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امحاي  10تن انواع
داروهاي تقلبي و قاچاق
در شيراز

حضور شيرازي ها و فارسي ها در انجام کار خير
مثال زدني است
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تمام نگرانیها در مورد CFT
برطرف شد
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شرکت هاي دانش بنيان
فارس است
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کارگران بازنشسته دوا نمیکند
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رشد  71درصدی جرایم فضای مجازی
***
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لوازم یدکی در شیراز
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همزمان با گشایش هفدهمین
نمایشگاه بین المللی الکامپ در شیراز انجام شد؛

موفقيت دو دانشجوي دانشگاه پيام نور
شيراز در توليد قطره جديد «آهن»

رونمایی از  21طرح دانش بنیان،
فناورانه و استارتاپی توسط اتاق بازرگانی
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با مطالبات صنفی دانشجویان ،برخورد سیاسی میشود
ایســنا :اگر چه اغلب از مشــارکت سیاســی و فراهم نمودن
فضای آزاداندیشــی برای بیان نقد و دیدگاه به عنوان اساسیترین
مطالبات دانشــجویی یاد میشــود؛ اما به هیچ عنــوان نمیتوان
دغدغههای دانشــجویان را فقط به مطالبات سیاسی محدود کرد.
دانشــجویان ،دیگر فعالیت خود را به کالسهای درس و تحقیق
خالصه نمیکنند بلکه با حساســیت به مسایل بیرون از دانشگاه،
دغدغههــای جامعه در همه حوزهها را نگرانــی خود نیز میدانند
و این مطالبات را در کنار مســایل صنفــی و رفاهی خود پیگیری
میکنند.
دانشــجویان مطالبات و خواستههای خود را در همه زمانها و
دورهها به شیوههای مختلف بیان میکنند اما نام گذاری روزی به
نام "روز دانشــجو" فرصتی را ایجاد میکند تا عالوه بر قدردانی
از دانشــجویانی که از خواســت و مطالبه خود کوتــاه نیامده و با
ایستادگی در برابر قدرتها ،جان خود را نثار کردند ،یادآور این نکته
به مســئوالن و تصمیم گیران کشور باشد که دانشجویان هوشیار،
تاثیرگذار و آگاه نسبت به مســایل داخلی و خارجی کشور هستند
و هیچگاه نســبت به اتفاقات بیتفاوت نیستند و میتوانند در کنار
تحصیل و موفقیتهای علمی   بــا مطالبهگری و ارائه راهکارهای
مختلف به حل مشکالت جامعه کمک کنند و با شیوههای متفاوت
اعم از حضور در تشکلهای سیاسی و دانشجویی خواستههای خود
را به گوش مسئوالن کشور برسانند و تاثیرگذار باشند.
در واقع دانشــجویان امروز؛ هوشــیار ،آگاه به مسایل پیرامون،
حســاس ،دغدغهمند و پرسشگر هستند .اگر چه اغلب از مشارکت
سیاسی و فراهم نمودن فضای آزاداندیشی برای بیان نقد و دیدگاه
از مهمترین و اساســیترین مطالبات دانشجویی در دانشگاههای
کشــور یاد میشود اما به هیچ عنوان نمیتوان نگرانی دانشجویان
را فقط به مطالبه سیاسی محدود کرد .دانشجویان دانشگاهها دیگر
زمان خود را به کالسهای درس و تحقیق خالصه نمیکنند بلکه
با حساسیت به مســایل بیرون از دانشگاه ،دغدغه جامعه در همه
حوزهها اعم از سیاســی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی را نگرانی
خود میداننــد و همواره این مطالبات را در کنار مســایل صنفی،
آموزشی و رفاهی خود پیگیری میکنند.
به همین منظور خبرگزاری دانشــجویان ایران(ایسنا) به عنوان
تنها خبرگزاری با هویت دانشــجویی که رســالت اصلی آن تبیین
نقش دانشــگاهیان در توســعه فضای رسانهای کشــور و ارتقای
آگاهیهای علمی ،فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،هنری و
صنفی با نگاهی دانشگاهی و دانشجویی و شکلدهی حلقه واسط
بین مسئوالن ،نخبگان و مردم بوده است؛ به منظور بیان دیدگاهها
و مطالبات دانشــجویان به میان دانشــجویان دانشــگاه صنعتی
امیرکبیر(پلیتکنیک سابق) رفته و با دانشجویان دورههای مختلف
گفت و گو کرده که ماحصل آن را در زیر میخوانید.
اشتغال مهمترین دغدغه دانشجویان
یکی از دانشجویان دوره کارشناســی ارشد دانشگاه امیر کبیر
در گفتوگو با ایســنا ،به مهمترین مطالبه دانشجویان امروز اشاره
کرد و افزود :به اعتقاد من "اشتغال" یکی از مهمترین دغدغههای
هر جوانی اســت که در شرایط فعلی کشور تحصیل میکند و این
مسئله در کنار سایر مسایل اقتصادی و معیشتی بسیار مطرح است
چرا که بازار کار جامعه برای فارغ التحصیالن بسیار نامناسب است.
وی افزود :بســیاری از دوســتان من بعد از فــارغ التحصیلی
از دانشــگاه بیکار هســتند و به نظر میرســد دانشــگاهها باید
در زمینــه ظرفیــت جــذب دانشــجویان تجدید نظری داشــته
باشــند تــا ایــن مشــکالت کــه امــروزه وضعیــت روحی ــ
روانــی دانشــجویان را تحــت تاثیر قــرار داده ،آنهــا را وادار به
تصمیمگیریهــای مهم نظیر مهاجرت و خروج از کشــور نکند.
عدم امنیت شــغلی فرصت حضــور در فعالیتهای

