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انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز
انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

  نوشتن درباره ی موضوعی که چندین بار عنوان بحث ها بود کارآسانی نیست. قطعا هنوز جا داشت که دست به قلم شدم تا ناگفته های همه را مطرح 
کنم، شاید برای مخاطبین فعال موضوعی تکراری باشد اما حرف دل گستره ی وسیعی از دوستانمان خواهد بود.

 فعاالن دانشجویی هیچگاه به فضای تبعیض و رکود عادت نخواهند کرد و ازکنار هیچ اتفاقی بی تفاوت گذر نمی کنند اعم از مشکالت صنفی دانشگاه، 
فضای رکود و بی نشاط فعالین فرهنگی و همچنین حضور بی سر و صدای مسئولین در دانشگاه. همیشه از مشکالت صنفی دانشگاه گفتیم و سرخنکال 
شنیدیم. از بودجه گفتیم و منابع طبیعی شنیدیم. همیشه چیزی خواستیم و چیزی دیگر شنیدیم... اما با تکرار در گفتن ها نه خسته شدیم و نه به این 

جواب ها بسنده کردیم. 
موضوعی که این بار قلم به دستم داد، حضور بی سر و صدای مسئولین در دانشگاه شهید چمران اهواز است و تکرار اتفاقات موجب شد که به فراموشی 
دانشجویان  پای حرف های شنیدنی مطالبات  نوشیدن چای،  دانشگاه جهت  از حضور در  بعد  یاد هندوستان کرد  فیلشان  وزیر علوم  نشود. گویا  سپرده 

بنشیند.
با مسئولین دانشگاه خود نیز نشست صمیمانه نداریم. ما می دانیم که دانشگاه شهید  همه عادت کردند ولی ما عادت نمی کنیم که سالی یکبار حتی 

آن  زیر سایه ی سنگین  است که سالهاست  دانشگاهی  از  فراتر  پتانسیلش  اهواز  چمران 
محروم ماند دانشجوی چمران باید بداند که محرومیت های آموزشی و رفاهی دانشگاه را 

از عوامل مربوطه مطالبه کنند و به سرخنکال و امثالهم بسنده نکند. 
صدای دانشجو چگونه باید به گوش مسئولین برسد؟ چه کسانی قراراست صدای ما را به 
اما دانشجوی چمران در پی یک گوش شنوا و حسرت یک فضای  و  برسانند!!!  مسولین 
تفریحی مناسب در دانشگاه این که هیچ مسئولی وقت گرانبهای خودش را به ما اختصاص 

نمی دهد، کم کاری ماست؟ یا پرکاری مسئولین؟
گاها حس می کنم دانشگاه شهید چمران حیات خلوتی است که امروز مسئول دانشگاهی 

در خیابان درب شمالی رویت می شود و فردا هم بزرگواری دیگر جنب درب شرقی.
 اگر مسئولین به مشکالت ما اشراف دارند و حرف تازه ای با ما ندارند، الزم می دانم که 
تکرار کنم این ماییم که حرف ها داریم. لذا با وجود خیل عظیم دغدغه هاشان، سهمی 
از وقت شان را نیز برای ما کنار بگذارند و آگاه باشند نه یک روز و یک زمان بلکه همه 
روزها متعلق به ماست؛ پس مارا دست پر به روز های آینده ی این مملکت تحویل دهند. 
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 بوی عید می آید موافقید!؟
 مــی دانســتم شــما هــم ایــن روزهــا بــوی گــرد و خــاک را بیشــتر احســاس مــی کنیــد   
تــا بــوی عیــد امــا معــوال بــه اواســط اســفند مــاه کــه مــی رســیم پیــش خودمــان مــی 
گوییــم بــوی عیــد مــی آیــد یعنــی نــوروز نزدیــک اســت و در ایــن ایــام چــه خــوب اســت 
ــه کــم درآمدهــای جامعــه، آرزوهــای رنگیــن  مثــل همیشــه ســعی کنیــم حواســمان ب
ــال  ــای آخرس ــن روزه ــه در ای ــر ک ــای دیگ ــی ه ــت و خیل ــی سرپرس ــودکان کار و ب ک

امیدشــان بــه توجــه و بلنــد نظــری دل هــای مهربــان اســت، باشــد.
عیــد هــم مــی آیــد و مــی رود مثــل همــه ســال هایــی کــه آمــده و رفتــه اســت امــا 
آنچــه مــی مانــد انســانیت، نــوع دوســتی و خاطــره ی زیبــای هــم دلــی هــای ماســت. 
راســتش اصــال دوســت نــدارم ژســت نصیحــت بــه خــود بگیــرم اینهــا حرفــی اســت کــه 

شــما بیشــتر از مــا بلدیــد صرفــا یــک یــادآوری بــود ...
نوروزتان پیشاپیش مبارک »صدای دانشجو«

بوی عیــد می آید

به نظر شما پروژه در دست احداث 
سالی  چه  در  حقوق  دانشکده 
مورد بهره برداری قرار می گیرد؟

 -2 سال1400    پایان   -1
پایان   -3      1404 سال 
1504 سال   -4  1493 سال 
نظرتان  مورد  گزینه  عدد  لطفا  
کنید. پیامک  ما  برای  را 

ی
مسابقه پیامک

شورای صنفی، پارسال 
آشنا، امسال دوست

افسردگی سیاسی 
ممنوع

چراهزینه ای را که صرف دکتر و 
دارو می کنیم؛صرف ورزش نمی 

کنیم؟

مصاحبه با مهندس پشم 
فروش

به طرف خوابگاه

بوی عید می آید

من که دیگه سلف نمیرم...

