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»» الَ تَ َّتخِ َذ َّن َع ُد َّو َصدیق َ
ِک َصدی ًقا
َف َت ْعدی َصدی َق َ
ک.
دشمن دوستت دوست مشو که
»» با
ِ
[با این کار] با دوستت دشمنى
میکنى.

كتاب ،مادر تمدنها و نيز عصارهى آنها است.

»» امیرالمومنینعلی(ع)
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دکتر مسعود پزشکیان ،نایب رئیس مجلس شورای اسالمی

تولید علم و فناوری راه حل
برون رفت کشور از مشکالت

محمدطاهریخسروشاهی
ّ

محسنبابازاده

یادداشت

یادداشت
حاالت شهید مهدی باکری
در نگهبانی از بیت المال
سـردار! سـوگند به حقيقت تـو كه در نـگارش اين
یادداشـت ،سـوداي سـود و هواي شـهرت نداشتم،
ا ّما ميبايسـت در ایـن روزگار پرهیاهوی دنیاطلبی،
غمنامـه ای مينوشـتم و نـام خـود را در جريـده
پاكبـازان تو ثبـت ميكردم .بر همین اسـاس ،قرعه
ای انداختم و گفتم شـمه ای از حاالت آسـمانی تو
در نگهبانـی از بیـت المـال روایـت کنم ...باشـد که
ایـن روزهـا ،بـه کار آیـد! حـال اگـر چـه در حيرتم
از معمـاي پيچيـده آفرينشـت؛ امـا مـن و ايـن دل
ناتـوان را ببخشـاي اگـر در خيـل اين همه عاشـق،
پـا بـه پـاي روايتهاي خوانده و شـنيده شـده ،قلم
بـه نـام تو گرفتـم و در پي افشـاي آن همه مالحت
و ُحسـن تـو آمدم.
فرمانـده عاشـورايي! تـو را همـه ايـران تـا دورترين
سـرزمينم ،نديـده ميشناسـند و نخوانـده بارهـا
نامـت را شـنيدهاند و از حكايـت احوال شـگفت تو
دل لرزاندهانـد! تـو را چـه حاجـت كه نامـت را ببرم
و برايـت ورق سـياه كنـم كـه تـو خود شـهره همه
دلهـاي عاشـقي و خبـر يافته از عالم ديگـري! اين
دلهـاي عطـش گرفتـه و بيخبر از نور ماسـت كه
بـا مصلحتانديشـي و دنياگزينيهـا سـياه شـده و
نيازمنـد مـدد يافتن از يـك جرعه آن سـپيدههاي
زالل روح و روان تـو ،چشـم بـر آسـمان دارد و در
تمناي پاكيزگيسـت.
ببخشـاي و مدد برسـان كـه اينها همـه بغضهاي
نشكفته چشـمهايي باران نخوردهاند كه در حسرت
زاللـي و آفتاب شـدن به شهيدسـتان ّ
معطر تو پناه
آوردهانـد تـا باشـد از گـذر روايت عاشـقيهاي تو با
پـروردگار ،دلـي از خـوف نديـدن يار ابدي بلـرزد و
نگاهـي به شـوق لقايش نـم بگيرد و مط ّهر شـود.
زندگـيات همـه ،جـاري رودهـاي كرامـت و خوبي
اسـت كـه ميشـنويم و سـيراب نميشـويم ،آنقدر
كه گاه شـگفت زده ،روايت ُحسـن تو را يكبار ديگر
مـرور ميكنيم مبادا اشـتباه خوانده باشـيم...
امـا نه سـردار بـزرگ ،همـه اين ذكرهاي شـگفتي
ً
اصلا نقل مجالـس رزمندههاي
تو درسـت اسـت و
ديـروز و امـروز اسـت .مگـر ميشـود يادشـان برود
كـه تو بـه جزئيـات حيف و ميـل نشـدن امكانات،
بـه خصـوص بيتالمـال اهميت شـايان مـيدادي
و يارانـت را از «مالالبيـت» كـردن «بيتالمـال»
برحـذر ميداشـتي و وقتـي نبـود كـه از اهميـت
درسـت مصـرف كـردن بيتالمال سـخن بـه ميان
نيـاوري ،حتـي در اوج غـرش گلولههاي دشـمن به
يارانت ميسـپاري مواظب وسايلهايشـان باشـند،
ادامه در صفحه دوم

مرزبان اندیشه و اخالق

روز معلم در دانشگاه تبریز گرامی داشته شد
با تجلیل از  34استاد ،مدرس و کارشناس نمونه ،روز
معلم در دانشگاه تبریز گرامی داشته شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،دکتر مسعود
پزشکیان نایب رئیس مجلس در این آیین با تاکید
بر اینکه دانشگاه تبریز یکی از دانشگاه های بزرگ،
مادر و برتر کشور است ،اظهار داشت :این دانشگاه در
طول دوره فعالیت خود اساتید بزرگ و تاثیرگذاری
را تربیت کرده است که امروزه از اینها به افتخار یاد
می کنند.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه و رسالت مقام معلم
و اساتید در جامعه تاکید کرد :خداوند متعال تمامی
هستی را به خاطر انسان آفریده و در این میان نقش
انسانهای عال ِم ،دانشمند و کارشناس خیلی با ارزش
است که متاسفانه در سال های اخیر به دلیل ایجاد
مراکز زیاد علمی و دانشگاهی در کشور و در این میان
با تربیت نیروی انسانی غیرمتخصص وغیر کارشناس
این جایگاه زیر سوال رفته است.
نایب رئیس مجلس با بیان اینکه امروزه برای خارج
شدن از مشکالت کشور به داشتن نیروهای انسانی
متخصص و کارشناس آن حوزه نیاز داریم ،تصریح
کرد :در حال حاضر برای خارج شدن از بسیاری از
مشکالت کشور به افراد توانمند ،عالم و کارشناس
نیاز داریم که در این راستا دانشگاه ها نقش تعیین
کننده ای دارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه
در حال حاضر مشکل کشور یک راه حل دارد و آن
هم تولید علم و فناوری با توجه به نیاز روز جامعه
است ،خاطر نشان کرد:تولید علم باید توام با عمل
باشد و آن عملی که همراه با عشق ،باور و ایمان
که بتواند با درک مشکالت آن جامعه را حل نماید.
دکتر پزشکیان افزود :امروزه انتظاری که از اساتید

و دانشگاهیان است ،اینکه با توجه به نیاز جامعه راه
حل ارایه بدهند ،چرا که در دانشگاه ها ظرفیت های
فراوانی وجود دارد که باید از این ظرفیت برای حل
مشکالت کشور بهره مند شد.
دکتر میر رضا مجیدی رئیس دانشگاه تبریز هم
در این مراسم ،ضمن تبریک روز معلم و تجلیل از
مقام شهید مطهری و با قدردانی از تالش اساتید و
معلمانی که عمری را صرف تعلیم و تربیت و شاگرد
پروری کرده اند ،گفت :معلمی ارزش انسانیت است و
انسان جانشین خدا در روی زمین است و انسانی که
معلم است جایگاه واالئی دارد.
وی در ادامه ضمن بیان این نکته که معلمان سرمایه
های معنوی هر جامعه هستند ،افزود :در هر جامعه
دونوع سرمایه مادی و معنوی وجود دارد که سرمایه
های مادی قابل جایگزینی و جبران هستند ،اما
سرمایه های معنوی با توجه به ارزش واالیشان
قابل جبران نیستند و دارای آثارماندگار هستند که
با تالیف کتاب و شاگرد پروری آثارماندگار در جامعه

به یادگار می گذارند.
دکتر مجیدی با اشاره به جایگاه معلم و حساس بودن
شغل معلمی و الگو بودن معلم برای دانشجویان
یادآور شد :معلمان می توانند درترغیب و تشویق
دانشجویان و امیدوار نمودن آنها به آینده موثر
باشند و اخالق و رفتار معلم ،رعایت نظم و فروتنی و
مالحظه موازین شرعی و قانونی از طرف معلم می
تواند ضمن ترویج روحیه امیدواری و نشاط  ،موجب
افزایش بهره وری علمی و اخالقی شود.
وی همچنین با اشاره به برخی کارهای انجام شده
در دوره مدیریت وی در خصوص مسائل مالی و
رفاهی دانشگاه گفت :اساتید می توانند با نگرشی
نو و با ایجاد منابع پایدار درآمد از طریق تحقیقات
کاربردی به حل مشکالت دانشگاه و بهبود اوضاع
کمکنمایند.
حجت االسالم محمد انوری مسئول نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانشگاه تبریز نیز در این
مراسم ،ضمن ادای احترام به مقام شهید مطهری

خواستار توجه اساتید به شخصیت واالی این شهید
و فلسفه نامگذاری روز شهادت مطهری به عنوان روز
معلم ،شد.
به گفته وی اساتید با رجوع به منابع دست اول این
شهید ،در پژوهشهای علمی خود از این منابع بهره
ببرند ،چرا که این آثار می تواند از بسیاری انحرافات
در اندیشه های دینی جلو گیری نماید.
وی در ادامه بر حفظ کرامت و منزلت جایگاه استاد
در جامعه تاکید کرد و خاطر نشان کرد :نبایستی کم
کاری و بی مسئولیتی برخی از افرادموجب خدشه
دار شدن ارزش معلمی شود و معلمیان نیز می
بایست در حفظ ارزشهای معلمی پیشگام باشند.
وی تاکید کرد :شاگرد پروری از رسالتهای مهم
معلمان است و از این رو اساتید رسالت مهمی در
انتقال علم به دانشجویان دارند و بایستی انتقال علم
به دانشجویان توام با تعلیم و تربیت اخالقی و روحی
باشد و نباید تنها به انتقال علم صرف بسنده نمایند.
دکتر باب اله حیاتی معاون آموزشی و تحصیالت
تکمیلی دانشگاه تبریز نیزضمن تبریک این روز
گفت :در این آیین که با حضورجمعی از اعضای
هیات علمی شاغل و بازنشسته برگزار می شود ،از
 27عضو هیات علمی و  7کارشناس نمونه آزمایشگاه
دانشگاه تبریز تجلیل بعمل می آید.
وی با اشاره به اینکه از هر دانشکده یک نفر و از
دانشکده کشاورزی سه نفر مورد تجلیل قرار گرفت،
اضافه کرد :همچنین از پردیس های خودگردان هم
در هر گروه عمده از یک نفر تقدیر شد.
همین گزارش حاکی است؛ پخش کلیپ ،اجرای
موسیقی و  ...از دیگر برنامه های روز بزرگداشت روز
معلم در دانشگاه تبریز بود.

کسـوت معلمی ،لباسـی اسـت خـاص کـه بر تن
اشـخاص برگزیـده خـوش مـی نشـیند .در طول
سـالیان گذشـته بودنـد کسـانی کـه در شـغل
معلمـی و اسـتادی بودنـد ولـی ایـن لبـاس فاخر
معنـوی برآزنـده ایشـان نبـوده .صـرف آموختـن
تخصـص و علمـی نمـی تواند شـخص را به حریم
قـرب معلمـی برسـاند ،ایـن مقـام را می بایسـت
در روز السـت بـه انسـان «خلیفـه اهلل» بدهنـد.
پرواضـح اسـت بخشـی از تکنیـک هـای آموزش
معلمی و اسـتادی یادگرفتنی اسـت لیکن انسـان
تشـنه معـارف و حقیقـت ازلی که در جسـتجوی
شـراب طهور ربانی اسـت مـی تواند «معلـم» زاده
و «معلـم» زندگی کنـد و «معلم» از دنیا بـرود .در
کنار خردورزی و یادگیری و یاددهی تنها شخصی
در قامـت یـک معلم نمونه جلوه گـری میکند که
مرزبـان اخلاق الهی باشـد ،مرزبان عصـاره ای که
همـراه با روح الهـی در ظرف وجودی آدمی ریخته
شـده اسـت .پس یک معلم خوب همواره در حال
رصـد؛ دیـده بانی و نگهبانـی اسـت .در جامعه ای
کـه خـود عضـو آن اسـت هماننـد «وجـه الهی»
در ارتقـای اخلاق و اندیشـه بکوشـد و اگر شـاهد
افـول اخالق و معرفت شـد ،چون مرزبانی جسـور
و چـاالک بـا نثار عصـاره جان خود کـه ملغمه ای
از امید ،عشـق و ایمان است برای نجات آن جامعه
لحظـه ای درنـگ نکند .این گونه انسـانی که خود
تشـنه اسـت و تشنگی را به انسـان ظلوم و جهول
یـاد مـی دهـد و بـه جایی می رسـد که جـز خدا
نبیند.
امروزجامعهتشنه ماچقدر محتاجاینگونهانسانهایی
است که با هدایت و معلمی خود ،رستگاری و
تشنگی معارف را به جامعه ما هدیه کند و چراغ
هدایتجامعهباشد.
روز معلم بر چنین معلمانی خجسته و مبارک باد.
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موسی کاظم زاده

