای ساخت این ساختمان پرداخت شد که این موضوع بر
اساس پیشرفت کار بود .اکنون نیز کار به اتمام نرسیده است .تفاهمی خواهیم داشت تا  1۵درصد باقی مانده از
پول پرداخت شود .از یک میلیارد تومان در نظر گرفته شده برای این پروژه 8۵۰ ،میلیون تومان پرداخت شده
است.
وی با اشاره به ظرفیت بسیار خوزستان در نیروی انسانی و منابع زمینی ،گفت :خوزستان به دلیل نیروی انسانی
فوقالعاده و حوزه اقتصاد دانشبنیان ،استان بسیار مهمی است .حضور سیستمهای دولتی مانند صنایع نفت و گاز
یک اکوسیستم خاصی در خوزستان ایجاد کرده که این اکوسیستم با سایر استانها متفاوت است .باید تالش کنیم
تا بحث اقتصاد دانشبنیان به صورت جدی در خوزستان پیگیری شود.

معاون علمی و فناوری رییس جمهور گفت :من فکر میکنم با توجه به اینکه خوزستان پتانسیل باالیی در اقتصاد
دانشبنیان دارد و امروز نیز تصمیمگیریهای مهمی در بحث بودجههای تزریقی ،دانشگاه ،زیرساختی و پارک علم
و فناوری خواهیم داشت .ما در معاونت علم و فناوری نیز به صورت جدی روی استارتاپها و شرکتهای
دانشبنیان کار میکنیم .خوشبختانه امسال نیز وضعیت مالیمان خوب است و مهمتر از همه همدلی ایجاد شده در
کشور برای مقابله با تحریم و سرمایهگذاری روی جوانان و همچنین توسعه استارتاپها است که امسال نیز این
مهم بزرگترین سرمایه ما برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان است.

وی درباره توسعه خانههای استارتاپ اهواز نیز عنوان کرد :ما به صورت خاص از شتابدهندهها حمایت میکنیم و
تاکنون بیش از  ۷۰شتابدهنده در کشور به صورت رسمی فعالیت دارند .مشکل استان خوزستان در این زمینه
حضور خیلی زیاد دولت است و اینکه بخش خصوصی قوی در استان روی استارتاپها سرمایهگذاری نمیکند.
دلیل هم است که در خوزستان بحث اقتصاد دولتی به صورت کامل حکمفرمایی میکند.

ستاری ادامه داد :باید تالش کنیم از نطفههایی که در پارک علم و فناوری داریم در مراکز رشد و دانشگاهها استفاده
کنیم و این ها را رشد داده تا بتوانند این اکوسیستم را تغییر دهند .قطعا اگر این اکوسیستم تغییر نکند ،بحث کوچ
آنها به استانهای دیگر نیز وجود دارد .به نظرم خیلی از موارد در حال تغییر است و طی بازدیدهایی که داشتهام،
در استان تغییرات جدی را شاهد بودم و فکر میکنم اتفاقات خوبی در آینده بیفتد.

وی بیان کرد :اکوسیستمهای جدیدی در دانشگاهها و مراکز رشد ایجاد شده است و این نشان از ارتباط دانشگاه و
صنعت دارد .در حال حاضر  ۴۴۰۰شرکت دانشبنیان در کشور داریم و این نیز رابطه دانشگاه و صنعت را
می رساند .پس ارتباط دانشگاه و صنعت تنها قراردادهای دانشگاه و صنعت نیست که من خیلی هم به این نوع
قراردادها اعتقاد ندارم و توسعه شرکتها مدنظرمان است زیرا این شرکتها میتوانند نهادهای واسطی برای این
اتفاقات باشند.

معاون علمی و فناوری رییس جمهور در پایان ،عنوان کرد :ما شرکتهای خالق را نیز ایجاد کردیم که بیش از ۴۰۰
شرکت خالق در کشور داریم .توسعه علوم انسانی یعنی تجاریسازی علوم انسانی و اینکه اکنون استارتاپهایی
داریم که جزو  1۰۰سایت پربیننده دنیا و به زبان فارسی هستند ،نشان از توسعه علوم انسانی است.