جدول سودوکو

طنز دانشجویی



تهران  شهرداری  هماهنگی  با  شد  که  بم  زلزله 
بچه  بیشتر  شد،  اعزام  بم  به  دانشجو  اتوبوس  چندتا 
هایی  بچه  طیف  بودند.  وشریف  وصنعت  علم  های 
برایم  بودند  شده  جمع  اتوبوس  توی  شب  اون  که 
و  عدالتخواه  بسیج،  های  بچه  از  نبود  باورکردنی 
که  و شورای صنفی  اسالمی  انجمن  تا  گرفته  هیأتی 
بود،  ها  اصالح طلب  ترین  رادیکال  موقع دست  اون 

بودند. شده  جمع  اتوبوس  توی 
درگیری  ترین  وحشتناک  که  هایی  طیف  همین 
نشسته  کنارهم  داشتند  دیروز  تا  رو  فیزیکی  های 

بودند.
بدون  بم که رسیدیم هر کسی دنبال کاری رفت  به 

دهی. سازمان  هیچ 
اساتید  از  یکی  پیش  رفتم  ها  بچه  از  تا  چند  با  من 
که  فارابی  بیمارستان  مقاوم سازی  برای  ام  معماری 

بشه. استفاده  قابل 
با  دیدم  رو  انجمن  های طیف  بچه  برگشتم  که  شب 

خسته. حسابی  و  خاکی  لباس 
فکرش  ما  اصال  که  جایی  رفتید؟  کجا  پرسیدم 

قبرستان. نبودیم 
تا  نبود... جز همین چند  ها  مرده  فکر  به  هیچ کس 

تیمم. برای  روحانی  تا  چند  و  دانشجو 
شدند  نمی  خاک  بالفاصله  اگه  که  مرده  هزار  سی 

بودند. تنها  دست  داد،  می  رخ  بهداشتی  فاجعه 
مکانیکی  بیل  رفتیم  قبرستان  به  همراهشان  فردا 
چند  بود...  جمعی  دسته  گورهای  کندن  حال  در 
دانشجو  ... و چند  و  ونماز میت  تیمم  طلبه در حال 

کردند. گور حمل می  تا  رو  ها  که جنازه 
تا  که  دانشجوها  این  و  طلبه  چند  این  همکاری 
آمد  می  بدشان  بسیجی  و  آخوند  چی  هر  از  دیروز 

بود. دیدنی 
اصطالح  به  و  ای داشت  نیچه  بهزاد که عشق سبیل 
خاکی  و  ژولیده  موهای  با  حاال  بود،  الییک  خودش 
داد  بود؛  گرفته  رو  جنازه  برانکارد  زیر  که  حالی  در 
ال  بگو  خفن  اهلل،  اال  الاله  شرف  و  عزت  به  زد  می 

اله اال اهلل و جنازه ها را در گور ردیف می کردند.
ساختمان  که  کرد  نمی  فکر  این  به  کسی  موقع  آن 
را کی ساخته یا معاون رئیس جمهور یا خود رئیس 
این فکر نمی کرد  به  نه، کسی  یا  بم آمده  جمهوربه 

یا... که چرا هالل احمر را آب برده است و 
دوم خرداد  های  درگیری  اوج  در  آنکه  با  روزها  آن 

بودیم. تر  انسان  اما  بودیم 
تر  دوست  نوع  بودیم،  تر  مهربان  بودیم،  برادرتر 

بودیم.
ای  فاجعه  هر  از  که  رسیدیم  اینجا  به  که  شد  چه 

هستیم. خودمان  سیاسی  برداری  بهره  دنبال 

مصاحبه با مدیرکل خدمات آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

از  کنایه  کردن  بلند  هندوانه  یک دست چند  با   
زمانی است که یک نفر بیش از توانش مسئولیت        

نتیجه  به  هم  را  هیچکدام  غالبا  و  بگیرد 
نمی رساند. اتفاقاً در قرآن کریم نیز جمله ای 
با این مضمون  آمده که "ال یَُکلُِّف ا... نَْفسًا 

إاِّل ُوْسَعها" )-286بقره( 
اینجا دانشگاه شهید چمران اهواز است. در

 اینجا ظاهراً تمام قواعد طبیعت قابل تغییر 
حضرات  با  باید  نباشند  هم  اگر  هستند، 
مسئول خود را وفق دهند. شهریورماه بود که 
معاون دانشجویی برکنار و دکتر عبدالرحیم 
هوشمند)معاون فرهنگی دانشگاه(، در کمال 
تعجب مسئولیت معاونت دانشجویی را نیز به 

دست گرفت.
طویلی  و  عریض  مجموعه  می دانیم  همه 
چون معاونت فرهنگی که موظف به پیگیری 
امورات چندین تشکل سیاسی، ده ها کانون 
اجتماعی، مذهبی، هنری و کلیه انجمن های 
علمی است، نیازمند حضور تمام وقت مدیری 
کاردان و وقت شناس است. قبال هم کانون 
ها و انجمن های علمی و تشکل های سیاسی 

از بی مهری معاونت فرهنگی رنج می بردند که 
معاون  توسط  دانشجویی  معاونت  پذیرش  از  بعد 
فرهنگی دانشگاه، بی توجهی ها کاسه صبر همه را 
به سر آورده و کمتر مجموعه ای است که از این 

وضعیت گالیه نداشته باشد.
کردند  مطرح  را  "ادغام"  شایعه  هم  عده ای  البته 
برای بهره برداری  از اساس دروغ بود و صرفاً  که 
جناحی بود که البته در صورت وجود این چنین 
موضوعی به شدت باید جلوی آن گرفته می شد .

