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از گنجهای بهشت؛ نیکی کردن و
پنهان نمودن کار[نیک] و صبر بر
مصیبتهاونهانکردنگرفتاریها(یعنی
عدم شکایت از آنها) است.
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کرونا و نظام بینالملل
• دانشگاه تبریز همچنان در جمع برترین دانشگاه های آسیا
• رشد کمی و کیفی مقاالت اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز
• آغاز طرح گرنت فناوری در آذربایجان شرقی
• رونمایی از سامانه ویدئو کنفرانس دانشگاه تبریز
• راه اندازی سرور محاسباتی برای پردازش تصاویر راداری
ویدئوکنفرانسدانشگاهتبریز
• نگاهی به بیما ریهای همه گیر در دوره قاجار

کنفرانــس علمــی واکاوی
زمینــه هــا و دالئــل نفــوذ رژیــم
صهیونیســتی در حــوزه قفقــاز
برگــزار شــد
کنفران ــس علم ــی "واکاوی زمین ــه ه ــا و دالئ ــل نف ــوذ
رژیــم صهیونیســتی در قفقــاز بــا تاکیــد بــر جمهــوری
ارمنس ــتان" ب ــه هم ــت موسس ــه تحقیقات ــی قفق ــاز،
آناتولـــی و آســـیای میانـــه دانشـــگاه تبریـــز در تبریـــز
برگ ــزار ش ــد.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز ،دکت ــر
احمـــد فرشـــبافیان رئیـــس موسســـه مطالعاتـــی و
تحقیقات ــی قفق ــاز ،آناتول ــی و آس ــیای میان ــه دانش ــگاه
تبریـــز در ایـــن ارتبـــاط بـــا بیـــان اینکـــه در ایـــن
کنفران ــس علم ــی ش ــرکت کنن ــدگان زوای ــای حض ــور
و نفـــوذ رژیـــم صهیونیســـتی در منطقـــه و بـــه ویـــژه
کشـــور جمهـــوری ارمنســـتان را مـــورد تحلیـــل و
بررس ــی ق ــرار دادن ــد ،گف ــت :ای ــن کنفران ــس علم ــی
بـــه کوشـــش ایـــن موسســـه و بـــا حضـــور جمعـــی از
اس ــاتید و کارشناس ــان مس ــائل ح ــوزه قفق ــاز در تبری ــز
برگـــزار شـــد.
وی در ادام ــه ب ــا تاکی ــد ب ــر اینک ــه ب ــا گذش ــت بی ــش
از  40ســـال از عمـــر جمهـــوری اســـامی ایـــران و
فشـــرده شـــدن گلـــوی رژیـــم صهیونســـتی توســـط
محـــور مقاومـــت و البتـــه حضـــور مقتدرانـــه مـــا در
کنـــار مرزهـــای رژیـــم صهیونســـتی ،جـــای تعجـــب
نیس ــت ک ــه ای ــن رژی ــم منح ــوس ب ــا م ــا دش ــمنی
کنـــد ،یـــادآور شـــد :البتـــه تعجـــب مـــا از رفتـــار
مس ــئوالن ارمنس ــتان اس ــت ک ــه ب ــا وج ــود حقایق ــی
آش ــکار و ب ــا فه ــم اینک ــه رهب ــری نظ ــام فرمودن ــد
اس ــرائیل  25س ــال آین ــده را نخواه ــد دی ــد در ح ــال
تصمیـــم گیـــری بـــرای ایجـــاد ســـفارت در ســـرزمین
هـــای اشـــغالی هســـتند.
بـــر پایـــه همیـــن گـــزارش؛ دکتـــر ولـــی دیـــن
پرس ــت ،مدی ــر گ ــروه تاری ــخ دانش ــگاه تبری ــز ،دکت ــر
حبیـــب آقاجانـــی یکـــی دیگـــر از اســـاتید دانشـــگاه
تبری ــز و حبی ــب آقاجان ــی کارش ــناس ارش ــد مس ــائل
حـــوزه قفقـــاز از جملـــه دیگـــر ســـخنرانان ایـــن
نشس ــت تخصص ــی بودن ــد ک ــه ب ــه تش ــریح عوام ــل
رویکـــرد دولـــت ارمنســـتان بـــه رژیـــم صهیونیســـتی
و بالعکـــس آن ،آگاه ســـازی تـــوده هـــای مـــردم در
خص ــوص تح ــوالت منطق ــه ای و اه ــداف پلی ــد رژی ــم
صهیونیس ــتی ،توج ــه ب ــه تم ــدن اس ــامی در مواج ــه
بـــا تمـــدن غربـــی و  ...پرداختنـــد.
ی ــادآور م ــی ش ــود :کنفران ــس علم ــی "واکاوی زمین ــه
هـــا و دالئـــل نفـــوذ رژیـــم صهیونیســـتی در قفقـــاز
بـــا تاکیـــد بـــر جمهـــوری ارمنســـتان" بـــه کوشـــش
موسس ــه تحقیقات ــی قفق ــاز ،آناتول ــی و آس ــیای میان ــه
دانشـــگاه تبریـــز و بـــا حضـــور جمعـــی از اســـاتید،
نخبـــگان دانشـــگاهی و کارشناســـان مســـائل حـــوزه
قفقـــاز در تبریـــز برگـــزار شـــد.

دانشگاه تبریز همچنان در جمع برترین دانشگاه های آسیا
بـر اسـاس رتبـه بندی سـال  ۲۰۲۰پایـگاه علمی
تایمـز ،دانشـگاه تبریـز همچنان در جمـع برترین
دانشـگاه های آسـیا است.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز ،بـر
اسـاس رتبهبنـدی سـال  ۲۰۲۰پایـگاه علمـی
تایمز ،دانشـگاه تبریز با کسب رتبه  163همچنان
در جمـع برترین دانشـگاه های آسـیا قـرار گرفته
است.
در ایـن رتبـه بنـدی تعـداد  ۴۰دانشـگاه از ایـران
حضـور دارد کـه  ۵دانشـگاه کشـور در میـان

بر اسـاس آمار مسـتخرج از پایگاه استنادی WOS
مقـاالت اعضـای هیئـت علمـی دانشـگاه تبریز از
نظـر کمـی و کیفی رشـد قابل توجهی یافتـه اند.
بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه تبریـز دکتر
سـهیل عابـر مدیـر امور پژوهشـی دانشـگاه تبریز
ضمـن اشـاره به افزایـش تعـداد مقاالت بـا ارجاع
بـاالی دانشـگاه تبریـز از  11مورد در سـال 2018
بـه  29مـورد در سـال  2019افـزود :بـر اسـاس
همیـن آمـار تعـداد مقـاالت داغ دانشـگاه تبریز از
یـک مورد در سـال  2018به هفت مورد در سـال
 2019افزایـش یافتـه اسـت کـه حاکـی از رشـد
معنـی دار کیفیـت مقـاالت ارائـه شـده از سـوی
اعضـاء هیـات علمی دانشـگاه تبریز اسـت.
دکتـر عابـر ضمـن اعلام افزایـش تعـداد اسـناد
علمی دانشـگاه تبریز افزود در پایش اسـناد علمی
کـه در بازه زمانی  2015لغایـت  2019بین هفت
دانشـگاه برتـر ایـران در پایـگاه اطالعاتـی WOS
صورت گرفته اسـت ،تعداد اسـناد علمی دانشـگاه
تبریـز از  1353فقره در سـال  2018با  337مورد
افزایـش بـه  1690فقـره در سـال  2019افزایـش
یافتـه اسـت که رشـد کمـی خوبی را نشـان می
دهد.مدیـر امور پژوهشـی دانشـگاه تبریز با اشـاره
بـه رشـد کیفـی مقـاالت اسـاتید دانشـگاه تبریز
افزود برابر آمار مسـتخرج از پایگاه استنادی WOS

 ۱۰۰دانشـگاه برتـر آسـیا قـرار گرفتـه انـد کـه
دانشـگاههای صنعتـی نوشـیروانی بابل ،دانشـگاه
صنعتـی شـریف و دانشـگاه صنعتـی امیرکبیـر با
رتبـه هـای  ۷۵ ،۴۸و  ۸۳به ترتیـب رتبه های اول
تـا سـوم ایـران را از آن خـود کـرده انـد.
یـادآور مـی شـود :رتبـه بندی آسـیایی تایمـز در
سـال  ،۲۰۲۰تعداد  ۴۸۹دانشـگاه را از  ۳۰کشـور
بـا توجه به  ۱۳شـاخص در قالـب  ۵معیار آموزش
( ،)۲۵پژوهـش ( ،)۳۰اسـتنادات ( ،)۳۰درآمـد
صنعتـی ( )۷.۵و وجهـه بیـن المللـی ( )۷.۵مورد

ارزیابـی قـرار داده کـه در این رتبه بندی دانشـگاه

 Tsinghua Universityو دانشگاه Peking University

از کشـور چیـن رتبههـای اول و دوم را در بیـن
دانشـگاه های آسـیایی به خود اختصاص داده اند.
پایـگاه رتبـه بنـدی تایمـز یکـی از معتبرتریـن
نظامهـای رتبه بندی در سـطح بینالمللی اسـت
کـه در  ۲۰۱۳میلادی برای اولین بـار رتبه بندی
دانشـگاههای آسـیایی را در کنار رتبـه بندی های
بیـن المللی خود قـرار داده اسـت.
بـر پایـه همیـن گـزارش :دانشـگاه تبریز در سـال

براساس آمار مستخرج از پایگاه استنادی :WOS

رشد کمی و کیفی مقاالت اعضای هیئت
علمی دانشگاه تبریز
کـه در بازه زمانی  2015لغایـت  2018بین هفت

دانشـگاه برتـر ایـران در پایـگاه اطالعاتـی WOS

صـورت گرفته اسـت ،تعـداد مقاالت  Q1دانشـگاه
تبریـز از  382فقـره در سـال  2017بـه  493فقره

 ۱۳۲۶با تاسـیس دو دانشـکده ادبیات و پزشـکی
فعالیـت خـود را آغـاز نمـود و در حـال حاضـر بـا
داشـتن بیش از  ۲0دانشـکده ،چندین پژوهشکده
و گـروه پژوهشـی ،قطـب علمـی ۸۰۰ ،نفـر عضو
هیـات علمـی و بیـش از  20هـزار نفر دانشـجو و
 ...یکی از دانشـگاه های بین المللی ،سـطح یک و
برتر کشـور اسـت.

در سـال  2018رسـیده اسـت که حاکی از رشـد
کیفـی مقاالت اسـت.
دکتر عابر با اشـاره به زمینه تحقیقات و فعالیتهای
پژوهشـی محققان دانشـگاه تبریز افزود :در پایش
تطبیقـی دیگـری کـه در زمینـه نـوع تحقیقـات
پژوهشـی در بین هفت دانشـگاه برتر ایران صورت
گرفته اسـت ،مشـخص گردید شـاخه هـای علوم
فیزیکـی ،مهندسـی و تکنولـوژی و علوم زیسـتی
بـه ترتیب  6544مـورد ( 39درصـد) 6175 ،مورد
( 37درصـد) و  3218مـورد ( 19درصـد) از کل
اسـناد علمی دانشـگاه تبریز را به خـود اختصاص
داده اند.
مدیر امور پژوهشـی دانشـگاه تبریز اعلام افزایش
کمـی و کیفی مقاالت مشـترک دانشـگاه تبریز با
سـایر دانشگاهها و موسسـات بین المللی خارج از
کشـور در پایـگاه اسـتنادی  Scopusافـزود :یکـی
از شـاخص هـای عمـده ارزیابـی جایـگاه علمـی
دانشـگاهها در رتبه بندیهـای داخلی و بین المللی
پایگاه  Scopusاسـت ،نشـان میدهد تعداد مقاالت
مشـترک دانشـگاه تبریز از رقم  819مورد در سال
 2018بـه رقـم  1181مورد در سـال 362( 2019
مـورد افزایـش) رسـیده اسـت .در ایـن بخش نیز
دانشـگاه تبریز از رشـد نسـبی تقریباً ثابتی در بازه
زمانـی پنج سـال گذشـته برخوردار بوده اسـت.

محسنبابازاده

یادداشت
میاسای ز آموختن یک زمان
از آن ســـاعت کـــه رب جلیـــل ،بنـــای
خوانـــدن و نوشـــتن را بـــرای ابوالبشـــر
تقدیـــر نمـــود ،آموختـــن و آمـــوزش هیـــچ
گاه تعطیـــل نشـــده اســـت .بحـــران هـــای
بـــزرگ ،جنگهـــا ،بیمـــاری هـــا و  ...هرگـــز
آموختـــن را بـــه تعطیلـــی نکشـــانده اســـت.
لیکـــن هـــر بـــار بـــه شـــکلی بـــت عیـــار در
آمـــد.
وقـــوع بحـــران کرونـــا در جهـــان ،باعـــث
گردیـــد ظرفیـــت هـــای نامکشـــوف نظـــام
آموزشـــی مـــا رخ نمایـــد و روش هـــای
قدیمـــی و البتـــه در عیـــن حـــال اصیـــل،
جـــای خـــود را بـــه ابـــزاری جدیـــد بدهـــد،
در ای ــن م ــدت زم ــان بالنس ــبه دش ــوار ک ــه
از شـــیوع ایـــن بیمـــاری گذشـــته اســـت،
دانشـــگاه هـــا بـــا ظرفیـــت هـــای جدیـــدی
وارد عرصـــه شـــده و آمـــوزش را در قالـــب
هـــای نوتـــری عرضـــه نمودنـــد .در ایـــن
مـــدت کوتـــاه چـــه بســـا کـــه نـــگاه هـــای
س ــنتی دس ــتخوش تغیی ــر ش ــده و نیازه ــای
اساس ــی سیس ــتم ه ــای آم ــوزش ب ــه اب ــزار
آینـــده احســـاس شـــد و بـــه راســـتی آیـــا
الزم اس ــت نح ــوه مدیری ــت دانش ــگاه ه ــا در
ام ــوری همانن ــد خواب ــگاه گردان ــی ،تغذی ــه و
کالس داری و  ...همیش ــه ب ــر همی ــن پاش ــنه
موجـــود بچرخـــد؟ و نمـــی تـــوان در ایـــن
م ــوارد ب ــه نگ ــرش ه ــای جدی ــدی رس ــید؟
کرونـــا آمـــد و نـــگاه هایمـــان را شســـت
 ...هرچنـــد تلـــخ؛ امـــا آینـــده پژوهـــی مـــا
را دســـتخوش تغییـــر نمـــود .باشـــد کـــه
مدیـــران ارشـــد وزارت خانـــه مـــا دســـت
بـــکار شـــوند و کمیتـــه ای بـــرای آینـــده
پژوهـــی در زمینـــه هـــای آموزشـــی و
دانش ــجویی تش ــکیل دهن ــد ت ــا ش ــاید ای ــن
بـــار مـــا بـــه اســـتقبال آینـــده و تحـــوالت
برویـــم بـــدان امیـــد کـــه تحـــوالت مـــا را
زمیـــن گیـــر نکنـــد .کرونـــا یـــک فرصـــت
اســـت.
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قدردانــی از اســاتید و
کارشناســان نمونــه بــه
مناســبت گرامیداشــت روز
معلــم در دانشــگاه تبریــز

با حضور استاندارآذربایجانشرقی صورت گرفت:

برگزاری نمایشــگاه دســتاوردهای مرکز رشــد و نوآوری
دانشــگاه تبریــز در مقابله با شــیوع ویــروس کرونا

بـه مناسـبت بزرگداشـت روز معلـم و تقدیـر از مقـام
ارزشـمند اسـتاتید ،از  33اسـتاد ،مـدرس و کارشـناس
نمونـه ،قدردانـی شـد.
به گزارش روابط عمومی دانشـگاه تبریز ،در همین راسـتا
از  26عضو هیات علمی و  7کارشـناس نمونه آزمایشـگاه
دانشـگاه تبریز قدردانی شده است.
همیـن گـزارش حاکـی اسـت؛ دانشـگاه تبریـز در سـال
 ۱۳۲۶با تاسـیس دو دانشـکده ادبیات و پزشـکی فعالیت
خـود را آغـاز نمود و در حال حاضر با داشـتن بیش از ۲0
دانشـکده ،چندیـن پژوهشـکده و گروه پژوهشـی ،قطب
علمـی ۸۰۰ ،نفـر عضـو هیات علمـی و بیـش از  20هزار
نفر دانشـجو و  ...یکی از دانشـگاه های بین المللی ،سطح
یک و برتر کشـور اسـت.
یادآور می شـود؛ روز  12اردیبهشـت در تقویم جمهوری
اسلامی ایـران ،روز معلـم نامگـذاری شـده اسـت .پـس
از پیـروزی انقالباسلامی و شـهادت اسـتاد مرتضـی
مطهـری در روز  12اردیبهشـت ماه سـال  1358توسـط
گـروه فرقان ،ایـن روز به عنوان روز معلم نامگذاری شـده
است.

اساتید نمونه سال :1399
خانـم دکتر فیـروزه عامری ،دکتر سـعید علیـزاده ،دکتر
ناصـر صنوبـر ،خانـم دکتر شـیرین یزدانـی  ،دکتـر داود
مختـاری ،دکتـر سـید حسـین ملکوتـی ،دکتـر ذوالفقار
رجبـی ،دکتـر داریـوش نجـارزاده ،دکتر محمـود زارعی،
دکتـر تـورج هاشـمی نصـرت آبـاد ،دکتـر رضـا صفـر
علیـزاده ،دکتـر فریـد وکیلـی تهامـی ،دکتـر اختـای
جهانبخـش ،دکتر غالمعلـی مقدم ،دکتر کاظم قاسـمی
گلعذانـی ،دکتـر موسـی صابر ،دکترسـید هادی اقدسـی
علمـداری  ،دکتر مسـعود حسـین زاده اصل ،خانم دکتر
مریم طهماسـب پور ،دکتر کاظم علیرضالو ،دکتر حسـن
امامـی ،دکتـر سـید فرامـرز رنجبـر ،خانـم دکتـر زینب
خانجانـی ،دکتـر رضـا رنج پـور ،دکتر اسـماعیل بابایی،
دکتر علی ابراهیم پور

کارشناسان نمونه آزمایشگاهی سال :1399
دکتـر مهدی عباسـی ،مریـم آزادی مرند ،مهنـدس امیر
اصغریـان مرزآبـاد ،مهنـدس حسـین هاتـف  ،مهنـدس
عیسـی مـرادی ،مهنـدس محمـد بهرامـی ،مهنـدس
محسـن حیـدری

کمیتــه مدیریــت بحــران کرونــا
دانشــگاه تبریز بــا موضوع بررســی
امــور آموزشــی دانشــگاه در دوران
کرونــا تشــکیل جلســه داد
جلسـه کمیتـه مدیریت بحـران کرونـا دانشـگاه تبریز با
حضـور رئیس دانشـگاه ،اعضای هیئت رئیسـه و برخی از
مدیـران این دانشـگاه تشـکیل گردید.
به گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه تبریز دکتـر میررضا
مجیـدی رئیـس دانشـگاه در ابتـدای ایـن جلسـه ضمن
تاکیـد بـر اولویـت سلامتی دانشـگاهیان در دوران کرونا
ی ها
گفت :سلامتی دانشـگاهیان بایسـتی در برنام ه ریز 
ل های ابالغی
مد نظر قرار گیرد وبر اسـاس دسـتور العمـ 
وزارت بهداشـت ،وزارت عتف و ستاد ملی کرونا تمهیدات
الزم فراهـم گردد.
وی بـا اشـاره بـه لـزوم برنامهریـزی و تدویـن چهارچوب
کلـی در خصـوص نحـوه حضور دانشـجویان دکتـری در
دانشـگاه ،برگـزاری کالسـهای عملـی و امتحانـات گفت:
ضروریسـت همـه واحدهای دانشـگاه با اولویت سلامتی
دانشـگاهیان برنامـهریـزی هـای الزم را در این زمینه ها
انجـام داده و آمادگـی الزم بـرای انجـام امـور بـر اسـاس
شـرایط مقتضی راداشـته باشند.
در ادامـه جلسـه معاونیـن و مدیران دانشـگاه نـکات الزم
در خصـوص نحـوه حضـور دانشـجویان دکتـری ورودی
سـال  1396و ماقبل که در مرحله انجام رسـاله میباشند
بیـان نمودنـد و فلوچارت نهایی نحوه حضور دانشـجویان
دکتـری تصویـب گردیـد و مقررشـد جهـت اجـراء بـه
دانشـکدههـا و دانشـجویان اطالع رسـانی گردد.
نحـوه برگزاری کالسـهای عملی دانشـگاه ،برنامـه ریزی
الزم درخصـوص برگزاری امتحانـات بصورت الکترونیکی
یـا حضـوری ،لـزوم آمادهسـازی و انجـام تعمیـرات الزم
درخوابگاههـا ،غذاخوریهـا ،اماکن ورزشـی و دانشـکده ها
در ایـام تعطیلی دانشـگاه از دیگر مـوارد مطروحه در این
جلسـه بود.
شـایان ذکـر اسـت از زمان شـیوع کرونا کمیته سلامت
دانشـگاه جلسات مسـتمر با حضور اعضای هیئت رئیسه
و مدیـران تشـکیل داده و تصمیمـات الزم در خصـوص
نحـوه انجـام فعالیتهـای آموزشـی و اداری بـر اسـاس
ل هـای وزارت بهداشـت و سـتاد ملـی کرونا
دسـتورالعم 
اتخـاذ و ابلاغ نموده اسـت.

نمایشــگاه دســتاوردهای مرکــز رشــد و نــوآوری
دانش ــگاه تبری ــز در مقابل ــه ب ــا ش ــیوع وی ــروس
کرونـــا بـــا حضـــور اســـتاندار آذربایجانشـــرقی،
رئی ــس دانش ــگاه تبریز،رئی ــس دانش ــگاه ش ــهید
مدنـــی آذربایجـــان ،جمعـــی از معاونـــان و
مدیـــران دانشـــگاه تبریـــز و اصحـــاب رســـانه
اســـتان برگـــزار شـــد.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز،
در آئیـــن افتتـــاح ایـــن نمایشـــگاه ،مســـئولین
شـــرکت هـــا و مخترعیـــن گـــزارش اجمالـــی
درخص ــوص نح ــوه عملک ــرد و کارآئ ــی دس ــتگاه
هـــای ابداعـــی ،توانمنـــدی هـــا و پتانســـیل
ش ــرکت ه ــای دان ــش بنی ــان در عرص ــه مقابل ــه
بـــا شـــیوع کرونـــا ارائـــه نمودنـــد.
دکتــر پورمحمــدی ،اســتاندار آذربایجــان شــرقی
ضمـــن ابـــراز خرســـندی از عملکـــرد دانشـــگاه
ه ــا و مراک ــز ن ــوآوری در عرص ــه ه ــای مختل ــف
ب ــه وی ــژه در زمین ــه مقابل ــه ب ــا ش ــیوع کرون ــا
گف ــت :س ــرمایه گ ــذاری های ــی ک ــه در س ــال
ه ــای گذش ــته در عرص ــه ایج ــاد ش ــرکت ه ــای
دان ــش بنی ــان و مراک ــز رش ــد ص ــورتگرفت ــه
خوشـــبختانه امـــروز در حـــال ثمردهـــی بـــه
جامع ــه هس ــتند.
اســـتاندار آذربایجانشـــرقی ضمـــن تاکیـــد بـــر
آمادگـــی بـــرای تامیـــن مـــواد اولیـــه و منابـــع
مال ــی ش ــرکت ه ــای دان ــش بنی ــان در عرص ــه
مقابل ــه ب ــا کرون ــا از مح ــل اعتب ــارات اس ــتانی
اف ــزود :ب ــا توج ــه ب ــه نی ــاز کش ــور و اس ــتان ب ــه
محص ــوالت مختل ــف مقابل ــه ب ــا کرون ــا ،آم ــاده
تامیـــن مـــواد اولیـــه و منابـــع مالـــی بـــرای
تولی ــد انب ــوه ای ــن اختراع ــات هس ــتیم.