کد خبر  -۶۹۶۲۶۷۰:تاریخ انتشار  ۲۰:خرداد ۱۵:۳۷ - ۱۳۹۸
معاون علمی و فناوری رئیسجمهور:
مشکل اصلی استارتآپهای خوزستان حاکمیت اقتصاد دولتی است
سورنا ستاری گفت :مشکل اصلی استارتآپها در خوزستان حضور زیاد دولت است که مانع از حضور بخش
خصوصی برای سرمایهگذاری است.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ،سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیسجمهور در حاشیه
بازدید از مرکز ر شد واحد فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیت باالی
خوزستان در حوزه اقتصاد دانشبنیان  ،اظهار کرد :خوزستان یک استان مهم از نظر نیروی انسانی در حوزه اقتصاد
دانشبنیان است و حضور سیستمهای دولتی مانند صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی اکوسیستم خاصی در استان ایجاد
کرده که با سایر استانها متفاوت است.
وی افزود :امروز تصمیمگیریهای مهمی در خصوص بودجه ،زیرساختها ،دانشگاهها ،پارک علم و فناوری و
بهصورت خاص همه مدل حمایت از شرکتهای دانشبنیان در استان صورت میگیرد.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهور با اشاره به حمایت از استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان ،عنوان کرد:
سرمایهگذاری بر روی جوانان بزرگترین سرمایه در خصوص حمایت از استارتآپها است و همه کشور امسال
برای مقابله با تحریم و توسعه استارتآپها پایکار آمدند.
وی گفت :بیش از  ۷۰شتابدهنده بهصورت رسمی در کشور در حال فعالیت هستند و بهطور خاص در حال حمایت
از شتابدهندهها در سطح کشور هستیم.
ستاری با اشاره به حاکمیت اقتصاد دولتی در خوزستان ،اظهار کرد :مشکل اصلی استارتآپها در خوزستان حضور
بسیار زیاد دولت است که مانع حضور بخش خصوصی برای سرمایهگذاری هستند و نیازمند استفاده از پروژهها و
ایدهها در پارک علم و فناوری ،مراکز رشد و دانشگاهها هستیم بهنحویکه اکوسیستم موجود در خوزستان تغییر
پیدا کند.
وی افزود :ایجاد مراکز رشد و شرکتهای دانشبنیان نشاندهنده ارتباط دانشگاه و صنعت است که در حال حاضر
حدود  ۴هزار و  ۴۰۰شرکت دانشبنیان در سطح کشور مشغول فعالیت هستند.

معاون علمی و فناوری رئیسجمهور با اشاره به اهمیت تجاریسازی علوم انسانی ،عنوان کرد :شرکتهای خالق
در حوزه علوم انسانی تشکیل شده است و امروز بیش از  ۴۰۰شرکت خالق در کشور در حال فعالیت هستند و
ایران درحالی که ازنظر جمعیت شانزدهمین کشور دنیا است اما نهمین زبان اینترنت دنیا را به خود اختصاص داده
است.
وی گفت :هماکنون استارتآپهایی در کشور وجود دارد که جزء  1۰۰سایت پربیننده دنیا هستند و کامالً به زبان
فارسی در حال ارائه خدمات هستند؛ همچنین وجود شرکتهای انیمیشنسازی و بازیهای کامپیوتری در سطح
کشور نشاندهنده تجاریسازی علوم انسانی است.

کد خبر  - ۲۴۴۷۲۲۷:تاریخ انتشار  ۲۰:خرداد ۱۲:۵۵ - ۱۳۹۸
اهواز
بازدید معاون رئیس جمهور از مرکز رشد دانشگاه شهید چمران
معاون علمی و فن آوری رئیس جمهور امروز از مرکز رشد دانشگاه شهید چمران اهواز بازدید کرد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خوزستان  ،دکتر سورنا ستاری در این بازدید با اشاره به اینکه استان
خوزستان به دلیل نیروی انسانی در حوزه اقتصاد دانش بنیان ،از اهمیت بسیاری برخوردار است ،گفت :حضور
سیستم های دولتی مانند صنایع نفت و گاز  ،اکوسیستمی در خوزستان ایجاد کرده که با سایر استان ها متفاوت
است و باید تالش کنیم موضوع اقتصاد دانش بنیان با جدیت بیشتری در این استان ،دنبال شود.
وی افزود  ۷۰ :شرکت شتاب دهنده در کشور فعال است و مشکل استان خوزستان حضور بیش از حد بخش
دولتی می باشد و بخش خصوصی قوی در موضوع استارتاپ ها فعالیت نمی کند.
معاون علمی و فن آوری رئیس جمهور اظهارداشت  :باید از ظرفیت پارک های علمی و فناوری و مراکز رشد
استفاده بهتری شودو در این سفر نشست هایی با مسئوالن استانی در خصوص تزریق اعتبارات ،بهبود وضعیت
زیرساخت ها در دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری انجام می شود.
وی ادامه داد  :بازدید های انجام شده در سال های گذشته نشان دهنده تغیرات جدی در استان خوزستان است و
معتقدم به زودی اتفاقات خوبی در این استان رخ خواهد داد.
ستاری تا کید کرد  :در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با جدیت در خصوص فعالیت و حمایت از حوزه
استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان انجام می شود.
وی همچنین به سفر یک روزه خود به خوزستان اشاره کرد و گفت  :در این سفر بازدید هایی نیز از شرکت های
دانش بنیان مستقر در شهرک صنعتی و به صورت خاص از شرکت های دانش بنیان استان حمایت خواهیم کرد.