دانشگاه،  استاد  چندهزار  با  دانشگاهی  در  ظاهراً 
از این  کسی شایسته پذیرش که یکی 
محترم  ریاست  که  نبوده  ها  معاونت 
دانشگاه حاضر شده که 6  ماه این دو 
معاونت را معطل کرده که حتی معاون 
فرصت  محترم  فرهنگی  و  دانشجویی 

جلسه با مدیران خودش را هم ندارد.
جامعه  برای  بالتکلیفی  وضعیت  این  تداوم 

دانشگاهی قابل تحمل نیست و تنها ضربه مهلکی 
به پیکره ضعیف این معاونت ها می زند.

در  زمانی  چه  تا  دانشگاه  محترم  ریاست  که  این 
فرهنگی  معاون  عنوان  به  شخص  یک  معرفی 
مقاومت میکند معلوم نیست اّما آنچه معلوم است 
این دو  نادیده گرفتن صدها تشکل زیر مجموعه 
معاونت هست که عالوه بر دلسردی این مجموعه 
ها، آن ها را به مدیران دانشگاه بدبین کرده و باعث 

افت شدید برنامه ها خواهد شد. 

 مسعود آراوند | دبیر انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه شهید 
چمران اهواز
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 معرفی اجمالی از خودتان داشته باشید.

به  اندیمشک  شهرستان   ،1388 آذر  متولد  هستم،  فروش  پشم  علیرضا 
دوران  گذراندم.  دزفول  شهرستان  در  را  دیپلم  تا  تحصیالت  آمدم.  دنیا 
و رورکی هندوستان  پنجاب  دانشگاه  را در  ارشد  و کارشناسی  کارشناسی 
همان  واز  شدم  استخدام  مهندسی  دانشکده  در   1366 سال  از  گذراندم. 
زمان اول مدیر گروه مکانیک شدم ) به مدت 14-15سال( تاریخ دقیق در 
ذهنم نیست . بعد از آن معاون آموزشی دانشکده مهندسی شدم به مدت 
14-15که البته 10سال ازاین دوران مشترک بود یعنی هم معاون آموزشی 
دانشکده مهندسی بودم وهم مدیر گروه مهندسی مکانیک و تقریبا 5 سالی 

هم هست که مدیر کل خدمات آموزشی دانشگاه هستم
های  دانشگاه  با  را  چمران  شهید  دانشگاه  آموزشی  امکانات 

پنجاب و رورکی هندوستان چطور ارزیابی می کنید؟
امکانات آموزشی که در دانشگاه های پنجاب و رورکی وجود داشت میتوانم 

دانشگاه  االن  امکانات  از  که  بزنم  حدس 
دانشگاه  بود.  بهتر  خیلی  چمران  شهید 
در  شده  تاسیس  دانشگاه  اولین  رورکی 
سابقه  200سال  به  نزدیک  که  آسیاست 
است  این  من  تشخیص  کال  دارد.  خدمت 
اونها  دانشگاهی  و  آموزشی  امکانات  که 
)پنجاب و رورکی( به مراتب خیلی بهتر از 

دانشگاه شهید چمران است.
چند سال سابقه کار دارید ؟

 
 1396 1366تا  سال  از  سال   31 تقریبا 

تقریبا 30و31سال.

ترم  پایان  در  سابقه  30سال  این  با 
جاری بازنشسته می شوید درسته ؟ 

باید  هستم،  شدن  بازنشسته  شرف  در  بله 
چی  دانشگاه  مسئولین  تصمیم  ببینم 
بدهیم؛  ادامه  ما  که  بخواهند  اگه  هست؟ 

هستیم. 
بهترین و بدترین اتفاقی که در دوران 

مدیریتی شما پیش آمد چی بود؟ 
بهترین اتفاق همین دانشجویان فارغ التحصیل هستند که پیش ما می آیند 
باید  ما  دانشجویانی هستند که  اتفاق هم  بدترین  و  ما تشکر میکنند  از  و 

حکم اخراجی آنها را امضا کنیم 
آیا کاری بوده که باید انجام می دادید و بنا به مسائلی انجام ندادید؟ 
100درصد ،زیاد کارهای زیادی در ذهنم بوده که انجام بدهم ولی نتونستم 

،که یا توانش رو نداشتم ویا فرصت انجام آن کار پیش نیامده است 

چرا  که  است  این  پرسند  می  دانشجویان  از  بسیاری  که  سوالی 
دانشگاه شهید چمران ترم تابستان ارائه نمی دهد؟ 

حد  از  بیش  گرمای  علت  به  ولی  میدادیم  ارائه  دانشگاه  سطوح  در  قبال 
،تجربه نشان داد که راندمان ندارد و دانشجویان خیلی متقاضی نبودند. 

