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دکتر طهرانچی در جلسه مجازی با روسای استانی دانشگاه:

با کاروان عشق
هرکه دارد هوس کرببال
بسمالله!
حسین سروقامت

نویسنده و استاد دانشگاه
hsarvghamat @yahoo.com

جذباعضایهیاتعلمیجوانوتوانمنددردستورکار است
فرهیختگان سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی هفته گذشته ،هفته

پیشرفتهای علمی ،جرم ما برای تحریمها بود

دیدار و سپس در کارگاه علمی مشترک ایران و چین حضور پیدا کرد.

اسالمی ایران پس از پیروزی انقالب گفت« :ایران در سال 1996رتبه

پرکاری داشت .او روز یکشنبه با اعضای هیاتعلمی دانشگاه پکن
دیروز هم در جلسه مجازی با روسای استانی دانشگاه آزاد اسالمی در
جریانروندکارآنهاقرارگرفت.محمدمهدیطهرانچیدرکارگاهعلمی

روسای استانی دانشگاه هم با محوریت آغاز سال تحصیلی و بررسی

دانشگاهشهیدبهشتیبابیاناینکهنگاهیکهآمریکاییهابهرهبری

اصحاب حضرتسیدالشهدا(ع) منتشرمیشود که

برنامههای آموزشی واحدها برگزار شد .طهرانچی در ابتدای جلسه

دارد.