سـایه روشـن نشـریه
داخلی دانشـگاه تبریز

ادامه از صفحه اول

حاالت شهید مهدی باکری
در نگهبانی از بیت المال
نشـكنند و حتـي از نان خشـك هـم نگذرند .حيف
اسـت نگاهشـان دارند تـا در وقتش بـه درد خواهد
خورد.
ً
اصلا شـبيه بـه قصههاسـت ايـن كـه تـو حتـي
بـراي خريـد منـزل اگـر از ماشـين جبهه اسـتفاده
ميكـردي ،پـول بنزينـش را حتمـاً سـر وقـت
مـيدادي .چـرا؟! مگـر اهـل منـزل بـه خاطـر تو و
جهـاد تـو ،بـه زير آتش دشـمن كوچ نكردهانـد و پا
بـه پـاي تو ،دچار دلهـره و اضطراب نشـده اند .پس
ايـن همـه سـختگيري براي چيسـت ،همـه چيز
و همـه كارهـاي تـو حسـاب و كتـاب دارد .خودت
را ّ
مؤظـف كـردهاي كـه جـواب پـس بدهـي ،دائماً
مواظـب و مراقبي كه حقي پايمال نشـود .حتي اگر
بـه نـام و براي جبهه باشـد تـا جايي كـه از پيرمرد
بقّالـي در اهـواز كه اجناس خود را به عشـق محبت
شـما ارزانتـر ميفروخت راضي نميشـوي و پيغام
ميفرسـتي «يـا اجنـاس خـود را به همـان قيمت
عادالنـه بـده و ضرر و زيـان را به خـود و خانوادهات
ً
اصلا از تـو خريـد نميكنيم!»
نـزن يا كـه
چقـدر دل گرفتـه و اذيـت ميشـدي وقتـي
ميديـدي گاه در جبهـه ،امـوال را هـدر ميدهنـد.
مثـل آن روزهـا كـه در البـهالي زبالههايـي كـه
تميـز ميكنـي بـه نـاگاه بسـته خرمـاي نصفـه ـ
نيمـه رها شـدهاي را ميبينـي و يك قالـب صابون
سـالم پيـدا ميكنـي ،آن قـدر ناراحـت ميشـوي
كـه تذكـر ميدهـي «اگـر مـا بدانيـم كه ايـن مواد
غذايـي را چطـوري بـه دسـت مـا ميرسـانند ،اگر
بدانيـم بيوهزنهـا ،مـادران و فرزندان شـهدا ،روزي
خـود را بـراي جبهههـا ميفرسـتند ايـن طـوري
نميكرديـم».
آن قـدر حقـوق بيتالمـال را رعايـت ميكنـي كه
همسـرت ،شـريك زندگيـت تـو را فقـط هنگامـي
عصبانـي و دلخـور ديده اسـت كه به نظـرش آمده
بـا خـودكار بيتالمـال مينويسـي!
آن روز كـه خواسـتي از كشـاورز لـب جـاده اهواز ـ
دزفـول سـبزي بخـري و صفيه خانم هـم بيخيال
از آنچـه كـه ميآمـد ،خـودكار تـو را برداشـت تـا
اسـم سـبزيها را برايـت يادداشـت كنـد ،هنـوز
چيـزي ننوشـته بـود كه تـو چنان بـراي اوليـن بار
بـر سـرش داد زدي كـه صفيـه مبهـوت مانـده بود
كـه چـه شـده اسـت؛ مهـدي مهربانش يـك دفعه
ايـن همه برزخي شـده!؟ گفتي اون خودكار را سـر
جايـش بگـذار و از خـودكار خودمان اسـتفاده كن.
اون مـال بيتالمـال اسـت .همسـرت دلخـور گفت
چقدر سـخت ميگيـري ،بعضيهـا آنقـدر چنان و
چنيـن ميكننـد ...و تـو آرامتر سـفارش كردي كه
بـا كسـي ديگـر كار نداشـته بـاش .ما بايـد ببينيم
حضـرت علـي و امـام چطـور زندگـي ميكنند.
دل همسـرت از ايـن همـه فكـر و خيـال تـو بـراي
ايـن همـه مراقبـت از امـوال ملـت ،بـه گونـهاي
ديگـر لرزيـده اسـت .يـاد حرفهـاي مادربزرگتـان
ميافتـد كـه هميشـه وقتـي ايـن مراقبتهـا و
سـختگيريهاي تـو را و بـرادرت را ميديـد
ميگفت« :شـما دوتا بـرادر شـورش را درآوردهايد».
ميگفـت« :برويـد ببينيد بعضـي از هميـن آقایان
بـه كجاهـا رسـيدهاند ،چـه دم و دسـتگاهي به هم
زدهانـد» .راسـت هـم ميگفت تـو در فكـر مصرف
كـردن چنـد ليتـر بنزيـن هسـتي كـه با ماشـين
دولتـي بـه خريـد منزلـت رفتـهاي و مـيروي كـه
پولـش را بدهـي و آن وقـت كجايـي كـه ببينـي
خيليهـا پول بنزين خريدهايشـان را كه نميدهند
هيـچ ،بـا ماشـين دولـت ،تعطيلات را تا شـمال و
ل ميرونـد و اص ً
ال ماشـين مال خودشـان
دل جنـگ 
ميشـود و گاه بـراي ماهعسـل بسـتگان هـم كرايه
ميدهنـد! و ميبرنـدش ،حـاال تو كجايـي ،آن همه
بزرگـي طبـع ،آن همـه تـرس از خداونـد دنيـاي
ديگرسـت و احوالـي ديگـر سـردار.
تـو دلـت ميخواهد امكانـات براي همـه رزمندگان
فراهـم بشـود و همه بتواننـد از بيتالمال اسـتفاده
كنند.
در گرمـاي تفتيـده جنـوب امـر ميكنـي داخـل
ماشـينها كولـر روشـن نكننـد تـا مبادا احسـاس
خنكـي كننـد و يـاد عرقريـزان همرزمانشـان در
جبهههـا نباشـند و رزمندهها چقدر بـه خاطر همه
صفـا و صداقـت تـو گـوش بـه فرمـان تـو بودنـد و
سـختگيريهاي تـو را قبـول ميكردند و سـرعت
مجازشـان را از هشـتاد باالتـر نميبردنـد تـا دل تو
نشـكند و غصـه نخـوري كـه بنزيـن زيـاد مصرف
شـده است.
چـه خوب شـد کـه رفتـی و ایـن روزهـا را ندیدی
سردار...

یادداشت

نشریه دانشگاه تبریز از قدیمی ترین نشریات دانشگاهی کشور
است و بر اساس اسناد موجود اولین شماره آن در سال 1349
منتشر شده؛ این نشریه در طول انتشار خود فراز و نشیب های
زیادی داشته است ،اما با این وجود در حال حاضر در دوره جدید
شماره صدم این نشریه با سبک و راهبردهای نوین به کمک همین
دانشگاهیان این دانشگاه در حال انتشار است.
همانطور که گفته شد ،اولین شماره این نشریه قبل از انقالب در
اجـــاس روســـای دانشـــگاه هـــای ترکیـــه ای
عض ــو اتحادی ــه دانش ــگاههای منطق ــه قفق ــاز ب ــا
حضـــور پروفســـور رمضـــان کورکمـــاز رئیـــس
اتحادیـــه دانشـــگاههای منطقـــه قفقـــاز بـــه
میزبانـــی دانشـــگاه تبریـــز برگـــزار شـــد.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز،
رئیــس دانشــگاه تبریــز در ایــن اجــاس ضمــن
خی ــر مق ــدم ب ــه ش ــرکت کنن ــدگان ،برگ ــزاری
ای ــن اج ــاس و گش ــایش نمایش ــگاه توانمن ــدی
ه ــای علم ــی ،تحقیقات ــی و فرهنگ ــی دانش ــگاه
ه ــای ترکی ــه ای عض ــو اتحادی ــه دانش ــگاههای
منطقـــه قفقـــاز در تبریـــز را گامـــی بـــزرگ در
جهــت توســعه ارتباطــات دو کشــور بیــان کــرد.
دکت ــر می ــر رض ــا مجی ــدی در ادام ــه ب ــا تاکی ــد
ب ــر اینک ــه ام ــروزه ارتباط ــات ح ــرف اول را مــی
زنـــد و هـــر چـــه ارتباطـــات بیشـــتر باشـــد،
قـــدرت هـــا فزونـــی مـــی یابـــد ،یـــادآور شـــد:
متاســـفانه دشـــمنان اســـام بـــا فهـــم ایـــن
موض ــوع نم ــی خواهن ــد ،ارتباط ــات کش ــورهای
اســـامی افزایـــش یابـــد.
وی در بخـــش دیگـــر ســـخنان خـــود ضمـــن
معرفـــی و تشـــریح برخـــی دســـتاوردهای
دانشـــگاه تبریـــز در بخـــش هـــای مختلـــف
گفـــت :ایـــن دانشـــگاه تبریـــز در ســـال ۱۳۲۶
بـــا تاســـیس دو دانشـــکده ادبیـــات و پزشـــکی
فعالی ــت خ ــود را آغ ــاز نم ــود و در ح ــال حاض ــر
نیـــز بـــا داشـــتن بیـــش از  ۲۱دانشـــکده10 ،
پژوهشــکده و گــروه پژوهشــی 4 ،قطــب علمــی
و  300مرکـــز آزمایشـــگاهی یکـــی از دانشـــگاه
ه ــای بی ــن الملل ــی ،س ــطح ی ــک و برت ــر کش ــور
اســـت.
رئیـــس دانشـــگاه تبریـــز بـــا بیـــان اینکـــه در
حـــال حاضـــر ایـــن دانشـــگاه جـــزو دانشـــگاه
هـــای ســـطح یـــک و جامـــع کشـــور مطـــرح
اســـت ،تصریـــح کـــرد :هـــم اکنـــون ۸۰۰
نفـــر عضـــو هیـــات علمـــی در دانشـــگاه تبریـــز
مشـــغول بـــه فعالیـــت هســـتند کـــه از ایـــن
تعـــداد نزدیـــک  50درصـــد بـــه بـــاال در رتبـــه
دانشـــیار و اســـتادی هســـتند.
وی در ادام ــه توس ــعه همکاریه ــای بینالملل ــی
و قـــرار گرفتـــن در جمـــع دانشـــگاههای
برت ــر دنی ــا را از جمل ــه راهبرده ــای کالن ای ــن
دانشـــگاه برشـــمرد و یـــادآور شـــد :دانشـــگاه
تبریـــز جـــزو اولیـــن دانشـــگاههای بـــود کـــه
در اتحادیههـــای بـــزرگ بینالمللـــی از
جملـــه اتحادیـــه دانشـــگاههای جهـــان (،)IAU
اتحادیـــه دانشـــگاههای بینالمللـــی ( )IUCو
اتحادی ــه دانش ــگاههای منطق ــه قفق ــاز()KUNIB
حضـــوری فعـــال داشـــته و همچنیـــن رئیـــس
کارگـــروه همکاریهـــای علمـــی ایـــران و ترکیـــه
اســـت.
ب ــه گفت ــه وی ای ــن دانش ــگاه در ح ــال حاض ــر
نیـــز در عرصههـــای جهانـــی بســـیار فعـــال
بـــوده و هماکنـــون بـــا  160دانشـــگاه از
کشـــورهای مختلـــف دنیـــا قـــرارداد و تفاهـــم
نام ــه هم ــکاری دارد ک ــه از ای ــن تع ــداد بی ــش از
 60دانش ــگاه از کش ــور جمه ــوری ترکی ــه اس ــت.
رئی ــس دانش ــگاه تبری ــز ،تاکی ــد ک ــرد :دانش ــگاه
تبریــز آمــاده هرگونــه توســعه همــکاری علمــی
مراســم اختتامیــه دوازدهمیــن جشــنواره
حرکــت دانشــگاه تبریــز ظهــر امــروز بــا تقدیــر از
برگزیــدگان بــه کار خــود پایــان داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز،
دکتــر میررضــا مجیــدی رئیــس دانشــگاه تبریــز
در ایــن آییــن ضمــن تقدیــر از دانشــجویان
و دســت انــدرکاران برپایــی ایــن جشــنواره،
برگــزاری چنیــن جشــنواره هــای بــا ایــن ســطح
و عظمــت را بــرای تقویــت وحــدت ،همدلــی و
همــکاری کارهــای جمعــی و بــه ویژه رشــد تفکر
و خالقیــت در بیــن دانشــجویان را ضــروری بیــان
کــرد و اظهــار داشــت :همــه مســئوالن و مدیران،
اســاتید و کارکنــان ایــن دانشــگاه در حــد تــوان
بــرای رســیدن شــما دانشــجویان بــه پلــه هــای
رشــد و ترقــی باالتــر تــاش مــی کننــد ،چــرا
کــه شــما دانشــجویان آینــده ســازان ایــن کشــور
هســتید.
وی برگــزاری جشــنواره حرکــت در دانشــگاه هــا
را یــک کار ارزشــمند و تاثیرگــذاری بــرای رشــد،
تعالــی و پیشــرفت دانشــجویان بیان کــرد و افزود:
در دانشــگاه تبریــز هــم ایــن جشــنواره هــر ســاله
بــا شــکوه و عظمــت خاصــی برگــزار مــی شــود.
رئیــس دانشــگاه تبریــز در ادامــه ناامیــدی را
بزرگتریــن آفــت امــروز بیــان کــرد و افــزود:
داشــتن امیــد در هــر جامعــه ای دارایی و ســرمایه
ای ارزشــمندی اســت کــه اگــر همــراه بــا تفکــر
و اندیشــه باشــد ،بهتــر مــی تــوان بــه اهــداف
تعییــن شــده دســت پیــدا کــرد.
بــه گفتــه وی برپایــی جشــنواره هــای همچــون
جشــنواره حرکــت در دانشــگاه هــا بــه نوعــی
ایجــاد امیــد ،نشــاد و شــادابی در بین دانشــجویان
اســت کــه موجــب افزایــش روحیــه تعامــل و
همــکاری تیمــی آنــان را فراهــم مــی نماییــد.

سال  1349بیشتر در قالب خبری صرف انتشار یافته ،و هم اکنون
این نشریه در دوره جدید نیز با راهبرد جدید در جهت پيشبرد
اهداف سازمان ،بازگويي سياست ها ،ايجاد تفاهم و هم دلي بين
كاركنان و  ...به صورت هفت نامه منتشر خواهد شد و مطالب
آن حاوي اخبار درون سازمان به منظور آگاه کردن دانشگاهیان
از وضعيت داخلي و همچنين تصميم گيري هاي مديران درباره
مسائل داخلي از جمله در خصوص مسایل اساتید ،دانشجویان و
کارکنان است.
خبرهاي سازماني مربوط به تازه ترين تصميمات ،انتصاب ها،
اعالميه ها ،بخشنامه ها ،ترفيع ها و خبرهايي از اين دست نيز در
اين نشريه مي آيد.

بر این اساس ،بخشی از ماموریت ،رسالت و وظیفه این نشریه ارج
نهادن به تالشگران عرصه اهل قلم و فعاالن حوزه فرهنگ و هنر
است که در میان نویسندگان و فعاالن نشریه داخلی دانشگاه تبریز
از اين قاعده مستثنا نيستند.
اساتید اهل فن بر این باور هستند که يک نشريه داخلي خوب
عضو خانواده ابواب جمعی و کارکنان خواهد شد ،به شرط آن که
روابط عمومي سازمان بتواند همراه با نشريه ،طراوت ،تازگي ،نشاط،
مسووليت و احساس خوش دلبستگي را به خانه مخاطبان ببرد،
امیدواریم نشریه داخلی دانشگاه تبریز با تدوین ماموریت های که
در پیش گرفته در این راستا گام های موثری بردارد.

دانشـــگاهی نیـــز افزایـــش یابـــد.
پروفســـور رمضـــان کورکمـــاز در بخـــش دیگـــر
ســـخنان خـــود بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه نبایـــد همایشــی تحــت عنوان«مغناطیس
نـــگاه مـــا در مـــورد کشـــور ایـــران همچـــون
کشـــورهای آمریـــکا و فرانســـه باشـــد ،تصریـــح حقیقــت» در دانشــگاه تبریــز
برگــزار شــد
کــرد :امــروزه ایــران و ترکیــه دو کشــور همســایه،
دوســت و مســلمان ،دشــمنان مشــترک دارنــد و
از ای ــن رو م ــا نی ــاز داری ــم ک ــه ه ــر دو کش ــور همایش« مغناطیس حقیقت» امروز با سخنرانی مرضیه
قدرتمن ــد باش ــند و ای ــن ق ــدرت ب ــا عل ــم ب ــه هاشمی (مجری و مستندساز شبکه پرس تی وی) در
تاالر وحدت دانشگاه تبریز برگزار شد.
دســـت میآیـــد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،این همایش به
بــه گفتــه وی کشــور ایــران و ترکیــه بــه خاطــر همراه پرسش و پاسخ از سوی بسیج دانشجویی دانشگاه
داشـــتن تاریـــخ ،تمـــدن و فرهنـــگ مشـــترک تبریز برگزار شد.
بایــد بیــش از اینهــا در مقابــل توطئــه دشــمنان همین گزارش حاکی است؛ مرضیه هاشمی با نام اصلی
خ ــود متعه ــد باش ــند و ب ــرای رس ــیدن ب ــه ای ــن مالنی فرانکلین (به انگلیسی)Melanie Franklin : (زاده
اه ــداف ،چ ــراغ عل ــم را بای ــد رهب ــر و راهنم ــای نیو اورلینز) خبرنگار ،مستندساز و گوینده آمریکایی-
ایرانی است .او اکنون مجری پرس تیوی ،شبکه
خوی ــش ق ــرار بدهن ــد.
رئیـــس اتحادیـــه دانشـــگاههای منطقـــه قفقـــاز انگلیسیزبان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
در ادام ــه ب ــا تاکی ــد ب ــر اینک ــه ام ــروزه کش ــور است .هاشمی اواخر دیماه سال گذشته در آمریکا
و ملت ــی قدرتمندت ــر و توس ــعه یافت ــه ت ــر اس ــت بازداشت شده بود.

با حضور مرضیه هاشمی؛

به میزبانی دانشگاه تبریز؛

اجالس روسای دانشگاههای ترکیهای عضو
اتحادیه دانشگاههای منطقه قفقاز برگزار شد
و آموزشـــی بـــا دیگـــر دانشـــگاههای جهـــان و
ب ــه وی ــژه ب ــا کش ــورهای منطق ــه از جمل ــه ب ــا
کشـــور دوســـت و همســـایه ترکیـــه اســـت.