پس علت اصلی آن گرمای بیش از حد بوده؟ 
 بله تجربه نشان داد دانشجویانی که ترم تابستان اهواز می گرفتند، نتایج 
خسته  را  دانشجو  چون  مخالفم  تابستان  ترم  با  من  گرفتند.  نمی  خوبی 
میکند و راندمان را کاهش می دهد.  و با توجه به امکاناتی که ما داریم، 
و  ها  دانشجو  خود  که  استهالکی  حدو  از  بیش  گرمای  ها،  خوابگاه  وضع 

استادها پیدا می کنند خیلی به نفع دانشجویان نیست که برگزار شود.

عملکرد مسئولین دانشگاه را چطور ارزیابی می کنید ؟
 رضایت بخش که نبوده ولی در حد قابل قبول است و حداکثر تالششون 
رو می کنند. ولی خب ما در شرایطی قرار داریم که 
داشته  بیشتری  آموزشی  ارتقای  ما  کارمندان  باید 
باشند، دانشگاه هم پیگیر این مسئله است که آن 

ارتقای علمی را برای کارمندان فراهم کند.

چند کلمه بیان میکنم مختصر ترین جواب 
را به آنها بدهید.

معاونت آموزشی : )با خنده( دردسر 
دانشکده مهندسی: دانشکده منضبط

خندید   : استقاللی  یا  هستید  پرسپولیسی 
فوتبال رو دوست دارم ولی هیچ وقت  و گفت 

راجع به این موضوع فکر نکردم.

گرفتن  برای  گویند  می  دانشجویان  از  بعضی 
خوان  هفت  باید  فروش  پشم  آقای  امضای 

رستم را طی کنید ،آیا صحت دارد ؟
 )با خنده ( بنده که هستم، معموال نامه هایی که 
آنها  ،امضای  اونها  زیاد  حجم  دلیل  به  شاید  میاد 
نهایتا به یک روز بعد کشیده شود. اگه خودم هم 
نامه      که  دارد  را  اختیار  این  آقای سجودی  نباشم، 

ها را امضا کند.
بعداز بازنشستگی چکار می کنید؟ 

هیچ فکری نکردم . قاعدتا میریم تو خونه می شینم )با خنده( . 
برنامه خاصی ندارید ؟ نه فعال

گوش  رو  نظراتم  و  من  به  دادین  وقت  اینکه  از  تشکر   : پایانی  سخن 
کردین موفق و مؤید باشید.

                                                                                                    
     خواجه سالُم علیک، معاونت را یافتی     دل به دلم نسبت گمشده ات را یافتی

تهیه و تنظیم: حمید حبیبی
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رضا لطفیکشتی نشستگانیم ای باد شرطه برخیز            باشد که بازبینم تولید میهنم را #طنز دانشجویی                                                                                
طی یک نظرسنجی از یک دانشجوی ورودی 

جدید و یک دانشجوی ترم آخری خواسته 
شد که با دیدن هر کدام از کلمات زیر 

ذهنیت و تصور خود را در مورد آن کلمه در 
یک جمله کوتاه بنویسد.

جمله ی اول مربوط به دانشجوی ورودی 
جدید و جمله ی دوم مربوط به دانشجوی 

ترم آخری.
رئیس دانشگاه:

1- مردی فرهیخته و خوشتیپ
2-  به دلیل اینکه در طی این چهارپنج سال 
یک بار ایشونو نتونستم ببینم، هیچ ذهنیتی 

ندارم.
یک وعده سلف غذایی:

1- بیسفرآگانوف با سس کچاپ با نوشیدنی 
خنک

2- چلو الستیک به همراه افزودنی های 
غیرمجاز

کارت دانشجویی:

1- کارت شناسایی و هویت دانشجو
2- تنها استفاده از این کارت گرفتن فیلم از 

ویدئو کلوپ است.
شب امتحان:

1-شبی برای دوره کردن درسی که در طول 
ترم خوانده شده است.

2-شبی که تا صبح باید مثل خردرس خواند.
تقلب:

1- یک روش غیر اصولی و ناجوانمردانه برای 
نتیجه گرفتن در امتحان

2- تنها روش اصولی و مبتی برعقل برای 
نتیجه گرفتن در امتحان

مشروط شدن:
1- عمرا، من تو دبیرستان معدل کمتر از 18 

نداشتم
2- نمک تحصیل در دانشگاه

وام دانشجویی:
1- کمک هزینه برای دانشجو

2- مثل مهریه میمونه کی داده کی گرفته
ازدواج دانشجویی:

1- حرفش رو نزن من قصد ادامه تحصیل 
دارم

2- کو، کجاس؟ ما که دخترسراغ نداریم، 
کسی رو سراغ داری برام؟

حراست:
1- ارگانی برای حفاظت دانشجو ازگزند 

خطرات
2- ارگانی برای حفاظت دانشگاه از گزند 

دانشجویان
دانشجو:

1- فردی که به دنبال علم آموزی و تولید 
علم است.

2- ها ای دانشجو که وگفتی یعنی چه؟

یه استادهایی هستن که از 8 ترم 10 ترم 
باهاشون کالس داری، یعنی بالاستثنا هر ترم 

باید ببینشون
استاد یه ترم مرخصی بگیرببینم نباشی 

دانشگاه ثبات داره؟؟؟
این استادای آزمایشگاه توقع دارن با این 

امکانات براشون تلفن وماشین اختراع کنیم 
18 رو بده با بچه ها pes بازی کنیم.