دکتـــر پورمحمـــدی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه
برخـــی از ایـــن ابداعـــات بـــرای اولیـــن بـــار در
س ــطح کش ــور ص ــورت گرفت ــه اس ــت ،اف ــزود:
بـــرای معرفـــی ایـــن محصـــوالت بـــه معاونـــت
علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری جهـــت
تولیـــد و اســـتفاده در ســـطح ملـــی آمادگـــی
داریـــم و بـــزودی از طریـــق کمیتـــه علمـــی

س ــتاد اس ــتانی مب ــارزه ب ــا کرون ــا پیگی ــر ام ــور
خواهیـــم شـــد.
دکتـــر علـــی پورزیـــاد ،رئیـــس مرکـــز رشـــد و
فنـــاوری دانشـــگاه بـــا اشـــاره بـــه عرضـــه 21
محصـــول دانـــش بنیـــان توســـط  10شـــرکت
در ایـــن نمایشـــگاه خاطرنشـــان کـــرد :تعـــداد
 5محصـــول بـــا اخـــذ مجوزهـــای مـــورد نیـــاز
ب ــه مرحل ــه تولی ــد انب ــوه رس ــیده ان ــد و مابق ــی
محصـــوالت بـــرای تولیـــد انبـــوه در مرحلـــه
اخـــذ مجوزهـــای الزم هســـتند.
پورزیـــاد بـــا اشـــاره بـــه کیفیـــت مطلـــوب و
رقابـــت پذیـــری ایـــن محصـــوالت بـــا نمونـــه

هـــای مشـــابه گفـــت :اکثـــر ایـــن محصـــوالت
در عیـــن حـــال کـــه قابـــل رقابـــت بـــا نمونـــه
ه ــای خارج ــی هس ــتند از نظ ــر قیم ــت بس ــیار
ارزانتـــر و مقـــرون بـــه صرفـــه تـــر هســـتند و
ایـــن امـــر عـــاوه بربهبـــود وضعیـــت اشـــتغال
فـــارغ التحصیـــان دانشـــگاه هـــا و مراکـــز
علمــی موجــب صرفــه جوئــی ارزی و اقتصــادی

مـــی شـــود.
شـــایان ذکـــر اســـت؛ دســـتگاه ضدعفونـــی
کننـــده بـــه روش مـــه پاشـــی ( ،)ULVنـــرم
افـــزار آزمایشـــگاه مجـــازی ،پـــد الکترونیکـــی
مخصــوص آمــوزش مجــازی ،کیــت اختصاصــی
تشـــخیص کرونـــا بـــا تکنولـــوژی ،QRT- PCR
تهی ــه محلوله ــای ضدعفون ــی دس ــت و س ــطوح
بـــا انـــواع متـــد و برپایـــه هـــای نانـــو و بـــدون
ال ــکل ،لب ــاس کارایزول ــه ض ــد وی ــروس کرون ــا
ب ــا س ــاختار پالس ــتیکی ،دس ــتگاه تصفی ــه ه ــوا
از مهمتری ــن محص ــوالت عرض ــه ش ــده در ای ــن
نمایش ــگاه هس ــتند.

مرحلـه دوم رزمایـش «کمک مومنانـه» با حضور
حجـت االسلام و المسـلمین آل هاشـم ،امـام
جمعـه تبریـز ،دکتـر میررضـا مجیـدی ،رئیـس
دانشـگاه تبریـز و حجـت االسلام محمـد انوری
مسـئول دفتر نهاد نمایندگـی مقام معظم رهبری
در مسـجد بـزرگ دانشـگاه تبریز صـورت گرفت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز در
ابتـدای ایـن آئیـن حجت االسلام و المسـلمین
آل هاشـم نماینـده مقام معظم رهبری در اسـتان
آذربایجانشـرقی و امـام جمعـه محبـوب تبریـز
ضمـن تقدیـر و تشـکر از دانشـگاهیان و ابـراز
مسـرت از حضور در دانشـگاه تبریز افـزود :روحیه
همدلی و نوعدوسـتی مردم مومـن و انقالبی ایران
درجهـان بـی نظیـر اسـت و درهیچ جـای جهان ا حضور نماینده مقام معظم رهبری در استان آذربایجانشرقی و امام جمعه محبوب تبریز صورت پذیرفت:
چنیـن همدلـی وجود نـدارد.
حجت االسلام و المسـلمین آل هاشـم با اشـاره
بـه اینکـه در حـال حاضـر اکثـر دولتهـای جهان
از بابـت حـل بحـران کرونـا و عـوارض آن عاجـز
هسـتند در کشـورما بـا عنایـت بـه فرمایشـات
مقـام مظم رهبری مردم شـریف ایـران در بحران
کرونـا حامـی همدیگـر و دولتشـان شـدند و ما از
نظـر قدردانـی از این همـه بزرگـواری ملت عاجز بـا کرونـا نهایـت تشـکر و قدردانـی نمـود و افزود دانشـگاه  ۳۰۰بسـته غذایی و معیشـتی به ارزش
کادر درمان با جان و دل کوشـیدند و ضروریسـت یک میلیـارد ریـال در محالت فقیر نشـین تبریز
هستیم .
امـام جمعـه تبریـز ضمـن تاکید بـر لـزوم حفظ مسـئولین امر نیـز در توجه به مـردم نهایت دقت توزیع شـده است.
کرامت انسـانی و شـخصیت افراد بر اولویت توجه را داشـته باشند.
دکتـر مجیـدی ضمـن اشـاره بـه فعالیت بسـیج
بـه نیازمنـدان احتمالـی موجـود در هر سـازمان در ادامـه ایـن مراسـم دکتـر میررضـا مجیـدی دانشـجویی در کارگاه تولید ماسـک و تهیه حدود
تاکیـد کردنـد و افزودنـد حرکت دانشـگاهیان در رئیـس دانشـگاه تبریـز ضمـن اعلام گزارشـی از  ۸هـزار ماسـک ،گندزدایـی محلات تبریـز در ۵
امـر کمـک بـه نیازمنـدان ارزشـمند و شایسـته رزمایـش کمـک مومنانه در دانشـگاه تبریز گفت :مرحلـه و توزیـع  ۵۰۰کیلـو برنج بیـن نیازمندان
تقدیـر اسـت و در ایـن میـان اگـر دانشـجو یـا در راسـتای لبیک بـه فرمان مقـام معظم رهبری افـزود اداره امـور دانشـجویان نیـز تهیـه و توزیـع
کارمنـدی بـا توجـه به شـرایط اگر نیـاز به کمک مبنـی بر انجـام رزمایـش کمک هـای مومنانه به  ۴۰۰بسـته مـواد غذایی پروتئینی (گوشـت قمز،
اقشـار آسـیب دیـده از ویـروس کرونـا و تعطیلی ماهـی و گوشـت مرغ) بـه ارزش چهارصد میلیون
داشـته باشـد بایـد در اولویـت قـرار بگیرد.
حجـت االسلام و المسـلمین آل هاشـم ضمـن بعضـی از کسـب و درآمدهـا ،اسـاتید ،کارکنان و ریـال بیـن نیازمنـدان را انجام داده اسـت.
تکریم نام و آوازه پرافتخار دانشـگاه تبریز در تاریخ دانشـجویان دانشـگاه تبریـز در قالـب حرکتهـای رئیـس دانشـگاه تبریـز حمایـت مالی تعـدادی از
معاصـر ایـران از تالشـهای شـبانه روزی و افتخار متعـدد فرمـان مقـام معظـم رهبـری را لبیـک دانشـجویان در همـه مقاطع تحصیلـی را از دیگر
آمیـز جامعه پزشـکی و کادر درمـان در امر مقابله گفتنـدو تـا بـه امـروز بـه همـت بسـیج کارکنان فعالیتهـای اسـاتید و کارکنـان دانشـگاه تبریـز

اجرای مرحله دوم رزمایش
«کمک مومنانه» در دانشــگاه تبریز

دانشـگاه تبریـز بـرای سـال تحصیلـی -۱۴۰۰
 ،۱۳۹۹بـه صـورت بـدون آزمـون ،در مقطـع
دکتـری تخصصـی دانشـجو مـی پذیـرد.
بـه گـزارش روابط عمومی دانشـگاه تبریز ،رئیس
گروه حمایت از اسـتعدادهای درخشـان دانشگاه
تبریـز بـا اعلام ایـن خبـر گفـت :بـر اسـاس
آئیـن نامـه پذیرش بـدون آزمـون اسـتعدادهای
درخشـان در مقطـع دکتـری تخصصـی ،مصوب
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،این دانشـگاه در
نظـر دارد معـادل بـا  ۲۰درصد ظرفیـت پذیرش
روزانـه از طریـق کنکـور دکتـری را بـه صـورت
مازاد بر ظرفیت و از طریق سـهمیه اسـتعدادهای
درخشـان ،بـا بررسـی سـوابق تحصیلـی و انجام

پذیــرش بــدون آزمون دانشــجوی مقطــع دکتری
تخصصی در دانشــگاه تبریز
مصاحبه علمی پذیرش نماید.
دکتـر حمیـد احمـدی تصریـح کـرد :پذیـرش
دانشـجو در تمامـی رشـته /گرایش هـای مقطع
دکتـری دانشـگاه تبریـز کـه در سـال تحصیلـی
 ۱۳۹۹-۱۴۰۰دارای سـهمیه پذیـرش روزانـه
از طریـق کنکـور دکتـری هسـتند ،از میـان
دانشـجویان و فـارغ التحصیلان ممتـاز مقطـع

کارشناسـی ارشـد ،بـا لحـاظ نمـودن شـرایط
منـدرج در شـیوه نامـه پذیـرش ،صـورت خواهد
گر فت .
بـه گفتـه وی ،حائزیـن شـرایط تـا  ۲۱تیـر مـاه
سـال جاری فرصـت دارند ،ضمـن مطالعه دقیق
فراخـوان و شـیوه نامـه پذیـرش از طریـق وب
سـایت رسـمی گـروه حمایـت از اسـتعدادهای

همی ــن گ ــزارش م ــی افزای ــد :در حاش ــیه ای ــن
نمایشــگاه ،ســایر فعالیــت هــای دانشــگاه تبریــز
در حـــوزه مقابلـــه بـــا کرونـــا از جملـــه کتابـــی
"کرون ــا :بین ــشه ــای اجتماع ــی -فرهنگ ــی و
روانش ــناختی" ،چن ــد ط ــرح پژوهش ــی مه ــم در
رشـــته هـــای مختلـــف علـــوم زیســـتی ،علـــوم
اجتماعـــی و روانشناســـی ،جغرافیـــا و علـــوم
ورزشـــی در زمینـــه کرونـــا در معـــرض دیـــد
بازدیدکنن ــدگان ق ــرار گرفت ــه اس ــت.
ی ــادآور م ــی ش ــود؛ در پای ــان مراس ــم افتت ــاح از
دو نف ــر از اس ــاتید دانش ــگاه تبری ــز دکت ــر عل ــی
پـــور زیـــاد ،رئیـــس مرکـــز رشـــد و نـــوآوری
دانش ــگاه و دکترکری ــم اس ــدپور ،عض ــو هیئ ــت
علمـــی دانشـــکده شـــیمی بـــه خاطـــر انجـــام
تحقیق ــات علم ــی و آزمایش ــگاهی تجلی ــل ب ــه
عم ــل آم ــد.
ی نمایـــد :تشـــکیل کمیتـــه هـــای
اضافـــه مـــ 
علم ــی مختل ــف در زمین ــه مقابل ــه ب ــا کرون ــا و
ع ــوارض آن ،حض ــور مس ــتمر و فع ــال اعض ــای
هیئـــت علمـــی دانشـــگاه تبریـــز در کمیتـــه
هـــای مختلـــف اســـتانی مقابلـــه بـــا کرونـــا و
همچنی ــن ارای ــه خدم ــات مش ــاوره روانشناس ــی
بـــه صـــورت تلفنـــی از دیگـــر فعالیـــت هـــای
علمـــی و پژوهشـــی دانشـــگاه تبریـــز بـــرای
مقابلـــه بـــا شـــیوع کرونـــا اســـت.
ایـــن نمایشـــگاه از امـــروز بـــه مـــدت دو روز
ادامـــه خواهـــد داشـــت.
برشـمرد و افـزود همچنیـن تعـداد  175نفـر از
کـودکان نیازمنـد یکـی از شهرسـتانهای اسـتان
تحت پوشـش وحمایت برخی ازاسـاتید دانشـگاه
تبریز هسـتندو بصورت مسـتمر مبلغـی از حقوق
ماهیانـه ایشـان صـرف حمایـت مالـی از ایـن
کودکان میشـود.
دکتـر مجیـدی بـا اشـاره بـه همـکاری  250نفر
از دانشـگاهیان بعنـوان حامـی مالـی افـزود در
روزهـای اخیـر نیـز پویـش مهـر دانشـگاهی بـا
مشـارکت تشـکل هـا و کانـون های دانشـجویی
و و دانشـجویان بـا اولویـت کمـک بـه خانـواده
دانشـجویان آسـیب دیده از بحران کرونا تشـکیل
شـده اسـت.
دکتر مجیـدی همچنیـن گزارشـی از فعالیتهای
آمـوزش الکترونیکـی و نحـوه ارائـه خدمـات
آموزشـی بـه دانشـجویان وفرآینـد بازگشـایی
تدریجـی دانشـگاه ارائـه نمـود.
شـایان ذکـر اسـت رزمایـش کمـک مومنانـه در
دانشـگاه تبریزدر سـه مرحلـه برنامه ریزی شـده
اسـت کـه درمجمـوع دو مرحلـه سـیصد بسـته
غذایـی به ارزش یک میلیـارد ریال توزیع میگردد
همچنین بسـته ویژه کودکان شـامل کارت هدیه
و تنقالت نیز در نظر گرفته شـده اسـت .در ضمن
مقـرر شـده اسـت مرحلـه سـوم ایـن رزمایش با
مسـاعدت دانشگاهیان شـریف در آخر ماه رمضان
صـورت پذیرد.
درخشان دانشـگاه تبریز به آدرس dotsa.tabrizu.

 ،ac.irنسـبت بـه ثبت نام و ارسـال مـدارک اقدام
نمایند.
همیـن گـزارش حاکـی اسـت :سـال گذشـته
مجموعـاً  ۳۴۹نفـر از طریـق سـهمیه پذیـرش
بـدون آزمـون اسـتعدادهای درخشـان در دوره
هـای تحصیالت تکمیلی دانشـگاه تبریز پذیرش
شـده انـد کـه از ایـن تعـداد ۳۰۸ ،نفـر در دوره
کارشناسـی ارشـد و  ۴۱نفـر در دوره دکتـری
تخصصـی مشـغول بـه تحصیـل شـده انـد.

رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تبریز:

آمادگــی دانشــگاه تبریــز
بــرای ارائــه خدمــات
آزمایشــگاهی در کمتریــن
زمــان بــه پژوهشــگران

بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز دکتـر
ابوالفضـل توتونچی رئیس آزمایشـگاه مرکزی دانشـگاه
تبریـز ضمـن اعلام آمادگی این آزمایشـگاه بـرای ارائه
خدمات آزمایشـگاهی با مدنرترین دسـتگاههای موجود
افـزود :آزمایشـگاه مرکـزی دانشـگاه تبریز بعنـوان یکی
ازمراکز مهم آزمایشـگاهی در شـمال غرب کشور و عضو
شـبکه آزمایشـگاه هـای علمـی ایران (شـاعا)می باشـد
و پژوهشـگران بـا اسـتفاده از این سـامانه نیـز میتوانند
بـا سـفارش دادن آنالیزهـای الزم ،در کوتاهتریـن زمان
ممکـن از تجهیـزات موجـود در آزمایشـگاه مرکـزی
دانشـگاه تبریـز بهره منـد گردند.
دکتـر توتونچـی بـا اشـاره بـه وجـود  9آزمایشـگاه
تخصصی با  50دسـتگاه پیشرفته در رشته های متعدد
در ایـن مرکـز افـزود :این مرکـز از مدرنتریـن و منحصر
بفردتریـن مراکـز آزمایشـگاهی اسـت ودسـتگاههای
کمیابـی در زمینـه فـن آوری نانـو از قبیـل دسـتگاه
( SEMمیکروسـکوپ الکترونی روبشی)است که بمباران
الکترونـی تصاویـر اجسـامی بـه کوچکـی  10نانومتر را
بـرای مطالعـه تهیـه مـی کنـد و دارای فیلمـان انتشـار
میدانـی ( )Field Emissionبـود .دقت تجزیه و تحلیل آن
ایـن دسـتگاه تا  5 nmبـوده و قـدرت بزرگنمایی آن تا
 500هـزار برابـر بـا اعمال ولتـاژ  kv30می باشـدو مجهز
بـه دتکتورهای مختلف بوده و قابلیت آنالیز کیفی (نوع
عناصر و فازهای تشـکیل دهنده مـاده) و کمی (مقدار و
کمیـت عناصـر) نمونه هـا را دارد.
رئیـس آزمایشـگاه مرکـزی دانشـگاه تبریز با اشـاره به
فرآینـد پذیـرش سـفارش و نوبـت گیری انجـام آنالیز
از طریـق سـامانه و تلفـن افزودنـد بـا وجودتعطیلـی
دانشـگاهها کادر آزمایشـگاه مرکـزی دانشـگاه تبریـز
توانسـتندبا رعایت پروتکل های ابالغی وزارت بهداشـت
سفارشـهای قبلی آزمایشگاهی را اتمام نمایند و آمادگی
دارنـد در سـال جهـش تولیـد و بـا توجـه بـه شـرایط
پیـش آمـده ناشـی از شـیوع کرونـا ،در راسـتای رفـع
مشـکالت پژوهشگران ،اسـاتید و دانشجویان تحصیالت
تکمیلی کلیه امور آزمایشـگاهی را در اسـرع وقت  ،دقت
بـاال و هزینه متعـارف انجـام دهد.

توزیع  ۱۰۰۰بسته معیشتی
کمکهای مومنانه بنیاد احسان
و جامعه اسالمی دانشجویان
دانشگاه تبریز میان نیازمندان
همزمـــان بـــا شـــبهای قـــدر توزیـــع  1000بســـته
معیشـــتی کمکهـــای مومنانـــه بنیـــاد احســـان و
جامعـــه اســـامی دانشـــجویان دانشـــگاه تبریـــز میـــان
نیازمنـــدان و آســـیب دیـــدگان از بحـــران کرونـــا در
اســـتان آذربایجـــان شـــرقی آغـــاز شـــد.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز ،حج ــت
محم ــدی دبی ــر جامع ــه اس ــامی دانش ــجویان دانش ــگاه
تبریـــز در ایـــن ارتبـــاط گفـــت :همزمـــان بـــا آغـــاز
شـــبهای قـــدر 1000بســـته معیشـــتی در راســـتای
رزمایـــش مواســـات و کمکهـــای مومنانـــه از ســـوی
بنیـــاد احســـان و بـــا همـــکاری جامعـــه اســـامی
دانشــجویان دانشــگاه تبریــز میــان نیازمنــدان و آســیب
دیــدگان از بحــران کرونــا در اســتان و در ایــن میــان در
بیـــن خانـــواده دانشـــجویان و کارکنـــان آســـیبدیده از
ویـــروس کرونـــا آغـــاز شـــد.
بـــه گفتـــه وی ارزش هـــر بســـته حـــدود  300هـــزار
تومـــان اســـت و در شهرســـتانهای اســـتان توزیـــع
مـــی شـــود.
یـــادآور مـــی شـــود :پیـــش از ایـــن نیـــز در راســـتای
عمـــل بـــه منویـــات رهبـــر معظـــم انقـــاب مبنیبـــر
بهوجـــود آمـــدن رزمایشـــی بـــرای کمـــک همدالنـــه
بـــه نیازمنـــدان و افـــرادی کـــه در اثـــر شـــیوع کرونـــا
دچـــار مشـــکالت اقتصـــادی و معیشـــتی شـــدهاند
ب ــه هم ــت بس ــیج کارکن ــان ش ــهدای دانش ــگاه تبری ــز
قـــرارگاه مواســـات در بســـیج کارکنـــان تشـــکیل و
مرحلـــه اول ایـــن کمکهـــا بـــا مشـــارکت همـــکاران
خیـــر دانشـــگاهی در قالـــب طـــرح پویـــش مهربانـــی
ب ــرای حمای ــت از اقش ــار مح ــروم جمــعآوری و توزی ــع
شـــده بـــود.

افزایــش میــزان اعتبــار
بــرای
دانشــگاهها
پرداخــت وام شــهریه و
تحصیــل

در راســـتای حمایـــت صنـــدوق رفـــاه دانشـــجویان از
دانشـــجویان در دوران کرونـــا میـــزان اعتبـــار وامهـــای
ش ــهریه و تحصیل ــی دانش ــگاهها افزای ــش یافت ــه اس ــت.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه تبریـــز بـــر
اســـاس بخشـــنامه صنـــدوق رفـــاه دانشـــجویان بـــرای
رعایـــت حـــال دانشـــجویان بـــا توجـــه بـــه شـــرایط
اقتص ــادی  -اجتماع ــی ناش ــی از کرون ــا می ــزان اعتب ــار
دانش ــگاهها ب ــرای اعط ــای وام ش ــهریه ب ــه می ــزان ص ــد
درصــد و میــزان اعتبــار دانشــگاهها بــرای وام تحصیلــی
بـــه میـــزان پنجـــاه درصـــد افزایـــش یافتـــه اســـت.
همیـــن گـــزارش مـــی افزایـــد :مهلـــت ثبـــت نـــام وام
تحصیل ــی ب ــرای نیمس ــال دوم پانزده ــم اس ــفند س ــال
گذشـــته بـــود کـــه بـــرای رعایـــت حـــال دانشـــجویان،
مهل ــت ثب ــت ن ــام متقاضی ــان تمدی ــد ش ــده اس ــت و
دانشـــجویان مـــی تواننـــد نســـبت بـــه ثبـــت نـــام در
ســـامانه در موعـــد مقـــرر اقـــدام نماینـــد.