مهر تو را به عالم امکان نمیدهم
این گنج پربهاست من ارزان نمیدهم
موید
چیزی همچون ســـیر و سرکه در او میجوشـــید؛ آرام و قرار
نداشت .تشویش و اضطرابی مبهم ،چنگ به جانش میزد.
سخت پریشان بود .با یاران از مکه تا زرود منزلبهمنزل آمده و
درهرمنزلقدریاستراحتکردهبودوبازروزازنووروزیازنو!
در زرود نیز رحل اقامت افکنده و خیمهای افراشته و سفرهای
گسترده بود .با همسر و خویشان گرم خوردن بودند و قاهقاه
میخندیدند که یکباره پیکی از راه رسید .ناگهانی و سرزده!
از همین میترسید .اینکه جایی منزل کند که حسین منزل
کرده است .اینکه پیکی بیاید که حسین فرستاده است.
لقمه در گلویش ماند .جمنخورد .گویا کبوتر بر سرش نشسته
است .تاکنون بختک تردید ،برجانتان افتاده است؟
زهیربنقین بجلی آدم کمی نبود .شـــخصیت ممتاز کوفه؛
پیرمردیکهنسالوسپیدمویکههرچنددرسابقهاشپیروی
عثمانبنعفانبرجستهبود،امامردمدرهرشهرودیاربهسرش
قســـم میخوردند .حج گذارده و رهسپار عراق بود .سرتاسر
این راه را چشـــم دوانده که با حسین و یارانش مواجه نشود؛
اما دست تقدیر ،گویا سرنوشت دیگری را برای او رقم زده بود.
سکوت بر خیمه زهیر سایه افکند ،سکوتی که او را به سالها
پیش برد .زمان رســـول خدا؛ آنگاه که مجاهدان راه خدا در
رکاب پیامبر و در پیکاری ســـخت و طاقتفرسا پیروز شده،
غنایم زیادی به دست آورده بودند ،روزی که موجی از شادی
و سرور بر لشکر اسالم سایه افکنده بود.
زهیر آن روز را خوب بهخاطر دارد و بانگ رسای سلمان فارسی
در گوش او زنگ میزند :اگر روزی [ســـعادت داشـــتید و در
کربال] آقایجواناناهلبهشتحسینبنعلیرادرککردید،
[بدانید]شادمانیفداکاریوجانفشانیدررکاباو،ازشادی
و سرور امروز -که چنین غنایم گستردهای را به دست آوردهاید-
بهمراتب بیشتر و فزونتر خواهد بود.
ســـکوت زهیر که با آمیزهای از این خاطره شگفت همراه بود،
چندان نپایید .دلهم ،همســـر رشید وی نهیبی زد و به یاری
شوهرش شتافت :سبحانالله! حسین فرزند رسول خدا تو را
فراخوانده و تردید میکنی؟ نکند میخواهی از فرمان او سر
باز زنی! برخیز ،به خیمهاش برو ،ســـخنش را بشنو و آنگاه به
میان خاندان و عشیرهات بازگرد.
زهیر رفت .تیره رفت و شفاف برگشت .غمگین رفت و شاداب
برگشت.ازراهشکرفتوازطریقیقینبرگشتودریککلمه؛
عثمانی رفت و حسینی برگشت! چون گل شکفته شده بود،
آنگاه که بانگ برآورد و ندایی سر داد که تا قیام قیامت بر پهنه
گیتی طنینانداز است - :هرکه دارد هوس کرب بال؛ بسمالله!
چیزی نگذشت که فرمان داد ،خیمهاش را از جا برکنند و نزد
خیمه حسین برپا کنند!
چهکسیازخاطرمیبردآنلحظاتشورانگیزراکهزهیرپشت
به همه دنیا کرده و بهسوی حسین پیش میرفت؟
[دیگر وطن من اینجا ،در این سرای خاکی نیست] ،من این
جان بیمایه را میکشم تا سرای حسین! و زمزمه همسری را
شـــنید که راهگشای او بود به سمت خدا :حرکت کن .خدا
پشـــت و پناهت و خیر و سعادت رفیق راهت! اما همسرت را
نیز در ســـرای جاوید نزد پیامبر ،جد بزرگوار حسینبنعلی
از خاطر مبر! این آغاز راه زهیر بود با کاروان حســـینی؛ اما از
این پس کلماتند که ره میبرند .زهیر نورســـته را از پس این
مرحله با سخنانی میتوان شناخت که مرحلهبهمرحله گفت
و الحقواالنصاف بر سر تکتک آنها ماند .آری؛
تا مرد سخن نگفته باشد
عیب و هنرش نهفته باشد
آری؛ در فراز و نشیبهای روزگار گوهر یکدانه مردان شناخته
میشود .سخن نخست او ،آنگاه که حربنیزید ریاحی راه را
بر امام بست و او در میان یاران زبان گشود و اندکی از ارادت
خالصانه خویش را با حسینبنعلی بازگفت :ای پسر رسول
خدا؛سخنتراشنیدیم[.زندگانیدنیاکهابدینیست]فرض
که زندگی در این عالم همیشگی و ابدی بود و یاری تو مستلزم
جدایی از آن؛ به خدا قسم همراهی با تو را بر حیات جاودان
ترجیحمیدادیم .اینکلماتدلحسینراخوشکرد.همین
بود که او را تحسین و دعا کرد.
سخندیگر،وقتیپیکابنزیادازراهرسیدوحر،حلقهمحاصره
را تنگتر و تنگتر کرد .پیشنهادی که هرچند امام از پذیرش
آن سر باز زد ،اما حکایت از ارادت و شجاعت زهیر داشت:
 موالی من ،اجازه بده با این ســـپاه بجنگم .هر آینه جنگ بااینان از جنگ با لشکر انبوهی که در راهند و به اندک زمانی
خواهند رسید ،سهلتر و آسانتر است.
اماماینسخنرانپذیرفتوبامنطقیارزشمندوانسانیپاسخ
زهیـــر را داد :من آغازگـــر جنگ نخواهم بود .اگر آنان حمله
کردند ،آنگاه ما نیز از خود دفاع خواهیم کرد.
عیبی ندارد؛ زهیر مدتها از این فرهنگ دور بوده و در دور و
برخویشحسینیندیدهاست؛اوآهستهآهستهداردباچنین
فرهنگی آشنا میشـــود و کمکم رسم بزرگی و بزرگواری را از
حسین میآموزد و میرود تا آماده شود برای تاسوعا و عاشورا!
و دریابد این نهضت برای ماندن و جاودانهشدن به چه ابزار و
امکاناتی نیازمند است.
زهیر دیر آمده ،اما تا رسیدن به آن روز راه چندانی ندارد!