سیاسی را نمیدهد
وی در ادام ه نقش فعالیتهای سیاســی دانشجویان را افزایش
نشــاط در دانشــگاهها موثر ارزیابــی و تصریح کــرد :حضور در
فعالیتهای سیاسی موجب افزایش شــور و نشاط دانشجویان در
دانشگاهها خواهد شــد .در واقع این فعالیتها روح دانشجویان در
حــال تحصیل را زنده میکند ،اما بــا این وجود به نظر من امنیت
شغلی به اندازهای از دانشجویان سلب شده که آنها فرصت حضور
در فعالیتهای سیاسی دانشجویان نشده است.
این دانشــجو در خصوص میزان امیدواری به آینده گفت :این
امیدواری با توجه به شــرایط فعلی و وجود انواع مشــکالت بسیار
اندک است و بهترین جواب این است که دانشجویان ما امیدواری
برای آینده ندارند.
سردرگمی   دانشــجویان تحصیــات تکمیلی در
انتخاب پروژههای تحقیقاتی
در ادامه یکی دیگر از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در گفتوگو
با ایسنا ،با تاکید بر اینکه اساتید راهنما فرصت کافی برای هدایت
دانشــجویان تحصیــات تکمیلی صرف نمیکنند ،خاطرنشــان

کرد :به عنوان دانشــجوی دوره تحصیــات تکمیلی معتقدم ما
در عرصههای مختلــف به ویژه دریافــت پروژههای تحصیالت
تکمیلی دچار نوعی سردرگمی   هســتیم و مقاالتی که میخواهیم
در این زمینه ارائه کنیم با مشــکل مواجه هستیم .متاسفانه اساتید
و اســاتید راهنما در دانشگاهها فرصت کافی برای کمک و هدایت
دانشجویان در نحوه تحقیق و هدایت پایاننامه نمیگذارند.
این دانشجو همچنین خاطرنشان کرد :سردرگمی   در روشهای
تحقیقاتی و پایان نامهها در شرایط مختلف لطمات روحی ،درسی،
ایده پروری و حتی پژوهش به دانشــجویان وارد میکند .متاسفانه
این مســایل موجب ناامیدی و بیانگیزی دانشجویان شده است و
بسیاری از هم دورهای های من با وجود این که در بهترین دانشگاه
کشور تحصیل کردهاند بعد از فارغ التحصیلی به لحاظ نیافتن شغل
مناسب دچار بی انگیزگی شدهاند.
کیفیت پایین آموزش تحصیالت تکمیلی
به گفته این دانشجوی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر،
مشــکل دیگر این است که متاســفانه کیفیت آموزش تحصیالت
تکمیلی در دانشگاههای کشــور حتی در دانشگاههای سطح یک
بســیار پایین اســت و با وجود این که دانشــگاه امیــر کبیر جزو
دانشــگاههای برتر کشور محسوب میشــود اما کیفیت آموزشی
باالیی ندارد.
همچنین یکی دیگر از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در خصوص
مطالبه دانشــجویان امروز به ایسنا گفت :خواسته دانشجویان این
است که اتفاقی صورت بگیرد که دانشجویان بر اساس آن تصمیم
به مهاجرت را بر ماندن در کشور انتخاب نکنند .بطور کلی مطالبه
کلی ما دانشجویان این است که با دانشجویان به عنوان فردی که
عضو فرهیخته جامعه اســت رفتار کنند و در این شرایط وضعیت
فعلی دانشجویان به سمت مثبت دگرگون خواهد شد.

با دانشــجویان بر اســاس رافت اســامی   رفتار
نمیشود
وی ادامه داد :متاســفانه در حال حاضر به اســم روز دانشجو
تالشهای زیادی برای برگزاری جشن این روز صورت میگیرد که
به نظر من این موضوع یک "تحریف" است ،چرا که سه دانشجویی