• خبرنامه داخلی  /سال دوم /شماره بیستم و یکم•
وزیر علوم در نامهای به روسای دانشگاهها به مناسبت
تبریک روز معلم و استاد:

اعضای هیأت علمی با توجه
به مسئولیت حرفهای و
اجتماعی خود رافع مشکالت
و پیشرفت کشور باشند
وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در نامـهای خطــاب
بــه روســای دانشــگاهها و مؤسســات پژوهشــی،
دوازدهــم اردیبهشــت ،روز معلــم و اســتاد را بــه
تمامــی اســتادان و اعضــای هیــأت علمــی کشــور
صمیمانــه تبریــک گفــت و از تمامــی آنهــا دعــوت
کــرد ،بــا توجــه بــه مســئولیت حرفـهای و اجتماعــی
خــود در عرصــه دانشــگاه مشــارکت فعاالنــه و
روزافزونــی در طــرح ایدههــای نوآورانــه و تولیــد
محصــوالت دانشبنیــان و فناوریهــای نــو داشــته
و رافــع مشــکالت و پیشــرفت کشــور باشــند.
اعضــای هیئــت علمــی بــا توجــه بــه مســئولیت
حرفــهای و اجتماعــی خــود رافــع مشــکالت و
پیشــرفت کشــور باشــند
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت علــوم،
متــن نامــه دکتــر غالمــی بــه شــرح زیــر اســت:
ســالروز شــهادت اســتاد شــهید مرتضــی مطهــری،
اندیشــمند و متفکــر توانــای کشــورمان ،بــه درســتی
روز معلــم و اســتاد نامگــذاری شــده و فرصتــی
اســت تــا ضمــن ارج نهــادن بــه مقــام و جایــگاه
اندیشــه و عالــم صمیمانهتریــن مراتــب سپاســگزاری
و قدردانــی خــود را از جامعــه علمــی کشــور کــه
عهــدهدار امــر آمــوزش و پژوهــش در مجامــع علمــی
کشــور هســتند ابــراز کنــم.
ضمــن عــرض تبریــک روز اســتاد بــه جنابعالــی
و یکایــک اعضــای محتــرم هیــأت علمــی کــه
نقــش بیبدیلــی در ارتقــای علــم و توســعه کشــور
دارنــد ،از همــکاران گرامــی دعــوت میکنــم بــا
توجــه بــه مســئولیت حرفــهای و اجتماعــی خــود
در عرصــه دانشــگاه مشــارکت فعاالنــه و روزافزونــی
در طــرح ایدههــای نوآورانــه و تولیــد محصــوالت
دانشبنیــان و فناوریهــای نــو داشــته و رافــع
مشــکالت و پیشــرفت کشــور باشــند.
امیــدوارم جامعــه علمــی کشــور همچنانکــه تــا بــه
حــال در گــذر از روزهــای ســخت بــه شایســتگی
نقشآفرینــی کــرده ،در ایــن برهــه هــم بــا اتــکال
بــه قــدرت الهــی و تــاش و ســعی عالمانــه و مجدانــه
خــود افقهــای تــازهای را بــه روی میهــن عزیزمــان
بگشــاید و اعتمادســاز و امیدآفریــن باشــد.
حمیــت همــه همــکاران عزیــز را ارج
مجــددا ً ّ
همــت و ّ
مینهــم و از خداونــد بــزرگ ســامتی و دوام توفیــق
آنــان را مســئلت دارم.

کمک مومنانه در قالب
توزیع بسته های معیشتی در
دانشگاهتبریزصورتگرفت
در راســتای عمــل بــه منویــات رهبــر معظــم انقــاب
مبنــی بــر بوجــود آمــدن رزمایشــی بــرای کمــک
همدالنــه بــه نیازمنــدان و افــرادی کــه دراثــر شــیوع
کرونــا دچــار مشــکالت اقتصــادی و معیشــتی شــدهاند،
بــه همــت بســیج کارکنــان شــهدای دانشــگاه تبریــز
قــرارگاه مواســات در بســیج کارکنــان تشــکیل و مرحلــه
اول ایــن کمــک هــا بــا مشــارکت همــکاران خیــر
دانشــگاهی در قالــب طــرح پویــش مهربانــی بــرای
حمایــت از اقشــار محــروم جمــع آوری و توزیــع شــد.
دکتــر یونــس برزگــر ،در آییــن توزیع مرحلــه اول کمک
هــای اهدایــی و بســته حمایتــی بــرای خانــواده هــای
نیازمنــد و آســیب دیــدگان از کرونــا کــه در مســجد
دانشــگاه تبریــز برگــزار شــد ،افــزود :مجمــوع کمــک
هــای اهدایــی توســط همــکاران دانشــگاه بــه مبلــغ
ســیصد و پنجــاه میلیــون ریــال شــدکه صــرف تهیــه
بســت ه اهدائــی شــامل اقالمــی چــون برنــج ایرانــی،
روغــن،رب گوجــه فرنگــی ،ماکارونــی ،حبوبــات ،قنــد،
پنیــر ،آبلیمــو ،خرمــا و اقــام بهداشــتی بــه ارزشــپنج
میلیــون ریــال بــرای هــر خانــوار نیازمنــد تهیــه گردیــد.
وی گفــت :خوشــبختانه بانــک اطالعاتــی گروههــای
هــدف از نیازمنــدان و خانــواده هــای کــم بضاعــت بــا
معرفــی همــکاران دانشــگاه تبریــز ایجــاد شــد و ســپس
بــا همــکاری اعضای قــرارگاه مســاوات و همدلــی خیران،
اقــدام بــه تامیــن و توزیــع بســته هــای حمایتــی و اقالم
مــورد نیــاز شــد کــه الزم مــی دانــم از ایــن همــکاران
عزیــز نیــز تشــکر و قدردانــی نمایــم.
برزگراضافــه نمــود :در اجــرای مرحلــه اول ایــن طــرح
عــاوه برارســال بســته هــا ،نیازمندیهــای دیگــری از
خانــواده هــا هــم احصــاء شــد کــه بــه حــول و قــوه الهی
در اجــرای مرحلــه دوم طــرح کــه در آســتانه میــاد
بــا ســعادت امــام حســن مجتبــی (ع) و بــا همیــاری
گســترده تــر جامعــه دانشــگاهی اســت ملحــوظ خواهد
شــد.
مســئول بســیج کارکنــان گفــت :همــکاران نیکــوکار
مــی تواننــد بــرای مشــارکت در طــرح همدلــی مومنانــه
کمــک هــای نقــدی خــود را بــه شــماره حســاب بســیج
کارکنــان واریــز و همچنیــن کمــک های غیرنقــدی را به
دفتــر بســیج کارکنــان تحویــل دهنــد تــا بــرای مراحــل
بعــدی رزمایــش مومنانــه میــان نیازمنــدان توزیع شــود.
ایشــان بــا بیــان اینکــه رزمایــش کمــک و همدلــی
مومنانــه از افتخــارات دیــن مبیــن اســام و نظــام
جمهــوری اســامی اســت کــه مومنیــن روزه دارهمزمان
بــا انجــام فرائــض عبــادی ،از حــال ســایر مومنــان و
نیازمنــدان هــم غافــل نیســتند از عمــوم همــکاران
دانشــگاه دعــوت نمــود در ایــن پویــش مهربانــی
مشــارکت فعالــی داشــته باشــند.
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بیانیه بیست و هفتمین اجالس رؤسای
دانشگاههای بزرگ کشور

اعضـای بیسـت و هفتمیـن اجلاس رؤسـای
دانشـگاههای بـزرگ کشـور ،در خصـوص شـیوع
بیمـاری کرونـا و شـرایط ایجـاد شـده در کشـور
بیانیـهای صـادر کردنـد.
به گزارش روابط عمومی دانشـگاه تبریز ،بیسـت
و هفتمیـن اجلاس رؤسـای دانشـگاههای بزرگ
کشـور بـا حضـور سـیزده رئیـس دانشـگاه عضو
و معاونـان آموزشـی و دانشـجویی وزارت علـوم،
تحقیقـات و فنـاوری بهصورت ویدئـو کنفرانس و
مـدرس برگزار شـد.
بـه میزبانـی دانشـگاه تربیت ّ
حاضـران در ایـن اجلاس ،ضمـن ابـراز تأسـف از
شـرایطی کـه بـر اثر شـیوع ویـروس کرونـا برای
کشـور و دنیـا پیـش آمـده و بـا اعلام همـدردی
بـا خانوادههـای قربانیـان ایـن ویـروس بهویـژه
اسـتادان ،کارمنـدان و دانشـجویان فقیـد و اعالم
سپاسـگزاری از کادر درمانی ،بهداشـتی ،خدماتی
و پشـتیبانی و تمامی مسئوالنی که برای مدیریت
ایـن بحـران در تلاش هسـتند ،بـر مـوارد ذیـل
تأکیـد کردند:
 -1دانشـگاهها افـزون بـر انجـام وظایـف و
برنامههـای آموزشـی و پژوهشـی مرسـوم سـعی
کردهانـد تـوان علمـی ،کارشناسـی و تجهیزاتـی
خـود را در خدمـت مقابلـه با شـرایط پیـش آمده
ناشـی از شـیوع این ویـروس قرار دهنـد و بدیهی
اسـت همچنـان آمادگـی کامـل خـود را بـرای
پشـتیبانی علمـی ،فنـاوری و فکـری از دولـت و
سـتاد ملـی مبارزه بـا کرونا اعلام میدارنـد .امید
اسـت بـا مدیریـت یکپارچـه و راهبـردی ،دانش،
تجربیـات ،دسـتاوردها و تواناییهـای فناورانـه
دانشـگاهها بـه همـراه پارکهـای علـم و فناوری
بیـش از گذشـته بـرای غلبه بـر این بحـران مورد
بهرهبـرداری قـرار گیـرد.
 -2از آنجـا کـه حفـظ سلامتی و ایمنـی
دانشـجویان ،اسـتادان و کارمنـدان دانشـگاه از
دهمیـن نشسـت معاونـان و مدیـران بینالملـل
دانشـگاهها و مراکـز آموزش عالی کشـور ،با هدف
توسـعه همـکاری های بیـن المللی در پسـاکرونا،
بـا حضـور دکتـر منصـور غالمـی ،وزیـر علـوم،
تحقیقـات و فنـاوری ،روسـای برخی دانشـگاهها،
سـفرای تعدادی از کشـورهای خارجی ،مسئوالن
وزارت علـوم و معاونـان بینالملـل مراکـز آموزش
عالـی به صـورت ویئـو کنفرانـس برگزارگردید.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز در
ایـن نشسـت دکتـر منصـور غالمـی وزیـر علوم،
تحقیقـات و فنـاوری عملکـرد مجموعـه آموزش
عالـی اعـم از دانشـگاهها و پارکهـای فنـاوری را
در عرصـه همکاریهـای علمی بین المللی بسـیار
چشـمگیر و روبه توسـعه توصیـف نمـود و افزود:
هرچنـد به دلیـل کرونا این فعالیتها با مشـکالتی
مواجـه شـده اسـت امـا امیدواریـم بعـد از کرونـا
باشـتاب بیشـتر تـداوم یابد.
دکتـر غالمی توسـعه ارتباطـات بین المللـی را از
راهبردهـای اصلـی وزارت عتف برشـمرد و گفت:
کسـانی میتوانند در دوران پسـا کرونا موفق شوند
کـه رویکردهـای جدیـد و متناسـب با شـراط در
پیـش بگیرند و لـذا ضروری اسـت مراکز علمی و
پژوهشـی کشور با اسـتفاده از پتانسیلهای موجود
و تبـادل تجربیـات ضمـن بکارگیـری روشـهای
جدیـد و رویکردهای نوین ،عملکردخود در عرصه
تبادالت علمی و پژوهشـی با سـایر کشـورها را در
دوران کرونا و پسـا کرونا گسـترش و بهبود دهند.
ق بـودن و
وزیـر علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری دقیـ 
شـفافیت را از مقتضیـات ارتباطات بین المللی در
شـرایط کنونی دانست وخواستار توجه دانشگاهها
بـه تجربیـات سـایر کشـور هـا ،هـم افزایـی و
اشـتراک گذاری تجربیـات داخلی ،تکمیل فرآیند
هـای مبتنی بـر فنـاوری اطالعـات گردید.
دکترغالمـی بـا بیـان اینکـه گسـترش ارتباطات
علمی و فرهنگی با دانشـگاههای جهـان در آینده
بعنوان سـرمایه برای دانشـگاهها محسوب خواهد

همزمــان بــا شــنبه  ۲۷اردیبهشـتماه  ۱۳۹۹روز
ارتباطــات و روابــط عمومی ،وزیــر علوم تحقیقات
و فنــاوری طــی نشســت مجــازی بــا مدیــران
روابــط عمومــی دانشــگاهها ،پژوهشــگاهها،
پارکهــای علــم و فنــاوری و مراکــز آمــوزش
عالــی کشــوربه گفتگــو پرداخــت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز
درایــن نشســت مجــازی کــه بــه میزبانــی اداره
کل روابــط عمومــی وزارت علــوم و بــا محوریــت
بررســی فعالیتهــای انجــام شــده در حــوزه
مقابلــه بــا بیمــای کرونــا از ســوی وزارت عتــف
ومراکــز تحــت پوشــش برگزارشــد دکتــر غالمی
وزیــر علــوم و تحقیقــات و فناوری ضمــن تبریک
روز ارتباطــات و روابــط عمومــی بــر نقــش مهم و
ســازنده روابــط عمومــی دانشــگاهها در مدیریــت
بحــران کرونــا واطــاع رســانی تصمیمــات
دانشــگاهها بــه مخاطبیــن تقدیــر نمــود
وزیــر علــوم انعــکاس اخبارموفقیــت دانشــگاهها
بــه جامعــه را عامــل دلگرمــی مــردم بــه علــم
و دانشــگاه و موجــب افزایــش روحیــه همدلــی
دانســت و از فعالیتهــای صــورت گرفتــه در ایــن
زمینــه تقدیــر نمودوافــزود دانشــگاهها و مراکــز
پژوهشــی دســتاوردهای خــوب و مناســبی در
زمینــه پیشــرفت و شــکوفایی علمــی کشــور
مخصوصــاً در مقابلــه بــا کرونــا داشــتهاند کــه
ضــروری اســت ایــن پیشــرفتها بــه بهتریــن نحو
اطالعرســانی شــود وبــا انعــکاس عملکــرد مبتنی
بــر یافتههــای علمــی و اســتفاده از فناوریهــای
جدیــد دانشــگاهها بتواننــد دســتیابی بــه جهش
تولیــدرا محقــق ســازند.

هـر چیـزی اولـی اسـت ،دانشـگاهها همچنـان
تمـام تلاش خـود را بـه کار خواهنـد بسـت تـا
بـا همفکـری و همگرایـی ،برنامههـای آموزشـی
خـود را در نیمسـال جـاری بـا رعایـت مقـررات
و آئیننامههـای آموزشـی ،پژوهشـی و اداری و
کمیـت و کیفیـت و بـا لحـاظ مصوبات
بـا حفـظ ّ
و ابالغیههـای سـتاد ملـی مبـارزه بـا کرونـا از
طریـق آمـوزش مجـازی و غیر حضوری بـه انجام
برسـانند .در همیـن جهت اعلام مینمائیم که از
زمـان بـروز این مشـکل دانشـگاهها با اسـتفاده از
توانمندیهـا و ظرفیتهـای خود در سـریعترین
زمـان ممکـن برنامههـا و زیرسـاختهای الزم
را بـرای تـداوم آمـوزش از طریـق سـامانههای
الکترونیکـی فراهـم سـاخته و بیدرنگ بـه انجام
وظایـف و مسـئولیتهای خـود و دسـتیابی بـه
کیفیتهای مورد نظر مشـغول هسـتند .از اینرو
وظیفـه خود میدانیـم تا از یکایک دانشـگاهیانی
کـه مـا را در انجـام ایـن مهـم یـاری دادهانـد،

سپاسـگزاری نمائیـم.
 -3دانشـگاهها تلاش خواهنـد کرد تا بـا توجه به
ابالغیههـای سـتاد ملی مبـارزه با کرونـا برنامهای
بـرای تکمیـل دروس عملی با اسـتفاده از فرصت
پیـشرو ارائـه کـرده و پیـش از آغـاز
تابسـتان
ِ
نیمسـال اول سـال تحصیلـی آینـده ایـن دروس
را تکمیـل و شـرایط را بـرای آغاز سـال تحصیلی
مقـرر فراهم سـازند.
جدیـد در موعـد ّ
 -4معاونـان آموزشـی دانشـگاههای عضـو بـا
هماهنگـی معاونت محتـرم آمـوزش وزارت عتف
امتحانـات پایـان تـرم را بـا اسـتفاده از روشهـا،
سـامانهها و ابزارهـای ممکـن قبـل از آغـاز
سـال تحصیلـی جدیـد برنامهریـزی و اجرایـی
خواهنـد کـرد .در همیـن جهـت ضـرورت دارد تا
آئیننامههـای مربوط و مقررات موجود متناسـب
با شـرایط کنونی بهویـژه در مورد شـیوه برگزاری
امتحانـات و نمرهدهی پس از بررسـی دقیق مورد
بازبینـی قـرار گیرند.

 -5در شـرایط کنونـی حضـور دانشـجویان در
خوابگاههـا و سـالنهای غذاخـوری و هـر گونـه
تجمـع آنـان در مکانهـای عمومـی دانشـگاه،
ممکـن اسـت سلامتی آنـان را در معـرض خطر
قـرار دهـد ،بـا ایـن همـه در صورتـی کـه سـتاد
ملـی مبـارزه بـا کرونـا اجـازه حضور دانشـجویان
را در دانشـگاهها صادر نماید ،معاونان دانشـجویی
برنامـهای بـرای حضـور و اسـکان آنـان بر اسـاس
پروتکلهـای سـتاد یادشـده و بـا اولویـت حفـظ
سلامتی دانشـجویان در خوابگاههـا و تأمین غذا
تهیـه و اعلام خواهنـد کرد.
 -6ضمـن تشـکر از اقدامـات بـه موقـع و مدبرانه
وزارت عتـف در مدیریـت شـرایط پیشآمـده
و اقدامـات الزم بـرای بـه حداقـل رسـاندن
هزینههـای اینترنـت دانشـجویان بـرای اسـتفاده
از برنامههـای آمـوزش الکترونیکـی دانشـگاهها
بـا مسـاعدت وزارت محتـرم ارتباطـات و فناوری
اطالعـات ،انتظار دارد همه دسـتگاههای ذیربط از
دسـتاوردهای موفق دانشـگاهها در عرصه آموزش
غیرحضوری پشـتیبانی نمـوده و در جهت تأمین
منابع و توسـعه و تجهیز زیرسـاختهای الزم آنان
را بیـش از پیـش مـورد حمایـت قـرار دهد.
 -7معاونـان دانشـجویی همچون گذشـته ضمن
تعامـل سـازنده بـا نماینـدگان دانشـجویان و
شـوراهای صنفـی ،گفتوگـو بـا آنـان را بـرای
بهرهگیـری از نظـرات و دیدگاههـای آنها با رعایت
عـدم دخالت در امور آموزشـی و اجرایی و وظایف
ذاتـی دانشـگاهها دنبـال خواهنـد نمود.
فعال در برنامه اراسـموس پالس (همکاری علمی
ایران-ترکیـه – اتریـش) ،اخـذ گرنـت بین المللی
اجـرای بیـش از  50پـروژه بیـن المللـی توسـط
اعضـای هیئت علمی دانشـگاه تبریز ،و گسـترش
همـکاری با دانشـگاههای کشـور آلمان ،فرانسـه،
اسـترالیا ،پذیـرش بیـش از  320نفـر دانشـجوی
خارجـی و ...را از دیگـر اقدامات دانشـگاه تبریز در
ایـن عرصه برشـمرد.
دکتـر مجیـدی ضمـن ارائـه پیشـنهاد تفویـض
اختیـار بیشـتر به دانشـگاههای بزرگ بـه منظور
گسترش مشارکت با دانشـگاههای خارجی افزود:

دهمیــن نشســت معاونــان و مدیــران
بینالملــل دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش
عالــی کشــور بــه صــورت ویدئو-کنفرانس
برگزارشــد
شـد خواسـتار بازنگری در رویکردهـا و عملکردها
و واقـع بینانه نمودن امور و تشـویق اسـاتید برای
حفظ و گسـترش ارتباطات علمـی جهت افزایش
تعداد دانشـجویان خارجی در کشـور شد.
در ادامـه ایـن نشسـت ،دکتـر مجیـدی ،رئیـس
دانشـگاه تبریـز و تعدادی از روسـای دانشـگاهها
و پارکهـای علـم و فنـاوری کشـور بـه عنـوان
سـخنران منتخـب بـه ارائـه گـزارش فعالیتهـای
حـوزه همـکاری علمی بیـن المللی ،ارائـه نظرات
و پیشـنهادات پرداختنـد.
دکتـر مجیـدی بـا اشـاره بـه اهـم فعالیتهـای

دانشـگاه تبریز در حـوزه همکاریهای علمی و بین
المللی افزود :دانشـگاه تبریز بعنـوان دبیر کارگروه
همکاریهـای علمی ایـران و ترکیه گامهای مهمی
در زمینـه عملیاتـی سـازی تفاهـم نامـه منعقده
مابین وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با سـازمان
علـم و فنـاوری ترکیه (توبیتاک) برداشـته وبعد از
دریافـت و داوری طرحهـای تحقیقاتـی تعداد 22
طـرح نهایی منتخب را جهت طـی مراحل بعدی
اعالم نموده اسـت.
دکتـر مجیـدی برپایـی دوره هـای مشـترک
آموزشـی با دانشگاه سـالزبورگ اتریش ،مشارکت

با حضور دکتر منصور غالمی؛

نشســت مجــازی مدیــران روابــط عمومــی
دانشــگاهها ،پژوهشــگاهها ،پارکهــای
علــم و فنــاوری و مراکــز آمــوزش عالــی
ـوربرگزار شــد
کشـ
دکتــر غالمــی در بخــش دیگــری از ســخنان
خــود بــه تبییــن انتظــارات وزارت عتــف از روابط
عمومــی دانشــگاهها بــر اســاس شــرایط خــاص
ســال پرداخــت و افــزود« :امــروز روابــط عمومــی،
وجــود و اثرگــذاری یــک ســازمان را در جامعــه

اعــام میکنــد» لــذا اطــاع رســانی شــفاف،
صحیــح و بموقــع عامــل تحکیــم ارتبــاط اعضای
ســازمان بــا روابــط عمومــی شــده و مانــع شــایعه
پراکنــی مــی گــردد.
وزیــر علــوم همچنیــن ضمــن تجلیــل از برگزاری

ایـن امـر موجـب تسـهیل امـور و تحقـق اهداف
وزارت عتـف در زمینـه گسـترش همکاریهـای
علمـی و بیـن المللـی میشـود.
رئیس دانشـگاه تبریز همچنین خواسـتار مذاکره
در سـطح وزرای دو کشـور ایـران وترکیـه در
خصوص توسـعه برنامه همکاری علمی و تاسیس
شـعب مشـترک دانشـگاهی در دو کشـور گردید.
شـایان ذکـر اسـت در ادامـه نشسـت برخـی از
روسای دانشـگاهها و تعدادی از سفرای کشورهای
خارجـی مقیم تهران در خصـوص نحوه همکاری
و تعاملات علمـی بینالمللـی در شـرایط کنونی
و پسـاکرونابه سـخنرانی پرداختنـد همچنیـن از
منتخبـان فعـال در حـوزه تعاملات علمـی بین
المللـی تقدیر بعمـل آمد.