یه روزجزومو دادم به دوستم، از صفحه 78 
میشه فهمید شام قرمه سبزی داشتن.

از صفحه 104 هم میشه فهمید بعدش انار 
کوفت کرده؟؟؟

 کارون الغرمردنی
کارون   ......                                                  
جای خالی را  به دلخواه 

پر کنید.

وقتی نام دانشگاه شهید چمران اهوازرا در اینترنت جست و جو می 
کنیم به عنوان بزرگترین دانشگاه در جنوب وجنوب غرب کشورمحسوب می 
شود و دانشگاه مادر شناخته می شود. زمانی که این ها را کنار کمبود هایی 
که درمحیط دانشگاهی است، قرار می دهیم؛ اختالف زیادی بین پتانسیل های 

دانشگاه چمران و امکاناتی را که در اختیار دارد ، وجود دارد. 
این کمبود ها در هر مجموعه ای حس می شود و 
نمی توان آنها را نادیده گرفت به عنوان مثال در 
دانشگاه در بحث خوابگاهی و اسکان و آموزشی 
و  همت  که  هستیم  ای  عدیده  مشکالت  دارای 
تالش مسئولین را می طلبد که درصدد راه حل 
پیرامون این موضوع باشند و تالش برای رفع آن 

بکنند.
شهید  خوابگاه  در  که  مشکالتی  مطلب  این  در 
در  که  دانشجویانی  زبان  از  دارد  وجود  مرعشی 
آنجا ساکن هستند و مشاهداتی که خود انجام 

دادم را به قلم تحریر درآوردم و چه بسا مشکالتی که از قلم وچشم 
نگارنده جا افتاده باشد.

از آنجایی که بعد از ایام نوروز هوا گرم تر می شود کمبودی که در این خوابگاه 
به چشم می خورد اتاق ها و سالن های مطالعه با مشکل وسایل سرمایشی روبه 
رو هستند و کولرهایی که کهنه شده اند و کارایی برای خنک کردن اتاق ها 
ندارند. نداشتن سالن اختصاصی برای ورزش از جمله 
نواقص این خوابگاه است. سرویس های بهداشتی و 
آشپزخانه ها ازاستاندارد مطلوبی برخوردار نیستند. 
های  ازضعف  یکی  جداره  دو  های  پنجره  نداشتن 
در  خصوص  به  است  مرعشی  شهید  خوابگاه  
روزهایی که هوای اهواز ریزگرد دارد و گرد وخاک 
وارد اتاق های دانشجویان می شود. بحث هایی که 
شد بخشی از درد ودل های دانشجویان این خوابگاه 
همکاری  و  مسئولین  همت  با  انشااهلل  که  است 

دانشجویان این مشکالت حل بشود.

محمود وحیدزاده|  عضو شورای عمومی انجمن اسالمی 
دانشجویان 

کشتی اقتصاد جمهوری اسالمی ایــران مدت هاســت در لنگرگاه خــود 
متوقف شــده و از نعمت وجود لنگری ســنگین در حال کمانــه کــردن 
در  رضاشاه  دستور  به  که  روزی  آن  از  اقیانوسهاســت!  اعماق  ســوی  به 
سال 131۵شورای عالی برنامه ریزی تشکیل شــد و بنا براین گذارده شد 
درآمد  این  ثابت  گذاری  ســرمایه  برای  گیــری  تصمیم  شــورا  این  که 
دیگر  ارزانی  را  ملــی  ثروت  این  ما  امروزکه  تــا  کند  آمایش  را  نفتــی 
کشــورها می کنیــم هنوز اقتصاد ما وابســته به نفت است و بودجه مــا 
به ســوی نجــات  تنها  نه  این کشتی خمیده  قلم میخورد. ملوانان  با آن 
خــود حرکت نمی کننــد بلکــه در جهت غرق شــدن هرسال به ســوی 
افزایش تولیــدات نفتی بــدون برنامه و خــام فروشــی حرکت کــرده و

بــه  وابستگی  آمار  طبق  هســتند.  سریعترآن  شدن  غرق  رســان  یاری 
درصدی   1۷ رشد  گذشته  سال  به  نســبت  امســال  بودجــه  در  نفــت 
به  بازگشت  بهسوی  ایران  اقتصاد  که  اســت  آن  نشــانگر  و  داشــته 
بنــد  مقاومتــی  اقتصاد  کلــی  های  سیاســت  در  دارد.  برمی  گام  عقب 
هجدهــم رهبرمعظــم انقــالب بــه حرکت به سمت کاهش سهم درآمد 
حاصل از فروش نفــت و گاز در بودجه دولت اشاره می فرمایند که برای 

دســتیابی به افق این بند نیاز به قطع وابســتگی به نفت اســت.
حال باید پرســید چگونه به افق ترسیم شده دســت یابیم؟