که سال  ۱۳۳۲کشــته شدند در راستای مطالبه آزادی بود و رژیم
طاغوت آنها را قربانی کرد ،اما بعد از پیروزی انقالب اسالمی   نیز آن
رفعتی که باید در خصوص دانشجویان صورت می   گرفت ،رخ نداد
و همچنان اســام دین رافت است به گونهای که این امر در حق
خوارج قبل از اینکه دست به شمشیر ببرند ،آزادی بیان آنها از سوی
امام علی (ع) تامین میشد و حتی در مسجد کوفه افراد میتوانستند
در آن مسجد علیه امام علی (ع) صحبت کنند.
برخورد سیاسی با مطالبه صنفی دانشجویان
وی ادامــه داد :در شــرایط فعلــی فضای باز سیاســی برای
دانشــجویان سال به سال محدودتر میشــوند و حتی نمیتوانیم
مطالبــات صنفی خــود را بیان کنیم .مثال بــا اعتراض به کیفیت
فضای دانشــجویی به عنوان اعتراض سیاسی برخورد میکنند و
این شــرایط باعث میشود دانشجو با تمام علمی   که دارد از کشور
مهاجرت کند.
این دانشجوی کارشناسی ارشد خاطرنشان کرد :رییس جمهور
دغدغههای دانشــجویان را فارغ از هر گونه مماشــات و مصالحه
رفع کند.
آموزش در اولویت پایانی دغدغه دانشجویان
در ادامه این گفتوگوها یکی دیگر از دانشــجویان ورودی ۹۷
دوره کارشناســی ارشــد با تاکید بر این کــه تمامی   تصورات قبل
از ورود به دانشــگاه امیر کبیر با ورود به این دانشــگاه حذف شد
به ایســنا ،گفت :از وقتی که وارد این دانشــگاه شدیم تصوراتم از
یک دانشــگاه برتر و ســطح یک به هم ریخت و همواره با انواع
دغدغه ها از جمله مســائل صنفی ،اقتصادی ،آموزشــی ،اشتغال و
سیاســی مواجه شــدم و در حال حاضر باالترین دغدغهها چیزی
غیر از تحصیل اســت و بحث تحصیــل و آموزش به اولویت آخر
تبدیل شده است.
آزادی بیان دانشــجویان فقط در فضای شخصی
است
این دانشــجو در خصوص فضای باز سیاسی و همچنین دالیل
بیرغبتی دانشجویان برای حضور در فعالیتهای سیاسی دانشگاه
نیز ،گفت :متاســفانه در حال حاضر فضا برای بیان نقد دانشجویی
در دانشــگاهها وجود ندارد و تصور من قبل از ورود به دانشگاه این
بود که این فضا حداقل در دانشــگاههای برتر وجود دارد ،اما بعد از
ورود به دانشگاه واقعا مشاهده میکنیم که این جو وجود ندارد .اگر
چه دانشجویان در فضای شخصی خود آزادی کافی برای بیان نقد
در حوزههای مختلف دارند ،اما وقتی در فضای کلی قرار میگیرند
امکان بیان نظر و دیدگاه وجود ندارد و اگر هم جلســاتی تشکیل
میشود پرســش ها و پاســخ های آن از پیش تعیین شده است و
دانشجو امکان بیان نظر خود را ندارد.
مســئوالنی که عمل نمیکنند جــرات کنارهگیری
داشته باشند
وی در پایان در خصوص مطالبات دانشجویان از رییس جمهور،
در صورت در اختیار داشــتن یک تریبون آزاد ،خاطر نشــان کرد:
متاسفانه فضای بســته سیاسی به گونهای است که دانشجویان از
آزادی بعد از بیان ترس دارند .از ســوی دیگر مطالبه ما از رییس
جمهــور در یک جمله یا تقاضا قابل طرح نیســت .لذا فقط مایل
هســتم بیان کنم که وقتی مسئولی نمیتواند به قول و شعارهای
خود عمل کند ،جرات این را داشــته باشــد که از سمتی که دارد
استعفا داده و کنارهگیری کند.