هم ــکاری ه ــای علم ــی بی ــن دو کش ــور ای ــران و
ترکیـــه بـــوده اســـت.
وی تاکیـــد کـــرد :روســـای دانشـــگاههای

وی در خاتم ــه ی ــادآور ش ــد :دانش ــگاه تبری ــز ب ــا
توج ــه ب ــه راهبرده ــای کالن ــی ک ــه در پی ــش
گرفتـــه همـــواره موافـــق دیپلماســـی توســـعه
علم ــی ب ــا تمام ــی دانش ــگاه ه ــای دنی ــا و ب ــه
وی ــژه ب ــا کش ــورهای همس ــایه و اس ــامی ب ــوده
و هســـت.
پروفســـور رمضـــان کورکمـــاز رئیـــس اتحادیـــه
دانشـــگاههای منطقـــه قفقـــاز نیـــز در ایـــن
اجـــاس ضمـــن قدردانـــی از دانشـــگاهیان
دانش ــگاه تبری ــز در برگ ــزاری اج ــاس روس ــای
دانشـــگاههای ترکیـــهای عضـــو اتحادیـــه
دانشـــگاههای منطقـــه قفقـــاز بـــه میزبانـــی
ای ــن دانش ــگاه گف ــت :دانش ــگاه تبری ــز هم ــواره
ج ــزو دانش ــگاه ه ــای پیش ــرو در زمین ــه توس ــعه

ترکیـــه و در ایـــن میـــان روســـای دانشـــگاه
هـــای ترکیـــهای عضـــو اتحادیـــه دانشـــگاههای
منطقـــه قفقـــاز بـــا درک ایـــن موضـــوع کـــه
دانشـــگاه تبریـــز نقـــش تعییـــن کننـــده ای در
توس ــعه هم ــکاری ه ــای دو کش ــور دارد ،از ای ــن
رو همـــواره آمـــاده توســـعه هـــر گونـــه توســـعه
همــکاری علمــی بــا ایــن دانشــگاه مــی باشــند.
رئی ــس اتحادی ــه دانش ــگاههای منطق ــه قفق ــاز
در ادام ــه ب ــا تاکی ــد ب ــر اینک ــه در ح ــال حاض ــر
تعامـــات علمـــی مهمتـــر از خـــود علـــم
اســـت ،یـــادآور شـــد :بـــرای توســـعه روابـــط و
همکاریه ــای دوجانب ــه کش ــور ای ــران و ترکی ــه
در زمینـــه هـــای مختلـــف ،بایـــد تعامـــات

با تقدیر از برگزیدگان؛

دوازدهمیــن جشــنواره حرکــت در
دانشــگاه تبریز بــه کار خود پایــان داد

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه امــروزه در هــر کشــور و

ملتــی ســرمایه مــادی و فکــر و اندیشــه آن تعیین

کــه در عرصــه تولیــد علــم و فنــاوری بــا توجــه
بــه نیــاز روز آن کشــور پیشــگام باشــد ،تصریــح
کـــرد :هـــم اکنـــون دو کشـــور ایـــران و ترکیـــه
در تولیـــد علـــم در حـــوزه هـــای مختلـــف در
منطق ــه پیش ــگام هس ــتند و ب ــر همی ــن اس ــاس
بایــد از ایــن پتانســیل بــرای قدرتمندتــر شــدن
دو کش ــور اس ــتفاده ک ــرد.
بـــه گفتـــه وی بـــا تبـــادل تجربیـــات و انتقـــال
تولیـــد علـــم و فنـــاوری بیـــن اســـاتید و
اندیشـــمندان دو کشـــور مـــی تـــوان بیـــش از
اینهــا در راســتای توســعه علمــی دو کشــور گام
هـــای موثـــری برداشـــت و از ایـــن رو برگـــزاری
ایـــن اجـــاس و نمایشـــگاهی از دســـتاوردهای
علمـــی ،تحقیقاتـــی و فرهنگـــی دانشـــگاههای
ترکیــهای عض ــو اتحادی ــه دانش ــگاههای منطق ــه
قفقـــاز در ایـــران و در آینـــده نزدیـــک نیـــز در
کشـــور ترکیـــه مـــی توانـــد ،دســـتاوردهای
خوبـــی بـــرای هـــر دو کشـــور داشـــته باشـــد.
همیــن گــزارش حاکــی اســت :در ایــن اجــاس
همچنی ــن روس ــا و نماین ــدگان دانش ــگاه ه ــای
ترکیــه ای عضــو اتحادیــه دانشــگاههای منطقــه
قفقـــاز و جمعـــی از دانشـــگاه هـــای ایـــران بـــا
معرف ــی ظرفی ــت ه ــای دانش ــگاه ه ــای خ ــود
خواس ــتار توس ــعه هم ــکاری ه ــای مش ــترک ب ــا
توج ــه ب ــه توانمندیه ــای طرفی ــن ش ــدند.
یـــادآور مـــی شـــود :در کنـــار ایـــن اجـــاس
نمایشـــگاه توانمنـــدی هـــای علمـــی و
فرهنگـــی دانشـــگاه هـــای ترکیـــه ای عضـــو
اتحادیـــه دانشـــگاههای منطقـــه قفقـــاز از
جمله«باشـــکنت»« ،آرل» « ،لقمـــان حکیـــم»،
«مـــال تپـــه» « ،ینـــی یوزییـــل»« ،فیـــرات»،
«کاپادوکیـــا»« ،یـــدی تپـــه»« ،ســـیواس
جمهوریـــت» و «بایکنـــت» و بیـــش از 10
دانشـــگاه از ایـــران از جملـــه دانشـــگاه مالیـــر،
عالمــه طباطبایــی ،تبریــز ،علــم و صنعــت ایــران،
صنعتــی ســهند ،شــهید مدنــی آذربایجــان ،هنــر
اســامی ،بنــاب ،دانشــگاه تحصیــات تکمیلی در
علــوم پایــه زنجــان و  ...در هتــل شــهریار تبریــز
بـــرای بازدیـــد عالقمنـــدان ارایـــه شـــده اســـت.
کننــده اســت ،خاطــر نشــان کــرد :ســرمایه مادی
و منابــع طبیعــی کشــورها و ملــت هــا تمــام
شــدنی اســت ،امــا ایــن ســرمایه فکــر و اندیشــه
اســت کــه مــی توانــد ایــن ســرمایه مــادی را
ارزش آفریــن نماییــد کــه در ایــن راســتا نیــز
نقــش دانشــگاه هــا و مراکــز علمــی حیاتی اســت.
دکتــر ســجاد توحیــدی معــاون فرهنگــی و
اجتماعــی دانشــگاه تبریــز نیــز در ایــن مراســم
ضمــن تقدیــر از دانشــجویان ،حامیــان و دســت
انــدرکاران ،بــا ارایــه گزارشــی از رونــد برگــزاری
ایــن جشــنواره گفــت :امســال  223آثــار در 5
حــوزه بــه ایــن جشــنواره رســیده کــه بعــد از
داوری هــای صــورت گرفتــه ،امــروز از حــدود 45
آثــار برگزیــده بــا اهــدای جوایــزی تقدیــر مــی
شــود.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه داوری آثــار بــر اســاس
آیتــم هــا و شــاخص هــای جشــنواره ملــی
حرکــت صــورت گرفتــه اســت ،یــادآور شــد :در
ایــن دوره اســتقبال دانشــجویان بــرای شــرکت در
ایــن جشــنواره در مقایســه بــا ســال هــای قبــل
رونــد رو بــه رشــدی داشــته ،چــرا کــه در ســال
جــاری تعــداد آثــار رســیده در مقایســه بــا ســال
گذشــته بیــش از دو برابــر شــده اســت.
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه
تبریزتصریــح کــرد :دوازدهمین جشــنواره حرکت
دانشــگاه تبریــز در ســه بخــش اســتانی ،درون
دانشــگاهی و خــارج از کشــور ،بــا شــرکت بیــش
از  70انجمــن علمــی از داخــل دانشــگاه تبریــز در
 43غرفــه از دانشــگاه هــای تبریــز ،دانشــگاه آزاد
اســامی تبریــز ،دانشــگاه بنــاب ،دانشــگاه جامــع
علمــی و کاربــردی ،دانشــگاه پیــام نــور ،پــارک
علــم و فنــاوری اســتان و  ...بــه مــدت  5روز در
محــل نگارخانــه شــهید آوینــی ایــن دانشــگاه
برگــزار شــد.

در آیینــی؛ از وب
ســایت جدیــد دانشــگاه
تبریــز رونمایــی شــد
از وب سایت جدید دانشگاه تبریز در آیینی با حضور
دکتر میررضا مجیدی رئیس این دانشگاه رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،محسن بابازاده
مدیر روابط عمومی دانشگاه تبریز در این ارتباط با اشاره
به ویژگی های این وب سایت جدید گفت :بازنگری و
تکمیل برخی ساختارها و آیتم ها و به خصوص تولید
محتوا برای جذب بیشتر مخاطب و ارتقای کیفیت،
سرعت و زیبایی بصری از جمله ویژگی های مهم آن در
مقایسه با سایت قبلی است.
وی یادآور شد :با نوسازی و بازنگری که در اصالح برخی
ساختارهای وب سایت قدیم صورت گرفته ،امید می رود،
با این روند شیوه های نوین اطالع رسانی که مد نظر
روابط عمومی این دانشگاه است محقق بشود.
مدیر روابط عمومی دانشگاه تبریز اضافه کرد :طراحی وب
سایت جدید براساس نیازمندی های این دانشگاه است
که از جمله بخش های مهم آن می توان به تور مجازی
دانشگاه ،اخبار ،رویدادها و اطالعیه ها ،معرفی دانشگاه،
دانشکده ها ،مراکز تحقیقاتی ،تازه های انتشارات ،بخش
بین المللی ،جذب دانشجوی خارجی ،خدمات ،اعضای
هیات علمی ،دانشجویان ،کارکنان و  ...اشاره کرد.
همین گزارش حاکی است؛ دانشگاه تبریز در سال ۱۳۲۶
با تاسیس دو دانشکده ادبیات و پزشکی فعالیت خود را
آغاز نمود و در حال حاضر با داشتن بیش از  ۲۱دانشکده،
چندین دانشکده اقماری ،پژوهشکده و گروه پژوهشی،
قطب علمی ۸۰۰ ،نفر عضو هیات علمی و بیش از 24
هزار نفر دانشجو و  ...یکی از دانشگاه های بین المللی،
سطح یک و برتر کشور است.

دانشــجوی دانشــگاه تبریــز بــه
عنــوان جــوان نمونــه آذربایجــان
شــرقی انتخــاب شــد
مرتضی نظری هریس ،دانشـجوی دانشـکده مهندسی
برق و کامپیوتر دانشـگاه تبریز دریازدهمین جشـنواره
حضـرت علی اکبـر (ع) به عنـوان جوان نمونه اسـتان
آذربایجان شـرقی انتخاب شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز ،ایـن
دانشـجوی دانشـگاه تبریز این عنوان را در حوزه علمی
و پژوهشـی این جشـنواره بدسـت آورده که بخشـی از
جوایـز خـود را در حمایت از هم وطنان سـیلزده اهدا
کرده اسـت.
همین گزارش حاکی اسـت؛ نظری هریس دانشـجوی
دکترای مهندسـی برق-قدرت دانشـگاه تبریز اسـت و
از فعالیـت هـای پژوهشـی وی مـی توان به چـاپ 17
مقالـه پژوهشـی در مجلات  5 ،ISIمقالـه در مجلات
علمی-پژوهشـی ،چـاپ  14عنـوان فصـل کتـاب در
انتشـارات معتبـر بین المللـی ،ارائه بیـش از  23مقاله
در کنفرانـس هـای داخلی و خارجی و همـکاری در 2
پـروژه تحقیقاتی اشـاره کرد.
کسـب عنوان دانشـجوی نمونه دانشـگاه تبریز در سـه
مقطـع کارشناسـی ،کارشناسـی ارشـد و دکتـری بـه
ترتیـب در سـال هـای  1395 ،1394و  1397و بـه
عنوان دانشـجوی نمونه کشـوری در مقطع کارشناسی
ارشـد در سـال  ،1395منتخـب جشـنواره پویایـی و
خالقیـت علمی -پژوهشـی دانشـگاه تبریـز در مقطع
کارشناسـی ارشد در سـال  ۱۳۹۴و  ...از دیگر افتخارات
این دانشـجوی دانشـگاه تبریز اسـت.
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عنوان :بازرگانی بین الملل ،صادرات و واردات
تدوین و گردآوری :دکتر حسین عباسی اسفنجانی
و مینو سلیمی باهر
نشر :انتشارات دانشگاه تبریز
تاریخ و نوبت چاپ 1397 :اول

کســب عنــوان برگزیــده
جشــنواره ملــی زن و علــم از
ســوی عضــو هیــات علمــی
دانشــگاه تبریــز
دکتر زهرا فتحی رضایی استادیار گروه رفتار حرکتی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز
دردومین جشنواره ملی زن و علم (جایزه دکتر مریم
میرزاخانی) به عنوان یکی از زنان نخبه کارآفرین علمی
این جشنواره انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،این عضو هیات
علمی دانشگاه تبریز درگروه علوم انسانی این عنوان را
کسب کرده و در این ارتباط نیز از طرف وزیر علوم،
تحقیقات و فناوری به برگزیدگان دومین جشنواره ملی
زن و علم اهدا شده است.
دومین جشنواره ملی زن و علم (جایزه دکتر مریم
میرزاخانی) با هدف تجلیل از زنان نخبه و فعال علمی،
فرهنگی و اجتماعی ،توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و با همکاری معاونت
ریاستجمهوری در امور زنان و خانواده و سایر نهادهای
ذیربط؛ با حضور دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول
رئیس جمهور ،دکتر معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور
در امور زنان و خانواده ،دکتر عبدالرضا باقری قائم
مقام وزیر علوم ،دکتر غالمرضا غفاری معاون فرهنگی
و اجتماعی وزارت علوم و  ...با تجلیل از  ۱۸زن موفق
در عرصههای علمی ،فرهنگی و اجتماعی در تاالر عالمه
امینی دانشگاه تهران برگزار شد.
همین گزارش حاکی است؛ برگزیدگان جشنواره فوق
از  ۶گروه فنی مهندسی ،کشاورزی ،محیط زیست و
دامپزشکی ،علوم پزشکی ،علوم انسانی ،علوم پایه و هنر
در سه گروه سنی زیر  ۴۰سال ۴۰ ،سال تا  ۶۵سال و
باالی  ۶۵سال مورد تجلیل قرار گرفتند.

نشســت شــورای هــم
اندیشــی مدیــران هســته
هــای گزینــش دانشــگاه
هــای منطقــه ۳برگــزار شــد

ششمین نشست شورای هم اندیشی مدیران هسته های
گزینش دانشگاه های منطقه 3آموزش عالی کشورو
اولین نشست تخصصی کمیته مشورتی ارزیابی و انتخاب
دبیر منطقه 3در تاالر شهریار دانشگاه تبریز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،اباصلت حاجی
زاده ،دبیر منطقه  ۳گزینش آموزش عالی کشور و مدیر
هسته گزینش دانشگاه تبریز در این نشست با ارائه
گزارشی از عملکرد یکساله این شورا و مصوبات نشست
های گذشته ،به تشریح عملکرد هسته گزینش دانشگاه
تبریز در سه ماه اخیر پرداخت.
وی در ادامه برگزاری دروه های آموزشی مختلف از
جمله دوره آموزشی قوانین گزینش برای همکاران
دانشگاه تبریز ،انجام گزینش همکاران شرکتی شاغل
در دانشگاه تبریز ،دیدار های با امام جمعه شهرتبریز و
استاندار آذربایجان شرقی به مناسبت هفته گزینش و
انجام مصاحبه مطبوعاتی را از اهم فعالیت های مهم
هسته گزینش این دانشگاه بیان کرد.
همین گزارش حاکی است؛ ششمین نشست شورای
هم اندیشی مدیران هسته های گزینش دانشگاه های
منطقه 3آموزش عالی کشور با حضور مدیران دانشگاه
های تبریز ،شهید مدنی ،صنعتی سهند ،ارومیه ،صنعتی
ارومیه ،زنجان ،مرکز تحقیقات علوم پایه زنجان و محقق
اردبیلی برگزار شد.
یادآور می شود :در ادامه مدیران هسته های گزینش
دانشگاه های منطقه 3آموزش عالی کشور شرکت کننده
در این نشست؛ گزارشی از عملکرد سال گذشته خود
را ارائه نمودند و بعد از آن نیز انتخابات برگزار شد که
در نهایت اباصلت حاجی زاده مجددا با کسب بیشترین
آراء به عنوان دبیر منطقه  ۳گزینش آموزش عالی کشور
انتخاب شد.