این جایگاه در سال  2016به شانزدهم ارتقا پیدا کرده است و ایران

مشترک ایران و چین از پیشرفت علمی ایران پس از پیروزی انقالب

بهمناسبت گرامیداشت محرم و صفر ،ایام شهادت

اینشمارهبهبخشاولماجرایزهیربنقیناختصاص

پنجاهوسوم تولید علم را در جهان داشت که جایگاه پایینی بود ،اما
به رتبه اول خاورمیانه تبدیل شده و این پیشرفتهای علمی ،جرم ما

اسالمی سخن گفت .سخنان او در جلسه مجازی (ویدئوکنفرانس) با

ساالرشهیداندراینستونسلسلهمطالبیپیرامون

سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی با اشاره به پیشرفت علمی جمهوری

برای تحریمهایی بود که از سال 2005به بعد وضع شد ».استادتمام

علمیجهاندارندبراساساقتصاددانشبنیانونوآوریاست،گفت:
«متاسفانه آمریکاییها زمانی که دیدند کشورهای دیگر هم به حوزه

با روسای استانی دانشگاه آزاد اسالمی با اشاره به برگزاری جلسه با

اقتصاد دانشبنیان ورود کردهاند ،به کنترل دالر روی آوردند و آنچه ما

اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی ،ابراز

از اسناد علمی دنیا درک میکنیم ،مقابلهای است که آمریکا با رشد

امیدواری کرد که دانشگاه آزاد اسالمی بتواند با تعامل خوب و سازنده

با مجلس شورای اسالمی در توسعه هوشمند منطقهای و بسترسازی
اشتغالدانشبنیاندرتماممناطقکشورموفقعملکند .سرپرست

دانشگاه آزاد اسالمی با بیان اینکه در ابتدای سال تحصیلی بهمنظور

رفاه بیشتر دانشجویان تصمیمهایی در ستاد دانشگاه آزاد اسالمی
اتخاذشدهاست،اظهارکرد«:دراینراستاتفاهمنامههاییبابانکهای

قرضالحسنهمهرایرانورسالتمنعقدشدهکهبراساسآندانشجویان
میتوانندبرایپرداختشهریه،تسهیالتقرضالحسنهدریافتکرده

و دیگر دغدغه شهریه نداشته باشند».

علمی ایران دارد و این مقوله را به سیاست کشانده است .در مواجهه

با پیشرفت علمی چین هم همین کار را انجام میدهد».

هیاتعلمیجوانجذبکردهوباعثارتقایجایگاهدانشگاهشوند».

روسیه ،چین و هند میتوانند در قالب یک پیمان ،حرکت مستقل

طهرانچی با بیان اینکه ایاالت متحده آمریکا با جریانهای علمی

امر پژوهش در تحصیالت تکمیلی را جدی بگیرید

بیان اینکه ایاالت متحده بازیگر اصلی پژوهش در دنیاست ،گفت:

مبتنیبراقتدارعلمیمیبیند،بهمقابلهباپیشرفتعلمیکشورهای

علمی برای رهبری جهان ایجاد کنند ».محمدمهدی طهرانچی با

او خطاب به روسای استانی دانشگاه آزاد اسالمی تاکید کرد« :امر

«اکنون چین در حال رشد علمی و فناوری است که البته این شکل

عرصههای دانشگاه را جدی بگیرید .همچنین اساتیدی را که دارای

کشورهای نوظهور در حوزه علم و فناوری ،باعث ترس آمریکا شده

پژوهش در تحصیالت تکمیلی و ارتقای کیفیت آموزش در تمام
استانداردهایالزمهستند،انتخابکنید».

