پیشنهاد حمید ابوطالبی ،مشاور سابق رئیس جمهور؛

مذاکره مستقیم با آمریکا
بعد از جابه جایی قدرت در آمریکا و رفتن ترامپ و
شکست برنامه فشارحداکثری در آمریکا و پس از
آن حضور بایدن دموکرات ،در راس قدرت آن
کشور و نیز با توجه به ادعاهای صلح طلبانه که

معاون دانشجویی فرهنگی وزارت؛

هور

هفته نامه دانشجویی

حضور در چهار استان
در عرض دو هفته
خانم دکترالری ،معاون فرهنگی دانشجویی وزات
بهداشت ،در عرض دو هفته گذشته به چهار استان
اصفهان ،چهارمحال و بختیاری،همدان و کرمانشاه
سفر کرده است ...ادامه صفحه چهارم

ایشان داشته است  ...ادامه صفحه سوم

سال اول ،شماره بیست وششم  ،هفته اول اسفند ماه  4/ 1399صفحه  /قیمت  3000تومان/دانشگاه جندی شاپوراهواز

ر
سرمقاله :

گزارش

اصل بقا!
کنار رفتن پرده ای از تغییر شتاب زده
معاون دانشجویی فرهنگی

اتفاقات بهتر در راه است!

مشکالت آموزشی

بانبود شورای صنفی،رئیس اداره

دانشجویان برای ترم

خدمات دانشجویی دانشگاه این را برای
دانشجویان خوابگاهی گفته است.

هفته گذشته دکتر شریعتی استاندار

سرپرست خوابگاه ده واحدی ،سید

خوزستان پس از ۵۵ماه استانداری

مسعود حسینی که در مدت

از این پست برداشته شد و برای

حضورش در بین دانشجویان،

گرفتن پستی دیگر به تهران رفت.

توانسته است ،با مسئولیت پذیری

از

وپاسخگویی بدون نیاز به وابستگان

شریعتی

توانست

بیش

استاندارقبلی  ...ادامه صفحه دوم

گزارش

دانشجویی ...ادامه صفحه سوم

جدید
نیم سال تحصیلی بهمن ماه در
حالی دوهفته قبل در دانشگاه آغاز
شده است که

سامانه آموزشی

دانشگاه تغییر پیدا کرده و دچار
مشکل شده است و روند انتخاب
واحد دانشجویان هنوز به پایان
نرسیده است ...ادامه صفحه چهارم

انتشارات
شاهرخ
پرینت،کپی وچاپ کتب
وجزوات دانشجویی با
قیمت مناسب
نشانی :چهار راه
اسفند،خیابان اسفند
شمالی
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کمیته انطباق و نقش نظارتی آن

اصل بقا!

کمیته انطباق موازین شرعی دانشگاه  ،دقیقا چه چیزی را در بیمارستان ها مورد بررسی قرار می دهد؟

شریعتی

هفته گذشته،جلسه کمیته انطباق امورپزشکی با موازین شرع مقدس اسالم با حضور رئیس دانشگاه و دیگر

استاندارقبلی،

مدیران برگزار شد،در این جلسه از مدیران بیمارستان هایی که در این زمینه موفق بوده اند ،تقدیر شد .اما

خوزستانی تاب بیاورد،که به گفته

از این جلسه گزارشی منتشر نشده است،که شاخص های کمیته انطباق و سازوکار آن چگونه بوده است؟!