برگــزاری ســخنرانی علمــی بــا
حضــور یکــی از دانشــمندان
دانشــگاه کوپنهــاک دانمــارک
سخنرانی علمی با محوریت تحلیل شبکه های طبیعی
اکوسیستم در محیط  GISامروز با حضور یکی از اساتید
دانشگاه کوپنهاک دانمارک از سوی دانشکده برنامه ریزی
و علوم محیطی دانشگاه تبریز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،در این سخنرانی
علمی دکتر ماتیاس واگدروپ اشمیت از دانشگاه
کوپنهاک دانمارک در زمینه سیستم های تصمیم گیری
زمین مبنا برای تحلیل شبکه های طبیعی اکوسیستم
در محیط  GISبه ارایه یافت های خود در این زمینه
پرداخت.
این سخنرانی علمی با حضور جمعی از اساتید و
دانشجویان در سالن آمفی تئاتر شماره  3دانشکده برنامه
ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز برگزار شد.

نخســتین همایــش بینالمللــی فقــه گردشــگری
بــا حضــور اســاتید ،دانشــجویان و فعــاالن ایــن
حــوزه در تــاالر وحــدت دانشــگاه تبریزبرگــزار
شــد.
به گــزارش روابط عمومی دانشــگاه تبریز،همایش
بینالمللــی فقــه گردشــگری بــا حضــور اســاتید،
دانشــجویان و میهمانــان داخلــی و خارجــی
توســط جامعــه المصطفــی العالمیــه واحــد تبریز
و بــا همــکاری مراکــز علمــی و نهادهــای دولتــی
و مردمــی تبریــز از جملــه؛ اســتانداری اســتان
آذربایجــان شرقی،ســازمان میــراث فرهنگــی،
صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان آذربایجــان
شــرقی ،دانشــگاههای سراســری تبریــز ،آزاد
اســامی تبریــز ،هنــر اســامی تبریــز و علــم و
فرهنــگ و ...در تبریــز برگــزار شــد.
دکتــر میــر رضــا مجیــدی رئیــس دانشــگاه تبریز
در آییــن آغــاز بــکار ایــن همایــش ضمــن معرفی
ایــن دانشــگاه و بــا بیــان اینکــه دانشــگاه تبریــز
دومیــن دانشــگاه قدیمــی ایــران اســت ،اظهــار
داشــت :دانشــگاه تبریــز در ســال  ۱۳۲۶بــا
تاســیس دو دانشــکده ادبیــات و پزشــکی فعالیت
خــود را آغــاز نمــود و در حــال حاضــر بــا داشــتن
بیــش از  ۲۱دانشــکده ،دارای  ۳۰۰آزمایشــگاه
 ۱۰،مرکــز پژوهشــی ۸۰۰،نفــر عضــو هیــات
علمــی و بیــش از  24هــزار نفر دانشــجو و  ...یکی
از دانشــگاه هــای بیــن المللی ،ســطح یــک و برتر
کشــور اســت.
وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه دانشــگاه
تبریــز جــزو  ۵دانشــگاهی اســت کــه قــرار اســت
کاندیــدای بیــن  ۲۰۰دانشــگاه مطــرح کشــور
شــود ،یــادآور شــد :دانشــگاه تبریــز در بســیاری
از حــوزه هــا جــزو دانشــگاه هــای پیشــرو بــوده
و بیشــترین هزینــه را بــرای انقــاب کــرده و
شــهدای زیــادی را هــم تقدیــم کــرده کــه بــه
خاطــر شــهادت  ۲۲نفــر از دانشــجویان دانشــکده
فنــی در کشــور هــم بــه عنــوان مشهدالشــهدای
دانشــگاه هــای کشــور مطــرح اســت.
رئیــس دانشــگاه تبریــز در بخــش دیگر ســخنان
خــود بــا تاکیــد بــر اینکــه شــهر تبریــز مهــد علم
و دانــش بــوده کــه حــدود  ۷۰۰ســال قبــل در
تبریــز یــک دانشــگاه بینالمللــی بــه نــام ربــع
رشــیدی بــود کــه در ایــن دانشــگاه بــه ســه زبان
زنــده دنیــا تدریــس میشــد ،اضافــه کــرد :نــام
شــهر تبریــز در گردشــگری یــک نامی ناشــناخته

مراســـم نکوداشـــت و تجلیـــل از بیـــش
از نیـــم قـــرن فعالیـــت هـــای علمـــی
و آموزشـــی دکتـــر محمـــود نوالـــی
اســـتاد برجســـته دانشـــگاه تبریـــز و
چهـــره مانـــدگار اســـتان آذربایجـــان
شـــرقی بـــا حضـــور اصحـــاب فلســـفه
و جمعـــی از دانشـــگاهیان در تـــاالر
خاقانـــی دانشـــکده ادبیـــات فارســـی و
زبـــان هـــای خارجـــی دانشـــگاه تبریـــز
برگـــزار شـــد.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز،
دکتـــر میررضـــا مجیـــدی رئیـــس دانشـــگاه
تبریـــز در ابتـــدای ایـــن مراســـم ضمـــن
تبریـــک روز معلـــم و ابـــراز خرســـندی از
حضـــور مهمانـــان و پژوهشـــگران اظهـــار
داشـــت :میـــراث معنـــوی و فرهنگـــی
آذربایجـــان توســـط صاحبـــان اندیشـــه و
متفکـــران ایـــن ســـرزمین در طـــول ســـال
ه ــا حاص ــل ش ــده و در ای ــن می ــان اف ــرادی
بـــوده و هســـتند کـــه در تکامـــل آن ســـهم
بیشـــتری داشـــتند و عمـــر خـــود را وقـــف
پیش ــرفت فرهنگ ــی و علم ــی ای ــن س ــرزمین
نمـــوده انـــد ،کـــه نمونـــه بـــارز آن دکتـــر
نوالـــی اســـت.
وی تاکی ــد ک ــرد :ای ــن اس ــتاد دانش ــگاه تبری ــز
تمـــام تـــاش خـــود را درگســـترش دانـــش و
صیانـــت از حریـــم معرفـــت صـــرف کـــرد ،تـــا
اینک ــه ام ــروزه از وی ب ــه افتخ ــار ی ــاد ش ــود.
رئیـــس دانشـــگاه تبریـــز در بخـــش دیگـــر
ســخنان خــود بــا اشــاره بــه تالیفــات و ترجمــه
هـــای ارزشـــمند دکتـــر نوالـــی در عرصـــه
فلســـفه مخصوصـــا در حـــوزه پدیدارشناســـی
یـــادآور شـــد :وی بـــا ترجمـــه کتـــاب وجـــود
و زم ــان ج ــزو پیش ــگامان ترجم ــه آث ــار مه ــم

از آنجـا که آشـنایی با اصول ،قواعد ،چارچوب هـا ،ابزارها ،فنون و تکنیک
هـای بازاریابـی یکی از مهم ترین پیش نیازها و از شـرایط اصلـی ورود به
بازارهـای بیـن المللـی و دسـتیابی بـه اهداف توسـعه صادرات در سـطح
کالن کشـورها و بهبـود شـاخص عملکـرد صادراتی به عنـوان مهم ترین
معیـار موفقیـت در سـطح خـرد شـرکت ها می باشـد؛ لذا کتـاب حاضر
تخیل و اسـتدالل منطقی و دانـش افزایی در جهت
بـا هدف تقویـت قوه ّ
توانمندسـازی دانشـجویان و تمامـی عالقمنـدان جهـت ورود بـه عرصه
بازرگانی بین الملل گردآوری شـده اسـت .کسـب دانش ،بینش و مهارت
هـای الزم بـرای بکارگیـری اسـتراتژی ها ،تاکتیک هـا و فنـون بازاریابی
بیـن الملـل بـه منظـور پیشـنهاد راهکارهایی بـرای اجـرا و پیاده سـازی
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اسـتراتژی جهش صادراتی ،افزایش صادرات غیرنفتی و رسـیدن به هدف
توسـعه صـادرات انگیزه اصلی مولفـان برای نگارش این کتاب بوده اسـت.
کتـاب حاضـر بـر اسـاس آخریـن سـرفصل هـای مصـوب وزارت علـوم
تحقیقـات و فنـاوری بـرای درس بازرگانـی بیـن الملـل و صـادرات تهیه
شـده و مـی توانـد به عنـوان منبع درسـی برای دانشـجویان رشـته های
مدیریت در مقاطع مختلف تحصیلی از جمله مدیریت بازرگانی در مقطع
کارشناسـی ارشد و سایر عالقمندان و دست اندرکاران عرصه کسب و کار
اعـم از تولیـدی ،خدماتی و بازرگانی مفید باشـد.

زینب پورفتح ا...

یادداشت
کاشانهعشق

نخستینهمایشبینالمللیفقهگردشگری
در دانشگاه تبریز
بــرای جهانیــان اســت ،ولــی بــا ایــن وجــود
میزبانــی همایشهــای بینالمللــی گردشــگری
اســت کــه برگــزاری چنیــن همایــش هــای در
تبریــز میتوانــد نــام ایــن شــهر کهــن را بــر ســر
زبانهــا بیــاورد.
الزم بــه ذکــر اســت؛ ماهیــت شناســی و مبانــی
فقــه گردشــگری ،جایــگاه گردشــگری در آمــوزه
هــای دینــی ،ابعــاد و قلمــرو فقــه گردشــگری در
حــوزه هــا و انــواع گردشــگری ،فقــه گردشــگری؛
شــهر اســامی و حقــوق گردشــگران ،جایــگاه
گردشــگری در نظــام اداری حقوقــی ایــران
و تبریــز و الگــوی شــهر مطلــوب اســامی از

جملــه محورهــای ایــن همایــش اعــام شــده که
بــه گفتــه حجتاالســام والمســلمین مهــدی
بخـتآور رئیــس ایــن همایــش از زمــان فراخوان،
 ۲۵۰مقالــه بــه دبیرخانــه ایــن همایــش ارســال
شــده بــود کــه در طــی یــک داوری دقیــق ،آثــار
برگزیــده انتخــاب شــده اســت.
همیــن گــزارش حاکــی اســت؛ تمــام تــاش
اســاتید و فضــای حــوزه و دانشــگاه ایــن اســت
کــه گردشــگری طبــق شــریعت و قانــون چنــان
تســهیل شــود کــه صنعــت گردشــگری در ایــران
و کشــورهای اســامی بــه عنــوان عاملــی بــرای
تقویــت فرهنــگ و تمــدن اســامی تبدیل شــود.

از ایــن رو ایــن همایــش بــه بررســی و واکاوی
ابعــاد مختلــف فقهــی و حقوقــی مســائل
گردشــگری میپــردازد تــا بتوانــد راهکارهــای
صحیــح علمــی و اجرایــی بــرای رفــع موانــع
موجــود در گردشــگری برســد؛ همچنیــن ایــن
همایــش زمینــه خوبــی بــرای حضــور اســاتید
حــوزه و دانشــگاه و طــاب و دانشــجویان در همه
عرصههــا و گرایشهــای علمــی مربــوط بــه
محورهــای علمــی همایــش اســت تــا یافتههــای
علمــی مســتند و تحلیلــی و توصیفــی آنهــا در
ایــن حوزههــا بــه عنــوان منشــور علمــی در
مجامــع علمــی معتبــر دنیــا در داخــل و خــارج
مطــرح شــود.

در آیینی؛ از نیم قرن تالش علمی دکتر نوالی
دردانشگاه تبریز قدردانی شد
فکـــری و فلســـفی جهـــان در ایـــران اســـت.
دکت ــر مجی ــدی ب ــا اش ــاره ب ــه تلفی ــق ش ــعر
و ادبی ــات فارس ــی باالخ ــص اش ــعار موالن ــا و
حاف ــظ ب ــا مس ــائل فلس ــفی در اندیش ــه ه ــای
دکتـــر نوالـــی گفـــت :ایـــن چهـــره مانـــدگار
دانشـــگاه تبریـــز از معـــدود افـــرادی هســـتند
کـــه بـــا تلفیـــق عالـــی شـــعرو ادب فارســـی
ب ــا فلس ــفه معاص ــر حالوت ــی خ ــاص ب ــه ای ــن
حـــوزه بخشـــیده اســـت.
همیـــن گـــزارش حاکـــی اســـت ،در ادامـــه
ایـــن آییـــن همچنیـــن جمعـــی از اســـاتید
شـــاخص حـــوزه رشـــته فلســـفی از دانشـــگاه
هـــای تهـــران ،ســـمنان  ،عالمـــه طباطبائـــی
و تن ــی چن ــد از ش ــاگردان وی ازده ــه ه ــای
شـــصت تـــا نـــود بـــه بیـــان ویژگـــی هـــای
اخالق ــی ،علم ــی و فلس ــفی ب ــارز ای ــن اس ــتاد
واالمق ــام دانش ــگاه تبری ــز پرداختن ــد و دکت ــر
نوالـــی را الگـــوی واالی علـــم و ادب معرفـــی

نمودنـــد کـــه عـــاوه بـــر شـــخصیت جامـــع
علمـــی دارای شـــخصیت واالی اخالقـــی
اســـت.
دکتـــر محمـــود نوالـــی اســـتاد بازنشســـته
دانشـــگاه تبریـــز نیـــز در آیـــن آییـــن ضمـــن
تقدیـــر از دســـت انـــدرکاران برگـــزاری ایـــن
مراس ــم ب ــه بی ــان بخ ــش های ــی از اندیش ــه
هـــای خـــود در زمینـــه فلســـفه و معنـــای
زندگـــی پرداخـــت و یـــادآور شـــد :نســـبتی
کـــه مـــا بـــا جهـــان پیرامـــون خـــود پیـــدا
مـــی کنیـــم ،معنـــای زندگـــی را بـــرای مـــا
رق ــم م ــی زن ــد و انس ــان موج ــودی الیتناه ــی
و تعریـــف ناپذیـــر اســـت کـــه ذاتـــا خواهـــان
کیفیــت باالئــی از زندگــی و میــل بــه دانســتن
دارد ،لـــذا معانـــی متعـــددی بـــرای زندگـــی
هســـت و هیـــچ معنـــی و تعریفـــی از زندگـــی
کاملتریـــن نظـــر نیســـت ،لـــذا مـــی تـــوان
معنـــای متعـــددی بـــرای حقیقـــت زندگـــی

بیـــان نمـــود.
وی در بخـــش پایانـــی ســـخنان خـــود میـــل
بـــه دانســـتن و رفـــع جهـــل و میـــل بـــه
زیبایـــی را از ویژگـــی هـــای مهـــم انســـان
بی ــان ک ــرد و ی ــادآور ش ــد :فلس ــفه اس ــتدالل
هـــای خـــاص خـــود را دارد و هـــرکاری کـــه
مـــی کنیـــد ،فلســـفه شماســـت و ســـعادت و
بدبختـــی انســـانها بـــا دالیـــل آنهـــا مشـــخص
مـــی شـــود.
همیـــن گـــزارش حاکـــی اســـت؛ رونمایـــی از
کت ــاب درجس ــتجوی معن ــای زندگ ــی از دیگ ــر
برنامـــه هـــای ایـــن مراســـم بـــود کـــه ایـــن
کتـــاب شـــامل مجموعـــه مقـــاالت مراســـم
نکوداشـــت دکتـــر محمـــود نوالـــی اســـت
کـــه بـــه قلـــم بیـــش از 22نفـــر از اســـاتید
گ ــروه فلس ــفه و ش ــاگردان وی از س ــوی گ ــروه
فلس ــفه دانش ــگاه تبری ــز انتش ــار یافت ــه اس ــت.