کارگاههــای آموزشــی بــرای کارکنــان روابــط
عمومــی بــر تــدام برگــزاری ایــن دوره هــا
تاکیــد نمــود و افــزود :ضــروری اســت بــا توجــه
بــه گســترش فناوریهــای نویــن روابــط عمومــی
دانشــگاهها ضمــن پرهیــز از عملکــرد جزیــره ای
بــه اشــتراک گــذاری تجربیــات بــا هــم پرداختــه
واز ظرفیتهــای موجــود بــرای پیشــرفت اســتفاده
نماینــد و دانشــگاهها نیــز شــرایط مســاعد الزم را
فراهــم نماینــد
در ادامــه ایــن نشســت دکتــر علیرضــا عبداللهی
نــژاد گزارشــی از فعالیــت هــای انجــام شــده
و برنامــه هــای پیــش روی اداره کل روابــط
عمومــی وزارت علــوم و دانشــگاه هــا و موسســات
آمــوزش عالــی کشــور توســط ارائــه داد و ســپس
نماینــدگان منتخــب روابــط عمومــی دانشــگاهها
و مراکــز آموزشــی و پژوهشــی کشــور نیــز نقطــه
نظــرات و دیدگاههــای خــود را بیــان نمودنــد.
بــر پایــه همیــن گــزارش ،در ایــن نشســت
ویدئوکنفرانســی محســن بابــازاده مدیــر روابــط
عمومــی دانشــگاه تبریــز ضمــن تبریــک روز
ارتباطــات و روابــط عمومــی بــه نقــش و جایــگاه
روابــط عمومــی در شــرایط بحرانــی پرداخــت.
مدیــر روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز ضمــن
اشــاره اجمالــی بــه دســتاوردهای دانشــگاه تبریز
در زمینــه کرونــا ،از تعامــل رئیــس دانشــگاه بــا
واحــد روابــط عمومــی تقدیرنمــود.
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جلســه کمیتــه علــم و
فنــاوری ســتاد اســتانی
مدیریــت بیمــاری کرونــا
بــه میزبانــی دانشــگاه تبریز
برگــزار گردیــد
پنجمیــن جلســه کمیتــه علــم و فنــاوری ســتاد اســتانی
مدیریــت بیمــاری کرونــا بــا حضوردکتر مجیــدی رئیس
دانشــگاه تبریــز ،دکتــر حســن ولیــزاده رئیــس کمیتــه
علــم و فنــاوری ســتاد اســتانی و دکتــر واعظــی هیــر
رئیــس پــارک علم و فنــاوری اســتان و نماینــدگان بیش
از  15دانشــگاه و وموسســه پژوهشــی اســتان و تعدادی از
شــرکتهای دانــش بنیــان دارای اختــراع در عرصــه مقابله
بــا کرونــا در تــاالر عالمــه جعفری دانشــگاه تبریــز برگزار
شــد.
دکتــر مجیــدی رئیس دانشــگاه تبریــز در ابتدای جلســه
ضمــن تقدیــر از فعالیتهــای علمــی و فناورانه دانشــگاهها
درعرصــه مقابلــه بــا کرونــا گفــت :کرونــا بــا وجــود رنجها
و تهدیدهایــی کــه متوجــه جامعــه نمــود فرصتهایــی نیز
بــرای دانشــگاهها در عرصــه آموزشــی و فنــاوری فراهــم
آورد و دانشــگاهها بمــوازات ادامــه روند آموزشــی بصورت
الکترونیکــی و مجازی توانســتند در راســتای مســئولیت
پذیــری اجتماعــی خــود در زمینــه محصــوالت دانــش
بنیــان بــا کیفیــت مطلــوب و قیمــت پایین پیشــرفتهای
شــایان توجــه نمایند.
دکتــر مجیــدی گســترش ابداعــات و محصــوالت دانــش
بنیــان در عرصــه مقابلــه بــا کرونــا را عامــل تغییــر
نگــرش جامعــه بــه دانشــگاه و تثبیــت اعتمــاد عمومــی
مــردم نســبت بــه علــم دانســت و افــزود دانشــگاهها بــا
پیشــرفتهای علمــی و فناوری خود توانســتند مســئولیت
پذیــری خــود را بــه جامعــه عرضــه نمــوده و بعنــوان
نقطــه امیــد و برقــرار کننــده امنیــت روحــی و اجتماعی
قــرار بگیرنــد.
در ادامــه جلســه ،دکتــر حســن ولیــزاده رئیــس کمیتــه
علــم و فنــاوری ســتاد اســتانی و رئیــس دانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجــان ضمــن تقدیــر از میزبانــی دانشــگاه
تبریــز بــر توانمنــدی بــاالی مراکــز رشــد و فنــاوری در
حــل مشــکالت جامعــه تاکیــد کــرد.
ولیــزاده بحــران از کرونــا بعنــوان نقطــه عطــف بــرای
تغییر و پیشــرفت در برخی کشــورها از جمله کشــورمان
یــاد کــرد و خاطرنشــان شــد :رویکــرد جامعــه به ســمت
دانشــگاهها و مراکــز علمــی در ایــن بحــران مثبــت شــد
و دانشــگاهها نیــز توانســتند بــا عملکــرد عالــی در عرصه
ابداعــات دانــش بنیــان بــه اعتمــاد جامعــه ارج دهنــد.
دکتــر ولیــزاده خواســتار مدیریــت بهینــه و متمرکــز
توانمندیهــای موجــود در عرصــه محصــوالت دانــش
بنیــان گردیــد و از مراجــع قانونــی و ســازمانهای مرتبــط
بــا ارائــه مجوزبــه تولیــد محصــوالت مرتبــط در عرصــه
مقابلــه بــا کرونــا و باالخص ســازمان غــذا و دارو خواســت
ضمــن تســریع بررســی امــور و شــفاف ســازی دالیــل
پذیــرش یــا رد نمــودن طرحهــا ،ایــن کمیتــه و ســایر
مراجــع را یــاری دهنــد.
دکتــر عبدالرضــا واعظــی ،رئیــس پــارک علــم و فنــاوری
اســتان آذربایجانشــرقی ضمــن اعــام فعالیــت 800
شــرکت فنــاور در اســتان گفــت :از ایــن شــرکتها تعــداد
 158شــرکت مجــوز دانــش بنیــان دارنــد و خوشــبختانه
تعــدادی از آنهــاردر عرصــه مقابلــه بــا کرونــا فعالیتهــای
مطلوبــی در ســطح کشــور و اســتان انجــام داده انــد.
دکتــر واعظــی با اشــاره به جلســه اخیــر ریاســت محترم
جمهــوری بــا روســای دانشــگاهها و پارکهــای علــم و
فنــاوری افــزود پیــرو ایــن جلســه ســازمان مدیریــت و
برنامــه ریــزی بــا وزارت علــوم وارد مذاکراتــی شــده انــد
تــا بخشــی از اعتبــارات یــک میلیــارد یورویــی اختصاص
یافتــه بــرای مبــارزه بــا کرونــا بــه مراکــز دانشــگاهی و
فنــاوری و شــرکتهای فنــاور کــه در زمینــه مقابلــه بــا
کرونــا فعالیــت دارنــد اختصــاص یابــد.
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان همچنیــن از
اختصــاص تســهیالت بــه شــرکتهای فنــاور اســتان کــه
کســب و کار آنهــا از کرونــا آســیب دیــده انــد خبــر داد و
افــزود :ایــن تســهیالت از طریــق پــارک علــم و فنــاوری
و بــا عاملیــت مالــی صنــدوق پژوهــش و فنــاوری ارس
پرداخــت خواهــد شــد .ســقف ایــن تســهیالت بــرای
هــر شــرکت چهــار میلیــارد ریــال بــا بهــره  ۹درصــد و
دوره تنفــس شــش ماهــه اســت کــه از طــرف صنــدوق
نــوآوری و شــکوفایی اختصــاص یافتــه اســت.
در ادامــه نشســت تعــدادی از شــرکتهای دانــش بنیــان
مســتقر در دانشــگاههای اســتان ضمــن ارائــه گــزارش
اجمالــی از اختــراع یــا طــرح مرتبــط در مقابلــه کرونــا
و مزایــای آن ،درخواســتهای خــود در زمینــه اخــذ
تســهیالت مالــی و یــا اخــذ مجوزهــای قانونــی تجــاری
ســازی را بــه اطــاع اعضــای کمیته رســاندند و مقررشــد
کمیتــه درخواســتهای شــرکتهارا جهــت تســریع در امور
بــه مراجــع قانونــی ذیصــاح ارجــاع دهــد.
شــایان ذکــر اســت کمیته علــم و فناوری ســتاد اســتانی
مدیریــت بیمــاری کرونــا در اســتانداری آذربایجانشــرقی
تشــکیل شــده و بیــش ز  15دانشــگاه و پژوهشــگاه و
پــارک علــم و فنــاوری عضو ایــن کمیته میباشــد و مراکز
علمــی و پژوهشــی دســتاوردهای پژوهشــی و فنــاوری
خــود در زمینــه مقابلــه بــا کرونــا را جهت بررســی و طی
مراحــل اخــذ مجــوز بــه ایــن کمیتــه ارائــه میدهنــد.
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انعقاد بزرگترین قرارداد پژوهشی دانشگاه تبریز
دانشـگاه تبریـز آلودگـی نفتـی يكـی از چشـمه هـای كارسـتی اسـتان
چهارمحـال و بختيـاری را مطالعـه و پاكسـازی مـی کنـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریز،تعییـن منشـأ و گسـترش
آلودگـی ،پیشبینـی حرکت تـوده آلودگی و نیز طراحـی و اجرای عملیات
پاکسـازی در ایـن منطقـه از اهداف این طرح تحقیقاتی اسـت کـه قرارداد
اجـرای آن بیـن معـاون پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه تبریـز و مدیرعامـل
شـرکت خطـوط لولـه و مخابـرات نفـت ایـران در تهران منعقد شـد.

تولیدمحلولضدعفونی
کننده بسیار قوی با فناوری
نانو توسط پژوهشگران
دانشگاهتبریز
پژوهشـگران دانشـگاه تبریز مسـتقر در یکی از شـرکت
هـای دانـش بنیـان اسـتان موفـق بـه تولیـد محلـول
ضدعفونـی کننـده قـوی دسـت و سـطوح بـا عنـوان
«نانوکلینیـا» بـا اسـتفاده از نانوذرات نقره ،اکسـید روی
و دیگـر نانـوذرات شـدند.
بـه گـزارش روابط عمومـی دانشـگاه تبریـز ،دکتر علی
رسـتمی عضو هیات علمی دانشـگاه تبریز و مدیرعامل
شـرکت آرمـان جسـتجوگران انـرژی نـور( )ASEPEدر
ایـن بـاره با بیـان اینکـه از محلـول ضدعفونـی مبتنی
بـر نانـوذرات جدیـد شـرکت دانش بنیـان مـا میتوان
بـرای پیشـگیری از ابتال بـه بیماریهای عفونـی و رفع
آلودگیهایی با منشـا باکتری اسـتفاده کرد ،گفت :اسم
ایـن محصـول نانو کلینیا اسـت کـه در نام گـذاری این
ماده از چند جنبه اسـتفاده شـده کـه از کلمه ی کلونیا
کـه مـردم ترکیـه از ایـن واژه بیشـتر بـرای محصولـی
کـه در رسـتوران هایشـان اسـتفاده مـی کننـد و هم از
کلمـه نانـو که در سـاختار مـاده نانو مواد نهفته اسـت و
همچنیـن از کلمـه انگلیسـی  Cleanکه بـه معنی تمیز
اسـت ،اسـتفاده شـده اسـت .با ترکیـب این اسـامی نام
نانوکلینیا خلق شـده اسـت.
وی در ادامه با اشـاره به مقایسـه این محلول ضدعفونی
کننـده با سـایر مـواد ضدعفونی کننـده در بـازار افزود:
بخـش عمدهی ایـن ماده آب دیونیزه (آب مقطر) اسـت
که هیچ گونه حساسـیتهای پوسـتی ایجـاد نمیکند.
دکتـر علی رسـتمی یکی دیگـر از مزیتهـای این ماده
را بـی بـو بـودن آن عنـوان کرد و یـادآور شـد :به خاطر
ایـن مزیت ها هیچ گونه مشـکل ریـوی ایجاد نمیکند.
مانـدگاری ایـن مـاده بـه گونهای اسـت کـه اگـر از این
ماده به دسـتتان یا به سـطح بزنید و آن را نشـویید تا
 ۶مـاه ماندگاری خواهد داشـت.
بـه گفتـه وی از دیگـر فوایـد ایـن مـاده ایـن اسـت که
قـدرت ترمیـم زخـم دارد ،به گونـهای که اگر دسـتتان
زخمـی شـود و از ایـن مـاده روی زخمتان بزنیـد ،آن را
ترمیـم میکنـد و از ایـن نظـر مـورد توجـه قـرار دارد.
عضـو هیـات علمـی دانشـگاه تبریـز با اشـاره بـه دیگر
ویژگـی هـای ایـن مـواد گفـت :در این مـاده نانـوذرات
مختلفی اسـتفاده شـده اسـت ،از جمله نانـوذرات نقره،
نانـوذرات اکسـید روی ،نانوذرات تیتانیـوم و . ...این ماده
بـه دلیـل نانوذراتـی کـه در سـاخت آن اسـتفاده شـده
اسـت ،هـم آنتـی باکتریـال و هم آنتـی ویروس بسـیار
قـوی در سـایه مدیریـت سـطح نانـوذرات می باشـد.
وی اضافـه کـرد :همه نانوذراتی که بـه صورت کلوئیدی
سـنتز میشـوند و بایـد سـطح شـان پوشـیده شـود تا
بتواننـد بـه صـورت پایـدار در آب معلق بماننـد ،در غیر
ایـن صـورت بـه هـم مـی چسـبند .مـوادی کـه بـرای
پایدارسـازی ایـن نانـوذرات در آب اسـتفاده کردیم ،این
قابلیـت را دارنـد که با غشـاء ویـروس و باکتری واکنش
انجـام دهنـد و در نتیجـه برخلاف سـایر مـواد موجود
ویـروس را بلوکـه نمایند.
دکتـر رسـتمی ،اثـر بخشـی سـریع فـوق العـاده بـاال
 999997/99درصـد زیـر یک دقیقـه 100 ،درصد زیر
 5دقیقـه بـرای ویروس ،باکتـری و قارچ ،مانـدگاری باال
تـا  6مـاه و کشـنده ویروس ،باکتـری و قـارچ ،غیر قابل
نفـوذ در بدن ،غیر سـمی بـودن و قابلیـت ترمیم زخم،
آنتـی  UVبرای دسـت و سـطوح و طوالنـی نمودن عمر
مفیـد سـطوح و جلوگیـری کننده از آسـیب به دسـت
توسـط تابـش نـور خورشـید ،بـدون نیـاز به آبکشـی و
شسـتن و کاهـش شـدید دفعات شسـتن ،بـدون الکل،
غیـر قابل اشـتعال و مبتنی بـر نانومـواد اختصاصی این
شـرکت (کمپلکس جدیـد حاوی نانـوذرات) ،بـدون بو،
نـرم کننده دسـت و حاوی بوی اسـانس میـوه و تقویت
کننـده رشـد گیاهـان و درختان در صورت سـم پاشـی
بـه فضـای سـبز و درختـان را از دیگر ویژگـی های این
محصول بیـان کرد.
بـر پایـه همیـن گـزارش؛ محلـول ضدعفونـی کننـده
ی نانومقیـاس ،تائیدیـه
«نانوکلینیـا» علاوه بـر گواهـ 
سـازمان غـذا و دارو و پروانـه بهـره بـرداری اداره صنایع
را نیـز دریافـت کرده کـه با همکاری تیمی بسـیار قوی
متشـکل از افـرادی بـا تخصـص نانومـواد و نانوشـیمی
تولیـد می شـود.
عالقمنـدان بـرای کسـب اطالعات بیشـتر مـی توانند
به وب سـایت شـرکت به آدرس اینترنتی www.asepe-
 company.irمراجعـه نمایند.

معـاون پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه تبریز بابیـان اینکه این قـرارداد یکی
از بزرگتریـن قراردادهای پژوهشـی دانشـگاه تبریز اسـت گفـت  :این طرح
بـا مبلـغ پایـه  ۵٠میلیـارد ریـال (بهاضافـه تعدیـل سـاالنه) در مدت سـه
سـال اجرا خواهد شـد.
سالهاسـت از آلودگـی نفتـی منطقـه سـرخون چهارمحـال و بختیـاری
میگـذرد و در طـول ایـن سـالها ،بـا نشـت نفت خـام ،منابـع آبوخاک،
معیشـت ،سلامت و فعالیتهـای اقتصـادی مـردم ایـن منطقـه براثر این

حادثـه نفتـی دچار آلودگی شـده اسـت.
قـرار گرفتـن چهارمحـال و بختیـاری در مسـیر خـط انتقـال نفـت مارون
بـه اصفهـان ،مـردم منطقـه سـرخون شهرسـتان اردل ایـن اسـتان را بـا
مشـکالتی روبـرو کـرده و شـرکت خطـوط لولـه و مخابـرات نفـت بـر آن
داشـته تـا طـرح بررسـی آلودگـی نفتـی بـر روی حوضـه آبریـز چشـمه
سـرخون و نحـوه رفـع آلودگـی را بـه متخصصـان و اعضـای هیـات علمی
دانشـگاه تبریـز واگـذار کند.

بـه گفتـه دکتـر عسـگری ،تیـم تحقیقاتی مجـری این طـرح در دانشـگاه
تبریـز ،پیشازایـن  ١٨پـروژه تحقیقاتی در زمینه شناسـایی و پاکسـازی
آالیندههـای آب زیرزمینـی در پاالیشـگاههای تبریـز ،اراک ،کرمانشـاه،
بندرعبـاس و شـیراز ،پتروشـیمی اراک ،مجتمع مس سـونگون و شـرکت
کاوه سـودا مراغـه اجـرا کرده اسـت.

رونمایی از سامانه ویدئو کنفرانس دانشگاه تبریز
همزمـــان بـــا نشســـت مجـــازی معاونیـــن
پژوهـــش و فنـــاوری دانشـــگاهها و پارکهـــای
عل ــم و فن ــاوری منطق ــه س ــه کش ــور س ــامانه
ویدئ ــو کنفران ــس دانش ــگاه تبری ــز ب ــه به ــره
بـــرداری رســـید.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز،
در ای ــن نشس ــت ک ــه ب ــه میزبان ــی دانش ــگاه
تبری ــز ب ــه ص ــورت ویدئ ــو کنفران ــس برگ ــزار
ش ــد ،دکت ــر نیس ــی مدی ــر دفت ــر حمای ــت و
پشـــتیبانی پژوهـــش و فنـــاوری وزارت عتـــف
و معاونیـــن پانـــزده دانشـــگاه و پـــارک علـــم
و فنـــاوری منطقـــه ســـه کشـــور درخصـــوص
چگونگـــی تجهیـــز و فعالیـــت آزمایشـــگاه
هـــای پژوهشـــی دانشـــگاهها بـــا توجـــه بـــه
شـــرایط دوران کرونـــا و همچنیـــن نحـــوه
اختصـــاص وام را مـــورد بحـــث و بررســـی
قـــرار دادنـــد.
دکتـــر عســـگری ،معـــاون پژوهشـــی و
فنـــاوری دانشـــگاه تبریـــز نیـــز در ایـــن

نشس ــت مج ــازی ب ــا اش ــاره ب ــه ل ــزوم ادام ــه
فعالیته ــای پژوهش ــی و علم ــی در دانش ــگاهها

نتایـج اولیـن فراخـوان طـرح هـای پژوهشـی
مشـترک ایـران -ترکیـه از سـوی دانشـگاه تبریـز
اعلام شـد کـه در ایـن فراخـوان تعـداد  22طرح
نهایی مشـترک میـان پژوهشـگران ایرانی و ترکیه
ای ،انتخـاب شـده اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومی دانشـگاه تبریـز به نقل
از مدیریـت همـکاری هـای علمـی و بیـن المللی
ایـن دانشـگاه؛ در پـی اعلان فراخوان طـرح های
پژوهشـی مشـترک ایـران و ترکیـه در چارچـوب
برنامـه ( 2020 TUBITAK-MSRT Joint Callوزارت
عتـف -توبیتـاک) درتیرمـاه  1398و اختصـاص
مهلـت  5ماهـه (بعـد از یکبار تمدیـد مهلت بنا به
درخواسـت محققیـن دو کشـور) کـه بـه دریافت
 164طرح پژوهشـی مشترک بین محققان ایرانی
و ترکیـه ای منجر شـد ،داوریهای فنـی و علمی از
طریق سـامانه های ویـژه بارگـذاری و داوری طرح
هـا در دانشـگاه تبریـز به عنـوان مسـئول کارگروه
همکاریهـای علمی ایران و ترکیه و نیز در سـازمان
پژوهـش و فناوری ترکیه (توبیتاک) پیگیری شـد.
فرآینـد بررسـی اولیـه مـدارک ارسـالی توسـط
کارشناسـان انجـام گرفـت و سـپس  134طـرح
نهایـی کـه بـه طـور صحیـح و مطابـق مـوارد
درخواسـتی بارگزاری و ارسـال شـده بودند در دی
مـاه  1398وارد مرحله داوری شـدند .داوری علمی
طرحها در کشـور با دعـوت از اعضای هیات علمی
و محققین از دانشـگاهها و مراکز پژوهشـی سراسر
کشـور انجام شـد و برای هر طـرح  2داور منتخب

اختصـاص یافـت .در کشـور ترکیـه نیـز داوریهـا
توسـط توبیتـاک با اختصـاص  3داور بـه هر طرح
انجـام گرفت.

نشس ــت مج ــازی ب ــه منظ ــور بهب ــود و تس ــریع
در تعامـــات علمـــی ،اموزشـــی ،پژوهشـــی و
فن ــاوری در قال ــب ویدی ــو کنفران ــس ب ــا مرک ــز
منطقـــه ای اطـــاع رســـانی علـــوم و فنـــاوری
برگ ــزار ش ــد.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز،
دکتـــر مجیـــدی ،رییـــس دانشـــگاه تبریـــز در
ای ــن نشس ــت ب ــا اش ــاره ب ــه س ــابقه تاریخ ــی
و دســـتاوردهای علمـــی و آموزشـــی ایـــن
دانشـــگاه گفـــت :دانشـــگاه تبریـــز در ســـال
 ۱۳۲۶بـــا تاســـیس دو دانشـــکده ادبیـــات و
طـــب فعالیـــت علمـــی و اموزشـــی خـــود را
آغـــاز و در حـــال حاضـــر بـــا داشـــتن بیـــش
از بیس ــت ه ــزار دانش ــجو ک ــه از ای ــن تع ــداد
نزدیـــک  ۵۰درصـــد در مقطـــع تحصیـــات
تکمیلـــی مشـــغول تحصیـــل هســـتند ،بـــه
فعالیـــت هـــای علمـــی خـــود ادامـــه مـــی
دهـــد.
وی افـــزود :ایـــن دانشـــگاه  ۸۰۰نفـــر عضـــو
هیـــات علمـــی دارد کـــه نیمـــی از آنـــان در

رتبـــه اســـتادی و دانشـــیاری هســـتند .
دکت ــر مجی ــدی ی ــادآور ش ــد :دانش ــگاه تبری ــز
در ســـال هـــای اخیـــر بـــه خاطـــر دســـتاورد
ه ــای علم ــی و اموزش ــی ک ــه در ح ــوزه ه ــای

گفـــت :شـــیوع کرونـــا باوجـــود تهدیدهـــای
متعـــدد ،فرصتـــی بـــرای توســـعه بســـترهای

اعــام نتایــج اولیــن فراخــوان طــرح
هــای پژوهشــی مشــترک ایــران-
ترکیــه از ســوی دانشــگاه تبریــز
بـا جمـع بنـدی نظـرات داوران هر دو کشـور طی
فروردیـن و اردیبهشـت  ،99تعـداد  22طـرح
مشـترک میـان پژوهشـگران ایرانـی و ترکیـه ای،

مج ــازی و الکترونیک ــی در دانش ــگاهها پدی ــد
آورد و بـــا توجـــه بـــه اینکـــه دانشـــگاهها
از ماههـــا قبـــل نســـبت بـــه برگـــزاری
کنفرانســـهای مختلـــف علمـــی و پژوهشـــی
فراخـــوان داده بودنـــد دانشـــگاه تبریـــز را بـــر
آن داشـــت کـــه بـــرای برگـــزاری کنفرانســـها
و تـــداوم فعالیتهـــای پژوهشـــی اقـــدام بـــه
تجهیـــز و راه انـــدازی ایـــن ســـامانه نمایـــد.
دکت ــر عس ــگری از اع ــام آمادگ ــی دانش ــگاه
تبری ــز ب ــرای میزبان ــی و برگ ــزاری همایش ــها
و کنفرانس ــهای علم ــی و پژوهش ــی در بس ــتر
ای ــن س ــامانه خب ــرداد.
شـــایان ذکـــر اســـت؛ دانشـــگاههای منطقـــه
 3کشـــور شـــامل دانشـــگاههای محـــدوده
جغرافیائـــی اســـتانهای آذربایجـــان شـــرقی،
آذربایج ــان غرب ــی ،اردبی ــل و اس ــتان زنج ــان
میباشـــد و دبیرخانـــه ایـــن منطقـــه در اکثـــر
حوزهه ــا در دانش ــگاه تبری ــز مس ــتقر اس ــت.
کـه در لیسـت داوری هـر دو طـرف بـرای انتخاب
نهایـی توصیـه شـده بودنـد ،بـا تصمیم مشـترک
مرکـز همکاریهـای علمـی و بیـن المللـی وزارت
علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری و توبیتـاک انتخـاب
شـدند .شـایان ذکر اسـت که طرحهایـی که صرفا
از جانب یکی از طرفین برای انتخاب توصیه شـده
بـود در لیسـت نهایـی قرارنگرفتند.
بودجـه اختصـاص داده شـده بـرای طرحهـای
منتخـب از طـرف توبیتـاک بـرای محقـق ترکیـه
ای مبلـغ  100هـزار لیره و از طـرف وزارت علوم،
تحقیقـات و فنـاوری بـرای محقـق ایرانـی 400
میلیـون ریـال تعیین شـده اسـت.
فهرسـت طرحهـای منتخـب همـراه بـا اسـامی
پژوهشـگران ،عناویـن پـروژه و نـام دانشـگاه های
مربوطـه ،بر روی سـایت مرکـز همکاریهای علمی
و بین المللـی وزارت عتـف()https://cisc.msrt.ir/fa
اعالم شـده اسـت.
پژوهشـگران منتخب دانشگاه ها و پژوهشگاه های
وابسـته؛ می توانند برای کسـب اطالعات بیشـتر و
نحـوه انعقـاد قراردادهـای پژوهشـی مشـترک؛ با
مدیریـت همکاریهـای علمـی و بیـن المللـی بین
المللـی دانشـگاه تبریـز ترجیحـا بـا آدرس ایمیل
 irtu@tabrizu.ac.irو یـا از طریـق شـماره تلفـن:
 041 -33393548تمـاس حاصـل نماینـد.