احمدمیدری ،نماینده اسبق آبادان

آیا از جمله شاخص و معیارهای این کمیته ،مانع شدن از انجام فعالیت های تفریحی در بیمارستان
هاست،آنچنان که در شورای فرهنگی دانشگاه مصوب شده است که انجام فعالیت های تفریحی و فرهنگی
باید مجوز داشته باشد؟! آیااز شاخص های این کمیته بررسی مقعنه بانوان و یا موی آقایان بوده است؟!
این کمیته برای بیمارستانهایی که حقوق دانشجویان کارآموز و کارورز را پایمال می کنند،چه برنامه ایی
دارد؟! دانشجویانی که ممکن است براساس معیارهای کمیته انطباق ،ظاهر اسالم را در بیمارستانها بینند اما
در آنجا خبری از روح اسالم و اخالق اسالمی نباشد،در حالی که هدف پیامبر از بعثت اخالق بوده است،
آنچنان که درحدیثی آمده است،پیامبر اسالم(ص) فرموده است« :انَّما بُعِثتُ لِاُتَمّمَ مَکارِمَ االخالق»

توانست
در

بیش
نظام

از
اداری

فساد در نظام اداری خوزستان هر آب
شیرینی

را

شور

می

کند!

شریعتی

که

عضوهیئت

علمی

دانشگاه بوده و در دولت اول خاتمی
معاون پشتیبانی دانشگاه جندی
شاپور اهواز بوده است ،در سه سال
آخر استانداری خود هیچگاه در
دانشگاه و در بین دانشجویان حضور
نکرد.

پیدا
کمیته انطباق در دوره ای که خلع اقتدارقانونی وجود دارد ،برای برخورد با اتندی که حقوق بیمار مستضعف

شریعتی که اهل بهبهان است ،برخی

را پایمال می کند،چه برنامه ای دارد؟! اغلب بیمارانی که به بیمارستان های تحت نظر دانشگاه مراجعه می

مدیران کل استان هم از میان

کنند،معموال از اقشار ضعیف جامعه بوده که نه قدرت مالی ونه نفوذی در بین مدیران دارند ،از این رو برخی

همشهریان ایشان انتخاب شده است

مدیران و پرسنل بیمارستان با علم به مستضعف بودن این بیماران ،به راحتی حقوق شهروندی وبیماری آنان

 ،از جمله دکتر ابولنژادیان که در سال

را پایمال می کنند ،وآنجا کسی نیست که بگوید ،این ظلم با کدامیک از موازین شرعی قابل جمع شدن

گذشته به ریاست دانشگاه جندی

نبود!

رسید.

است!مگر

انقالب

اسالمی

۵۷

انقالبی

برای

مستضعفان

شاپور

اهواز

گاها برخی از کارکنان بیمارستان ها از پرخاشگری ها و دادوفریادها و حتی درگیری های فیزیکی این

دکتر ابولنژادیان که در یک ماه

بیماران وهمراهانشان شاکی هستند ،اگرچه بدیهی است که این رفتار مذموم بوده و رد می شود،اما چرا در

گذشته و به طور ناگهانی و بدون هیچ

اغلب بیمارستانهای دولتی اهواز این مشکالت را می بینیم؟! بیماری که می بیند حقوقش تضییع شده و

توضیحی به دانشجویان ،معاون

کسی پاسخگو نیست،مگر چاره ای جز فریادکشیدن دارد! " لَا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ ِمنَ الْقَوْلِ إِلَّا َمنْ ظُلِمَ

دانشجویی دانشگاه را تغییر داد،

 ،وَکَانَ اللَّهُ سَمِیعًا عَلِیمًا"

اکنون با تغییر استاندار بهبهانی

راه پیشگیری از پرخاشگری در بیمارستان استقرار ایستگاه پلیس و برخورد پلیسی نیست! در بیمارستان

االصل و رفتن او به عنوان همشهری

اگر حقوق بیمار تضییع نشود ،این پرخاشگری ها هم به شدت کاهش می یابد.

دکتر ابولنژادیان ،شاید بتوان به یکی

دین که در قالب شریعت در جامعه نمود می یابد ،مگر نباید به این رفتارهای افراد در جامعه شکل دینی و

از دالیل پیدا وپنهان تغییر معاون

اخالقی بدهد ،رفتار مدیران و پرسنل بیمارستان تا چه میزان به معیارهای دینی و اخالقی نزدیک است؟!