بـی مقدمـه بایـد بـه اصـل موضـوع پرداخـت؛ بـی
آنکـه وقت خـود را صرف واکاوی مشـکالتِ مبرهن
و ملمـوس جامعـه کنیـم .مشـکالتی کـه رنـگ
اعتقـادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصـادی و تفکراتی
دارد! در شـرایطی کـه زنـان امـروزی ،بنا بـه دلخواه
خـود یا اجبار شـرایط ،در یکی از مشـاغل در عرصه
هـای آموزش ،خدمـات ،صنعت و  ....فعالیـت روزانه
دارنـد و روحیـات کار اجتماعی و اثرگـذاری در یک
مجموعـه را جزئـی از اهـداف زندگی خود قـرار داده
انـد ،اندکـی می خواهیـم به اعماق دغدغـه های زن
امـروز ،سـری بزنیـم و از نـگاه زنانـه اش ،زندگـی را
تماشـا کنیم و اگر شـد ،نگاهش را اندکی به سـمت
و سـوی جدیدی هـم هدایت کنیم .ایـن زن ،زمانی
کـه صبـح ،چادر نمـازش را تا کـرده و الی سـجاده
اش قـرار مـی دهـد ،یک راسـت سـمت آشـپزخانه
مـی رود .طعـم صبحانـه را ،شـب هنـگام ،قبـل از
خواب ،انتخاب کرده اسـت .همه را دور سـفره جمع
مـی کنـد و گاهی بـرای مدیریت زمـان و البته مِهر
مـادری اش ،لقمـه در دهان فرزندش قـرار می دهد.
اشـتیاق و انـرژی صبحگاهی همسـرش را با چشـم
دلـش می سـنجد و وقتی فـارغ از صبحانه شـد ،به
او اشـاره مـی کند که لباس های تازه شسـته شـده
و اتـو کـرده را برایـش کنار گذاشـته تا امـروز آن ها
را بـه تـن کنـد ...بـه فاصله دقایقـی ،خانـه ،خالی از
سـکنه می شـود .بانـوی شـاغل ،خـود را به محیط
کارش می رسـاند .در مسـیر ،تعهداتـش را مروز می
کنـد .امـور عقب افتـاده ،مطالبـات سـریع و فوری،
امور متفرقـه کاری ،ارباب-رجوع ،سـختی کار ،گروه
همـکاران ،حواشـی و رنجـش هـا ،همـه و همـه از
مقابـل پنجـره ذهنش ،عبـور می کننـد و مرور می
شـوند ...روز کاری تمـام مـی شـود اما سـاعت روی
دیـوار ،تمـام دلهـره های بانـو را می فهمـد! چرا که
از اولیـن دقایـق ،چشـم او بـا اعـداد صفحه سـاعت،
همراه بود .ثانیه ثانیه...و سـرانجام عصر ،می بایسـت
بـا دقایقی تفاصل ،همه اعضای خانـواده ،دوباره گِرد
هـم جمع شـوند .گرم کـردن خانه با کشـیدن پرده
هـا ،عطر غـذای خانگی ،آمـاده کردن ،پـاک کردن،
شستن ،سـابیدن ،برداشـتن ،آوردن و ...و....و.....
جـای کسـی خالیسـت؛ کسـی ،چیـزی ،مفهومی،
تفکـری ،رفتـاری ،نگاهـی ...آیـا ایـن قصه تکـراری،
بـرای تمام روزها کافی سـت؟! آیا وجـود این زن که
علاوه بـر تـوان جسـمی ،دارای منابع غنـی روحی
سـت ،برای ترسـیم چهارچـوب زندگـی -آن هم به
معنـی گسـترده و حقیقـی آن -بـا همین امـورات،
قابل بسـنده اسـت؟!
اینجـا طعـم زندگی؛ چـه در چهارچـوب خانه و چه
در حریم کار ،یک چاشـنی عمیـق و متصل به عالَم
معنـا مـی طلبـد و آن عشـق اسـت ...زاویـه نـگاه را
بـه هـر گونـه ای تنظیـم کنیـم ،وضوح ،شـفافیت،
چهارچـوب بنـدی موضوع ،زشـتی و زیبایـی ،ظاهر
و باطن را به تأسـی از زوابه دید ،خواهیم نگریسـت.
تعبیـر بیگانـه ای نیسـت اگر چنیـن باوری داشـته
باشـیم که اشـتغال در بیرون از منزل هـم می تواند
مکمـل شـخصیت زن و حتـی همـرا ِه یاری رسـان
او در تکمیـل وظایـف زنانـه و مادرانه اش باشـد .زن
بـا قـرار گرفتـن در بُعـد دیگـری از زندگـی (بیرون
از خانـه) ضعـف هـا و قوت هـای اجتماعـی زندگی
را مـی نگـرد .انسـان ها و عملکـرد ایشـان را بهتر و
بیشـتر و حتـی عمیق تر از مـردان به عرصه تحلیل
مـی کشـاند و ناخـودآگاه مـی تواند از آسـیب های
اجتماعـی ،پی به ضعف در بنیان تربیتـی افراد برده
و در جبـران این کاسـتی ها ،از درون خانـواده خود،
آسـتین بـاال زده و از کمبودهـای آتـی ،پیشـگیری
نمایـد .همچنیـن نـگاه مادرانه ،متعهدانـه و عاطفی
ایـن زن ،در اجتمـاع می توانـد در آن هنگام که نیاز
بـه حمایت های وجودی و شـخصیتی وی در حریم
بانـوان جامعـه وجـود دارد ،گـره گشـا باشـد .هرچه
در واکاوی و مطالعـه زندگـی بـا حضـور و ظهـور
شـخصیت بنیادیـن زن ،پیـش تـر مـی رویـم ،می
توانیـم هـم کمال گرا بـودن زن و هـم نقش مکمل
وی را بـا ژریـف اندیشـی ،ترسـیم نماییم .مـی توان
بـا تمام خسـتگی هـای جسـمی و روحـی ،خانواده
را از چشـمه عشـق و نشـاط ،سـیراب نمود و نیز در
کنار فعالیت اجتماعی ،اشـتغال و کمک به معیشت
خانـواده ،فرصـت هـای معنـوی و نـگاه آسـمانی به
امـور محوله را نیـز به عنوان طعم مانـدگار ،آمیخته
با خسـتگی هـای کاری کـرد .زندگی را از هـر زوایه
ای بنگریـم ،به همان سـمت حرکـت خواهیم نمود.
گاه بایـد پـرده هـای روزمرگـی را کنـار زد و در یک
سـکانس تماشـایی ،لـذت هـای مادرانـه ،اشـتیاق
همسـرانه و تعهـدات یـک انسـان توانمنـد ،خالق و
مؤثـر در جامعـه را به نظاره گذاشـت...
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بازدید رئیس و جمعی
از مدیران دانشگاه تبریز
از سرای دانشجویی
ولیعصر(عج)
به مناسبت هفته سراهای دانشجویی روز گذشته رئیس
و جمعی از مدیران دانشگاه تبریز از سرای دانشجویی
ولیعصر(عج) این دانشگاه بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،به مناسبت هفته
سراهای دانشجویی برنامه های متنوع و مختلفی در
نظر گرفته شده که بازدید از خوابگاه های دانشجویی از
جمله یکی از آنها است که در همین راستا در طول این
هفته همچنین رئیس دانشگاه تبریز و هیات همراه وی
بازدیدی از سرای دانشجویی شهدا داشتند.
همین گزارش حاکس است؛ هفته سراهای دانشجویی،
امسال در دانشگاه ها با شعار «سراهای دانشجویی ،عرضه
نوآوری ،مهارت محوری و رونق تولیدات دانشجویی»
برنامهریزی شده که از  7اردیبهشت ماه آغاز تا 13
همین ماه ادامه خواهد داشت و بر همین اساس در این
هفته با توجه به شعار امسال برای دانشجویان دانشگاه
تبریز برنامههای متنوعی در نظر گرفته شده که از جمله
آنها میتوان به غبار روبی مزار شهدا ،برگزاری مسابقات
ورزشی ،جشنواره غذاهای محلی ،انتخاب اتاق نمونه،
برگزاری کارگاه های آموزشی ،جنگ شادی ،تور تبریز
گردی ،کوه پیمایی ،برپایی بازارچه فروش ،اجرای مسابقه
بهداشت ،اهدای نمادین گل ،تجلیل از همکاران سراهای
دانشجویی ،ویزیت پزشک متخصص ،بازدید و  ...اشاره
کرد.
به مناسبت هفته سراهای دانشجویی؛

مانورآمادگی در برابر زلزله
در دانشگاه تبریز برگزار شد

به مناسبت هفته سراهای دانشجویی؛ مانورآمادگی در
برابر زلزله با حضور  25کادر خانم هالل احمر شهرستان
تبریز در سرای دانشجویی شهدای دانشگاه تبریز برگزار
شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،مدیر امور
اجتماعی دانشگاه تبریز با اعالم این خبر و با اشاره به
اهداف برپایی این مانور به میزبانی این دانشگاه اظهار
داشت :این مانور بیشتر با هدف ارتقاء سطح آگاهی
و توانمندی دانشجویان در مواقع زلزله و به ویژه نحوه
صحیح امداد و روش صحیح مواجه با زلزله و همچنین
جلوگیری از افزایش خسارات ناشی از آن برگزار شده

بـــه مناســـبت هفتـــه ســـراهای دانشـــجویی،
نشس ــت خب ــری مع ــاون دانش ــجویی دانش ــگاه
تبریـــز بـــه همـــراه جمعـــی از مدیـــران و
مســئوالن بخــش هــای مختلــف ایــن معاونــت
(دکتـــر حســـین ســـاعی ،رئیـــس مرکـــز
بهداش ــت و درم ــان  ،دکت ــر ش ــهرام واح ــدی،
رئیـــس مرکـــز مشـــاوره دانشـــجویی ،دکتـــر
غالمرضـــا حجتـــی ،مدیـــر امـــور دانشـــجویی،
دکتـــر صاحبعلـــی بلنـــد نظـــر ،مشـــاور
معاونـــت دانشـــجویی ،رســـول حبیـــب پـــور
معـــاون مدیریـــت تربیـــت بدنـــی دانشـــگاه
تبری ــز ،دکت ــر رض ــا محم ــدی ،سرپرس ــت اداره
دانش ــجویان غیرایران ــی و ...ب ــا حض ــور جمع ــی
از اصح ــاب رس ــانه اس ــتان آذربایج ــان ش ــرقی
برگـــزار شـــد.
معـــاون دانشـــجویی دانشـــگاه تبریـــز در ایـــن
آییــن ضمــن تشــریح برنامــه هــای ایــن هفتــه
در ای ــن دانش ــگاه ب ــا تاکی ــد ب ــر اینک ــه هفت ــه
س ــراهای دانش ــجویی امس ــال در دانش ــگاه ه ــا
بـــا شـــعار «ســـراهای دانشـــجویی ،عرضـــه
ن ــوآوری ،مه ــارت مح ــوری و رون ــق تولی ــدات
دانشـــجویی» برنامهریـــزی شـــده کـــه از 7
اردیبهشـــت مـــاه آغـــاز تـــا  13همیـــن مـــاه
ادامـــه خواهـــد داشـــت ،اظهـــار داشـــت :در
ای ــن هفت ــه ب ــا توج ــه ب ــه ش ــعار امس ــال ب ــرای
دانشـــجویان دانشـــگاه تبریـــز برنامههـــای
متنوع ــی در نظ ــر گرفت ــه ش ــده ک ــه از جمل ــه
آنه ــا میت ــوان ب ــه غب ــار روب ــی م ــزار ش ــهدا،
برگـــزاری مســـابقات ورزشـــی ،جشـــنواره
غذاهـــای محلـــی ،انتخـــاب اتـــاق نمونـــه،
برگـــزاری کارگاه هـــای آموزشـــی ،جنـــگ
شـــادی ،تـــور تبریـــز گـــردی ،کـــوه پیمایـــی،
برپایـــی بازارچـــه فـــروش ،اجـــرای مســـابقه
بهداشـــت ،اهـــدای نمادیـــن گل ،تجلیـــل از
همـــکاران ســـراهای دانشـــجویی ،ویزیـــت
پزش ــک متخص ــص ،بازدی ــد و  ...اش ــاره ک ــرد.
دکتـــر حســـین امامعلیپـــور در ادامـــه
حـــوزه معاونـــت دانشـــجویی در دانشـــگاه هـــا
دکتـــر ســـعید دبـــاغ نیکوخصلـــت  ،متولـــد
 1353در تبریـــز هســـتند و اولیـــن رییـــس
دانشـــکده تربیـــت بدنـــی دانشـــگاه تبریـــز
بودنـــد دکتـــری فیزیولـــوژی ورزشـــی را از
دانشـــگاه تهـــران گرفـــت وعضـــو هیئـــت
علمـــی و دانشـــیار دانشـــگاه تبریـــز و
مـــدرس بیـــن المللـــی در امریـــکا وکـــره
جنوبـــی بودنـــد از افتخـــارات ایشـــان
میتـــوان بـــه کســـب عناویـــن قهرمانـــی در
آســـیا و جهـــان در کســـوت ورزشـــکار و
مربـــی و مختـــرع فـــن آوری هـــای ورزشـــی
و  ..اشـــاره کـــرد ایشـــان اکنـــون نماینـــده
مـــردم در شـــورای شـــهر تبریـــز هســـتند.

ایشـــان دربـــاره روز شـــوراهای شـــهر اینگونـــه
گفتن ــد :
انس ــان هرچق ــدر ترق ــی کنـــد و متعال ــی ت ــر
ش ــود نق ــش ش ــوراها پ ــر رن ــگ ت ــر میش ــود
 .در جوام ــع توس ــعه نیافت ــه بیش ــتر وضعی ــت
هـــای جزیـــره ای  ،فـــردی و دیکتاتـــوری
حاک ــم هس ــت ول ــی هرچ ــه جوام ــع توس ــعه

است.
دکتر علی پورزیاد در ادامه با تاکید بر اینکه این مانور با
شرکت  250نفر از دانشجویان دختر برگزار شد ،تصریح
کرد :در این مانور آموزش های الزم از سوی کارشناسان
هالل احمر به دانشجویان شرکت کننده ارایه شد ،تا
اینکه این دانشجویان با شیوه های مختلف عملکرد در
مواقع زلزله و نحوه ی امداد رسانی به همنوعان آشنا
شدند.
یادآور می شود :مانورآمادگی در برابر زلزله از سوی
کانون هالل احمر دانشگاه تبریز و با همکاری مدیریت
امور دانشجویی و جمعیت هالل احمر شهرستان تبریز
برگزار شد.

دومین جشنواره
غذاهای محلی
به مناسبت هفته سراهای دانشجویی ،دومین جشنواره
غذاهای محلی و سنتی دانشجویی در دانشگاه تبریز

برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،مدیر امور

اجتماعی دانشگاه تبریز با اعالم این خبر هدف از
برگزاری این جشنواره را ایجاد همگرایی ،آشنایی بیشتر

دانشجویان با غذاهای محلی ،ایجاد شور و نشاط در بین

دانشجویان و فراهم آوردن زمینه همکاری و مشارکت
دانشجویان در طبخ غذا عنوان کرد و گفت :این جشنواره

با حضور و شرکت  28گروه آشپزی دانشجویی و طبخ و
ارایه  39نوع غذا برگزار شد.

دکتر علی پورزیاد افزود :عواید حاصل از فروش این
جشنواره جهت کمک به مناطق سیل زده ارسال خواهد

شد.

به گفته وی در حاشیه این جشنواره همچنین میز
سالمت ،شامل کنترل وزن ،فشار خون و قند ،توسط

همیاران سالمت مرکز بهداشت دانشگاه تبریز برگزار شد.
همین گزارش حاکی است؛ دومین جشنواره غذاهای

محلی و سنتی دانشجویی از سوی کانون دانشجویی
ایران شناسی و گردشگری و کانون دانشجویی هالل
احمر و مدیریت امور اجتماعی دانشگاه تبریز و با همکاری

جمعیت هالل احمر شهرستان تبریز برگزار شد.