حضور سایر کشورها همچون چین ،جمهوری اسالمی ایران و برخی
است ».سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی با اشاره به مقاله مجله «نیچر»

مستقل مشکل دارد ،ادامه داد« :غرب بهدلیل آنکه رهبری جهان را
مستقلبرمیخیزدکهبایدبرایمقابلهبااینکارشکنیها،برنامهریزی
داشته باشیم ».سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی با تاکید بر لزوم
شکلگیری جغرافیای جدید علم در آسیا گفت« :همانطور که در

حوزه امنیتی پیمان شانگهای یا در حوزه اقتصادی پیمان بریکس

دانشجویانمیتوانندباپرداخت10درصدشهریهثبتنامکنند

عضو هیاتامنای دانشگاه آزاد اسالمی از روسای استانی دانشگاه

درسال 2005کهبهموضوعمرجعیتعلمیجمهوریاسالمیایران

را داریم ،باید در حوزه علم و فناوری هم برای کنشگران مستقل حوزه

دانشگاه آزاد اسالمی ابالغ شده است که براساس آن دانشجویان

ازنزدیکدرجریانمسائلواحدهاودانشجویانقرارگرفتهوبرایحل

بازدید کرد ،این مقاله را نوشت و در آن اشاره کرد که مرجعیت علمی

شامل ایران ،چین ،روسیه ،هند و ...داشته باشیم».

طهرانچی افزود« :همچنین بخشنامه تقسیط شهریه به واحدهای
دانشگاه آزاد اسالمی میتوانند در ابتدای ثبتنام تنها  10درصد

شهریه را پرداخت کرده و مابقی را تقسیط کنند».

خواست در آغاز سال تحصیلی به تمام واحدهای استان سفر کرده و
آنها راهکارهایی بیندیشند .سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی در پایان

با بیان اینکه جلسات مجازی با روسای استانی دانشگاه آزاد اسالمی

یکبارصورتخواهدگرفت،ابرازامیدواریکردباتالشتماممجموعه

سال  2005در قالب تحریمهای هستهای ،حقوق بشر و ...با آن

او خطاب به روسای استانی دانشگاه آزاد اسالمی تاکید کرد« :تمام

تسهیالت صندوق رفاه دانشجویی و اجرای بخشنامه تقسیط شهریه

دانشگاهآزاداسالمی،ایندانشگاهبهاهدافبلندمدتخودکههمان

برای دانشجویان از ترم اول اقدام کنند».

تبدیلشدن به انتخاب اول داوطلبان در افق 1404است ،برسد .در

سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی با اشاره به چشمانداز دانشگاه آزاد

پایاناینجلسهعلیرضارهایی،معاونآموزشیوتحصیالتتکمیلیو

داوطلبانتبدیلشود،گفت«:برایرسیدنبهاینهدفمقدماتیالزم

آموزشی وپژوهشی واحدها پرداختند.

اسالمی در افق  1404مبنیبر اینکه این دانشگاه به انتخاب اول

است که یکی از مهمترین آنها ،جذب هیاتعلمی جوان و توانمند در
واحدهایدانشگاهاست.تمامواحدهایدانشگاهبایدبادقتوهمت،

گزارش

در حال ظهور دوباره در ایران است و تاکید کرد تنها با ایجاد اختالفات

سیاسی و تحریمهای تدریجی میتوان این مرجعیت را متوقف کرد».

بهمنظور بررسی مسائل ،موانع و طرح راهکار برای آنها هر دو هفته

واحدهایدانشگاهبایدباجدیتدرپرداختتسهیالتقرضالحسنه،

پرداخته بود ،گفت« :پس از آنکه سردبیر اروپایی مجله «نیچر» از ایران

بیژنرنجبر،معاونپژوهشیبهارائهراهکارهاییدرخصوصمشکالت
سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی همچنین در جلسهای که با کارگاه

علمی مشترک ایران و چین داشت ،طی سخنانی گفت« :ایران،

او تصریح کرد« :با بررسی این موضوع میتوان دریافت آنچه پس از

مواجه بودیم ،علت اصلی آن جلوگیری از رشد و پیشرفت و مرجعیت

نزامیداند،گفت«:اینمقالهمرجعیتعلمیایرانرا
همهجانبهودرو 

خطرناک میداند؛ چراکه ایران صاحب تمدن و دستاوردهای علمی
در قرن هشتم تا سیزدهم میالدی بوده است».