نشست مجازی به منظور بهبود و تسریع در تعامالت و تولید علم و فناوری با
مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری

مقالـه دکتـر سـهیل عابـر عضـو هیـات
علمـی دانشـکده شـیمی به عنـوان مقاله
با تعـداد دانلـود بـاال (TOP DOWNLOADED
 )PAPERدر سـالهای  2018-2019در
ژورنال  CLEAN - Soil, Air, Waterمعرفی شـد.
به گـزارش روابط عمومی دانشـگاه تبریز ،آنها بـه عنـوان فتوکاتالیسـت در تخریب
این مقاله بـا
عنوان Polyoxometalates and :آالیندههـای آلـی در محیـط آب پرداخته
Their Composites
 as Photocatalysts for Organic Pollutantsشـده است.
Degradation in Aqueous Media—A Review
پلـی اکسـومتاالتها دسـتهای از
یـک مقالـه مروری اسـت که بـا همکاری
دانشـجویان وی( فاطمـه مهدیـزاده و ترکیبـات معدنـی هسـتند کـه دارای
رامیـن دهقانـی) بـه چاپ رسـیده اسـت .سـاختارهای مولکولـی از کاتیونهـای
در ایـن مقالـه به بررسـی کاربرد ترکیبات فلـزی عناصـر واسـطه ماننـد W ، Mo ، Ta
پلـی اکسـومتاالت و کامپوزیتهـای  ،، Nbو  Vدر باالتریـن حالـت اکسـایش

مختلـــف کســـب کـــرده در رنکینـــگ بیـــن
المللـــی رتبـــه هـــای درخشـــانی بـــه دســـت
آورده و از ای ــن رو ق ــرار گرفت ــن در بی ــن ۲۰۰
دانشـــگاه برتـــر جهـــان راهبـــرد کالن ایـــن

انتخــاب مقالــه مــروری دکتــر عابــر بــه
عنــوان یکــی از مقالــه هــای پربازدیــد
خـود بـوده و قادرند کالسـترهای آنیون–

اکسـیژن  -فلز واسـطه را تشـکیل دهند.
پلیاکسـومتاالتها بـه دلیـل داشـتن
خـواص منحصـر بـه فـرد سـاختاری،
شـیمیایی ،الکترونـی ،پایـداری حرارتـی،
و پایـداری در محلولهـای آبـی و آلـی،
دارای کاربردهـای فراوانـی در زمینههـای
مختلف هسـتند.

دانشـــگاه اســـت.
در ای ــن نشس ــت ،همچنی ــن دکت ــر عس ــگری
مع ــاون پژوه ــش و فن ــاوری و دکت ــر زوارق ــی
رییـــس مرکـــز اســـناد و کتابخانـــه مرکـــزی
دانشـــگاه تبریـــز بـــا ارایـــه گزارشـــی بـــه
تش ــریح برخ ــی اقدام ــات ،ط ــرح ه ــا و برنام ــه
هـــا در خصـــوص بهبـــود ،تســـریع ،توزیـــع و
تولیــد علــم و فنــاوری در بخــش هــای مختلــف
پرداختنــد و خواســتار تســریع تعامــات علمــی
 ،اموزشـــی  ،پژوهشـــی و فنـــاوری در حـــوزه
هـــای مختلـــف شـــدند.
دکتـــر دهقـــان ،رئیـــس مرکـــز منطقـــه ای
اطـــاع رســـانی علـــوم و فنـــاوری و پایـــگاه
اســتنادی جهــان اســام( )ISCدر ایــن نشســت
ب ــر حمای ــت از برنام ــه ه ــای دانش ــگاه تبری ــز
و تشـــکیل کنسرســـیوم منطقـــه ای شـــامل
جمهـــوری اســـامی ایـــران و ترکیـــه در
راســـتای تســـریع تعامـــات بـــا کمـــک هـــای
دانشـــگاه تبریـــز تاکیـــد کـــرد.

یـادآور مـی شـود :دکتـر سـهیل عابـر از
سـال  1382به عنوان عضـو هیات علمی
دانشـگاه تبریـز مشـغول به فعالیـت بوده
و در سـال  1393بـه درجـه اسـتادی
ارتقـا یافته اسـت .وی تاکنـون راهنمایی
 6رسـاله دکتـری و  28پایاننامـه
کارشناسـی ارشـد را بـر عهـده داشـته و
 70مقالـه در مجلات معتبـر بینالمللی
به چاپ رسـانده اسـت .وی سابقه فعالیت
به عنـوان مدیر گـروه شـیمی کاربردی و
نیـز دبیر کمیتـه  HSEمعاونـت پژوهش و
فنـاوری دانشـگاه را دارد و هماکنون مدیر
امور پژوهشـی معاونـت پژوهش و فناوری
دانشـگاه تبریز اسـت.

برگــزاری نهمیــن همایــش ملی
ســامانههای ســطوح آبگیــر
بــاران در دانشــگاه تبریــز
مهلــت ارســال مقــاالت اول
مردادمــاه ســال جــاری

نهمین همایش ملی سـامانههای سـطوح آبگیـر باران
شـهریور ماه سـال جـاری به صـورت مجـازی و ویدیو
کنفرانـس در دانشـگاه تبریز برگزار می شـود.
بـه گـزارش روابط عمومی دانشـگاه تبریز ،اسـتحصال
آب بـاران و مدیریـت سـیالب ،اسـتحصال آب بـاران و
ارتقـاء بهـرهوری کشـاورزی و امنیـت غذایـی ،نقـش
اسـتحصال آب بـاران در بهبـود عملکـرد اراضـی و
باغـات دیـم ،نقـش اسـتحصال آب در مدیریـت پایدار
منابـع آب ،اسـتحصال آب بـاران و کاهش گـرد و غبار
و آلودگـی هـوا و نقش اسـتحصال آب در سـازگاری با
خشکسـالی ،کمآبـی و تغییر اقلیـم از محورهای اصلی
ایـن کنفرانس اسـت.
نقـش اسـتحصال آب بـاران در حفاظـت از تاالبهـا،
تامیـن آب حیـات وحـش ،تولیـدات دامـی و آبزیـان،
ارزیابـی سـامانههای نویـن و سـنتی اسـتحصال آب
بـاران ،فرهنگسـازی دانـش بومـی و مشـارکتهای
سـازمانهای مردم نهاد در اسـتحصال آب ،سامانههای
اسـتحصال آب بـاران ،اسـتحصال آب بـاران و نقش آن
در توسـعه صنعـت و فضـای سـبز و مصـارف شـهری،
کاربـرد روش هـای نویـن داده کاوی در اسـتحصال
آب بـاران ،اسـتحصال آب بـاران و مدیریـت حوزههای
آبخیز،کیفیـت روانابهـای حاصل از بـارش در مناطق
شـهری و غیـر شـهری و ابعـاد اقتصـادی اجتماعـی و
حقوقـی اسـتحصال آب بـاران از دیگر محورهـای این
کنفرانـس اعالم شـده اسـت.
بـر پایه همیـن گزارش ،مهلت ارسـال مقـاالت به این
کنفرانـس یک مـرداد و اعالم نتایـج داوری مقاالت اول
شـهریور و زمـان برگزاری این همایش  15شـهریورماه
سـال جـاری اسـت کـه بـا توجـه بـه شـیوع ویـروس
کرونـا ،نهمین همایش ملی سـامانههای سـطوح آبگیر
بـاران بـه صـورت مجـازی و ویدیـو کنفرانـس برگـزار
خواهد شـد.
عالقمنـدان بـرای کسـب اطالعـات بیشـتر و ارسـال
مقـاالت می توانند بـه نشـانی اینترنتـی https://www.
 ir/fa.rcsconf9مراجعـه نماینـد.

با حضور مدیر اموراداری ،پشتیبانی و منابع انسانی
دانشگاه تبریز؛

جلسه شورای
عمومی کارکنان
دانشگاه برگزار
شد

جلســه شــورای عمومــی کارکنــان دانشــگاه تبریــز
بــا حضــور اعضــای شــورای مرکــزی و کامــران
خــان ماکــو مدیــر امــوراداری ،پشــتیبانی و منابــع
انســانی دانشــگاه تبریــز در تــاالر گارنــت دانشــکده
مهندســی بــرق برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز ،در
ایــن جلســه ،کامــران خــان ماکــو مدیــر امــوراداری،
پشــتیبانی و منابــع انســانی دانشــگاه ضمــن ابــراز
خرســندی از فعالیتهــا و دغدغــه هــای مثبــت
اعضــای شــورای کارکنــان در خصــوص امــور
رفاهــی گفــت :بــا مســاعدت و حســن نظــر رئیــس
دانشــگاه و اعضــای هیئــت رئیســه و هیئــت امنــای
دانشــگاه توانســته ایــم بــا وجــود برخــی محدودیــت
هــای مالــی و اداری ،اقدامــات مفیــد و ارزنــده ای در
چهارچــوب مقــررات قانونــی انجــام دهیــم.
خــان ماکــو ،ضمــن اســتقبال از تشــریک مســاعی و
همفکــری دانشــگاهیان بــرای بهبــود وضعیــت امــور
اداری و رفاهــی دانشــگاه ،آمادگــی خــود را بــرای
دریافــت پیشــنهادات ســازنده اعــام نمــود.
در ایــن جلســه ،حســین عبــدی ،رئیــس شــورای
کارکنــان دانشــگاه تبریــز ضمــن بیــان گزارشــی از
فعالیتهــای شــورای مرکــزی طــی یکســال اخیــر
و برنامــه هــا و پیشــنهادات مــد نظــر شــورای
مرکــزی از تعامــل ســازنده و نگــرش مثبــت
ریاســت دانشــگاه و مجموعــه معاونــت پشــتیبانی و
منابــع انســانی دانشــگاه در خصــوص امــور رفاهــی
کارکنــان ایــن دانشــگاه تشــکر و قدردانــی نمــود.
در ادامــه ایــن جلســه ،برخــی از اعضــای شــورای
عمومــی بــه ارایــه دیــدگاه هــا و پیشــنهادات در
خصــوص توســعه فعالیــت هــای بانکــی ،مباحــث
مربــوط بــه تبدیــل وضعیــت ،ارتقــای رتبــه
کارکنــان ،تخصیــص اضافــه کار ،حــق شــیفت و
حــق فنــی کارشناســان آزمایشــگاه و ایجــاد مراکــز
رفاهــی و خدماتــی بــرای دانشــگاهیان در ســطح
دانشــگاه و مــوارد دیگــر پرداختنــد.

• خبرنامه داخلی  /سال دوم /شماره بیستم و یکم•

• هفته چهارم خرداد ماه•99
عنوان :بیماری های دستگاه گوارش در
اسب های ایران
نگارش  :دکتر فریدون رضازاده زاوشتی
نشر :انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه
تهران
تاریخ و نوبت چاپ 1399 :اول

طراحـــی ســـامانه
ثبـــت
جامـــع
نـــام غیرحضـــوری
مـــد ا ر س

سـامانه ثبت نـام غیر حضوری مدارس توسـط
شـرکت دانش بنیان مسـتقر در مرکز رشـد و
نـوآوری دانشـگاه تبریـز طراحـی و راه انـدازی
شد .
بـه گـزارش روابط عمومی دانشـگاه تبریز دکتر
علـی پورزیـاد رئیـس مرکـز رشـد و نـوآوری
دانشـگاه تبریـز بـا اشـاره بـه طراحـی و راه
انـدازی ایـن سـامانه گفت :در راسـتای عمل به
مسـئولیت اجتماعی در شـرایط کرونـا و ایجاد
بسـتر مناسـب بـرای حضـور حداقلـی دانـش
آمـوزان و اولیـا در مـدارس؛ سـامانه ثبـت نـام
غیـر حضوری سـهاد ،توسـط شـرکت پویا نگار
ارتبـاط سـپهر ،از واحدهـای فنـاور مسـتقر در
مرکـز رشـد و نوآوری دانشـگاه تبریـز ،طراحی
شـده است.
دکتـر پورزیـاد با اشـاره بـه اینکه این سـامانه
بـه صورت رایـگان در اختیار مـدارس قرار می
گیردافـزود :دانش آمـوزان با مراجعه به سـایت
مدرسـه و تکمیـل فـرم ثبـت نـام ،درخواسـت
خـود مبنـی بـر ثبـت نـام در سـال تحصیلـی
پیـش رو را اعلام کرده و پس از تایید مدیریت،
ثبـت نـام نهایی صـورت میگیـرد .این سـامانه
علاوه بـر امکانـات فـوق ،مجهـز بـه درگاه
پرداخـت آنالیـن نیز اسـت کـه در صـورت نیاز
بـه پرداخت شـهریه بـرای مدارس غیـر دولتی،
اولیـای محتـرم بتوانند از همیـن طریق فرآیند
ثبت نـام را تکمیـل نمایند.
رئیس مرکز رشـد و نوآوری دانشـگاه مهمترین
مزیـت اسـتفاده از این سـامانه را کاهش خطر
حضـور دانـش آمـوزان یـا اولیـا ،جهـت ثبـت
نـام در ایـام کرونـا دانسـت و اضافه کـرد :عدم
تحمیـل هزینه بـر مـدارس ،کاربرپسـند بودن
و دسترسـی آسـان ،از جملـه مزیتهای سـامانه
طراحی شـده اسـت و طـی چند روز اخیـر و از
زمان رونمایی از این سـامانه حدود  30مدرسـه
اسـتفاده از ایـن سـامانه را شـروع نمودهانـد.
شـایان ذکـر اسـت شـرکت پویـا نـگار ارتبـاط
سـپهر از واحدهای فنـاور موفق در مرکز رشـد
و نـوآوری دانشـگاه تبریـز در حـوزه فنـاوری
اطالعـات اسـت و در حـال رایزنـی بـا وزارت
محتـرم آمـوزش و پـرورش جهـت اسـتفاده از
ایـن سـامانه در مدارس کل کشـور اسـت.
همچنیـن مسـئولین محتـرم مـدارس ،جهت
کسـب اطالعـات بیشـتر میتواننـد بـه آدرس
اینترنتـی  sahadapp.irمراجعـه نماینـد.

اهدای خون،
اهدای زندگی است

نخسـتین کتـاب بیمـاری های دسـتگاه گـوارش در اسـب
هـای ایـران بـا نـگارش دکتـر فریـدون رضـازاده زاوشـتی،
دانشـیار گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه
تبریـز از سـوی انتشـارات جهاد دانشـگاهی دانشـگاه تهران
منتشـر شد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز ،طـب اسـب،
جایـگاه ممتازی در دامپزشـکی جهان دارد و ضروری اسـت
دانشـجویان و دامپزشـکان شـاغل در صنعت اسـب ،بیش از
پیـش بـه آن توجـه نمایند.
کتاب "بیماری های دسـتگاه گوارش در اسـب هـای ایران"
بـر اسـاس پاسـخ به ایـن نیـاز ،جمع آوری و نگاشـته شـده
است.
بـر پایـه همیـن گـزارش ،ایـن مجموعـه بـر اسـاس قالـب

طـب داخلـی دامهای بـزرگ که دربسـیاری از موارد اسـاس
تشـخیص و درمـان بیماریهـای اسـب را نـه تنهـا در ایـران،
بلکه در تمامی کشـورها تشـکیل می دهد ،اسـتوار شـده و
شـامل چهار فصل بیماریهای داخلـی ،بیماریهای باکتریایی
و ویروسـی ،بیماریهای انگلی ،و بیماریهای متفرقه دسـتگاه
گـوارش اسـب می باشـد.
در این کتاب تالش شـده که از گزارشـات مستدل و مقاالت
مرتبـط داخلـی کـه از حـدود  30سـال گذشـته در زمینـه
بیماریهای دسـتگاه گوارش اسـب موجود بود ،استفاده شود.
الزم به ذکر اسـت؛ دکتر فریدون رضازاده زاوشـتی ،نویسنده
ایـن کتـاب در حال حاضر دانشـیار گـروه علـوم درمانگاهی
دانشـکده دامپزشکی دانشـگاه تبریز بوده که در سال 1385
موفـق به اخذ دکتـری تخصصی بیماریهـای داخلی دامهای

بزرگ از دانشـکده دامپزشـکی دانشـگاه تهران شـده اسـت.
وی در سـال  2004به مدت  6ماه در دانشـکده دامپزشـکی
دانشـگاه سـنت اشـتوان بوداپسـت تحـت نظـر پروفسـور
سنسـی ،دبیر کل سابق کنگره جهانی بویاتریکس در زمینه
اسـهال گوساله و در سـال  2015به مدت  9ماه در دانشکده
دامپزشـکی و بیمارسـتان اسب،دانشـگاه ایالتـی لویزیانـا
(آمریـکا) تحـت نظر پروفسـور انـدروز در زمینـه زخم معده
در اسـب و علل بـروز آن به تحقیقات علمی پرداخته اسـت.
یـادآور مـی شـود؛ تاکنـون از دکتـر فریـدون رضـازاده
زاوشـتی 100مقالـه علمی در کنگره هـای داخلی و خارجی
منتشـر و  20پایـان نامـه در مقاطع دکتـری عمومی تحت
نظـر وی بـه انجام رسـیده اسـت.

آغاز طرح گرنت فناوری در آذربایجان شرقی
اج ــرای ط ــرح گرن ــت فن ــاوری در آذربایج ــان
شـــرقی بـــا امضـــای تفاهـــم نامـــه بیـــن 4
دانشـــگاه بـــزرگ و پـــارک علـــم و فنـــاوری
ایـــن اســـتان آغـــاز شـــد.
یـــن تفاهـــم نامـــه بـــا هـــدف حمایـــت از
پایـــان نامـــه هـــای کارشناســـی ارشـــد و
رســـاله هـــای دکتـــری بیـــن دانشـــگاههای
تبریـــز ،علـــوم پزشـــکی ،صنعتـــی ســـهند و
شـــهید مدنـــی آذربایجـــان از یـــک طـــرف
و پـــارک علـــم و فنـــاوری اســـتان از طـــرف
دیگـــر امضـــا شـــد.
برنامـــه حمایـــت مالـــی مســـتقیم از پایـــان
نامـــه هـــای تحصیـــات تکمیلـــی مرتبـــط
بـــا امـــور فنـــاوری دانشـــگاه هـــا ،پژوهشـــگاه
هـــا و مراکـــز تحقیقاتـــی بـــا عنـــوان گرنـــت
فن ــاوری و ب ــا ه ــدف بس ــط و توس ــعه ت ــوان
ملـــی در حـــوزه نـــوآوری و کارآفرینـــی و
ارتق ــاء ظرفی ــت توس ــعه فن ــاوری در دانش ــگاه
هـــا و مراکـــز پژوهشـــی در ســـطح کشـــور
اجـــرا مـــی شـــود.
رییـــس پـــارک علـــم و فنـــاوری آذربایجـــان
ش ــرقی در تش ــریح ای ــن برنام ــه س ــه مرحل ــه
ای گف ــت :ف ــاز اول ای ــن پ ــروژه موس ــوم ب ــه
طـــرح جوانـــه مختـــص پایـــان نامـــه هـــای

کارشناســـی ارشـــد و رســـاله هـــای دکتـــری
اســـت و در مرحلـــه اول ایـــن فـــاز گرنـــت
تـــاد (توســـعه اقتصـــاد دیجیتـــال) در حـــوزه
فن ــاوری اطالع ــات و ارتباط ــات اج ــرا خواه ــد
شـــد.
دکتـــر واعظـــی ادامـــه داد :ایـــن مرحلـــه
بـــه صـــورت آزمایشـــی در پنـــج اســـتان

آذربایجـــان شـــرقی ،خراســـان رضـــوی،
ســـمنان ،فـــارس و مرکـــزی اجـــرا خواهـــد
ش ــد و ب ــا تامی ــن اعتب ــارات الزم در فازه ــای
بع ــدی ،کل س ــطح کش ــور را در تم ــام زمین ــه
هـــای تخصصـــی پوشـــش خواهـــد داد.
بـــه گفتـــه وی ،در ایـــن برنامـــه حمایتهـــای
مالـــی بالعـــوض از پایـــان نامـــه هـــای

تحصیـــات تکمیلـــی مرتبـــط بـــا فنـــاوری
در ح ــوزه  ICTک ــه منج ــر ب ــه توس ــعه دان ــش
فنـــی شـــوند ،از طریـــق پـــارک علـــم و
فنـــاوری ،وزارت عتـــف ،صنـــدوق نـــوآوری
و شـــکوفایی وپـــارک فـــاوا صـــورت خواهـــد
پذیرفـــت.
رییـــس پـــارک علـــم و فنـــاوری آذربایجـــان
شـــرقی افـــزود :کلیـــه دانشـــجویان
تحصیـــات تکمیلـــی در رشـــته هـــای
مرتبـــط بـــا فنـــاوری اطالعـــات و ارتباطـــات
مـــی تواننـــد تـــا ششـــم تیـــر بـــا ثبـــت نـــام
در ط ــرح گرن ــت جوان ــه (ت ــاد) در وب س ــایت
اینترنتـــی بـــه آدرس https://techgrant.msrt.ir
از حمایـــت هـــای ایـــن طـــرح بـــرای انجـــام
پـــروژه هـــای خـــود در قالـــب پایـــان نامـــه
هـــای فناورانـــه برخـــوردار شـــوند.
وی اضافـــه کـــرد :در مراحـــل بعـــدی طـــرح
گرنـــت فنـــاوری ،حمایـــت از فعالیتهـــای
تحقیقاتـــی بـــا محتـــوای تجاریســـازی
بـــرای اعضـــای هیئـــت علمـــی بـــا عنـــوان
گرنـــت شـــکوفایی و حمایـــت از فعالیتهـــای
شـــتابدهی و رشـــد شـــرکتهای نوپـــا بـــا
عن ــوان گرن ــت رش ــد عملیات ــی خواه ــد ش ــد.