نوســانات  دچــار  تحریمــی  های  شــوک  با  همــواره  ایــران  اقتصاد   
متعدد شــده اســت و بــا اتخاذ سیاســت های غلــط هم اکنون دچــار 
رکــود تورمــی اســت. اگر بخواهیم، استقالل اقتصادی داشته باشیم باید 
حرکــت  ها  واســتارتاپ  بنیــان  دانش  شــرکتهای  از  حمایت  سوی  به 
و  داخل  در  را  گازی  میعانات  و  نفت  از  افزوده  ارزش  ایجاد  کنیم وچرخه 
ایــران در چاهی بس  با کســب دانش فنی کامل نماییم. چرخ اقتصــاد 
ســیاه افتاده که نیاز به یک جرثقیل برای تکان خوردن دارد و چه جرثقیلی 
ایرانی که از دیرباز تولیــدات  بهتر از دســتان مردم توانمنــد و هنرمند 
درخشان  های  ســابق  دیگرکشــورها  و  روسیه  آلمان،  درانگلستان،  آنها 
اســت  آن  اهمیت  حائز  ی  نکتــه  اینجا  در  اما  دارد.  ســتایش  قابل  و 
عدم  باعــث  فــراوان  هــای  اصطکاک  ما  اداری  ســاختارهای  در  کــه 
به صورت صادراتــی  ایرانی  بکــر  تولید محصوالت  انگیــزه و عدم  ایجاد 
شــده اســت به طورمثال زعفران ایرانــی تا مدت ها از ایران به صورت 
می  بندی  بسته  آنجا  در  و  صادرشده  کشــورها  دیگر  و  اســپانیا  به  فله 

ایران می  بازار  برابر گذشــته دوباره وارد  باقیمتــی چندین  شد و سپس 
شــد. دولتمردان ما باید ما می توانی مرا ســرلوحه ی دفتر مشــق خود 
قرار داده و با تکــرار آن و توجه به مزیت های نســبی منطقه ای و فــرا 
ایجاد محیط گردشــگری  منطقــه ای، صــادرات به کشورهای همسایه، 
اماکن باســتانی و طبیعی و... موجبات حرکــت به ســوی  مناســب در 
و  نفت  به  وابستگی  قطع   . آورنــد  فراهــم  را  وکارا  مولــد  اقتصاد  یــک 
سویی  از  و  اســت  بلندمدت  فرآیند  یک  اقتصادی  استقالل  به  رسیدن 
غیرنفتی  تولیــدات  بــرای  آنها  شکوفایی  و  ها  ظرفیت  از  استفاده  دیگر 
اســت.  مدت  کوتاه  های  حمایت  و  ها  نظارت  با  بلندمــدت  امری  نیز 
اســتقالل اقتصــادی حاصــل نمیشــود مگر آنکه مــا بتوانیم به قدری 
تنــوع و توانایی تولیدی در خود ایجاد کنیم که کشورهای دیگر به خود 
این اجازه را ندهند که مــا را تحریم کننــد و یا اگرهــم تحریــم کردند 
راهی  از  را  خود  نیازهای  به  پاسخ  بتوانیم  که  باشــیم  آنقدرتوانمند  مــا 
دیگرتأمیــن کنیم. اقتصــاد مقاومتی نافی استفاده افراطی و یک طرفه از 
اقتصادی  اســتقالل  به  برای رســیدن  اســت و حامی آن است که  نفت 
و ثبات پایــدار باید از تمــام نعمات الهــی بهره وافی و کافی را برده و 
ذخایر نفتی خود را برای آیندگان نیز حفظ نماییم. اقتصاد ایران ســالیان 
فکــری  و  کنــد  می  نرم  وپنجه  دست  هلندی  بیماری  با  که  است  دراز 
آورد  نمی  وابســتگی  تنها  نه  نفت  اســت.  نکرده  خــود  درمان  حال  به 
مســکن  داروی  یک  عنــوان  به  آنکه  به شرط  است  آور  اســتقالل  بلکه 
نه یک  است  داروی شفابخش  نفت یک  نشود.  فروشی  و خام  نشده  تلقی 
وعــدهی غذایی کامل که اقتصاد ایران بتواند با آن حرکت کنــد. در این 
تواند  می  مقاومتــی  اقتصــاد  بطــن  در  شــده  ارائه  راهکارهای  راســتا 

مؤثر باشــد.

                  بـه طـرف خـوابـگاه
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من که دیگه سلف نمیرم ...
اگه بگن سلف ما عالیه حرف نداره

یا اینکه حتی بگن آشپزش رودست نداره
اینا همش حرفه غذا کمه، جای بحث نداره

من که دیگه سلف نمیرم میخوای برو میخوای 
نرو

اگر کرایه وربیفته، مفتکی بشه
تو اتوبوس هر نفری سوار صندلی بشه

مسیر سلف دانشگاهمون پر ازاسباب سرگرمی 
بشه

من که دیگه سلف نمیرم میخوای برو میخوای 
نرو

اگه بگن نشریه مون فل فورت باید پلمپ بشه 
اصن اگه آشپزسلف آقای جان کری باشه

من که دیگه سلف نمیرم میخوای برو میخوای 
نرو

اگه بگن اُلویه امون حرف نداره واال تَکه
جنسش  َمِک  اسمش  ماکارانیمون  بگن  اگه 

تَکه
من که دیگه سلف نمیرم میخوای برو میخوای 

نرو
اگررئیس نشریه مون منو گذاشت تحت فشار

اصال اگه سلفمون، دسر بده آب دوغ خیار
من که دیگه سلف نمیرم میخوای برو میخوای 

نرو
محتوای این شعراصال این نیست که خدایی 

نکرده
بعضی ازغذاهامون کمه یا خوب نیست،

آقا، سلف  من گشنم نیست، اصال رژیم دارم 
نمیرم...