استخدام اعضای هیاتعلمی در دانشگاهها یکی از طالییترین و در عین حال حساسترین
هستند با استخدام در مراکز علمی و آموزشی کشور ،آینده شغلی بهتری برای خود رقم بزنند.
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دانشگاه آزاد اسالمی در تازهترین اقدام خود تصمیم دارد هزار عضو هیاتعلمی را از بهترین

دانشآموختگان و نخبگان جذب کند .در همین راستا فراخوان جذب اعضای هیاتعلمی

دانشگاه آزاد اسالمی منتشر شد و در این فراخوان برای  ۵۶رشته در گروههای پزشکی و
غیرپزشکی اعالم نیاز شده است.

۳
۴
۵
۶

فراخوانجذباعضایهیاتعلمیدررشتههایعلومپزشکیوغیرپزشکیدانشگاهآزاداسالمی

۷

هیاتعلمی دانشگاه آزاد اسالمی باید به سامانه جذب این دانشگاه به نشانی sajed.iau.ir

۹

از ۳۱شهریورماه آغاز شده و تا ۳۰مهرماه ادامه دارد .متقاضیان پذیرش در فراخوان جذب اعضای

۸

مراجعه کنند .در این فراخوان از سوی دانشگاه آزاد اسالمی برای  ۲۷استان و  ۵۶رشته پزشکی و

۱۰

درفراخوانمهرماهایندانشگاهبرای ۳۷رشتهعلومپزشکیاعالمنیازصورتگرفتهاست( .جدول

۱۲

درفراخوانجذباعضایهیاتعلمیدانشگاهآزاداسالمیبرای۱۷رشتهدرزمینههایغیرپزشکی

۱۴

غیرپزشکی اعالم نیاز شده است.
شمارهیک)

اعالم نیاز شده است( .جدول شماره دو)

ثبتنامدرسامانهجذباعضایهیاتعلمیایندانشگاهحقیرابرایاستخداممتقاضیانایجاد
نمیکند و جذب این افراد پس از طیشدن فرآیند امکانپذیر است( .جدول شماره )۳

قراراستدرفراخوانمهرماهجذبهیاتعلمیدانشگاهآزاداسالمی،حدودهزارعضوهیاتعلمی

جدید جذب شوند.

نیمکت خبر

چند خبر
دانشگاه آزاد اسالمی

عبدالرسول پورعباس ،معاون توسعه

۱۳
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸

ایمونولوژی

ردیف

رشته

داروسازی

۱۹
۲۱
۲۳
۲۴

باکتریشناسی پزشکی

۲۵

بیهوشی

۲۷

بهداشت

بیوشیمی بالینی
پاتولوژی

پرستاری مامایی
پزشکی

پزشکی اجتماعی
پوست

جراحی عمومی

جراحی مغز و اعصاب
چشمپزشکی

پاسخ جالب وزیر علوم
به سوال خبرنگاران

۲۶
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶

داخلی  -ریه
دندانپزشکی
رادیولوژی

روانپزشکی

روماتولوژی

زنان و زایمان
غدد

غدد بالغین

غدد کودکان
فیزیولوژی

قارچشناسی

قلب و عروق
گوارش

گوش و حلق و بینی
نفرولوژی

نورولوژی

هماتولوژی

ادامه داد« :آمریکا این سه مقوله را با ایجاد تحریم و تهدیدهای جدی

مورد حمله قرار داده است .امیدوارم با تدابیر جدی پیمانهای علمی

خلق کرده تا بتوانیم به سلطه غرب بهویژه آمریکا بر علم پایان دهیم».