با حضور معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد؛

نشست مدیران ارشد وزارت تحقیقات و فناوری ،روسای دانشگاه ها،
مراکز پژوهشی وپارک های علمی و تحقیقاتی
نشســت دکتــر اســحاق چهانگیــری معــاون اول
رئیــس جمهــور بــا دکتــر منصــور غالمــی وزیــر
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،معاونیــن وزارت،
روســای دانشــگاهها مراکــز پژوهشــی و پــارک
هــای علــم و فنــاوری جهــت برررســی مســائل
پیــش روی آموزشــی در ســالن شــهدای جهــاد
علمــی بصــورت ویبناربرگــزار گردیــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز
دکتــر غالمــی وزیــر علــوم وتحقیقــات و
فنــاوری در ابتــدای نشســت بــا اشــاره بــه
فعالیــت دانشــگاهها در دهــه هــای اخیــر در
زمینــه تامیــن نیــروی انســانی کشــور ،فعالیــت
پژوهشــی و تحصیــات تکمیلــی ،توســعه
فنــاوری و دانشــگاههای جامعــه محــور افــزود
از اوایــل دهــه  90بــه توســعه فنــاوری هــا
ســوق پیــدا کردیــم و از مجمــوع  47پــارک
فنــاوری کشــور  37پــارک ذیــل ایــن وزارتخانــه
قــراردارد و  5000شــرکت دانــش بنیــان بــا
هــدف ایجــاد اشــتغال پایــدار در ســطح ملــی
و مبــادالت فنــاوری در ســطح ملــی و بیــن
المللــی فعالیــت دارنــد کــه نتایــج عملکــرد
درخشــان ایــن شــرکتها نشــان دهنــده ظرفیــت
بــاالی آنهــا در حــل مشــکالت کشــورمی باشــد.
دکتــر غالمــی بــا اشــاره بــه اینکــه دانشــگاهها
اکنــون دررمرحلــه جامعــه محــوری هســتند
افــزود مراکــز علمــی کشــور بــه مســائل
اجتماعــی و فرهنگــی کشــور توجــه دارنــد و
بــرون داده هــای خوبــی نیــز داده انــد و نتایــج
کامــل آنهــا در ســالهای آتــی مشــهود تــر
خواهــد شــد.
وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری وجــود
جمعیــت اســاتید جــوان و متخصــص بهمــراه
دانشــجویان مســتعد در مقاطــع تحصیــات
تکمیلــی را از نقــاط قــوت وزارت عتــف دانســت
و افــزود ظرفیــت باالیــی در ایــن وزارتخانــه
وجــود دارد و قطعــا" هــر درخواســت و
پیشــنهادی کــه دولــت محتــرم در حــوزه
فنــآوری و تحقیــق داشــته باشــد میتواننــد
از عهــده آن برآینــد همچنانکــه توانســته انــد
در ســطح بیــن المللــی علــی رغــم کمبودهــا
موفقیتهــای بــزرگ بــه دســت آورنــد.
دکتــر غالمــی توجــه بــه مهــارت دانــش
آموختــگان ،اشــتغال و کآرآفرینــی را از اهــداف
و دغدغــه هــای ایــن وزارت برشــمردافزود:
طرح¬هــای مهمــی در ایــن زمینــه در حــال
اجراءاســت چنانچــه طــرح آمایــش آمــوزش
عالــی کــه از ســال  1394بــا اســتناد بــه مصوبه
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی شــروع شــده
بــود دردوســال اخیــر مراحــل نهایــی برنامــه
ریــزی آن انجــام گرفتــه اســت و در حــال حاضر
در مرحلــه شــروع طــرح آمایــش هســتیم کــه
نیازمنــد همراهــی و همــکاری ائمــه محتــرم
جماعــات ،اســتانداران ،نماینــدگان محتــرم
مجلــس و ســایر دســتگاههای اجرائــی هســتیم.
وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری بــا اشــاره
بــه تبدیــل تهدیــد کرونــا بــه فرصــت در وزارت
عتــف افــزود علــی رغــم محدودیتها و مشــکالت

توانســتیم در زمینــه آمــوزش الکترونیکــی و
تولیــد فنــاوری¬ جلوگیــری از شــیوع کرونــا
بــه دســتاوردهای عظیــم تاریخــی نائــل بشــویم
وانتظــار مــی¬رود دولــت محتــرم بــا حمایــت
مالــی بــه تــداوم پایــدار ایــن موفقیتهــا کمــک
نمایــد.
در ادامــه نشســت دکتــر اســحاق جهانگیــری
معــاون اول رئیــس جمهــور ضمــن ابــراز
خرســندی از حضــور در وزارت علــوم و دیــدار
بــا روســای دانشــگاهها و مراکــز پژوهشــی افزود
امیــد ،نشــاط و دلگرمــی بــه آینــده کشــور
بــا برنامــه هــای وزارت علــوم و تحقیقــات و
فنــاوری ایجــاد مــی شــود و بایســتی اتفاقــات
خــوب و فعالیــت دانشــگاهها در گوشــه کنــار
کشــوربه همــه مــردم انعــکاس داده شــود.
دکتــر جهانگیــری ضمــن تقدیــر و تشــکر از
کارنامــه درخشــان فعالیــت علمــی و فنــاوری
اســاتید و محققــان دردوره کرونــا و قبــل از
آن افــزود موفقیــت مجموعــه وزارت علــوم در
ســطوح ملــی و بیــن المللــی قابــل تقدیر اســت.
معــاون اول رئیــس جمهــور پرداختــن بــه
توســعه جــدی کشــور را مهمتریــن دغدغــه
دولــت برشــمرد و افــزود توســعه علمــی کشــور
نیازمبــرم و اســاس پیشــرفت در ســایر زمینــه
هاســت و نمــی تــوان از آن بســادگی گذشــت.
دکتــر جهانگیــری بــا اســتناد بــه منویــات مقــام
معظــم رهبــری کــه «اقتــدار علمــی کشــور
مایــه اقتــدار نظــام اســت» افــزود خوشــبختانه
تحــرک علمــی در کشــور ســرعت گرفتــه و
پرچــم اقتــدار و افتخــار تولیــدات علمــی در
کشــور برافراشــته شــده اســت و ضــروری اســت
مســئولین اجرائــی دســتاوردهای دانشــگاه هــا
را ارج نهــاده و جایــگاه و پایــگاه اصلــی ایــن
خدمــات را تثبیــت و پایــدار نماینــد و بــا
اعتمــاد بــه دانشــگاه هــا بعنــوان مغــز متفکــر
کشــور بــرای عبــور از تنگناهــا و مشــکالت از
دانشــگاه چــاره جوئــی نماینــد.
معــاون اول رئیــس جمهمــور ضمــن تقدیــر از
دســتاوردهای فناورآنــه و پژوهشــی وزارت علــوم
و تحقیقــاات و فنــاوری در دوران کرونــا افــزود
البتــه نقــش اول مقابلــه بــا کرونــا برعهــده کادر
درمــان و علــوم پزشــکی بــود و زحمــات ارزنــده

کادر درمــان و علــوم پزشــکی در مدیریــت
بیمــاری کــه بــا ایثــار و از جــان گذشــتگی خود
موجــب افتخــار ملــی و بیــن المللــی کشــورمان
شــدند جــای بســی افتخــار و تقدیــر دارد.
رئیــس ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی بــا
اشــاره بــه اینکــه کرونــا تهدیــد بزرگــی بــرای
اقتصــاد ،فرهنــگ و ســایر ابعــاد جامعــه بشــری
اســت افــزود براســاس پیــش بینــی هــا رشــد
اقتصــادی کشــورها در ســال  2020بعلــت
کرونــا بــه منفــی  7درصــد خواهــد رســید ،ایــن
امــر بهمــراه تحریــم هــای ناجوانمردانــه آمریــکا
بــر اقتصــاد مــا هــم تبعــات ســوء داشــت کــه
الزم اســت دانشــگاهها در زمینــه اقتصــاد کالن
و دوران پســا کرونــا راهکارهــای علمــی ارائــه
دهنــد و دســتگاه¬های اجرائــی نیــز بــا بررســی
آنهــا راهکارهــا علمــی را عملیاتــی نماینــد.
دکتــر جهانگیــری بــا تجلیــل از پیشــرفتهای
وزارت علــوم در زمینــه آمــوزش الکترونیکــی
افــزود بــا تجهیــز زیــر ســاخت هــای الزم
اتفــاق بزرگــی در ایــن زمینــه روی داده اســت و
الزم اســت در فرصــت تابســتان ضمــن آســیب
شناســی و جبــران کمبودهــا بــرای تــرم آینــده
نیــز برنامــه ریــزی هــای الزم صــورت پذیــرد
تــا در صــورت تــداوم بحــران بتوانیــم همــه
دانشــجویان کشــور را در ســالجاری پوشــش
دهیــم.
معــاون اول رئیــس جمهــور انجــام طــرح
رصــد اشــتغال فــارغ التحصیــان دانشــگاهها
را کارمهــم و ارزنــده ای دانســت کــه نتایــج آن
مــی توانــد راهگشــای برنامــه ریــزان متولیــان
امــور آمــوزش ،توســعه و مدیریــت اجرائــی
کشــورقرارگیرد.
دکتــر جهانگیــری بــا اشــاره بــه پتانســیل
موجــود در آمــوزش الکترونیکــی بــه زبــان
فارســی بــرای جــذب عالقمنــدان و دانشــجویان
از کشــورهای دیگرافــزود کرونــا فرصتــی را
بــرای جــذب دانشــجویان از دیگــر کشــور هــا
فراهــم نمــوده و مــی تــوان از آن اســتفاده نمود.
در ادامــه نشســت دکتــر خاکــی صدیــق معــاون
آمــوزش وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری
ضمــن بیــان اهــم دســتاوردها و فعالیتهــای
کالن در حــوزه آمــوزش عالــی را برشــمرد و
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افــزود طــی ســالهای اخیــر طــرح هــای مهمــی
از قبیــل طــرح آمایــش آمــوزش عالــی ،پــروژه
ملــی اقتصــاد مقاومتــی و ارتقــاء  5دانشــگاه و
 5پژوهشــگاه بــه تــراز بیــن المللــی در حــال
برنامــه ریــزی و اجــراء اســت.
دکتــر خاکــی بــا بیــان گــزارش تطبیقــی
میــزان انجــام فعالیتهــای آموزشــی در جهــان
و ایــران در دوران کرونــا افــزود :از اول اســفند
 98برخــورد فعــال و تبدیــل تهدیــد کرونــا بــه
فرصــت آمــوزش الکترونیکــی برنامــه اصلــی
وزارتخانــه بــود کــه بــا ایجــاد زیرســاختهای
فنــی ،بازنگــری در مقــررات آموزشــی و فرهنگ
ســازی موفــق شــدیم در مــدت چهــار مــاه
 92درصددانشــجویان را در مقاطــع مختلــف
تحصیلــی بــه شــیوه آمــوزش الکترونیکــی
پوشــش دهیــم و االن گفتمــان غالــب ارتقــاء
کیفیــت آمــوزش مجــازی اســت.
معــاون آموزشــی وزارت علــوم بــا اشــاره بــه
گزارشیونســکو در زمینــه میــزان گســترش
آمــوزش الکترونیکــی و فعالیــت دانشــگاه¬ها در
دوران کرونــا افــزود براســاس گــزارش یونســکو
کشــور ایــران در ایــن زمینــه جــزء کشــورهای
خــوب و پیشــرفته اســت وپیشــرفتهای کشــور
در زمینــه آمــوزش الکترونیکــی افتخــار نظــام
مــی باشــد و برنامــه بعــدی مــا صیانــت از ایــن
دســتاورد بــرای ســالهای پســا کرونــا اســت.
در ادامــه نشســت دکتــر برومنــد معــاون
پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم تحقیقــات و
فنــاوری ضمــن گــزارش تفصیلــی بــه بیــان
دســتاوردهای مهــم ،اهــداف و برنامــه هــای
معاونــت پزوهشــی در ســالهای اخیــر پرداخــت.
دکتــر برومنــد ضمــن اشــاره بــه فعالیــت 37
پــارک علــم و فنــآوری در کشــور بــا تحــت
پوشــش قــرار دادن  192مرکــز رشــد در
دانشــگاهها افــزود 1700 :شــرکت دانــش بنیــان
بــا فعالیــت  60هــزار نفــر از فــارغ التحصیــان
دانشــگاهها بــه دســتاوردهای مهــم فنــاوری
رســیده انــد و دســتاوردهای ارزنــده آنــان در
دوران کرونــا نشــان دهنــده ایــن نتایج میباشــد.
معــاون پژوهشــی وزارت علــوم ضمــن ارائــه
گــزارش برخــی از طــرح هــای تدویــن یافتــه
در ایــن وزارتخانــه خواســتار توجــه جــدی و
متمرکــز دولــت بــه دانشــگاه هــا شــد و افــزود
اعتمــاد بــه دانشــگاه هــا موجــب بــرون رفــت از
مشــکالت عدیــده کشــور مــی شــود.
در ادامــه نشســت تعــدادی از روســای
دانشــگاهها و پارکهــای علــم فنــاوری کشــور
بعنــوان ســخنران منتخــب بــه ارائــه گــزارش
فعالیــت هــای خــود در ســال هــای اخیــر و
دوران کرونــا پرداختــه و نظــرات و پیشــنهادات
خــود را مطــرح نمودنــد.

قــرارگاه کوهنــوردی عظیــم
قیچــی ســاز در ارتفاعــات
تفرجــگاه عینالــی افتتــاح شــد
نخسـتین قـرارگاه کوهنـوردی آذربایجـان شـرقی بـا
نـام «عظیم قیچی سـاز» نـام آور کوهنوردی کشـور و
دانشـجوی دانشـگاه تبریز در زمینی به مسـاحت ۳۰۰
متـر مربـع در کـوه عینالـی در تبریز افتتاح شـد.
بـه گـزارش روابط عمومی دانشـگاه تبریز ،ایـن قرارگاه
بیشـتر در راستای آموزش ،همگانی کردن و پشتیبانی
از ورزش پرطرفـدار کوهنـوردی در ارتفاعـات تفرجگاه
کوهسـتانی عینالی افتتاح شد.
قـرارگاه کوهنـوردی عظیـم قیچـی سـاز بـا همکاری
اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان آذربایجـان شـرقی و
شهرسـتان تبریـز ،سـازمان توسـعه و عمـران عون بن
علـی شـهرداری تبریـز به همـت هیئت کوهنـوردی و
صعود های ورزشـی اسـتان و هیئت شهرسـتان تبریز
بـه بهـره برداری رسـید.
برپایـه همیـن گـزارش؛ عظیـم قیچـی سـاز ،متولـد
 ،۱۳۶۰تبریـز و دانشـجوی کارشناسـی تربیـت بدنـی
دانشـگاه تبریـز و تنها کوهنـورد ایرانی که توانسـته به
 14قلـه بـاالی هشـت هزارمتـری صعـود کند.

تشـکل های دانشجویی
بسـتر مناسـب بـرای
رشـد و شـکوفایی
د ا نشـجو یا ن
مسـئول دبیرخانـه هیـات نظـارت بـر تشـکل هـای
اسلامی دانشـگاه تبریـز تشـکل هـای دانشـجویی
را بـه عنـوان یکـی از بسـترهای رشـد و شـکوفایی
و همچنیـن از علـل پایـداری و تاثیرگـذاری حرکت
هـای دانشـجویی عنـوان کـرد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز ،جـواد
حقیقیـان در تشـریح عملکـرد دبیرخانـه هیـات
نظـارت بر تشـکل های اسلامی این دانشـگاه گفت:
در سـایه حمایـت دانشـگاه از فعالیـت های سیاسـی
دانشـجویان ،در حـال حاضـر چهار تشـکل اسلامی
در سـطح ایـن دانشـگاه فعالیـت مـی کننـد کـه بـا
توجـه بـه فضـای مسـاعد جامعـه ،فعالیـت آنـان در
عرصـه هـای مختلـف فراتـر رفتـه و در سـطح ملـی
نیـز بـه جهت دهـی و روشـنگری افـکار عمومی می
پردازند.
وی در ادامـه یـادآور شـد :فعالیـت تشـکل هـای
اسلامی دانشـجویان در دانشگاه ها شـامل برگزاری
انـواع مراسـم هـای فرهنگـی ،اجتماعـی ،سیاسـی،
از قبیـل تریبـون آزاد ،اردوهـای فرهنگـی ،انتشـار
نشـریات ،موضـع گیـری هـای سیاسـی در قالـب
انتشـار بیانیه و بسـیاری از فعالیت های دیگر اسـت.
بـر پایـه همین گـزارش ،پـس از ابالغ دسـتورالعمل
هـای اجرایـی فعالیـت تشـکل هـای اسلامی
دانشـگاهیان از سـال  1380توسـط شـورای انقالب
فرهنگـی ،دبیرخانـه هیـات نظـارت بـر تشـکل های
اسلامی دانشـگاه تبریـز بـرای اولیـن بار تشـکیل و
جـواد حقیقیـان بـا حفظ سـمت پسـت سـازمانی و
به اسـتناد بنـد  2ماده یـک دسـتورالعمل اجرایی از
سـوی رییـس دانشـگاه به سـمت مسـئول دبیرخانه
هیـات نظـارت بـر تشـکل هـای اسلامی دانشـگاه
منصـوب و شـروع بـه فعالیـت کـرده اسـت.

برگزاری ترم تابسـتانی
در دانشـگاه تبریـز بـه
صـورت غیرحضـوری
تـرم تابسـتانی سـال  1399در دانشـگاه تبریـز به دلیل
شـیوع کروناویروس به صورت غیرحضوری و الکترونیکی
برگزارخواهد شد.
بـه گزارش روابط عمومی دانشـگاه تبریز ،دانشـگاه تبریز
طبق مصوبه هیات رئیسـه این دانشـگاه در نظر دارد ترم
تابستان سال  1399را از تاریخ  4مرداد لغایت  7شهریور
ماه سـال جاری به صورت غیرحضوری و از راه دور برگزار
نماید.
اتخـاذ ایـن تصمیـم با توجه بـه ادامـه روند شـیوع کرونا
ویـروس تمامـی کالسهـای تـرم تابسـتان در دانشـگاه
تبریز به صورت غیرحضـوری و الکترونیکی برگزارخواهد
شد .
بر اسـاس مصوبه هیات رئیسـه دانشـگاه تبریز ،جزئیات
برگزاری ترم تابسـتانی در این دانشـگاه تبریـز به صورت
غیرحضـوری از جملـه نحـوه ارایـه لیسـت دروس ،زمان
ثبت نام ،برنامه کالسـی و امتحانی متعاقبـا اعالم خواهد
شد .
برپایه همین گزارش؛ هر سـاله ترم تابسـتانی در دانشگاه
تبریـز برگـزار می شـود که در سـال گذشـته ایـن ترم با
ارایـه  7ماده دروس عمومی 5 ،مـاده دروس پایه و  4ماده
دروس عملی برگزار شـده بود.
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انتخــاب دکتــر متفکــر
آزاد ،بــه عنــوان یکــی
از دبیــران هیأت رئیســه
مجلــس

رئیـــس دانشـــکده برنامـــه ریـــزی و علـــوم
محیطـــی دانشـــگاه تبریـــز از راه انـــدازی
ســـرور محاســـباتی پـــردازش تصاویـــر راداری،
محاس ــبات س ــنگین و مدلس ــازی در دانش ــکده
برنام ــه ری ــزی و عل ــوم محیط ــی توس ــط گ ــروه
ســنجش از دور و  GISایــن دانشــکده خبــر داد.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز،
دکتـــر بهـــروز ســـاری صـــراف ،در ایـــن بـــاره
گفـــت :ایـــن ســـرور مجهـــز بـــه پردازنـــده i9
 9900kآمـــاده ارائـــه خدمـــات بـــه اســـاتید،
دانشـــجویان و محققیـــن اســـت کـــه بـــا
مســـاعدت مالـــی معاونـــت علمـــی و فنـــاوری
ریاســـت جمهـــوری در قالـــب جایـــزه ی
اس ــتادیاران ج ــوان ب ــرای دکت ــر ص ــدرا کری ــم
زاده اســتادیار گــروه ســنجش از دور و  GISایــن
دانشـــکده در نظـــر گرفتـــه شـــد کـــه ایشـــان
جایـــزه متعلـــق بـــه خـــود را بـــرای اســـتفاده
همـــکاران و دانشـــجویان در اختیـــار دانشـــکده
قـــرار داده اســـت.
وی در ادام ــه ب ــا اش ــاره ب ــه مزای ــای راه ان ــدازی
ای ــن س ــرور در ای ــن دانش ــکده ی ــادآور ش ــد :در
ایــن ارتبــاط محققیــن و دانشــجویان عالقمنــد
بـــه پـــردازش تصاویـــر راداری عـــاوه بـــر