روحانی:

مذاکره اروپا با ایران در     باره توان دفاعی
قابل قبول نیست

ایســنا :رئیسجمهــوری بــا تاکید بر
اینکه اگر دشــمنان در برابر حرف حق ما
ســر فرود آورند ،میتوانیم با آنها صحبت
کنیم ٬اظهار کرد :اروپــا هم باید در برابر
ســخن حق تسلیم شــود؛ با صراحت به
آنها گفتهایم که اگــر بخواهند با ما راجع
به توان دفاعیمان حــرف بزنند ،برای ما
قابل قبول نیست.
حجت االســام والمســلمین حسن
روحانی رئیسجمهوری عصر چهارشــنبه
در جریان سفر استانی کاروان تدبیر و امید
به استان سمنان ،در جلسه شورای اداری
این استان با اشاره به اقدامات دولت برای
حمایت از حقوق بگیران و اقشــار ضعیف
جامعه ،گفت :در بودجه ســال  ۹۸تالش
کردهایم که حقوق بگیران ثابت در ســال
آینده شــرایط بهتری پیدا کنند .همچنین
برای امسال بستههایی حمایتی پیش بینی
کردهایــم که مرحله نخســت آن در حال
پرداخت اســت و تا پایان سال نیز مجددا
این بسته حمایتی پرداخت خواهد شد.
وی با بیان اینکه ارائه این بســتههای
حمایتــی به مــردم ،برای آن اســت که
مردم بتوانند نفســی راحت بکشــند تا از
شــرایط فعلی عبور کنیم ،اظهار کرد :این
اقدامــات به معنای این نیســت که ما در
سیاست خارجی کار نمیکنیم و با دنیا قهر