نشریه صدای دانشجو | شماره  75 | اسفندماه
انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

کاهش 
استرس

افزایش 
شادی

افزایش 
افزایش حافظه

خالقیت

کاهش 
اضطراب

کنترل 
اعتیاد

ورزش

چراهزینه ای را که صرف دکتر و دارو می کنیم؛

                                صرف ورزش نمی کنیم؟

 آنچه که در جدول آمده است شاید  تا حدی قابل فهم نباشد و با
 توضیحاتی در پیرامون آن سعی کرده ایم آن را برای شما خوانندۀ

 گرامی قابل فهم تر کنیم. آنچه که در قالب فوق گنجانده شده است
 نتیجه تحقیقات گروه زیادی از افراد در حوزۀ ورزشی و مورد بررسی

 قرار دادن اشخاص زیادی است.
 اما بپردازیم به بحث؛ ورزش فواید بسیار زیادی دارد که به بعضی

 از آنها اشاره می کنم :
کاهش استرس، افزایش اعتماد به نفس، کنترل اعتیاد، لذت بردن از فضای

 آزاد، کاهش اضطراب، افزایش خالقیت و انرژی، افزایش قدرت مغز، جلوگیری از تحلیل رفتن کارآیی بدن، 
افزایش شادی و تقویت قدرت حافظه، افزایش شادی.

با مطالعات مختلفی که بر روی موجودات زنده از جمله انسان انجام شده است که نشان می دهد که ورزش 
های قلبی و عروقی باعث تولید 

سلول های جدید مغزی می شوند و کارآیی مغز را افزایش می دهند. همچنین انجام ورزش های شدید تر 
باعث افزایش پروتئین BDNF  در بدن می شود که قدرت تصمیم گیری وتفکر و یادگیری را افزایش می 

دهد.
از  اعم  اهواز  چمران  شهید  دانشگاه  دانشجویان  از  بسیاری  تعداد  دانید  می  که  همانطور  محترم  مسئولین 
لحاظ  از  خوابگاه  این  که  دارند.  الهدی سکونت  علم  خوابگاهی شهید  مجتمع  در  دکتری  و  ارشد  کارشناسی- 
سرمایشی  وسایل  نبودن  به  توان  می  ورزشی  مشکالت  جمله  از  است  نیازمند  و  فقیر  کامال  ورزشی  امکانات 
در  دروازه  چارچوب  نداشتن  از  توان  می  همچنین  و  کرد  اشاره  خوابگاه  ورزشی  های  سالن  در  گرمایشی  و 
روشنایی  ولی  باشد  می  موجود  خوابگاه  پشت  در  ورزشی  ی  وسیله  مقداری  که  آنجایی  از  برد.  نام  ها  سالن 
خوابگاه  بدنسازی  سالن  برای  مناسب  امکانات  نداشتن  خوابگاه  ورزشی  مشکالت  از  دیگر  یکی  و  ندارد  کافی 
بیرون  های  باشگاه  به  دهند  انجام  را  خود  ورزش  اینکه  برای  هستند  مجبور  دانشجویان  که  باشد  می 
این  به  دانشگاه  مسولین  که  هستیم  امیدوار  دارد.  همراه  به  را  اتفاقاتی  نیزخود  این  که  بروند  خوابگاه  از 
این خوابگاه قرار دهند. امکانات ورزشی بیشتری را در اختیار دانشجویان  درخواست ها وعده عمل بپوشاند و 

 سجاد آماده | دبیر انجمن اسالمی دانشجویان دانشکده 
تربیت بدنی

مسلم خلخال |  دبیر سیاسی سابق  انجمن اسالمی 
دانشجویان

 ساسان روستایی | عضو کمیته مرکزی انجمن اسالمی 
دانشجویان

دچار  اوقات  بعضی  شوند،  می  ناامید  و  خسته  گاهی  ایرانی  جامعه 
جریان  و  قدرت  صاحبان  های  وعده  از  شوند  می  سردرگمی 
رفتار  براساس  ما  سیاستمداران  که  تصمیماتی  و  سیاسی  های 
مردم.  رأی  براساس  نه  و  گیرند  می  خود  شخصی  اجتهادهای  و 
کوچکترین  مقابل  در  و  کرده  عصبانی  را  مردم  ها  این  ی  همه  برآینده 
بینند  می  وقتی  دهند،  نمی  بروز  خود  از  را  مناسبی  رفتار  اتفاقات، 
بیکار  است،  رسانده  اتمام  به  را  خود  تحصیالت  دانشگاه  در  که  جوانی 
و  کند  نمی  مشاهده  اقتصاد  در  رشد  به  رو  روندی  بیند  می  وقتی  است. 
باشد.  خود  خانواده  ی  سفره  برای  نانی  دنبال  به  را  خود  روز  تمام  باید 
نمی  را  درجامعه  اصالح  و  آینده  به  امیدی  و  بیند  می  را  قضایا  این  وقتی 
را  خود  اصلی  هویت  و  شود  می  هویت  دوگانگی  نوع  یک  دچار  بیند 
اقتصادی واجتماعی می شود. فراموش می کند و دچار افسردگی سیاسی، 