(جدول شماره دو)

ردیف

رشته
امور تربیتی و مشاوره

ردیف
۹

رشته
عمران

۳

برنامهریزی علوم اداری و مدیریت

۱۱

مالی

حسابداری

۱۳

۱

(جدول شماره یک)

قالب یک پیمان ایجاد کنند ».طهرانچی با بیان اینکه به فرموده مقام

۲
۴
۵
۶
۷
۸
ردیف
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳

برق

۱۰

تربیت بدنی

۱۲

حقوق و علوم سیاسی

۱۴

زبان انگلیسی

۱۶

ریاضی

استان
آذربایجانشرقی
آذربایجانغربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایالم
بوشهر
تهران
چهارمحالوبختیاری
خراسانشمالی
خراسانجنوبی
خراسانرضوی
خوزستان

کامپیوتر
معماری
مکانیک

مهندسی پزشکی

۱۵

ردیف
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶

مهندسی شیمی
هنر

(جدول شماره سه)
استان
سمنان
سیستانوبلوچستان
فارس
قزوین
قم
گلستان
گیالن
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد

آغاز ثبتنام مجوز
خروج دانشجویان برای اربعین

منصور غالمی روز گذشـــته در حاشیه

علی بهرامی ،دبیر ستاد ملی اربعین

در گفتوگو با «فارس» بر لزوم استفاده از

فناوری در اقتصاد ملی ،در پاســـخ به

دریافت مجوز خروج دانشـــگاهیان

افزایش شفافیت و مدیریت بهتر تاکید

در مجلـــس گفت« :خبرنـــگاران باید

«ثبتنام بهصـــورت یکپارچه از طرح

موضوعات چیزهایی نیست که احیانا

و تا روزهـــای منتهی به اربعین ادامه

مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسالمی
سامانههایمختلفدرایندانشگاهبرای
کرد و گفت« :در سامانه «آزاداکسپو»

که یکی از بزرگترین زیرسامانههای

دانشگاه آزاد اسالمی است ،تمامی
ترا کنشها ی پشتیبا نی بهصورت

دیجیتال درآمده و هیچ فعالیت و خرید پشتیبانی بهصورت دستی نخواهد بود ».او افزود:
«براساسسامانه«آزاداکسپو»تمامینیازهایواحدهایدانشگاهیدراینسامانهثبتشده
وبالفاصلهفروشندگاننیازهایواحدهاراشناساییوباکمترینرقمتامینمیکنند.ضمن

اینکه باید تمامی هزینههای خرید و فروش با کمترین رقم ریالی انجام شود و دیگر خبری
از چک نخواهد بود ».او با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسالمی بهدنبال هوشمندکردن تمامی

اقداماتخودباتغییرزیرساختهایشاست،گفت«:دراینطرحتمامیفعالیتهایدستی
در این دانشگاه تغییر یافته و قرار است از خدمات الکترونیکی در تمامی امور بهرهبرداری
کنیم و در حال حاضر نزدیک به  ۳۰زیرسامانه در دانشگاه آزاد اسالمی بهصورت پایلوت

استفاده میشود ».همچنین در خبر دیگری  34واحد مجری رشتههای علوم پزشکی
دانشگاه آزاد اسالمی موفق به اخذ کد کشوری اخالق در پژوهشهای زیستپزشکی از

کمیته ملی اخالق وزارت بهداشت شدند.