دانشجویی

برد.

کمیته انطباق دانشگاه چه عملکردی در زمینه بهبود رفتار و اعمال قانونی ودینی پرسنل بیمارستانها داشته

دکتر ابولنژادیان که حامی خود در

است؟! به نظر می رسد برای اصالح روند موجود عالوه بر قانونگرایی نیاز است که رویکرد دینی واخالقی به

استانداری را از دست داده است ،در

عنوان یک مکمل برای مدیریت بیمارستانها وجود داشته باشد،اما این رویکرد دینی واخالقی چگونه و به چه

روزهای اخیر آمار باالیی از کرونا را

شکلی و با چه شاخص ومعیار هایی باشد ،بحث دیگری است،که نیاز به مداقه بیشتری دارد تا در فرصتهای

در استان ارائه کرده و نگرانی هایی را

دیگربه

آن

پرداخته

شود.

دانشگاه

پی

دراستان ایجاد کرده است.
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اتفاقات بهتر در راه است

مذاکره مستقیم با آمریکا
بعد از جابه جایی قدرت در آمریکا و رفتن ترامپ و شکست برنامه فشارحداکثری در آمریکا و پس از آن

بدون نیاز به وابستگان دانشجویی(

حضور بایدن دموکرات ،در راس قدرت در آن کشور و نیز با توجه به ادعاهای صلح طلبانه که ایشان

شورای صنفی) رضایت کاملی را در بین

داشته است .

دانشجویان ایجاد کند ،حاال عملکردش

به نظر می رسد دولت بایدن همچون دولت اوباما این ظرفیت را دارد که با آنها همچون دولت اوباما که در

با تایید مسئوالن اداره دانشجویی هم

مسقط مذاکره مستقیم داشتیم ،مذاکرات وگفت وگوی مستقیم و بالواسطه داشته باشیم.

همراه

است.

در این راستا نوشته کارشناسی و ارزشمند حمید ابوطالبی،جامعه شناس و مشاور سیاسی سابق رئیس

مسئول اداره خدمات دانشجویی،آقای

جمهور ،آورده می شود.

هواشمی در بازدید از خوابگاه ده

بایدن دراجالس مونیخ به نکات مهمی پرداخت ،برعکس ترامپ که سیاستی آمریکایی براساس“نخست
آمریکا” میخواست ،سخنان بایدن بر“بازگشت آمریکا” به سیاست سنتی چندجانبهگرایانه استوار بود:
اتحادفرا آتالنتیک؛ تحکیمپیمان ناتو؛ ارزشهای دموکراسی؛ رقابت باچین ؛مهار روسیه؛ تغییرات اقلیمی؛
عدم اشاعه؛ اودرسیاست عدم اشاعه،به شکل گذرا به موضوع هستهای ایران اشاره کردو گفت:آماده ایم
با ۵+۱درمورد موضوع هستهای ایران همکاری کنیم؛ دقیقا همانند ماکرون که گفت:بایدبه کمک شرکایمان
به راه حلی مناسب درخصوص پرونده هستهای ایران دست پیدا کنیم؛یا خانم مرکل که ازموضع آمریکا
هستهای

درموضوع

حمایت

ایران

ازاین

کرد.

رو:

)۱دراجالس مونیخ ،رهبران آمریکا و اروپا ،صرفا از بازگشت به  ۵+۱و تشکیل آن ،و ضرورتِ یافتنِ راهی
مناسب

برای

پرونده

هستهای

ایران

همراه

با

مسائل

منطقهای

سخن

گفتند؛

)۲هیچ کس ،نه تنها نامی از  ( JCPOAبرجام )نبرد ،بلک ه حتی به آن و ضرورت بازگشت طرفین به
هم