کردهایم؛ امروز مــا در این حوزه بصورت
مداوم کار میکنیم و حتی اگر آمریکا هم
در برابر حق ســر فرود آورد و تسلیم حق
شود ،با آمریکا هم صحبت میکنیم.
رئیــس جمهوری باطرح ابن پرســش
که مگر قبال با آمریکا مذاکره نکردهایم؟٬
ادامــه داد :قبــا هم با آمریــکا صحبت
کردهایــم؛ در برجام و بعد از آن نیز با آنها
صحبــت کردیم و االن نیــز یک موردی
است که اگر شــرایط فراهم شود ،ممکن
است صحبت کنیم.
روحانی بــا تاکید بر اینکــه همه این
اقدامات بــا هماهنگی کل نظــام انجام
میشــود ،خاطر نشــان کرد :فکر نکنید
که دولت در پشــت پــرده در حال انجام
کاری است؛ تمام تصمیمات مهم سیاست
خارجی در شــورایعالی امنیت ملی مطرح
و مباحــث مهم ایــن حوزه بــا رهبری
هماهنگ میشود.
وی با تاکیــد بر اینکه اگر دشــمنان
در برابر حرف حق ما ســر فــرود آورند،
میتوانیم با آنها صحبت کنیم و مســائل
را حــل کنیم ،اظهار کــرد :مذاکره کردن
بی موقع برای کشــور خطرنــاک و مانند
چیدن میوهای نارس اســت .زمان مناسب
که برسد ،اگر دنیا تسلیم حق شود ،ما اهل
مذاکره و صحبت کردن هستیم.

رئیــس جمهــوری با اشــاره به طرح
برخی اظهارات از ســوی سران تعدادی از
کشورهای اروپایی در     باره مذاکره با ایران
در موضوع توان دفاعی ،تصریح کرد :اروپا
هم باید در برابر سخن حق تسلیم شود؛ با
صراحت بــه آنها گفتهایم که اگر بخواهند
با ما راجع به توان دفاعیمان حرف بزنند،
برای مــا قابل قبول نیســت و ما در     باره
توان دفاعی و دفاع از کشور خود صحبتی
نخواهیم کرد و معتقدیم که این توان باید
ارتقا یابد.
روحانی در ادامه گفــت :به دلیل آنکه
در زمینه دفاعی کمتــر صحبت میکنید،
مــردم فکــر میکنند که دولــت در این
حوزه کم گذاشــته اســت ،اما دولت طی
 ۵ســال گذشته ،حداقل به اندازه  ۱۲سال
قبل در زمینه ســاحهای اســتراتژیک
کار کرده است.

هیات رییسه مجلس خبر داد

طرح استیضاح ظریف از حد نصاب افتاد

ایرنــا :عضــو هیات رییســه مجلس
شــورای اســامی   گفت 15 :نفــر از
امضاکننــدگان طــرح اســتیضاح محمد
جواد ظریف وزیر امــور خارجه امضاهای
خود را پــس گرفتند و این اســتیضاح از
حد نصاب افتاد.
«علیرضا رحیمی» بعدازظهر چهارشنبه
در گفت وگــو با خبرنگار سیاســی ایرنا،
افزود :این اســتیضاح هم اکنون دارای 9
امضای نمایندگان است و دیگر قابل طرح
در مجلس نیست.
وی یادآور شــد :پــس گرفتن امضای
نمایندگان هنوز به طور رســمی   به هیات
رییسه مجلس اعالم نشده است.
طــرح اســتیضاح وزیر امــور خارجه
با امضــای  24نماینــده و در  11محور

سه شنبه هفته گذشته تقدیم هیات رییسه
مجلس شد.
هیــات رییســه مجلــس ایــن طرح
اســتیضاح را برای بررســی به کمیسیون

امنیــت ملی و سیاســت خارجی مجلس
ارجاع داد که اعضای این کمیســیون در
جلســه یکشــنبه این هفته که با حضور
ظریف برگزار شــد ،مقــرر کردند که در
مورد اســتیضاح وزیــر امــور خارجه تا
دو هفتــه دیگر بررســی های بیشــتری
انجام شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو شورای
مرکزی فراکســیون نماینــدگان والیی
مجلس دهم طراح این اســتیضاح اســت
که این اســتیضاح به دلیــل این که تنها
 9امضا دارد دیگر قابل بررسی نیست چرا که
یک امضا از نصاب قانونی کم دارد.
بر اساس آیین نامه داخلی مجلس طرح
اســتیضاح وزیران باید حداقل به امضای
 10نفر از نمایندگان مجلس برسد.