۱۱

اطفال

از  10کشور اول جهان است و چین ،هند ،روسیه و ایران کشورهایی

جامعهدانشگاهیایراناستکهمسیرپیشرفتکشورراتوسعهعلمی

ردیف

ارتوپدی

سبقت گرفته است ،گفت« :ایران از نظر جمعیت آموزش عالی یکی

معظمرهبریاقتصاد،علموفرهنگسهعنصرقوامدهندهکشوراست،

اینمقالهاشارهشدهکهعلتپیشرفتعلمیایران،حمایترهبرآناز

رشته

رویداد دانشگاهی از دیدگاه هزاران تن از دانشآموختگانی است که هرساله چشمانتظار

او با بیان اینکه ایران در حوزه تولید مقاالت علمی از کشورهای جهان

علمیجمهوریاسالمیایرانبودهاست ».طهرانچیبابیاناینکهدر

اعالم نیاز جذب اعضای هیاتعلمی دانشگاه آزاد اسالمی در ۵۶رشته
۱

ایران در حوزه تولید مقاالت علمی از جهان سبقت گرفته است

هستند که میتوانند حرکت مستقل علمی را برای رهبری جهان در

در فراخوان مهرماه اعالم شد

آناتومی

علمدررهبریجهان،پیمانهمکاریمشترکبینکشورهایآسیایی

هماندیشـــی نقشآفرینی پژوهش و

خبرنـــگاری درخصوص جلســـهاش
موضوعات مهـــم را مطرح کنند و این
خبر مهمی باشد ،یک سوالی از سوی
مجلس مطرح شد و من نیز پاسخ دادم

و تمام شد ».خبرگزاری «مهر» به نقل از وزیر علوم نوشت« :خبرنگاران باید کمک کنند
جامعه از دســـتاوردهای پژوهشی و فناوری مطلع شـــوند؛ این موضوعات اخبار مهم
بهشمار میروند و شما خبرنگاران دنبال سوژههای سیاسی نروید؛ این سوژهها کمکی به

دانشـــگاهیان با اشـــاره به ثبتنام

بـــرای پیـــادهروی اربعیـــن گفت:
ســـامانه سقا از روز گذشته آغاز شده

دارد ».او افزود« :امسال با رایزنیهایی

که با نظام وظیفه داشـــتیم قرار شد

دانشـــجویان با کدملی و کد سخا به سامانه نظام وظیفه مراجعه و درخواست مجوز
خروج خود را ثبت کنند .در بخش وثیقه مالی ،دانشجویان هم میتوانند بهصورت
نقدی ســـهمیلیون تومان پرداخت کنند و هم میتوانند گزینه ضمانت سازمانی را

جامعه نمیکند .خدمت به مردم یعنی امیدوارکردن آنها از طریق دستاوردهای علمی و

انتخاب کنند که ضمانت ســـازمانی را ستاد ملی دانشگاهیان و بسیج دانشجویی

و کارهایمان را ادامه میدهیم ».غالمی تاکید کرد« :خبرنگاران نباید بهدنبال سوژههای

ســـامانه نظام وظیفه گزینه کد سخا را برایشان نمایش داده که این کد را با مراجعه

پژوهشی و موضوع شنبه هفته جاری من در مجلس بحثی بوده که طبق روال انجامشده
هیجانی و سیاســـی بروند زیرا این ســـوژهها بهدرد مملکت نمیخورد ».او درخصوص

بهعنوان شـــبکه این کار در کل کشـــور انجام میدهند؛ پس از انتخاب این گزینه،

به سامانه ســـتاد اربعین دانشگاهیان و ثبت اطالعات خود و ضامنشان و تحویل

برگزاری مراســـم آغاز سال تحصیلی دانشگاهها با حضور رئیسجمهور گفت« :هنوز از

مدارک به دفاتر بســـیج دانشجویی سراسر کشور پس از نهایتا  ۴۸ساعت پیامکی

تهران و خوارزمی از رئیسجمهور برای حضور در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشجویان

به ســـامانه (ستاد ملی اربعین دانشگاهیان) مراجعه کرده ،کد را بردارند و آن را در

سوی آقای رئیسجمهور جواب قطعی در این زمینه اعالم نشده است ،اما دو دانشگاه

دعوت کردهاند که از وعده دانشگاه خوارزمی سپری شده است».

دریافت میکنند که کد اعتباری ســـهمیلیون تومانی صادر شده است و میتوانند

گزینه کد سخای نظام وظیفه وارد و خرو جشان را نهایی کنند».