به مناسبت هفته سراهای دانشجویی؛

نشســت خبــری معــاون دانشــجویی
دانشــگاه تبریــز بــا حضــور جمعــی از
اصحــاب رســانه اســتان برگــزار شــد
را از جملـــه بخـــش هـــای مهـــم ،حســـاس،
پـــر تنـــش و پـــرکار دانشـــگاه هـــا برشـــمرد
و یـــادآور شـــد :همـــه مســـئوالن و مدیـــران
دانشـــگاه بـــا تمـــام تـــوان بـــرای رفـــاه و
آســـایش دانشـــجویان بـــه صـــورت شـــبانه
روزی در تـــاش هســـتند و رســـانه هـــا نیـــز
بـــا انعـــکاس بـــه موقـــع واقعیـــت هـــای ایـــن
حـــوزه مـــی تواننـــد کمـــک شـــایانی داشـــته
باشـــند.
وی بـــا بیـــان اینکـــه حـــوزه معاونـــت
دانشـــجویی دانشـــگاه از شـــهریور مـــاه ســـال
 92در کنـــار فعالیتهـــای روزمـــره خـــود از
جملـــه تغذیـــه ،خوابـــگاه ،وام ،فعالیتهـــای
ورزش ــی ،مش ــاوره ه ــای دانش ــجویی ،خدم ــات
پزش ــکی ،دندانپزش ــکی و  ...ب ــا تدوی ــن س ــند
راهبـــردی  5ســـاله ،پـــروژه هـــای جدیـــد و

متعـــددی را طراحـــی و اجـــرا نمـــوده اســـت،
یـــادآور شـــد :کســـب رتبـــه اول کشـــوری در
ایج ــاد رس ــتوران ه ــای آزاد ب ــا حض ــور بخ ــش
خصوصـــی ،ســـرو ســـامان دادن بـــه خوابـــگاه
هـــای غیـــر دولتـــی اســـتان ،اجـــرای طـــرح
ت ــاک (تن ــوع ،انتخ ــاب ،کیفی ــت) و  ...از جمل ــه
ایـــن برنامـــه هـــا اســـت.
معـــاون دانشـــجویی دانشـــگاه تبریـــز در
بخ ــش دیگ ــر س ــخنان خ ــود صنعت ــی س ــازی
رســـتوران ســـلف مرکـــزی بـــا تجهیـــزات
جدیـــد بـــرای اولیـــن بـــار در دانشـــگاه هـــای
کشـــور ،ایجـــاد چمـــن مصنوعـــی ،اختصـــاص
خوابـــگاه بـــه صددرصـــد دانشـــجویان ،جـــذب
دانشـــجویان غیـــر ایرانـــی بـــا ایجـــاد اداره
دانشـــجویان غیـــر ایرانـــی ،اعطـــای انـــواع
وام بـــه دانشـــجویان ،تجهیـــز و گســـترش

گفتگوی کوتاه با عضو شورای شهر ،به مناسبت روز شوراها

شورا ،نقطه مورد توافق جوامع بشری
یافت ــه ت ــر میش ــود و مل ــت ه ــا رش ــد یافت ــه
شـــوند بـــه ســـمت شـــورا و مجلـــس حرکـــت
میکننـــد و تاریـــخ هـــم ایـــن را نشـــان
میدهـــد کـــه نقـــش شـــورا گاهـــی برجســـته
شـــده گاهـــی کـــم رنـــگ شـــده اســـت ولـــی

االن دردنیـــا بـــه نوعـــی مـــورد توافـــق اکثـــر
جوامـــع قـــرار گرفتـــه اســـت
عض ــو ش ــورای اس ــامی ش ــهر تبری ــزدر ادام ــه
گفتگـــو افـــزود :طبیعتـــا از کودکـــی بایـــد
بـــه فرزنـــدان از طریـــق امـــوزش و پـــرورش

موسی کاظم زاده

یادداشت

ســـیلهای اخیـــر در برخـــی نقـــاط کشـــورمان
ضمـــن واردن کـــردن خســـارت هـــای زیـــاد
بـــرای مـــردم ،نقدهایـــی هـــم بـــه مدیریـــت
بح ــران در کش ــور و مباح ــث سدس ــازی ب ــرای
مهـــار ســـیالبها بوجـــود آورد؛ از ایـــن رو
ای ــن مس ــئله را بهان ــه ق ــرار دادی ــم ت ــا اینک ــه
ب ــه نق ــش و جای ــگاه رس ــانه ه ــا در مدیری ــت
بحـــران و بالیـــای طبیعـــی بپردازیـــم.
آن چیـــزی کـــه در ایـــن زمینـــه مهـــم بـــه
نظـــر مـــی رســـد اینکـــه اطالعرســـانی و
آگاهیبخشـــی دو وظیفـــه مهـــم و کلیـــدی
رســـانه هـــا اعـــام شـــده و در واقـــع وســـایل
ارتبـــاط جمعـــی و در ایـــن میـــان اصحـــاب
رســـانه بـــا توجـــه بـــه نقـــش ،مســـئولیت و
رس ــالتی ک ــه در قب ــال اف ــکار عموم ــی و اقش ــار
مختلـــف جامعـــه برعهـــده دارنـــد ،موظفنـــد
ه ــر لحظ ــه و زم ــان ب ــه وظای ــف خ ــود عم ــل
نماینـــد.
ول ــی در برخ ــی مواق ــع و ب ــه وی ــژه در وضعی ــت
هـــا و مواقـــع بحرانـــی شـــاهد هســـتیم ،کـــه
برخ ــی رس ــانه ه ــا ب ــه خاط ــر دریاف ــت و اراي ــه
اطالعـــات نادرســـت و بـــه خصـــوص عجلـــه
ای کـــه بـــرای ارایـــه ســـریع اخبـــار دارنـــد ،از
رســالت و کارکــرد خویــش فاصلــه مــی گیرنــد.
ب ــدون ش ــک ،در مواق ــع بحران ــی اف ــراد جامع ــه
نیازمنـــد دســـتیابی بـــه دریافـــت اطالعـــات
درســـت و اخبـــار ســـریع و موثـــق از حادثـــه
هس ــتند ک ــه در ای ــن راس ــتا مهمتری ــن وظیف ــه
و کارکــرد رســانه هــا ارایــه اخبــار و اطاعــات بــه
موق ــع ،صحی ــح و س ــریع ب ــه مخاطب ــان ب ــرای
ایج ــاد اتح ــاد و همبس ــتگی ب ــرای کم ــک ب ــه
آس ــیب دی ــدگان ،آگاه ــی از ک ــذب و صح ــت از
ش ــایعات ایج ــاد ش ــده و رف ــع تن ــش از جام ــع
اســـت.
افـــزون بـــر آنچـــه گفتـــه شـــد ،رســـانه بـــا
کارکردهـــای همچـــون اطـــاع رســـانی،
آموزشـــی ،فرهنـــگ ســـازی و نظایـــر آن مـــی
تواننـــد ،بـــا برنامـــه ریـــزی درســـت ،اقدامـــات
اجرایــی و ســازوکارهای مناســب و بــه خصــوص
ب ــا پرداخت ــن ب ــه عل ــل و چرای ــی آن حادث ــه و
بحـــران بـــه حـــل بحـــران کمـــک نماینـــد.
بـــا ایـــن حـــال در خصـــوص لـــزوم شـــفافیت
و شناســـایی کارکـــرد رســـانه هـــا در مدیریـــت
بح ــران چن ــد نکت ــه الزم ب ــه ی ــادآوری اس ــت:

رسانه ها و درسی به نام مدیریت بحران
 -1برخ ــی رس ــانه ه ــا ،بحرانه ــای بوج ــود آم ــده
را بهتریـــن فرصـــت بـــرای جـــذب مخاطـــب
بیشـــتر اســـتفاده مـــی کننـــد ،بـــه ســـخن
دیگـــر ایـــن رســـانه هـــا بـــا انتشـــار ســـریع
اخبـــار مرحلـــه حیـــن بحـــران ،و بـــدون ارایـــه
اطالعـــات ،اخبـــار و گـــزارش هـــای تحلیلـــی
و پیامدهـــای مراحـــل قبـــل و بعـــد از بحـــران
ســـعی در جـــذب بیشـــتر مخـــاط هســـتند.
بنابرایـــن ،رســـانه هـــا بایـــد نســـبت بـــه
کارکـــردی کـــه در مراحـــل مختلـــف دارنـــد،
نیـــاز مخاطبـــان در پیـــش از بحـــران کـــه
شـــامل آمـــوزش مصـــون ســـاز ،آگاه ســـازی
و دیـــده بانـــی؛ مرحلـــه حیـــن بحـــران شـــامل
خبررســانی ،امنیــت ،همبســتگی ،دروازه بانــی و
همــراه ســازی و مرحلــه پــس از بحــران شــامل
پاســخ طلبــی ،امیــد و یادگیــری ،تحلیــل گــری
و آرامـــش بخشـــی را داشـــته باشـــند.
 -2نکتـــه قابـــل تامـــل دیگـــر اینکـــه امـــروزه
مدیری ــت و پای ــش بح ــران ه ــا ب ــدون حض ــور
رســـانه هـــا اصـــا میســـر و معنـــی نـــدارد .و
در واقـــع ایـــن رســـانه هـــا هســـتند کـــه بـــا آ
گاهــی بخشــی و ایفــای نقــش نظارتــی از بـــروز
بس ــیاری از بحران ــه ه ــا جلوگی ــری م ــی کنن ــد.
ام ــا در برخ ــی مواق ــع ش ــاهد هس ــتیم ،برخ ــی
رس ــانه ه ــا از ای ــن رس ــالت حرف ــه ای خوی ــش
فاصلـــه گرفتـــه انـــد و موجـــب تنـــش بیشـــتر
در مدیری ــت بح ــران ه ــا م ــی ش ــوند .در ای ــن

راس ــتا نبای ــد نبای ــد فرام ــوش ک ــرد ،ک ــه رس ــانه
هـــا مـــی تواننـــد هـــم ابـــزاری در خدمـــت
بحــران زدایــی و کاهــش آثـــار آن باشــند و هــم
وســیله ای در خدمــت بحــران ســازی و تشــدید
بح ــران باش ــند.
 -3داشـــتن برنامـــه متناســـب بـــا نیـــاز
مخاطب ــان یک ــی دیگ ــر از کارکرده ــای رس ــانه
ه ــا در مدیری ــت بح ــران اس ــت ،ک ــه متاس ــفانه
ب ــا کن ــکاش رویداده ــای س ــیل اخی ــر و وقای ــع
بالیــای طبیعــی گذشــته و بــه ویــژه بــا تحلیــل
و بررس ــی اخب ــار انتش ــار یافت ــه بح ــران ه ــای
طبیع ــی س ــال ه ــای اخی ــر اس ــتان آذربایج ــان
شـــرقی بـــرای نمونـــه (ســـیل شهرســـتان
ه ــای آذرش ــهر و عج ــب ش ــیر و زمی ــن ل ــرزه
ارســـباران در ســـال  )91مشـــخص مـــی شـــود
ک ــه رس ــانه ه ــا و ب ــه خص ــوص اصح ــاب رس ــانه
هـــای اســـتان هـــا برنامـــه خاصـــی بـــا توجـــه
ب ــه نی ــاز مخاطب ــان بـ ــرای مراح ــل س ــه گان ــه
مدیریـــت بحـــران (پیـــش ،حیـــن و پـــس از
بحـــران) نداشـــته انـــد؛ ولـــی بـــه نظـــر مـــی
آی ــد ،در ای ــن مواق ــع رس ــانه مل ــی ب ــا حض ــور
مســـتمر خـــود در براخـــی مراحـــل مدیریـــت
بحـــران خـــوب عمـــل کـــرده اســـت.
 -4امـــروز دیگـــر بـــر همـــگان روشـــن شـــده
اســـت کـــه رســـانه هـــا معمـــوال تنهـــا منبـــع
اطـالعـ ــات معتب ــر بــ ــرای افــ ــراد در ط ــول