دکتـــر روح اهلل متفکـــر آزاد ،عضـــو هیـــات علمـــی
دانشــگاه تبریــز ،بــا کســب  ۱۴۸رأی ،بــه عنــوان یکــی
از دبیـــران هیئـــت رئیســـه مجلـــس یازدهـــم انتخـــاب
شـــد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه تبریـــز ،دکتـــر
متفکـــر آزاد ،کاندیـــدای یازدهمیـــن دوره انتخابـــات
مجل ــس ش ــورای اس ــامی ب ــا کس ــب  ۱۰۵ه ــزار و ۴۴۹
رای از ح ــوزه انتخابی ــه تبری ــز ،آذرش ــهر و اس ــکو راه ــی
بهارس ــتان ش ــده اس ــت.
دکت ــر متفک ــرآزاد اس ــتادیار دانش ــکده عل ــوم طبیع ــی
دانشـــگاه تبریـــز اســـت .از جملـــه ســـوابق اجرایـــی و
مدیریتــی وی مــی تــوان بــه سرپرســت گــروه حمایــت
از اس ــتعدادهای درخش ــان دانش ــگاه تبری ــز ،دبی ــر ه ــم
اندیش ــی اس ــتادان و نخب ــگان دانش ــگاه تبری ــز ،مش ــاور
مع ــاون فرهنگ ــی دانش ــگاه تبری ــز ،مش ــاور اس ــتاندار و
رییــس گــروه مشــاوران جــوان اســتان و  ...اشــاره کــرد.
رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز ای ــن انتخ ــاب را ب ــه جلس ــه کمیت ــه راهب ــری ارتق ــاء ب ــه ت ــراز بی ــن
وی و جامع ــه دانش ــگاهی اس ــتان تبری ــک م ــی گوی ــد.
المللـــی ،درراســـتای پیگیـــری برنامـــه هـــای
قبل ــی و ط ــرح پیش ــنهادات جدی ــد در زمین ــه
بهبـــود تـــراز بیـــن المللـــی دانشـــگاه تبریـــز و
ق ــرار گرفت ــن ج ــزء پن ــج دانش ــگاه وپژوهش ــگاه
برت ــر کش ــور برگ ــزار گردی ــد.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز
در ایـــن جلســـه کـــه بـــا حضـــور رئیـــس
مدیـر کل تربیت بدنـی وزارت علوم ،تحقیقـات و فناوری دانشـــگاه ،اعضـــای هیئـــت رئیســـه و اعضـــای
در نامـه ای از مدیـر تربیتبدنـی دانشـگاه تبریز به خاطر کمیت ــه راهب ــری ارتق ــاء ب ــه ت ــراز بی ــن الملل ــی
حضـور موثـر در حوزه ورزش دانشـگاه هـا تقدیر کرد.
در تـــاالر عالمـــه جعفـــری برگـــزار شـــد،دکتر
نامه
بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه تبریـز ،در متن
میررض ــا مجی ــدی رئی ــس دانش ــگاه تبری ــز ب ــا
بدنی
دکتـر محمـد حسـین علیـزاده ،مدیـر کل تربیـت
اش ــاره ب ــه اینک ــه بی ــن الملل ــی ب ــودن و جام ــع
آمده
زاد
وزارت علـوم ،تحقیقات و فناوری به دکتـر اهری
بـــودن از بارزتریـــن ویژگیهـــای دانشـــگاههای
و
پیشـنهادات
اسـت :بـا عنایـت به حضـور موثـر و ارایـه
نســـل چهـــارم اســـت ،گفـــت :دانشـــگاهها بـــا
مـوارد
خصـوص
نظـرات کارشناسـی و دقیـق شـما در
توجــه بــه انعطــاف پذیــر بــودن ،بسترمناســبی
زحمـات
از
بدینوسـیله
مربـوط بـه ورزش دانشـگاه هـا،
بـــرای جهانـــی ســـازی و گســـرش ارتباطـــات
بدنی
تربیت
اداره
در
جنابعالـی
دلسـوزانه مدیریت کارآمد
بی ــن الملل ــی دارن ــد.
دانشـگاهی
ورزش
سـه
منطقه
دانشـگاه تبریز و دبیرخانه
رئی ــس دانش ــگاه تبری ــز ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه
آید.
مـی
تقدیـر و تشـکر بعمل
دانشـــگاه تبریـــز میـــراث دار مرکـــز آموزشـــی
و
رشـته
اسـتاد
زاد،
اهری
سـعید
دکتر
یـادآور می شـود:
ربـــع رشـــیدی اســـت ،عضویـــت در اتحادیـــه
دانشـگاه
کشـاورزی
دانشـکده
بیومتری
گرایش ژنتیک -
بیـــن المللـــی دانشـــگاههای جهـــان ،انعقـــاد
بدنی
تربیت
دبیر
کشـور،
والیبال
پوش
ملی
تبریز اسـت،
بیـــش از دویســـت تفاهمنامـــه بـــا دانشـــگاه
های
ورزش
هیئت
رئیس
کشـور،
3
منطقه
های
دانشـگاه
هـــای کشـــورهای مختلـــف و قرارداشـــتن در
سـال
15
از
بیـش
و
آذربایجانشـرقی
اسـتان
دانشـگاهی
موقعیـــت جغرافیائـــی مطلـــوب و همجـــواری
مدیریـت تربیـت بدنـی دانشـگاه تبریـز از جمله سـوابق بـــا کشـــورهای حـــوزه قفقـــاز و ترکیـــه را
پرافتخـار ایـن عضو هایت علمی دانشـگاه تبریز اسـت.
از مهمتریـــن ویژگیهـــای دانشـــگاه تبریـــز
بدنی
در طـول مـدت مدیریـت وی همچنیـن در تربیت
برش ــمرد ک ــه ای ــن دانش ــگاه را بعن ــوان یک ــی
فناوری
دانشـگاه تبریز ،توسـط وزارت علوم ،تحقیقـات و
از کاندیداه ــای مه ــم در عرص ــه بی ــن الملل ــی
سـال
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ت بدنی این دانشـگاه ،نیز بیش از
مدیریت تربی 
ســـازی قـــرارداده اســـت و بـــا توجـــه بـــه
متوالـی عنـوان "مدیریـت تربیت بدنی نمونه کشـوری"
پتانس ــیل ب ــاالی اس ــاتید و دانش ــجویان انتظ ــار
در میان دانشـگاه های سراسـر کشور بر اسـاس ارزیابی و
می ــرود پیش ــرفتهای مطلوب ــی در ای ــن زمین ــه
شـاخص های وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به دسـت
داشـــته باشـــیم.
آورده است.
دکتـــر مجیـــدی بـــر لـــزوم آســـیب شناســـی
علمـــی ،برنامـــه ریـــزی اصولـــی و اتخـــاذ
تشــکیل کارگــروه تخصصــی در تمهیـــدات مناســـب بـــرای تبدیـــل دانشـــگاه
تبریـــز بـــه دانشـــگاه بیـــن المللـــی تاکیـــد
قالــب طــرح مپســا جهــت مدیریت
نمـــود و افـــزود بایســـتی بـــا فرهنـــگ ســـازی
و پایــش سیســتمی آالیندههــای و بسترســـازی نگـــرش مثبـــت را در عمـــوم
ـز دانش ــگاهیان نس ــبت ب ــه موض ــوع بی ــن الملل ــی
زیســت محیطــی در دانشــگاه تبریـ
شـــدن ایجـــاد کنیـــم.
وی بـــا اشـــاره بـــه برخـــی از مزایـــای علمـــی،
کارگـروه تخصصـی در قالب طرح مپسـا جهـت مدیریت
اجتماع ــی ،اقتص ــادی وفرهنگ ــی بی ــن الملل ــی
و پایـش سیسـتمی آالیندههـای زیسـت محیطـی در
شـــدن دانشـــگاه افـــزود تجربـــه کرونـــا نشـــان
راسـتای تحقق سیاسـت های کلی محیط زیست ابالغی
داد کـــه جوامـــع بـــه تنهایـــی قـــادر بـــه حـــل
مقـام معظـم رهبـری و در چارچـوب قوانیـن و مقـررات
جاری کشـور در دانشـگاه تبریز تشـکیل شـد.
هم ــه مش ــکالت نیس ــتند و نی ــاز ب ــه تعام ــل و
بـه گـزارش روابط عمومی دانشـگاه تبریز ،در نشسـتی با
حضـور جمعی از اعضای هیات علمی متخصص در حوزه
جلسـه کمیته حمایت ونظارت بر فعالیت انجمن
حـوزه محیط زیسـت کارگـروه تخصصـی در قالب طرح
هـای علمـی بـا حضـور دکتـر میررضـا مجیدی
مپسـا جهـت مدیریـت و پایـش سیسـتمی آالیندههای
رئیس دانشـگاه ،دکتر عسـگری معـاون پژوهش,
زیسـت محیطی در دانشـگاه تبریز تشـکیل شد.
و فنـاوری و دکتـر توحیـدی معـاون فرهنگـی
ایـن کارگـروه تخصصی در حـوزه محیط زیسـت که زیر
و اجتماعـی دانشـگاه و مدیـران امـور پژوهشـی،
نظر مدیریت امور فناوری دانشـگاه تبریز تشـکیل شده و
اجتماعـی و تعـدادی از دبیـران و کارشناسـان
دارای پنـج کارگـروه تخصصی تحت عناویـن( آب ،خاک،
انجمـن علمـی در تـاالر عالمـه جعفری دانشـگاه
هوا ،پسـماند و تنوع زیسـتی و اکولوژی) با تعیین اعضای
برگـزار گردید.
آنـان فعالیـت خود را آغاز کرده اسـت.
دکتـر مجیـدی رئیـس دانشـگاه تبریـز ضمـن
بر پایه همین گزارش؛ در همین راسـتا مقرر شـده اسـت
تجلیـل از همـت وعـزم جـدی دانشـجویان در
کارگروه های تخصصی شـکل گرفته با تشـکیل جلسات
مسـیر پژوهشـهای علمـی ،دوران دانشـجوئی را
منظـم و انجـام هماهنگی ها و همکاری هـای الزم ،طرح
بهتریـن دوران تحصیل و فعالیـت درانجمن های
هـای محیط زیسـت اسـتان و کشـور را با همـکاری اداره
علمی را آغازی برای همفکری و مشـارکت جهت
محیط زیسـت اسـتان پیگیری و اجرا نمایند.
نیـل بـه اهـداف واالی علمـی توصیـف نمود.
یـادآور می شـود :برای ایجـاد هم افزایـی توانمندی های
موجـود در دانشـگاه هـا و مراکـز تحقیقاتـی کشـور در
دکتـر مجیـدی بـا اشـاره بـه پتانسـیل بـاالی
جهـت حـل چالـش هـای زیسـت محیطی کشـور طرح
دانشـجویان بر ضرورت گسـترش فعالیتهای بین
مپسـا (طـرح مدیریـت و پایش سیسـتمی آالینـده های
رشـته ای در انجمـن هـای علمـی تاکیـد نمود و
زیسـت محیطی واحدهـای صنعتی ،تولیـدی ،خدماتی،
افـزود الزم اسـت بهمـوازات رشـد کمـی فعالیت
معدنـی ،عمرانـی و کارگاهـی) به اجـرا درآمده اسـت .در
انجمـن هـا در راسـتای رشـد کیفی و گسـترش
همچون
ایـن طرح از ظرفیت دانشـگاه هـا و مراکز علمی
تبـادالت علمی مابین رشـته های داخل دانشـگاه
برای
بنیـان
آزمایشـگاههای معتمد و شـرکتهای دانش
و حتی رشـته های علوم پزشـکی برنامـه ریزی و
صنعت
محیطـی
نظـارت ،پایـش و حل مسـائل زیسـت
گسـترش یابد
اسـتفاده می شـود.

راه انــدازی ســرور محاســباتی
برای پــردازش تصاویــر راداری
اســـتفاده از ســـرور ،مـــی تواننـــد بـــه صـــورت

قانونـــی از الیســـنس نـــرم افـــزار SARscape

اســـتفاده نماینـــد.

بـــه گفتـــه وی نـــرم افـــزار مذکـــور قابلیـــت
انـــدازه گیـــری میـــدان جابجایـــی زلزلـــه،
مدلســـازی مکانیـــزم زلزلـــه ،بـــرآورد نـــرخ

تقدیــر مدیــر کل تربیــت
بدنــی وزارت علــوم از مدیــر
تربیــت بدنــی دانشــگاه تبریز

جلســه کمیتــه راهبــری ارتقــاء به تــراز بین
المللــی در دانشــگاه تبریز برگزار شــد
هم ــکاری دارن ــد و ض ــروری اس ــت دانش ــگاهیان
بـــا بهـــره گیـــری از پتانســـیل هـــا و جبـــران
کمبودهـــا زمینـــه را بـــرای ارتقـــاء جایـــگاه
دانشـــگاه تبریـــزدر نظـــامهـــای رتبـــه بنـــدی
بی ــن الملل ــی فراه ــم نماین ــد و در ای ــن زمین ــه
به ــره گی ــری از تج ــارب مثب ــت دانش ــگاههای
بــزرگ و توانمندیهــای فضــای مجــازی کارســاز
اســـت.
در ادامــه جلســه دکتــر اصغــر عســگری معــاون
پژوهـــش و فنـــاوری دانشـــگاه ضمـــن ارائـــه
گ ــزارش تفصیل ــی در زمین ــه نظ ــام ه ــای رتب ــه
بنـــدی ملـــی و جهانـــی ،مالکهـــا و شـــاخص
امتیازدهـــی ،جایـــگاه دانشـــگاه تبریـــز در ایـــن
رتبـــه بندیهـــا افـــزود اکثـــر رتبـــه بنـــدی
هـــا بـــه نوعـــی بمـــوازات هـــم و همپوشـــان
هـــم هســـتند و بـــا شـــاخصهای آموزشـــی،
دانشـــجوئی و پژوهشـــی بـــه اعتبارســـنجی
دانشـــگاهها میپردازنـــد.
معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری دانشـــگاه تبریـــز
ضم ــن اع ــام نق ــاط ق ــوت و ضع ــف دانش ــگاه
تبری ــز در رتب ــه بن ــدی ه ــای مل ــی و جهان ــی
اف ــزود هرچن ــد در برخ ــی زمین ــه ه ــا جای ــگاه

بســـیار خـــوب و مناســـب در ســـطح کشـــور و
جهـــان بـــه دســـت آوردهایـــم امـــا در برخـــی
مـــوارد متاســـفانه جایـــگاه خوبـــی نداریـــم و
ای ــن ام ــر نیازمن ــد هم ــکاری و هم ــت جمع ــی
دانشــگاهیان بــرای ارتقــاء جایــگاه در خورنــام و
شـــان دانشـــگاه تبریـــز اس ــت.
دکت ــر عس ــگری تع ــداد مق ــاالت ثب ــت ش ــده
بـــا نـــام دانشـــگاه تبریـــز ،تعـــداد اختراعـــات
ثبـــت شـــده بیـــن المللـــی ،تعـــداد اســـتارت
آپ ه ــای دانش ــجوئی ،ش ــرکتهای زایش ــی Spin
 ،offمیـــزان فـــروش فنـــاوری و میـــزان درامـــد
اختصاصـــی دانشـــگاه از محـــل قراردادهـــای
پژوهشـــی را از مهمتریـــن شـــاخص هـــای
پژوهشـــی بـــرای رتبـــه بنـــدی دانشـــگاهها در
عرصـــه ملـــی و بیـــن المللـــی برشـــمرد.
دکتـــر عســـگری نداشـــتن اعضـــای هیئـــت
علم ــی بی ــن الملل ــی ،ع ــدم توج ــه ب ــه نظ ــام
آمـــاری بـــه صـــورت فرابخشـــی و فرانهـــادی،
عـــدم توجـــه بـــه مقولـــه هـــای مهـــم در
آمـــوزش عالـــی از جملـــه اهـــداف منـــدرج در
س ــند توس ــعه پای ــدار مل ــل متح ــد ،ش ــاخص
نس ــبت اس ــتاد ب ــه دانش ــجو وکارمن ــد ،ج ــذب

فرونشس ــت دش ــت ه ــا و برخ ــی پای ــش ه ــای
محیطـــی دیگـــر را دارد کـــه مـــی توانـــد در
ســـایر مراکـــز علمـــی کشـــور مـــورد اســـتفاده
قـــرار گیـــرد.
رئیـــس دانشـــکده برنامـــه ریـــزی و علـــوم
محیطـــی دانشـــگاه تبریـــز اضافـــه کـــرد:
در همیـــن راســـتا تمامـــی دانشـــگاه هـــای
کشـــور ،ســـازمان فضایـــی کشـــور ،ســـازمان
نقشـــه بـــرداری کشـــور ،موسســـه ژئوفیزیـــک
(دانشـــگاه تهـــران) ،پژوهشـــگاه بیـــن المللـــی
زلزلـــه شناســـی و مهندســـی زلزلـــه و مرکـــز
تحقیقـــات راه ،مســـکن و شهرســـازی مـــی
تواننـــد از امکانـــات ایـــن نـــرم افـــزار و ســـخت
افـــزار مربوطـــه اســـتفاده نماینـــد.
یـــادآور مـــی شـــود :دکتـــر صـــدرا کریـــم
زاده اســـتادیار گـــروه ســـنجش از دور و GIS
دانشـــکده برنامـــه ریـــزی و علـــوم محیطـــی
دانش ــگاه تبری ــز اس ــت ،چ ــاپ نزدی ــک ب ــه 20
مقال ــه در مج ــات علم ــی پژوهش ــی و تالی ــف
 2جل ــد کت ــاب از جمل ــه س ــوابق علم ــی ای ــن
اســـتادیار دانشـــگاه تبریـــز اســـت.

کمتـــر اســـاتید زن را از مهمتریـــن عوامـــل
تضعی ــف رتب ــه بی ــن الملل ــی دانش ــگاه تبری ــز
در رتب ــه بن ــدی ه ــای مل ــی و جهان ــی دانس ــت
و گفـــت :عـــاو ه براینهـــا عـــدم توجـــه بـــه
ش ــاخص-های نوظه ــور در نظ ــام رتب ــه بن ــدی
از جملـــه  Index ، Natureو عـــدم توجـــه بـــه
ظرفیـــت شـــبکه هـــای اجتماعـــی از جملـــه
داشـــتن اکانـــت رســـمی دانشـــگاه تبریـــز در
توئیتــرو ...از عوامــل افــت رتبــه دانشــگاه تبریــز
اس ــت ک ــه ض ــروری اس ــت ب ــا اط ــاع رس ــانی،
پیگیـــری هـــای و ایجـــاد شـــاخص هـــای
ارزیابـــی متناســـب در نهـــاد هـــای تصمیـــم
گیــری ازقبیــل هیئــت ممیــزه و کمیتــه هــای
مختل ــف و هم ــکاری هم ــه واحده ــای دانش ــگاه
مشـــکالت بصـــورت اساســـی حـــل شـــوند.
در ادام ــه جلس ــه دکت ــر محم ــد تق ــی اعلم ــی
مع ــاون پش ــتیبانی و مناب ــع انس ــانی دانش ــگاه
ضم ــن تاکی ــد ب ــر ض ــرورت اتخ ــاذ سیاس ــت
ه ــای متناس ــب ب ــا بی ــن الملل ــی س ــازی ب ــه
تشـــریح برخـــی مســـائل مرتبـــط بـــا حـــوزه
پشـــتیبانی در زمینـــه بیـــن المللـــی ســـازی
پرداخـــت.
دکت ــر حیات ــی مع ــاون آموزش ــی و تحصی ــات
تکمیل ــی دانش ــگاه از دیگ ــر س ــخنران جلس ــه
ب ــود ک ــه ب ــر آمادگ ــی معاون ــت آموزش ــی ب ــرای
هم ــکاری هم ــه جانب ــه ب ــرای ارتق ــاء جای ــگاه
دانشـــگاه تبریـــز در ســـطح ملـــی و جهانـــی
تاکی ــد نم ــودو نب ــودن آم ــار و اطالع ــات کام ــل
و دقیـــق در حـــوزه هـــای مختلـــف را از موانـــع
تحق ــق برنام ــه ه ــای دانش ــگاه دانس ــت.
درادام ــه جلس ــه دکت ــر حس ــین امامعل ــی پ ــور
مع ــاون دانش ــجوئی دانش ــگاه ضم ــن اش ــاره ب ــه
برخـــی از مشـــکالت موجـــود در زمینـــه ارائـــه
خدمـــات رفاهـــی بـــه دانشـــجویان خارجـــی
بـــر مشـــخص شـــدن شـــرح وظایـــف همـــه
واحدهـــای دانشـــگاه در عرصـــه بیـــن المللـــی
شـــدن تاکیـــد نمـــود.
شـــایان ذکـــر اســـت در ادامـــه ســـایر اعضـــاء
بـــه بیـــان دیدگاههـــا و پیشـــنهادات خـــود در
زمینـــه نحـــوه برنامـــه ریـــزی واجـــرای امـــور
مختلــف جهــت ارتقــاء جایــگاه دانشــگاه تبریــز
در س ــطوح مل ــی و بی ــن الملل ــی پرداختن ــد و
تصمیمـــات مـــورد نیـــاز اتخـــاذ گردیـــد.

آغاز به کار سامانه الکترونیکی
ثبت درخواستهای آموزشی
دانشجویان
سـامانه الکترونیکی مدیریت درخواستهای دانشگاه تبریز
بـرای ثبت درخواسـتهای آموزشـی دانشـجویان از طریق
سـامانه سـما و بدون مراجعه حضوری به دانشـگاه ،شروع
بـه کار کرد.
بـا راهانـدازی ایـن سـامانه ،مرحلـه مراجعـه حضـوری
دانشـجویان بـه آمـوزش دانشـکدهها حتـی پـس از
سپریشـدن شـرایط اضطـراری ناشـی از ویـروس کرونا
حـذف شـده اسـت.
ایـن سـامانه الکترونیکـی قـادر اسـت درخواسـتهای
آموزشـی دانشـجویان از جمله درخواست گواهی اشتغال
بـه تحصیـل ،درخواسـت تمدیـد سـنوات ،مجـوز دفـاع،
معرفـی به اسـتاد و  ...را از طریق سـامانه مذکـور دریافت
و بـه صورت خـودکار به مسـئوالن مربوطه در دانشـکده
ارسـال نماید.
همچنیـن درخواسـت دریافـت گواهـی موقـت پایـان
تحصیلات طبق روال سـابق ،از طریق این سـامانه انجام
میگیـرد.
دانشـجویان عزیـز میتواننـد بـا مراجعـه بـه آدرس
الکترونیکـی  amozesh.tabrizu.ac.irو ورود بـه سـامانه
سـما از پنـل «مدیریـت درخواسـت» از امکانـات مذکور
اسـتفاده نماینـد.
همچنیـن دانشـجویان مـی تواننـد نتیجـه بررسـی
درخواسـت خـود را بـه صـورت الکترونیکـی مشـاهده و
پیگیـری نماینـد.

انتخــاب ۵طــرح پژوهشــی اســاتید
دانشــگاه تبریــز در بیــن طــرح های
برگزیــده اولیــن فراخــوان طــرح
هــای پژوهشــی ایــران و ترکیــه
در بیـن  22طـرح برگزیـده اولیـن فراخـوان طـرح های
پژوهشـی ایـران و ترکیـه 5 ،طـرح پژوهشـی از اعضـای
هیـات علمـی دانشـگاه تبریز اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومی دانشـگاه تبریـز ،با جمع بندی
نظـرات داوران دو کشـور ایـران و ترکیـه طـی فروردیـن
و اردیبهشـت ،۱۳۹۹تعـداد  ۲۲طـرح مشـترک میـان
پژوهشـگران ایرانی و ترکیهای ،با تصمیم مشـترک مرکز
همکاریهـای علمی و بینالمللـی وزارت علوم ،تحقیقات
و فنـاوری و توبیتـاک انتخـاب شـدند کـه در بیـن طرح
هـای برگزیـده  5طرح پژوهشـی اسـاتید دانشـگاه تبریز
است.
در ایـن فراخـوان طرح هـای پژوهش دکتر النـاز اصغری
و دکتـر رضـا تیمـوری منفرد از دانشـکده شـیمی ،دکتر
مهـران محبـوب خـواه از دانشـکده مهندسـی مکانیـک،
دکتـر بهنـام محمـدی ایواتلـو و دکتـر مهدی عباپـور از
دانشـکده مهندسـی برق و کامپیوتر انتخاب شـده است.
بـر پایـه همین گـزارش؛ در پی اعالن فراخـوان طرحهای
پژوهشـی مشـترک ایـران و ترکیـه در چارچـوب برنامـه
2020 TUBITAK-MSRT Joint Call

(وزارت عتـف)-

درتیرمـاه  ۱۳۹۸و اختصـاص مهلـت  ۵ماهـه و (بعـد از

براي توليد هر تُن كاغذ دست اول

یکبـار تمدیـد مهلـت بنـا بـه درخواسـت محققـان دو

کشـور) کـه بـه دریافـت  ۱۶۴طرح پژوهشـی مشـترک

نياز به قطع  ۱7اصله درخت و مصرف حدود  400هزار ليتر
 4هزار كيلووات برق است.
گفـت :ایـن انجمنهـا در زمینـه هـای مختلـف
کارآفرینی ،نشـریات علمی ،مسابقات دانشجوئی،
اختراع ،امور آموزشـی و تولیـد محتوای دیجیتال

فعالیـت مـی کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشـگاه ضمن اشـاره

بـه برخـی از فعالیتهـای مهـم انجمنهـای علمی
در سـال گذشـه افزود کسـب افتخـارات متعدد و

متوالـی از طـرف انجمن های علمی این دانشـگاه

ت انجمن های علمی عنوان شد
در جلسه کمیته حمایت و نظارت بر فعالی 

فعالیت درانجمن های علمی آغازی
برای همفکری و مشارکت
رئیـس دانشـگاه تبریـز بـا اشـاره بـه بـروز بحران
کرونـا و احتمـال تـداوم آن بـر تطبیـق فعالیـت
انجمنهـای علمـی بـا شـرایط موجود تاکیـد کرد
وافـزود دبیـران انجمن های علمی بـا برنامه ریزی
صحیح و استفاده بهینه از پتانسیل فضای مجازی
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ضمن گسـترش فعالیتهای مطلوب ،دانشگاه را در
ایـن زمـان خطیر و حسـاس یـاری نمایند.
درادامـه جلسـه دکتـر سـجاد توحیـدی معـاون
فرهنگـی و اجتماعـی دانشـگاه ضمـن اشـاره بـه
فعالیـت  103انجمـن علمـی در دانشـگاه تبریـز

در جشـنواره ملـی حرکـت و همچنیـن برگزاری
جشـنواره مشترک با دانشـگاههای ترکیه و قفقاز،
نشـانه پویایـی و عزم دانشـجویان دانشـگاه تبریز
بـرای نیل بـه اهداف واالی دانشـگاه اسـت.