برجام

نکرد؛

اشارهای

)۳علت اصرارآمریکا به برداشتن گام اول توسط ایران ،همین امر است؛ تاپس ازآن و برای ادامه راه،
۵+۱تشکیل شود؛ ظاهرا اروپاهم با این سیاست موافق بوده ودلیل دعوت  ( EUاتحادیه اروپا ) از ۵+۱نیز
چیزی جزاین نیست؛ تا :ایران تعهدات هستهای برجام را اجرا کند ،وآمریکا و اروپاهم از شدّت تحریم ها
برای گامهای بعدی بکاهند؛

بوده

واحدی گفته است":دانشجویان ساکن
خوابگاه بالینی از ارائه خدمات انجام
شده در آن خوابگاه رضایت داشتند"
این اظهارات تایید کننده این موضوع
می باشد ،که مدیران دانشگاهی
میتوانند ،بدون نیاز به شورای صنفی
در کسب رضایت دانشجویان موفق
عمل کنند ،عدم نیاز به شورای صنفی
نشانه آن است که گویا مدیران ضعیف
برای پنهان کردن عملکرد ضعیف خود
از پوشش شورای صنفی استفاده کرده
و با فرار از پاسخگویی به دانشجویان از
این پوشش استفاده کرده و آن
وابستگان را ،به عنوان نماینده
دانشجویان جا می زنند ،در حالیکه این
وابستگان نه مشروعیت دارند(اکثریت

)۴اگراین برداشت درست باشد ،برجام ققنوسی است که باتوجه به مکانیزم ماشه ووضعیت حقوقی آمریکا،

آنها حتی ۵۰درصداز آرای دانشجویان

برداشتن هرگامی بدون آتش مذاکره مستقیم درموردآن ،همانگونه که قبال نوشتهام ،خطایی استراتژیک

راهم کسب نکرده اند) ونه بر عملکرد

است؛ چه اول آمریکاتحریمها را بردارد ،یا نخست ایران به تعهداتش برگردد ،ویاترکیبی زمانی ازآنهاباشد؛

مدیران تاثیر مثبت قابل توجهی دارند

 )۵چراکه باید وضعیتی پدید آورد تا پیش از هراقدامِ عملی« ،ثبات و دوامِ» آن اصالت داشته باشد؛ وگرنه

و حتی اگر کنار بروند مانند خوابگاه ده

شرایط آ تی ایران همواره تابعی از سیاست های افراد در آمریکا خواهد بود ،و امکان برنامه ریزیِ با ثبات

واحدی،مدیران می توانند با استفاده از

گردید؛

انواع واقسام ابزارهای ارتباطی با

و

دائمی

از

کشور

و

همگان

سلب

خواهد

براین مبنا،ایران باید* :به جای سیاستِ بازگشتِ ترتیبی به برجام،سیاستی جدیددراندازد؛ *فرمالیسم

دانشجویان به طور مستقیم ارتباط

۵+۱ومیانجیگری  EU+E3را برهم زند؛ *به جای برجامِ زمانداربه ثبات استراتژیک بیاندیشد؛ *به

برقرار کرده و این واسطه ها را حذف

تجمیع تواناییهاومذاکره مستقیم روی آورد؛ *مذاکره جامع برای حل مشکالت ایران وآمریکا را برگزیند.

نمایند.