توســـعه فعالیتهـــای ورزشـــی ،مشـــاوره هـــای
دانش ــجویی ،خدم ــات پزش ــکی ،دندانپزش ــکی
و  ..از دیگـــر برنامـــه هـــای ایـــن معاونـــت
برشـــمرد و خاطـــر نشـــان کـــرد :دانشـــگاه
تبریـــز در ســـال هـــای اخیـــر در بهبـــود
فضـــای خوابگاهـــی و تغذیـــه دانشـــجویی از
جمل ــه دانش ــگاه ه ــای پیش ــرو و برت ــر کش ــور
بـــوده اســـت.
وی در ادامـــه در پاســـخ بـــه ســـوال یکـــی از
خبرن ــگاران در خص ــوص نح ــوه ارای ــه خواب ــگاه
بـــه دانشـــجویان افـــزود :بـــه صددرصـــد
متقاضی ــان در دانش ــگاه تبری ــز ،خواب ــگاه ارای ــه
م ــی ش ــود و درح ــال حاض ــر در ای ــن دانش ــگاه
نزدیـــک  6هـــزار دانشـــجو در خوابـــگاه هـــای
تح ــت نظ ــارت ای ــن دانش ــگاه س ــاکن هس ــتند.
وی جـــذب دانشـــجوی خارجـــی را از دیگـــر
راهبردهـــای کالن ایـــن دانشـــگاه بیـــان کـــرد
و اف ــزود :در ح ــال حاض ــر بی ــش از  ۲۰۰نف ــر
دانشـــجوی غیـــر ایرانـــی از عـــراق ،ســـوریه،
ترکیـــه ،یمـــن ،آذربایجـــان ،قزاقســـتان،
نیجریـــه و ...در دانشـــگاه تبریـــز مشـــغول بـــه
تحصیـــل هســـتند کـــه در آینـــده نزدیـــک
ایـــن تعـــداد بـــه  ۱۰۰۰دانشـــجوی خارجـــی
خواهـــد رســـید.
همی ــن گ ــزارش حاک ــی اس ــت؛ همچنی ــن در
ایـــن نشســـت خبـــری مدیـــران و مســـئوالن
ای ــن معاون ــت ب ــه برخ ــی از س ــواالت اصح ــاب
رســـانه اســـتان در حـــوزه فعالیـــت خـــود
پاســـخ دادنـــد.
دانش ــگاه تبری ــز در س ــال  ۱۳۲۶ب ــا تاس ــیس
دو دانشـــکده ادبیـــات و پزشـــکی فعالیـــت
خـــود را آغـــاز نمـــود و در حـــال حاضـــر بـــا
داشـــتن بیـــش از  ۲۱دانشـــکده ،چندیـــن
پژوهش ــکده و گ ــروه پژوهش ــی ،قط ــب علم ــی،
 ۸۰۰نف ــر عض ــو هی ــات علم ــی و بی ــش از 24
هـــزار نفـــر دانشـــجو و  ...یکـــی از دانشـــگاه
هـــای بیـــن المللـــی ،ســـطح یـــک و برتـــر
کشـــور اســـت.
یـــاد دهیـــم کـــه چگونـــه مشـــورت کننـــد .
مش ــورت از اعتم ــاد متقاب ــل  ،مناف ــع متقاب ــل
نشـــات میگیـــرد مشـــورت در واقـــع رویکـــرد
بـــرد -بـــرد هســـت و درحقیقـــت یـــک
فرهنـــگ و رفتـــار هســـت کـــه بایـــد اتفـــاق
بیفت ــد م ــا ه ــم امیدواری ــم ک ــه در کش ــورمان
ایـــن رفتـــار پررنـــگ تـــر شـــود
دکت ــر نیکوخصل ــت در ادام ــه گف ــت  :گفتگ ــو
ک ــردن را بل ــد باش ــیم چ ــرا ک ــه اگ ــر گفتگ ــو
نکنیـــم مجبوریـــم بـــه زور و فریـــب متوســـل
ش ــویم و نهایت ــا م ــا ب ــا ی ــک ج ــدل و تقاب ــل
روبـــرو خواهیـــم بـــود مـــا نیـــاز داریـــم بـــه
مشـــورت حتـــی در قـــران هـــم امـــده کـــه در
هم ــه ام ــور ش ــور و مش ــورت داش ــته باش ــید
و م ــا در همی ــن راس ــتا بای ــد مش ــورت را نی ــاز
جامع ــه تلق ــی کنی ــم
بـــه هرحـــال مـــا تشـــکر میکنیـــم کـــه در
کش ــورمان ی ــک روزی را ب ــه عن ــوان روز ش ــورا
اختصـــاص داده انـــد .
بحـــران هـــا و بالیـــای طبیعـــی هســـتند ،امـــا
ب ــا ای ــن وج ــود چ ــرا بعض ــی رس ــانه ب ــا انتش ــار
اطالعـــات نادرســـت و غیـــر صحیـــح در صـــدد
تضعیـــف و کاهـــش ایـــن اعتمـــاد مخاطبـــان
م ــی ش ــوند ،ج ــای بس ــی تام ــل اس ــت ،ام ــا در
حــال حاضــر ســوالی کــه در ایــن میــان مطــرح
م ــی ش ــود ،اینک ــه در ای ــن ارتب ــاط رس ــانه ه ــا
بــا مــردم چــه مــی کننــد؟ چــرا برخــی رســانه
هــا در ایــن زمــان بــه جــای بحــران زدایــی ،بــه
بحـــران زایـــی دامـــن مـــی زننـــد.
نکتـــه مهمتـــر در ایـــن راســـتا اینکـــه ،رســـانه
هـــا در ایـــن ارتبـــاط موظفنـــد ،بـــر اســــاس
اصـــول اخـــاق حرفــه ای خـــود ،واقعیــت های
هرچن ــد تل ــخ بح ــران را منعک ــس نماین ــد ،در
ایــن میــان اصحــاب رســانه بایــد در حــد امــکان
ب ــا ارائ ــه اخب ــار و اطالع ــات صحی ــح از منطق ــه
بحــران زده بــه مخاطبــان و بــه ویــژه مســئوالن؛
متولیـــان ایـــن عرصـــه را در مدیریـــت بهتـــر
بح ــران ی ــاری نماین ــد و رس ــانه ه ــا همچنی ــن
در ای ــن خص ــوص نبای ــد تح ــت تأثی ــر مناف ــع
شـــخصی ،گروهـــی ،حزبـــی ،نـــژادی ،قومـــی و
مذهب ــی ق ــرار گیرن ــد.
 -5ب ــدون ش ــک خبرده ــی روش ــن و صحی ــح،
اصولـــی تریـــن شـــیوه رســـانه هـــای جمعـــی
در هدایـــت درســـت افـــکار عمومـــی بـــرای
مشـــارکت مـــردم بـــرای کمـــک بـــه آســـیب
دیـــدگان و حتـــی مقابلـــه بـــا بحـــران اســـت.
بـــدون تردیـــد رســـانه در ایـــن مواقـــع چشـــم،
گـــوش و زبـــان جامعـــه هســـتند .در حقیقـــت
رســـانه بـــا پرداختـــن بـــه چرایـــی و چگونگـــی
بحـــران ،باعـــث جلـــب مشـــارکت مـــردم در
س ــطح محل ــی ،مل ــی و منطق ــه و حت ــی بی ــن
المللـــی مـــی شـــود.
بدیــن منظــور اصحــاب رســانه از طریــق اطــاع
رس ــانی دقی ــق ،صحی ــح ،ب ــه هن ــگام ،س ــریع،
ســاده ،رســا و شــفاف ضمــن ایجــاد همبســتگی،
تقویــت روحیــه همــکاری و بســیج عمومــی بــه
آمـــاده شـــدن جامعـــه بـــرای مقابلـــه از هـــر
بحـــران کمـــک کننـــد .ایـــن امـــر در صـــورت
داش ــتن ط ــرح جام ــع اط ــاع رس ــانی و برنام ــه
ری ــزی س ــاختاری ب ــه س ــرانجام خواه ــد رس ــید.
در نهایـــت اینکـــه نبایـــد فرامـــوش کـــرد ،در
زمـــان وقـــو ع هـــر گونـــه بحرانـــی ،مهمتریـــن
کارک ــرد رس ــانه ه ــا ارائـ ــه اخب ــار و اطالع ــات
صحی ــح و س ــریع ب ــه مخاطب ــان و جلوگی ــری
از ب ــروز و گس ــترش ش ــایعات در حی ــن ،قب ــل و
بعـــد از بحـــران اســـت.

بــا غبــار روبــی مرقــد مطهــر
شــهدای گمنــام؛ به مناســبت
هفتــه ســراهای دانشــجویی
هفته سراهای دانشجویی با غبار روبی مرقد مطهر شهدای
گمنام با حضور هیات رئیسه و جمعی از دانشگاهیان در
دانشگاه تبریز آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،دکتر حسین
امامعلیپور معاون دانشجویی دانشگاه تبریز در این آیین
با تاکید بر اینکه اگر امروزه از کشورمان در حوزه های
مختلف به افتخار و اقتدار یاد می کنند به خاطر خون
پاک این شهدا بوده است ،اظهار داشت :ما باید ادامه
دهنده راه این شهدا باشیم ،چرا که این شهدا چراغ راه
ما هستند.
وی در بخش دیگر سخنان خود با تشریح برخی اقدامات
صورت گرفته به مناسبت هفته سراهای دانشجویی در
این دانشگاه افزود :در همین راستا برنامه های مختلف
و متنوعی برای دانشجویان در نظر گرفته شده است.
معاون دانشجویی دانشگاه تبریز در ادامه با تاکید بر
اینکه دانشگاه تبریز به همه متقاضیان واجد شرایط
خوابگاه ارایه می دهد ،یادآور شد :زندگی در خوابگاه
های دانشجویی بهترین فرصت برای دانشجویان برای
تمرین آموزش زندگی اجتماعی ،پذیرش افراد جدید غیر
از خانواده و تحمل همدیگر در آغازین دوره جوانی است.
به گفته وی با تکمیل و تجهیز سراهای دانشجویی در
دانشگاه های می توان ضمن ایجاد رفاه و آسایش بیشتر
برای دانشجویان ،آنان را برای رسیدن به موفقعیت های
باالتر یاری کرد.
همین گزارش حاکی است؛ در این آیین معنوی
دانشگاهیان تبریز ،ضمن ادای احترام به مقام شامخ
شهیدان به غبارروبی و عطرافشانی مرقد مطهر شهدا
پرداختند .مداحی و قرائت فاتحه بر سر مزار شهدای
گمنام از دیگر بخش های این مراسم بود که از سوی
مدیریت فرهنگی دانشگاه تبریز برگزار شد.
یادآور می شود :دانشگاه تبریز به عنوان مشهدالشهدای
دانشگاه های ایران مطرح است و اولین دانشگاه کشور
است که پنج شهید گمنام در آن به خاک سپرده شده
است.

سومین جشنواره خیریه
کیک و شیرینی دانشگاه
تبریز برگزار شد
سومین جشنواره خیریه کیک و شیرینی دانشگاه تبریز از
سوی بسیج کارکنان این دانشگاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،رئیس بسیج
کارکنان دانشگاه تبریز با اعالم این خبر گفت :این
جشنواره هر ساله با هدف کمک به خانواده های نیازمند
و بیشتر به منظور ترویج و تقویت بیشتر فرهنگ مهربانی
همت واحد خواهران بسیج کارکنان
و نوع دوستی به ّ
شهدای دانشگاه تبریز در محل ساختمان مرکزی
دانشجویان برگزار می شود.
یونس برزگر با اشاره به روند اجرای این جشنواره افزود:
در این جشنواره محصوالت متنوع غذایی  30نفر از
دانشگاهیان تبریز در قالب  6غرفه ارایه شد که تمام
عواید حاصل از آن ،صرف خرید مایحتاج رمضانیه برای
خانوارهای نیازمند خواهد شد.
به گفته وی در این غرفه ها انواع کیک ،شیرینی،
ساالد ،حلوا ،باقلوا ،نان محلی ،آش و  ...برای فروش به
دانشگاهیان عرضه شده بود.
همین گزارش حاکی است؛ در حاشیه این جشنواره
همچنین غرفه کمیته امداد امام خمینی(ره) برای جذب
و ثبت نام همکاران دانشگاهی در طرح جذب حامی
برای مددجویان دانش آموز دایر شده است .در دو دوره
گذشته این جشنواره هم بیش از چهل نفر از مددجویان
کمیته امداد امام در قالب طرح جذب حامی دانش
آموزان توسط دانشگاهیان دانشگاه تبریز تحت پوشش
قرار گرفته اند.

گشایش بازارچه تولیدات
دانشجویی «چرتکه» در
دانشگاه تبریز
بازارچه عرضه و فروش تولیدات دانشجویی تحت عنوان«
چرتکه »2به مناسبت هفته سراهای دانشجویی با حضور
رئیس دانشگاه تبریز و جمعی از اساتید و دانشجویان
دانشگاه تبریز در سرای دانشجویی شهدای این دانشگاه
گشایش یافت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،این بازارچه
بیشتر با هدف ترویج و توسعه کسب و کار و تقویت
کارآفرینی در بین دانشجویان و همچنین جریان سازی
در حوزه اشغال و کارآفرینی در جهت کاهش آسیب های
اجتماعی برپا شده است.
در این بازارچه تولیدات دانشجویی در حوزه های
همچون صنایع دستی ،هنرهای تجسمی ،آشپزی و ...
برای فروش و بازدید عالقمندان به نمایش گذاشته شده
است.
یادآور می شود :بازارچه تولیدات دانشجویی «چرتکه»2
توسط کانون کارآفرینی دانشگاه با همکاری معاونت
دانشجویی به مدت یه هفته برپا شده است.
الزم به ذکر است؛ بازدید از سرای دانشجویی شهدا از
دیگر برنامه های رئیس دانشگاه تبریز و هیات همراه وی
بود.
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خبرنامه داخلی دانشگاه تبریز در ویرایش و تخلیص مطالب ارسالی با اخذ نظر صاحبان اثر ،مختار است.

کارگاه آموزشی نقش نانو فتو
کاتالیست ها در زندگی روزمره
در دانشگاه تبریز برگزار شد
کارگاه آموزشی نقش نانو فتو کاتالیست ها در زندگی
روزمره در تاالر کیمیای دانشکده شیمی دانشگاه تبریز
با همکاری مدیریت امور فناوری این دانشگاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،کارگاه آموزشی
نقش نانو فتو کاتالیست ها در زندگی روزمره با محوریت
معرفی نانو فتو کاتالیست ها ،بررسی مکانیسم های
موجود در فتو کاتالیست ها ،معرفی تیتانیوم اکسیدهای
تجاری و نقش آنها در مواد تجاری رایج ،بررسی روش
سنتز تیتانیوم اکسیدها ،بررسی مهمترین واکنش های
فتو کاتالیستی ،اشاره ای به چالش های موجود در فتو
کاتالیست ها و اشاره ای به دستگاه های مرتبط برای
بررسی فتو کاتالیست ها برگزار شد.
این کارگاه آموزشی به مدت  4ساعت و با حضور 80
نفر از اساتید و دانشجویان با تدریس دکتر اسماعیل
دوستخواه محقق پسا دکتری موسسه ملی علوم مواد
ژاپن ،نویسنده بیش از  50مقاله و کتاب بین المللی و
عضو انجمن شیمی ژاپن برگزار گردید.

دانشـگاه تبریـز و سـازمان نظـام مهندسـی معدن
اسـتان آذربایجـان شـرقی در راسـتای تحکیـم و
توسـعه ارتباط بین صنعت و دانشـگاه و به منظور
گسـترش همکاریهـای آموزشـی و پژوهشـی
فیمابیـن ،تفاهـم نامـه همـکاری امضـاء کردند.
بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه تبریـز ،دکتر
غالمرضـا دهقـان رئیـس دانشـکده علـوم طبیعی
دانشـگاه تبریـز در ایـن ارتبـاط بـا بیـان اینکـه
قـرارداد فـی مابیـن حاصـل بیـش از  15جلسـه
فشـرده کاری در شـش مـاه اخیر بیـن نمایندگان
دو دسـتگاه بوده اسـت ،اظهـار داشـت :این تفاهم
نامـه بـا حضـور نمایندگان دو سـازمان بـه امضای
دکتـر اصغر عسـگری معاون پژوهـش و فناوری به
نمایندگـی از طـرف دانشـگاه تبریـز و دکتر فرهاد
ملـک قاسـمی رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی
معدن اسـتان رسـیده اسـت.
ایـن عضـو هیـات علمـی دانشـگاه تبریـز در ادامه
بـا اشـاره به لـزوم انعقـاد ایـن تفاهم نامـه بین دو
سـازمان افزود :ایـن تفاهم نامه در جهت همفکری
و کمـک معنـوی همـکاران گـروه علـوم زمین به
سـازمان نظام مهندسـی معدن در جهت پیشـبرد
فعالیـت هـا و پروژه های پژوهشـی و نیز تشـکیل
دوره هـای آموزشـی به منظـور ارتقـای دانش روز
و فنـی اعضـای نظـام مهندسـی معـدن اسـتان و
همچنیـن بـرای اسـتفاده از ظرقیـت بـاالی گروه
علـوم زمیـن در حل مشـکالت موجـود در حیطه
های از جمله زمین شناسـی اقتصـادی ،پترولوژی،
هیدروژئولـوژی ،زمیـن شناسـی مهندسـی ،زمین
شناسـی محیـط زیسـت ،زمیـن شناسـی نفـت،
فسـیل شـناس شناسـی و  ...صورت گرفته اسـت.
رئیـس دانشـکده علوم طبیعـی دانشـگاه تبریز در
بخـش دیگـر سـخنان خود بـا تاکیـد بـر اینکه با

دانشگاه تبریز و سازمان نظام مهندسی معدن
آذربایجان شرقی تفاهمنامه امضا کردند
توجـه بـه شـرایط کنونـی کشـور و پیـرو منویات
رهبـر معظـم انقلاب در خصـوص نیـاز بـه توجه
وافر به پتانسـیل هـای داخلی برای توسـعه تولید
ملی ،بخش اکتشـاف و اسـتخراج مواد معدنی می
تواند نقش ارزشـمندی در پیشـبرد ایـن اهداف در
کشـور ایفا نماید ،یادآور شـد :در این راسـتا اساتید
گـروه علوم زمین می توانند راهگشـای مشـکالت
موجود در مسـیر رشـد و پیشـرفت کشـور باشند

کـه از طریـق انتقال نتایج پژوهـش ها و مطالعات
آزمایشـگاهی و نیـز خالقیت ایـن نخبگان به بطن
جامعـه ،این امـر مبـارک دور از دسـترس نخواهد
بود.
بـه گفتـه دکتر دهقـان از آنجایـی که این قـرارداد
بیشـتر به منظور افزایش توانمندی های فناورانه و
عملی اعضای نظام مهندسـی معدن اسـتان اسـت
در آینـده نزدیـک مـی توانـد بـه اشـتغال زایـی و

خوداشـتغالی این قشـر کمک شـایانی نماید.
رئیـس دانشـکده علـوم طبیعـی دانشـگاه تبریـز
همچنیـن با اشـاره به ظرفیت ها و پتانسـیل های
ایـن دانشـکده در حوزه های مختلف خاطر نشـان
کرد :دانشـکده علوم طبیعی دانشـگاه تبریز از سال
 1348شمسـی فعالیـت خـود را در ایـن دانشـگاه
آغـاز کـرده انـد و در حـال حاضـر نیـز بـا پذیرش
دانشـجو در سـه مقطـع کارشناسـی ،کارشناسـی
ارشـد و دکتـری در سـه گـروه آموزشـی زمیـن
شناسـی ،زیسـت شناسـی علوم جانوری و زیست
شناسـی علوم گیاهـی یکی از دانشـکده های مهم
و تاثیرگذار دانشـگاه تبریز اسـت.
وی بـا بیـان اینکه هم اکنـون  47نفر هیات علمی
در ایـن دانشـکده مشـغول بـه فعالیـت هسـتند،
تصریح کـرد :دانشـکده در حرکت راهبـردی خود
ایجـاد جـو آکادمیک پرانگیزش ،معنـوی و مولّد را
برای اسـتاد و دانشـجو هدف قرار میدهد و تحقّق
ایـن مهـم را در گـرو نهادینـه کـردن امـر برنامـه
ریـزی و ارزیابـی مسـتمر کلّیـه فعالیتهـا ،تأمین
پشـتوانه مالـی متکـی به خـود ،گزینـش بهترین
تخصصـی در
دانشـجویان و توسـعه گرایشهـای ّ
سـطوح تحصیلات تکمیلـی میداند.
رئیـس دانشـکده علوم طبیعـی دانشـگاه تبریز در
خاتمه یادآور شـد :این دانشـکده در بین دانشـکده
های دانشـگاه تبریز ،در سـرانه پژوهشـی رتبه دوم
را در اختیـار دارد و در ایـن ارتبـاط نیـز اعضـای
هیـات علمـی ایـن دانشـکده بـا تهیـه و انتشـار
مقـاالت پراسـتناد در مجالت معتبـر جهان نقش
مهـم و تعییـن کننـده ای را در ارتقـای علمی این
دانشـگاه و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری برعهده
دارند.