کشی  بهره  آمده  عمل  به  شوک  این  از  سیاسی  مختلف  های  جناح 
ابزاری  و  سیاسی  مقاصد  به  رسیدن  برای  را  آنان  و  کنند  می  سیاسی 
اسنفاده  سوء  کنند.  می  استفاده  جلو  سمت  به  خود  کردن  پرتاب  برای 
ذهن  خالی  تو  و  پوچ  شعارهای  دادن  با  مردم  احساسات  از  کنندگان 
مردم  هیجانات  و  احساسات  بر  و  کنند  می  جلب  خود  سمت  به  را  مردم 
کنند  می  معرفی  جامعه  بخش  نجات  منجی  را  خود  و  شوند  می  سوار 
رویم!  می  پیش  تاریکی  و  ترس  و  ناامیدی  سوی  به  نباشم،  من  اگر  که 
به هر حال مردم افسرده فقط نظاره گرند و منتظرند که چه گشایشی در کار 
حاصل شود و برای رهایی آنان ازناامیدی و امیدوار کردن آنان به آینده و امید 
به زندگی چه تصمیم ها و اقدام هایی اتخاذ می کنند؟ مردم مانند تماشاگران 
یک بازی فوتبال فقط به بازی سیاسی بازیکنان نگاه می کنند و منتظرند که گل 
شادی را برای آنها به ارمغان بیاورد و آنها را از بن بست شکست بیرون بیاورند.

و  شود  می  انجام  سیاسی  های  جناح  بین  سیاسی  قدرت  بازی  اینجا  در 

های  گروه 
اصول  سیاسی 
اصالح  و  گرا 
تشکیل  را  طلب 
هر  دهند.  می 
که  جناحی 
این  در  بتواند 

بازی  بهتر  پازل 
کند و شرایط را به نفع خودش تغییردهد و با شعارهایی که خود می داند 
عملی نیست، نگاه و نگرش مردم را به سمت خودشان می آورند؛ و قطعات 
این پازل را با شعارهای توخالی که هرگز عملی و پیاده نمی شود را تکمیل 
می کنند تا این بازی شکست خورده را با فریب و ترساندن مردم از فضای 
حاکم بر جامعه ، خود را به مسند قدرت بنشانند. جناح یا گروهی از این 
میدان مبارزه پیروز، بیرون می آید که شعارهای پوچ را بر فضای مطالبه 
کند. ایجاد  قشر  این  در  را  کاذب  وهیجانی  شور  و  دهد  غلبه  مردم  گری 

ها  سال  که  دهند  نجات  را  جامعه  این  خواهند  می  نیز  دیگر  گروهی 
خوردن  برای  شان  دل  و  شده  قطع  ایران  از  شان  دست  کشور  از  خارج 
جدید  ایران  شعارهای  با  نیز  اینان  است،  شده  تنگ  خودشان  سابق  های 
را  جوانان  تا  کنند  می  ایجاد  را  هیجانی  فضایی  جدید  ای  خاورمیانه  و 
کنند. باز  بوم  و  مرز  این  در  را  خود  جاپای  و  بیاورند  خودشان  سمت  به 

مضاعف  تالشی  باید  جامعه  اصالح  برای  که  است  این  پایانی  سخن 
نیاییم  خود  به  که  زمانی  تا  امیدواربود.  آینده  به  و  بگیرد  صورت 
ساخته  خودش  مردم  دست  به  کشور  این  گیرد.  نمی  صورت  پیشرفت 
نکنیم.  پر   ، ندارد  ارزشی  را مسموم وعده هایی که  می شود و ذهن خود 

           طنز ِسلَفکی

ابتدا بگذاریم بگوییم شورای صنفی چیست؟
زیرا این واژه در سال های گذشته ازذهن دانشجویان پاک شده بود و زیر فشارهای 

مسئولین قبلی برای تشکیل نشدن این شورا از حافظه تاریخی دانشگاه ما فراموش شده 
بود. شورای صنفی، شورایی کامال دانشجویی که با رای مستقیم توسط دانشجویان انتخاب 

می شود وپیگیر مسائل صنفی دانشجویان می باشد.
بخشی ازآیین نامه این شورا را به اختصار بیان می کنم: 

ماده ۵: امور صنفی و رفاهی عبارت اند از: -1 امور تغذیه -2 امور خوابگاه ها و سکونت 
دانشجویان -3 امور خدماتی و رفاهی از قبیل امور فروشگاه ها و دفاتر تکثیر، ایاب و 

ذهاب دانشجویان، وام های دانشجویی و مراکز درمانی -4 امور کمک آموزشی از قبیل 
امور کتابخانه ها و مراکز کامپیوتر -۵ خدمات آموزشی مرتبط با دانشجویان

اما چه بگویم که دریغ مسئولین دانشگاه ما تا چند سال شورای صنفی در دانشگاه 
نداشتیم و عالوه بر نبود شورای صنفی در گذشته ، تشکل ها حق ورود به مسائل صنفی 

نداشتند. امسال انتخابات شورای صنفی در دانشگاه ما برگزار شد انتظاری می رود این 
است که مسئولین دانشگاه در جهت تسریع این روند شتاب بیشتری داشته باشند چرا که 

خال این شورا در دانشگاه ما حس می شود.

شورای صنفی، پارسال آشنا، امسال دوست
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نگاه 
پایین کنید داره عکس     

میگیره؟!

خداروشکر 
امروز گرد وخا ک 

نیست...

 اهواز 
هوا نداره، ولی هواتون 

داشت.

ی با مسئولین
شوخ