شعر
پرنده مان را گرفتیم

حضور در چهار استان

مشکالت آموزشی دانشجویان

در عرض دو هفته

برای ترم جدید
برای جبران عقب ماندگی و مشکالت موجود

و در قفس انداختیم
خوب ،پرندهمان را گرفتیم
و در قفس انداختیم
و او برایمان آواز میخواند
شیرینترین آوازی که تا بحال شنیدهایم
زمان آنست اکنون ،که پرندهمان را رها کنیم.
چکاوک یا بلبل
فراسوی لذت ،ما را چه پروائی
که پرندگان همه بر خ ی سرگردان
پرواز میکنند
و موسیقی هرگز کهنه نمیشود.
از انتهای آبیها فرو میپرد
دور از دست و رها از اسارت
تا بر لبان شگفت زدهمان بال کشد
و نوک انگشتانمان را بساید.
در سرتاسر زندگی آواز ابدیش
بر انح ا حیات رخنه خواهد کرد
و من اگر پرندهام را ققنوس بخوانم
آیا به خ ا رفتهام؟
اکواللیا – دنتیس بروتوس
شناسنامه نشریه:
هفتههههه نامههههه فرهنگههههی ،اجتمههههاعی ،صههههنفی ،سیاسههههی،
ادبی ،هنری ،اقتصادی ،علمی ،مذهبی ،ورزشی

شماره مجوز99032601 :
صاحب امتیاز و مدیرمسئول :

علی احمدی زاده (دانشجوی پزشکی)
سردبیر و صفحه آرا :

شیما بهداروندی (دانشجوی دندانپزشکی)

راه ارتبهها ی بههرای نظههرات و انتقههادات شههما نسههبت بههه
نشریه هور:

Hoormag.ajums@gmail.com

شماره تلفن 09168783480 :

معاونت آموزشی دانشگاه حذف و اضافه
خانم دکتر الری که تاکنون بیست سفر

واحدهای درسی را به مدت یک هفته تمدید

استانی داشته است ،در این سفرها با

کرده است.

فعالین دانشجویی دیدار داشته و از

معاونت آموزشی در یک اشتباه زمانی ،تغییر

نزدیک به همراه مدیران دانشگاه،

سامانه آموزشی به "هم آوا" را در زمان

مسائل و مشکالت آنان را دیده است.

انتخاب واحد دانشجویان انجام داده و این

این بازدیدهای میدانی خانم معاون ،

باعث سردرگمی دانشجویان در انتخاب واحد

بسیار ارزشمند بوده و هم به پیشبرد

و ورود به سامانه هم آوا شده است.

برنامه های حوزه دانشجویی کمک

در روزهای اخیر با افزایش آمار مبتالیان به

خواهد کرد و هم اینکه نشستن معاون

کرونا در اهواز و خوزستان ،معاونت آموزشی

وزیر درکنار دانشجویان می تواند به

دانشگاه ،آموزش حضوری کارآموزان

را

دانشجویان در انجام فعالیت های

تعطیل کرده و از طرفی برنامه خود را برای

دانشجویی قوت قلب بدهد.

آموزش غیرحضوری آنان اعالم نکرده و

در این بازدیدها آنچه که مهم به نظر

دانشجویان را دچار سردرگمی و بالتکلیفی

می رسد ،پیگیری مصوبات این

کرده است .به نظر می رسد ،مدیران دانشکده

بازدیدها می باشد ،بهتر است در این

ها و کارکنان آنان گویی فرمانبری کافی را از

چندماه باقی مانده که به پایان عمر

بخشنامه های سازمان مرکزی دانشگاه

دولت باقی مانده است ،معاونت

نداشته و دانشگاه نمی تواند آن انسجام و

دانشجویی وزارت بیشتر پیگیر به

پویایی الزم را در انجام برنامه هایش داشته

سرانجام رساندن پروژه های حوزه

باشد ،به گونه ای که دانشجویان ناچارند برای

معاونت بوده و به دنبال تثبیت جایگاه

کوچکترین کارها به معاونت آموزشی دانشگاه

برنامه و روبه هایی چون سامانه

مراجعه کنند.

نشریات دانشجویی باشد،
با استفاده از این کد  QRواسکن آن
می توانید،نسخه الکترونیک شماره
بیست وششم هفته نامه هور را
دریافت کنید.

طنز
اعضای هیئت علمی :مجموعه ای از
اساتید،دانشیاران واستادیاران که تمام کوشش
خود را برای تصاحب بودجه های پژوهشی
وگرفتن حق مشاوره وراهنمایی پایان نامه های
بیشتر به کار می گیرند.
ازکتاب فرهنگ لغت دانشجویی