پذیرش بدون آزمون دانشجوی مقطع دکتری در دانشگاه تبریز

آزمــون زبــان انگلیســی
عمومــی ( )UTETدر
دانشــگاه تبریــز

دانشگاه تبریز ،برای سال تحصیلی  ۱۳۹۸-۹۹به
صورت بدون آزمون در مقطع دکتری دانشجو می
پذیرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،رییس گروه
حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز با
اعالم این خبر گفت :بر اساس آیین نامه پذیرش
بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع
دکتری ،مصوب وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری،
این دانشگاه در نظر دارد معادل با  ۲۰درصد ظرفیت

چهاردهمین آزمون زبان انگلیسی عمومی ( )UTETروز
گذشته با شرکت  365داوطلب در سالن آزمون های
دانشگاه تبریز واقع در کوی ولیعصر این دانشگاه برگزار
شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،در این آزمون
داوطلبان می توانند در تمامی مناطق کشورمان شرکت
نمایند که نمونه بارز این امر شرکت مسن ترین داوطلب
 88ساله از مالیر بود که با داشتن مدرک کارشناسی
ارشد در صدد ورود به مقطع دکتری در دانشگاه ارومیه
بوده است.
آزمون زبان انگلیسی عمومی (University of Tabriz
 )English Testبیشتر به منظور ایجاد تسهیالت براى
دانشجویان و فارغ التحصیالن کارشناسى ارشد و
دانشجویان دورههاى دکترى برگزار می شود.
بر پایه همین گزارش ،دانشجویان دوره کارشناسی
ارشد و دکترا با ارایه گواهی اشتغال به تحصیل و فارغ
التحصیالن دوره کارشناسی ارشد با ارایه گواهی فراغت از
تحصیل می توانند در این آزمون شرکت کنند.
یادآور می شود :دانشگاه تبریز جهت تسهیل روند ادامه
تحصیل در دورههای دکتری تخصصی ،هر ساله اقدام به
برگزاری دو دوره آزمون زبان عمومی مینماید.

پذیرش روزانه از طریق کنکور سراسری را به صورت
مازاد بر ظرفیت و از طریق سهمیه استعدادهای
درخشان ،با بررسی سوابق تحصیلی و انجام مصاحبه
علمی پذیرش نماید.
دکتر حمید احمدی تصریح کرد :پذیرش دانشجو
در تمامی رشته ها و گرایش های مقطع دکتری
دانشگاه تبریز که در سال تحصیلی ۱۳۹۸-۹۹
دارای سهمیه پذیرش روزانه از طریق کنکور
سراسری هستند ،از میان دانشجویان و فارغ

التحصیالن ممتاز مقطع کارشناسی ارشد ،با لحاظ
نمودن شرایط مندرج در شیوه نامه پذیرش ،صورت
خواهد گرفت.
بــه گفتــه وی ،حائزیــن شــرایط تا  ۳۱اردیبهشــت
مــاه ســال جــاری فرصــت دارنــد ،ضمــن مطالعــه
دقیــق فراخــوان و شــیوه نامــه پذیــرش از طریــق
وب ســایت رســمی گــروه حمایت از اســتعدادهای
درخشــان دانشــگاه تبریــز بــه آدرس dotsa.
 ،tabrizu.ac.irنســبت بــه ثبــت نــام و ارســال

مــدارک اقــدام نماینــد.
همین گزارش حاکی است :سال گذشته مجموعاً
 243نفر از طریق سهمیه پذیرش بدون آزمون
استعدادهای درخشان در دوره های تحصیالت
تکمیلی دانشگاه تبریز پذیرش شده اند .دانشگاه
تبریز در حال حاضر با حدود  ۲۴هزار دانشجو
که بیش از  ۵۰۰نفر آنها عضو گروه حمایت از
استعدادهای درخشان هستند ،یکی از دانشگاه های
بین المللی و سطح یک کشور است.

نشـریه دانشـگاه تبریـز در نظـر دارد در
راسـتای حمایت معنوی و معرفی همکاران
هنرمنـد ،آثار این عزیزان را منتشـر نماید.
لـذا از همـکاران محترمـی کـه در زمینـه
هـای مختلف هنری فعالیـت دارند ،تقاضا
مـی گـردد آثـار خـود را بـه ایـن مدیریت
ارسـال نمایند.
لطفـا آثـار خـود را به آقـای مهـدی هادی
(شـماره داخلـی  )3573ارسـال فرمائید.

جان اگر می ندهی صحبت جانان مطلب
گرنه ای خضر برو چشمه حیوان مطلب
چون تو را دیو همی نیست به فرمان باری
طمع خام مبر ملک سلیمان مطلب
اثر آیدین طالعی  /همکار شاغل در مدیریت حراست

بــا حضــور عضــو هیــات
علمــی دانشــگاه تبریــز در
کســوت مربــی؛ تیــم ملــی
کشــتی آزاد در مســابقات
آســیا قهرمــان شــد

سید ابراهیم جباری نژاد

رضا میرزایی ابواسحق

»»همکاربازنشستهدانشگاهتبریز

»»معاون مدیریت روابط عمومی

دکتر محمدرضا سلمانی بی شک

ابراهیم رضایی نیائی

بهروزتیرانداز

»»مدیرگروه آموزشی علوم اقتصادی

تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات آسیا با حضور دکتر

»» همکار شاغل در اداره انتشارات

»»همکار شاغل در مدیریت روابط عمومی

رامین امیر ساسان ،عضو هیات علمی دانشگاه تبریز به

دکتر حسین خیری استیار

دکتر هادی صبری

» »معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده علوم ریاضی

»»مدیرگروه آموزشی فیزیک هسته ای

عنوان مربی تغذیه و ریکاوری تیم ملی کشتی آزاد و
فرنگی کشورمان ،قهرمان این دوره مسابقات شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،امیر ساسان
چندین سال است که به عنوان مربی تغذیه و ریکاوری
تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی در رده های مختلف
سنی فعالیت می کند.
یادآور می شود :دکتر امیر ساسان ،دانشیار گروه آموزشی
فیزیولوژی و تغذیه ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم
ورزشی دانشگاه تبریز است.

دکتر عباس مهرداد
»» عضو هیأت علمی دانشکده شیمی

رسول مرادی شایقی
»» همکار شاغل در مدیریت امور دانشجویی

در غـــم از دســـت دادن نزدیـــکان
خ ــود س ــوگوار بودن ــد ک ــه ضم ــن
تس ــلیت ،از خداون ــد من ــان ب ــرای
ایشـــان و خانـــواده محترمشـــان
صبـــر جمیـــل خواهانیـــم.

دکتر محمدباقر علیزاده اقدم
»»مدیرگروه آموزشی علوم اجتماعی

دکترمهردادلکستانی
»»معاون پژوهشی و فناوری دانشکده علوم ریاضی

انتصـاب آن جنابـان را تبریـک گفتـه،
توفیق روز افزونتـان را از درگاه خداوند
متعـال خواهانیم.

وصيت نامه شهید
علی تجالیی
به خدا سوگند ،يك لحظه از اين عهد و پيماني كه با تو بسته ام ،
نظرم برنخواهد گشت و آخرين قطره خوني كه از بدنم بيرون ريزد
 ،نقش « خميني رهبر » خواهد بست  .زيرا كه من اين وفاداري را
از مكتب كربال ,از پرچمدار اباعبداهلل (ع) آموخته ام و عينيت اين
وفاداري را از سيدمان و مواليم شهيد آيت اهلل بهشتي آموخته ام . ...
پدر و مادر عزيزم كه غم و اندوه شهادت برادرم مهدي از دل شما
بيرون نرفته  ،مبادا از شهادت من و برادرم متأثر شويد و هر چه
گريه مي كنيد  ،گريه بر مصيبتهـاي سرور شهيـدان و اهل بيت
او بكنيد . ...
خوشحال باشيد كه در سايه برنامه هاي تربيتي اسالم  ،توانستيد
فرزنداني را در خط واليت و امامت بپرورانيد  ...نه تنها براي مهدي و
من و ديگر شهيدان گريه نكنيد  ،بلكه گور و مزار ما را هم جستجو
مكنيد  .به اين بيانديشيد كه ما براي چه شهيد شديم و چه راهي
را براي رسيدن به مقصود و معبود خود برگزيديم  . ...دعا كنيد كه
خداوند متعال از گناهانم درگذرد .
همسرم ! مي دانم پس از من بايستي مشكالت زيادي را در تربيت
و بزرگ كردن فرزندان بدون پدر متحمل گردي  ...بشارت بزرگي
است براي شما كه خداوند رحمان  -اگر توفيق شهادت نصيب اين
بنده گناهكار بنمايد  -آنچنان كه وعده فرموده  ،سرپرست اصلي
شما خواهد بود كه اين نعمت و رحمت  ،شامل كمتر خانواده اي
مي شود  . ...شكرانه اين نعمت  ،صبر و استقامت در برابر مشكالت
و عبوديت كامل به درگاه خداوند متعال مي باشد  .به جامعه نشان
بده كه چگونه مي توان در عمل  ،پيرو حضرت فاطمه زهرا (س) و
دخترش زينب (س) بود و هم مادري خوب بود و هم پيام رساني
آتشين كه پيامش تاريخ بشريت را تكان دهد .دخترم مي دانم كه
حاال كوچكي و مرا به ياد نمي آوري وليكن دخترم  ،وقتي كه بزرگ
شوي حتماً جوياي حال پدرت و علت شهادت پدرت خواهي بود
 .بدان كه پدرت يك پاسدار بود و تو نيز بايد پاسدار خون پدرت
باشي .
دخترم ! مي دانم يتيمانه زندگي كردن و بزرگ شدن در جامعه
مشكل است وليكن بدان كه حسين و حسن و زينب يتيم بودند .
حتيپيامبراسالمنيز يتيمبزرگشد.دخترم!هروقتدلتگرفت
 ،زيارت عاشورا را بخوان و مصيبتهاي سرور شهيدان تاريخ  ،حسين
(ع) را بنگر و انديشه كن  . ...اميدوارم كه در آينده وارث شايسته اي
براي پدرت باشي  .پروردگارا مرا و فرزندانم را برپادارنده نماز قرار ده
و دعايم را بپذير .
برادران پاسدار اميدوارم با بزرگواري خودتان اين بنده ذليل خدا را
عفو وحالل كنيد .سفارشـي چنـد از مواليمـان علـي (ع) بـراي
شمـا دارم ،باشـد كـه راهنمـاي شمـاباشـد در امـرپاسداريتـان .
 در همه حال پرهيزگار باشيد و خدا را ناظر بر اعمال خود بدانيد . ياور ستمديدگان و مستمندان جامعه و ياور تمامي مستضعفينباشيد  .مبادا يتيمان و فرزندان شهدا را فراموش كنيد.
 در راه تحقق اهداف اين انقالب آزادي بخش  ،از جان و مال خوددريغنكنيد.
 سلسله مراتب و اطاعت از مسئوالن را با توجه به اصل واليترعايتكنيد.
 در هر زمان و هر مكان  ،با دست و زبان و عمل  ،امر به معروف ونهي از منكر كنيد .
برادران مسئـول اگر به طـور مستمـر در جهت پيشبـرد اهداف
انقالب  ،شبـانه روز فعاليت مي كنيد  ،عدالت در كارهايتان و
تصميم گيريهايتان به عنوان يك مرز ايمان داشته باشيد .اگر اين
مرز شكسته شـود و پاي انسان به آن طرف مرز برسد  ،ديگر حـد و
قانونـي را براي خـود نمي شناسد .عدالت را فداي مصلحت نكنيد .
پرحوصلهباشيدودربرآوردنحاجاتونيازهايزيردستانبكوشيد
 .در قلب خود  ،مهرباني و لطف به مردم را بيدار كنيد  .طوري رفتار
نكنيد كه از شما كراهت داشته باشند .موفقيت شما را در جهاد
دروني و جهاد آزاديبخش از خداوند متعال خواهانم  .رفتن به جبهه
ها و دفاع از كيان اسالم و قرآن  ،براي مردان خدا تكليف و امتحان
بزرگي محسوب مي شود  .زيرا جبهه آزمايشگاه مردان خداست
 ...براي اين آزمايش  ،بايستي از تمام وابستگي مادي و غير خدا
گسست و عاشقانه به سوي خدا شتافت .
از بدو انقالب  ،رسيدن به لقاءاهلل و ريخته شدن خونم در پاي درخت
اسالم برايم اصل بوده و هست  .جبهه آسان ترين و نزديك ترين
صراط براي رسيدن به اين اهداف است  .همه وقتي فهميده اند
كه مي خواهم به عنوان تك تيرانداز در عمليات شركت كنم  ،مرا
نصيحتميكنندومشكالتزندگيوفرزندانمرابهمنگوشزدمي
كنند و سعي مي كنند  ،تجربه ام و مسئوليتم را برايم بزرگ جلوه
بدهند و القا كنند كه براي سپاه و انقالب و جنگ الزم تر هستم .
ولي  ،همه بايد بدانند كه حرف من چيز ديگري و هدفم  ،هدف
وااليي است  .زيرا توفيق شركت در مدرسه عشق و بسيج با ارزش
و نتيجه بخش خواهد بود  ،زيرا ارزشهايي كه از شركت در جنگ ،
به دور از مسئوليت هاي دنيوي براي يك فرد رزمنده ساده نصيب
مي شود  ،خارج از بحث و فكر و عقل بشر خاكي است و بدانيد كه
جبهه براي مردان خدا خيلي زيباست  ،زيرا هر چه در آن بيني  ،نور
خداست و صحبت شهادت و ايثار  .حرف  ،حرف شهادت  .و آنچه
بيني چهره مردان مصمم و جوانان معصوم كه با تمام وجودشان
براي انجام تكليف الهي  ،در رفتن به خط مقدم  ،سعي مي كنند بر
يكديگرپيشيگيرند.حال،قضاوتكنيدكهانسانچگونهميتواند
مصاحبت و برادري چنين انسانهايي را ناديده بگيرد ؟
و اما نهايت سخنم  ،طلب رحمت از خداوند متعال براي شما ،
خانواده ام  ،همسرم و پدر و مادرم است و درخواست حاللي اين بنده
گناهكار از تمام رزمندگان  ،به خصوص برادران لشكر عاشورا و سپاه
منطقه پنج و قرارگاه خاتم االنبياء (ص) مي خواهم كه مرا حالل
كنند  ،زيرا ديگر برايم قلباً الهام شده كه اين بار  -اگر خداوند رحمان
و رحيم بخواهد  -به فيض شهادت نائل خواهم آمد  .لذا ديگر منتظر
من نباشيد چون من به ديدار معشوق خود و ديدار سرور آزادگان
اباعبداهلل (ع) و شهداي كربال حسيني ايران شتافته ام .