در ادامه جلسـه دکتر عسـگری معـاون پژوهش و
فناوری دانشـگاه ضمـن ابراز خشـنودی از جضور

در جمـع فعالیـن علمـی و پژوهشـی دانشـجو ،از
آمادگـی ایـن معاونـت بـرای تشـریک مسـاعی و

گسـترش فعالیت انجمنهای علمی در چهارچوب
مقـررات و تـوان دانشـگاه خبرداد.

بیـن محققـان ایرانـی و ترکیه ای منجر شـد ،کـه از این
تعـداد  ۱۳۴طـرح نهایـی دی مـاه  ۱۳۹۸وارد مرحلـه

داوری شـدند و از بیـن این طرح هـا نیز در نهایت ،تعداد

 ۲۲طرح مشـترک میان پژوهشـگران ایرانـی و ترکیهای،
انتخاب شـدند.

• خبرنامه داخلی  /سال دوم /شماره بیستم و یکم•

• هفته چهارم خرداد ماه•99
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نگاهی به ویروس کرونا و بیماریهای همهگیر
محققان ،نویسندگان و فعاالن موسسه تاریخ و فرهنگ ایران با انتشار یادداشت و مقاله به بررسی شیوع کرونا و
ایران با انتشار یادداشت و مقاله به بررسی شیوع کرونا و بیماریهای همهگیر در دوره های مختلف پرداختند.
در همین راستا ،در این یادداشت ها و مقاالت به موضوعاتی
بیماریهای همهگیر در دوره های مختلف پرداختند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،جمعی ازاعضای چون« نگاهی به بیماریهای همهگیر در دوره قاجاریه،
هیأت علمی ،محققان و فعاالن موسسه تاریخ و فرهنگ شیوع امراض واگیر در الرستان ،کرونا و نظام بینالملل،

نگاهی بر رساله «در مرض آنفلونزا (گریپ) در دوره قاجار» ،بیشتر می توانند به آدرس موسسه تاریخ و فرهنگ ایران
بیماریهای واگیردار و سیاست دولتهای ایران ،در باب
کرونا و گزارشی از مصیبت وبا و مواجهه حکومت و مردم با به نشانی  https://iranhci.tabrizu.ac.irمراجعه نمایند.
آن در دوره قاجاریه» پرداخته شده است.
یادآور می شود :عالقمندان برای مطالعه و کسب اطالعات

تأثیر باور به خودکارآمدی و تاب آوری در عبور
از بحران کرونا:

راهکارهایی جهت افزایش این
منابع روانشناختی
دکتر منصور بیرامی
استاد تمام روانشناسی دانشگاه تبریز

سمانهعنبردباغییان
دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه
تبریز

کوویـد  19ویـروس بهشـدت واگیـرداری اسـت که
دوره نهفتگـی طوالنـی دارد .ایـن ویـروس مـردم
کشـورهای زیـادی از جهـان را آلـوده کـرده اسـت.
ویـروس کرونـا تقریبـاً بر تمامـی ابعاد زندگـی افراد
ازجملـه تحصیـل و کار ،ورزش و تغذیـه آنها تأثیر
گذاشـته اسـت .همچنیـن ،ایـن تغییـرات ازنظـر
جسـمانی و روانشـناختی نیز زندگی مردم را تحت
تأثیـر قرار داده اسـت .با توجـه به همهگیری جهانی
و سـریع ایـن ویـروس ،اصالحاتـی بـرای مراقبت از
سلامتی افـراد جامعـه ترتیـب دادهشـده اسـت.
قرنطینه خانگـی و فاصلهگـذاری اجتماعی ،ازجمله
تغییراتی هسـتند که در سـطح جامعه برای کنترل
بیمـاری کرونـا صـورت گرفتـه اسـت .بااینوجـود،
ایـن تغییرات بـرای افـراد جامعه عادی و سـازگارانه
نبـوده و ممکـن اسـت آنهـا را بـا چالشهـای
اجتماعـی ،سلامتی و روانشـناختی روبهرو سـازد.
بهعنوانمثـال قرنطینـه خانگی به دلیـل محدودیت
در ارتباطـات رودررو در افراد میتواند احسـاس انزوا،
رهاشـدگی و مـورد غفلـت قـرار گرفتن ایجـاد کند.
همچنین مشـکالت اقتصادی ناشـی از این تغییرات
اجتماعـی عامـل اسـترسزای دیگـری اسـت که در
شـرایط کنونـی به افراد جامعه تحمیلشـده اسـت.
معمـوالً در چنیـن شـرایط بحرانـی ،هشـدارهای
مـداوم و اخبـار مرتبـط بـا شـیوع ویـروس موجـب
ایجاد اسـترس ،ترس ،نگرانی ،اضطراب و افسـردگی
در افـراد جامعـه میگـردد .درواقـع در ایـن شـرایط
بیشـتر افـراد بـرای محافظـت از خـود بـه ارزیابـی
شـناختی منفی نسـبت به وقایـع روی میآورند که
ایـن ارزیابیهـا بهنوبـه خود باعـث ایجـاد هیجانات
منفـی (اضطـراب و نفـرت) میشـوند .همچنین در
ایـن شـرایط بحرانـی ،بیشـتر افـراد اسـترس را که
مجموعـهای از واکنشهـای جسـمانی ،هیجانـی،
رفتـاری و شـناختی در پاسـخ بـه شـرایط محیطی
اسـت تجربه میکننـد .همچنان که افـراد با محیط
اطرافشـان تعامـل دارنـد ،بهطـور پیوسـته در حـال
ارزیابـی تهدیدهـا ،چالشهـا و خواسـتههای محیط
اطرافشـان هسـتند و تلاش میکننـد تـا بـا هـر
مسـئلهای که ایجاد میشـود مقابله کننـد .در اغلب
اوقـات میتـوان به خواسـتههای محیطی بهآسـانی
پاسـخ داد ،اما در سـایر موارد ممکن اسـت مقابله با
خواسـتههای محیطی دشوار باشـد .درواقع استرس
زمانـی ادراک میشـود کـه فرد احسـاس کند منابع
مقابلـهای الزم برای پاسـخگویی به درخواسـتهای
محیـط اطـراف خـود را نـدارد .در شـرایط کنونـی،
شیو ع
اسـتاد تمـام روانشناسـی ،رئیـس دانشـکده علـوم
تربیتـی و روانشناسـی دانشـگاه تبریـز (نویسـنده
مسـئول)
Email; dr.bayrami@yahoo.com

( )2دانشـجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی،
دانشـکده علوم تربیتی و روانشناسـی دانشگاه تبریز

ویـروس کرونـا کـه بهآسـانی در سـطح جامعـه،
قابلکنتـرل و مهـار نیسـت و آمـار تلفـات ناشـی از
آن بهصـورت روزانـه گـزارش میشـود میتوانـد
بهصـورت یـک عامـل اسـترسزای بسـیار قـوی
ادراکشـده و توانایـی مقابلـه افـراد جامعـه را بـه
چالـش بکشـد .در ایـن میـان نحـوه برخـورد افـراد
مختلـف جامعـه بـا ایـن بحـران تعیینکننـده
سلامت روان آنهـا در عبـور از ایـن مرحلـه اسـت.
بدینصـورت کـه عـدم پذیـرش و سـازگاری بـا این
شـرایط ،سلامت روانشـناختی افـراد را نهتنهـا در
دوران بحـران ،بلکـه در مراحـل بعد از اتمـام بحران
نیـز تهدیـد میکند.
عوامـل متعـددی وجـود دارنـد کـه در نحـوه مقابله
افـراد بـا شـرایط دشـوار و بحرانهـا تأثیرگـذار
هسـتند .بخشـی از ایـن عوامـل وابسـته بـه محیط
و بخشـی از آنها شـخصیتی و شـناختی هسـتند.
یکـی از عوامـل شـناختی دخیـل در نحـوه مقابلـه
بـا چالشهـا ،خودکارآمـدی اسـت .خودکارآمـدی
بـاور فـرد نسـبت بـه شایسـتگی خـود در مدیریت
شـرایط دشـوار و موانع اسـت .خودکارآمـدی جزئی
از منابـع روانشـناختی فرد محسـوب میشـود و بر
ارزیابـی فـرد از تواناییهایـش هنـگام روبهرو شـدن
بـا چالشهای اسـترسزای مختلف تأثیـر میگذارد.
افـراد پـس از ارزیابـی معنـای رویـداد خـاص و
پیامدهـای آن نسـبت بـه محیـط اطـراف خـود
واکنـش نشـان میدهنـد .تعامـل افـراد بـا محیـط
اطرافشـان ،پاسخهای جسـمانی ،ارزیابی شناختی و
پاسـخهای اجتماعـی و انگیزشـی را شـکل میدهد.
اگـر فـردی یـک محـرک خاصـی مثل شـیوع یک
بیمـاری خطرنـاک را بهصـورت تهدیـد ادراک کند،
واکنـش هیجانـی شـدیدی نشـان خواهـد داد کـه
باعـث ایجـاد اسـترس میشـود .بنابرایـن زمانی که
فـرد پـس از ارزیابـی شـناختی و مطابـق بـا تجارب
پیشـین خـود رویـدادی را دشـوار ادراک میکنـد،
بـرای پاسـخگویی بـه آن رویـداد ،هشـدار دریافـت
کـرده و اسـترس او افزایـش مییابـد .برداشـت افراد
از کارایـی و کفایت خود در مدیریت شـرایط دشـوار
به تجارب پیشـین آنها ،فشـار اجتماعـی ،الگوهای
اجتماعی و حالتهای هیجانی و جسـمانی بسـتگی
دارد .تجربـه فرد از شـرایط دشـوار مشـابه پیشـین،
تعیینکننـده بـاور او نسـبت بـه توانایـی مقابلـه بـا
ً
مثلا اگر فـرد بـا بحرانهای
بحـران کنونـی اسـت.
گذشـته بـا موفقیـت مقابله کرده باشـد ،نسـبت به
مدیریت شـرایط موجود نیز احسـاس کفایت خواهد
کرد .همچنیـن دیدن موفقیت افرادی که شـرایطی
مشـابه شـرایط فرد دارند در باور او نسـبت بهکفایت
در مقابلـه بـا شـرایط دشـوار تأثیـر میگـذارد .مث ً
ال
زمانـی کـه دوسـتان و اعضای خانـواده فـرد نگرش
مثبتی نسـبت به شـرایط بحـران و بیماری داشـته
باشـند و از ایـن فرصت پیشآمـده در جهت افزایش
توانمندیهـای خـود اسـتفاده کنند ،فرد نسـبت به
توانایـی خـود در مقابلـه بـا ایـن شـرایط امیدوارتـر
میگـردد .علاوه بـر ایـن مـوارد بازخوردهـای
مثبـت و منفـی دریافـت شـده از طـرف افـراد مهم
زندگـی ،بـر بـاور فـرد نسـبت بـه توانایـیاش در
مدیریـت شـرایط دشـوار تأثیرگـذار اسـت .هـر چه
افـراد بازخوردهای مثبت و امیدوارکنندهای نسـبت
بـه شایستگیهایشـان دریافـت کننـد ،در شـرایط

دشوار احسـاس کفایت
بیشـتری میکننـد.
بهطورکلـی ،افـرادی کـه
خـود را باکفایـت و توانمنـد
میداننـد ،بـا شـرایط اسـترسزا
بهتـر مقابلـه میکننـد .همچنیـن
تفسـیر مثبـت از رویدادهـای بیرونـی
(فرصـت دیـدن تهدیدهـا) ،تأثیـر مثبتـی بـر
عملکـرد و سلامت روان افـراد دارد.
علاوه بر خودکارآمـدی ،ویژگیهای دیگـری وجود
دارد کـه بر توانایـی افراد در مقابله با شـرایط بحران
تأثیـر میگـذارد .یکـی از ایـن عوامـل تـابآوری
یـا انعطافپذیـری اسـت .تـابآوری از منابـع
روانشـناختی فـردی و یـک ویژگـی مثبـت اسـت
کـه شایسـتگی فـردی و پذیـرش خـود وزندگـی را
بـه همراه دارد؛ سـازگاری فـرد و مقابله بـا تغییرات
را تسـهیل کـرده و باعـث کاهـش اسـترس در افراد
میشـود.تابآوری از پنـج ویژگـی تشکیلشـده
اسـت :شـکیبایی ،معنـا داشـتن ،اسـتقامت ،اتکا به
خـود و تنهایـی وجودی .شـکیبایی داشـتن دیدگاه
متعـادل نسـبت به زندگـی و تجارب آن اسـت؛ و به
معنـی پذیـرش آنچـه اتفاق میافتـد و نشـان دادن
واکنشهای مالیم نسـبت به شـرایط دشـوار اسـت.
معنـا داشـتن یعنـی درک هـدف زندگی و داشـتن
ایـن بـاور کـه دلیلـی بـرای زندگـی کـردن وجـود
دارد .اسـتقامت توانایـی ادامـه دادن و رهـا نکـردن
برخلاف موانـع و مشـکالت اسـت .افـرادی کـه بـر
خـود متکـی هسـتند ،خودشـان را بـاور دارنـد و به
قـدرت و تواناییهـای شـخصی خوداتـکا میکنند؛
و تنهایـی وجـودی ایـن بـاور اسـت کـه هـر فردی
منحصربهفـرد اسـت و بااینکـه بعضـی از تجـارب
را میتـوان بـا دیگـران بـه اشـتراک گـذارد ،بایـد با
بعضـی از تجـارب بهتنهایـی روبـهرو شـد .علاوه بر
ایـن ویژگیها ،تـابآوری شـاخصهایی دیگری نیز
دارد کـه در هشـت گـروه جـای میگیرنـد .اولیـن
شـاخص انعطافپذیـری  /سـازگاری اسـت .افرادی
که سـازگار هسـتند قـدرت تحمل شـرایط مبهم و
نامعلـوم رادارنـد آنهـا میدانند که هیـچگاه راهحل
کاملـی وجـود نـدارد بنابرایـن ،ابهـام را میپذیرنـد،
شـرایط را در نظـر میگیرنـد و تصمیـم میگیرنـد
و مطابـق بـا آن عمـل میکننـد .دومیـن شـاخص
توانایـی حـل مشـکل اسـت .افراد بـا تـابآوری باال
چالشها را دوسـت دارند و تغییـرات را تحمل کرده
و آنهـا را مدیریـت میکننـد .ایـن افـراد عملگـرا
بـوده و بـاور دارند که میتوانند برای مشـکالت خود
راهحل مناسـب بیابند .شاخص بعدی احساس معنا
و هدف اسـت .محتـوای باورهـای افراد با تـابآوری
بـاال ،بهطورکلـی مثبت اسـت و حتـی در ناکامیها
و رنجهـا بـاور به امیـد دارند .همچنیـن در باورهای
آنهـا ارزش دادن بـه بقیه افراد به چشـم میخورد.
چارچـوب باورهـای این افـراد منعطف اسـت و از به
چالش کشـیده شـدن باورهای خود احساس تهدید
نمیکنند .داشـتن روابط خـوب و حمایت اجتماعی
شـاخصی اسـت که در تابآوری افراد بسیار اهمیت
دارد .روابطی که فراتر از آشـنایی صرف اسـت و افراد
میداننـد که بخشـی از اجتماع افرادی هسـتند که
از آنهـا مراقبـت میکننـد و بـه فکر راحتـی آنها
هسـتند .شـاخص بعدی خوشبینـی و تجربه مکرر

هیجانات
مثبـت اسـت .ایـن
خوشبینـی واقعگرایانـه اسـت ،دشـواریها
شناختهشـده و ابعاد منفی در نظر گرفته میشـوند
و بـا آگاهـی از مشـکالت شناسـایی راهحلهـا
موردتوجـه قـرار میگیرد .همچنین طنز و شـوخی
نیـز از عوامـل دیگـری اسـت که با هیجانـات مثبت
مرتبط بوده و به توانایی حل مسـئله کمک میکند.
توانایـی تنظیـم و مدیریت هیجانات منفی و شـدید
بخـش مهمـی از تـابآوری و یکـی از شـاخصهای
مهـم آن محسـوب میشـود .افـراد با تـابآوری باال،
گاهی پریشـانی و هیجانات منفی را تجربه میکنند
اما به شـکل سـریع و کارآمد تـوازن هیجانی خود را
بازمییابند .خودآگاهی شـاخص دیگری از مجموعه
شـاخصهای تـابآوری اسـت که شـامل شـناخت
قوتهـا ،گرایشهـا و محدودیتهـای خود هسـت.
شـناخت خـود بـا مدیریـت هیجانهـا و توانایـی
تصمیمگیـری مرتبـط اسـت .افـرادی کـه از خـود
شـناخت دارنـد ،با خودشـان روراسـت هسـتند و از
اشـتباهات خـود درس میگیرنـد و میدانند که چه
زمانـی به کمک دیگـران احتیاج دارند .ایجـاد توازن
و تعـادل در ابعـاد مختلـف زندگـی ،کار ،مراقبـت از
خـود ،هیجانـات ،ایـده آلهـا و انتظـارات آخریـن
شـاخصی اسـت که در افرادی با تـابآوری باال دیده
میشـود.
درواقـع هـر یـک از دو ویژگـی خودکارآمـدی و
تابآوری در شـیوه مقابله افراد با اسـترس و شـرایط
دشـوار نقـش دارنـد .افـراد معموالً به سـه شـیوه به
مقابله با اسـترس میپردازند -1 :مسـئولیت مشکل
بـه وجـود آمـده را بـه عهـده میگیرنـد ،و تلاش
میکننـد تـا مشـکل را با یافتـن راهحلهـای عینی
حـل کننـد و یـا تلاش میکننـد تـا بـا تمرکـز بر
مسـئله شـرایط را تغییـر دهنـد بـه این نوع شـیوه
مقابله با مشـکل سبک مسـئله محور میگویند-2 .
در شـیوه دوم کـه سـبک هیجان محور اسـت ،افراد
معمـوالً بـر خـود و هیجاناتشـان (خشـم ،احسـاس
گنـاه و )...تمرکـز میکننـد و یا به خیالپـردازی در
مـورد مشـکل پیشآمـده روی میآورند .هـدف این
رفتارهـا کاهـش تنـش هیجانـی مرتبط با شـرایط
اسـترسزا اسـت اما اغلـب باعث افزایش اسـترس و
تنـش میشـود -3 .در نـوع آخر که سـبک اجتناب
محـور اسـت افراد از فکـر کردن به مشـکل و روبهرو
شـدن بـا شـرایط اسـترسزا خـودداری میکننـد.
ً
مثلا به انجـام فعالیتهای جایگزین مثل تماشـای
تلویزیـون ،پرخـوری و زیـاد خوابیـدن و .میپردازند
یا به جسـتجوی ارتباطات اجتماعـی روی میآورند.
افـرادی که خودکارآمدی و تـابآوری باالیی دارند از
سـبک مسـئله محور در مقابله با مشکالت و شرایط
اسـترسزا اسـتفاده میکننـد؛ یعنـی بـا برداشـت

درسـتی
کـه از توانایـی خـود در مقابلـه بـا اسـترس دارند و
بـا پذیـرش بحـران پیشآمـده و مشـکالت ناشـی
از آن بـر مشـکالت موجـود تمرکـز کـرده و آنهـا
را بهصـورت واقعگرایانـه تعریـف میکننـد و بـا
در نظـر گرفتـن محدودیتهـا و امکانـات موجـود
برنامهریـزی میکننـد و راهحلهـای عملـی بـرای
مشـکالت بـه وجـود آمـده (مشـکالت ارتباطـی،
تحصیلـی و اقتصـادی و سلامتی) مییابنـد .در
مقابـل افرادی که خودکارآمـدی و تابآوری پایینی
دارنـد و درک درسـتی از توانایـی خود بـرای مقابله
بـا مشـکالت ندارنـد و نمیتوانند شـرایط موجود را
تحمـل کنند ،بر سـبک هیجان محـور تمرکز کرده
و درگیـر هیجانـات خـود میشـوند و یا بـه اجتناب
از روبـهرو شـدن بـا مشـکل پرداختـه و بـا انـکار و
فراموشـی بحـران پیشآمده سلامتی خود و سـایر
افـراد جامعـه را بـه خطـر میاندازنـد.
راهکارهایـی وجـود دارد کـه میتـوان بـه کمـک
آنهـا تـابآوری و بـاور به خود کارآمدی افـراد را در
شـرایط فعلـی بحـران کرونا افزایـش داد:
-1ایجـاد ارتباطـات :داشـتن روابـط بـا اعضـای
خانـواده ،دوسـتان و سـایر اشـخاص مهـم کمـک
زیـادی بـه تحمـل نگرانـی و ناراحتـی ناشـی از
بیمـاری میکنـد .با توجـه به لـزوم رعایت قرنطینه
و فاصلهی فیزیکی ،در شـرایط فعلـی این ارتباطات
میتواننـد از طریـق تلفـن و شـبکههای مجـازی
تـداوم یابـد و حتـی افـراد میتواننـد مهارتهـای
جدیـدی را در گروههـا و دوره همیهـای مجـازی
در کنـار هـم بیاموزنـد.
 -2اجتنـاب از دیـدن بحران به شـکل یک مشـکل
غیرقابلعبـور :نمیتـوان واقعیـت وقـوع رویدادهای
اسـترسزا را تغییـر داد؛ امـا میتـوان نحوه تفسـیر
و پاسـخگویی بـه ایـن رویدادهـا را عـوض کـرد.
میتـوان تلاش کـرد شـرایط آینـده را بهصـورت
بهتـر از اکنـون دید.
 -3پیـش روی بهسـوی اهـداف :تنظیـم اهـداف
واقعگرایانـه و متناسـب بـا شـرایط و محدویتهای
ً
مثلا هدفگـذاری و برنامهریـزی بـرای
فعلـی.
آموختـن مهارتهـای جدید .انجام منظـم کارهایی
در جهـت پیـش روی بـه سـمت ایـن اهـداف و
اجتنـاب از تمرکـز بـر تکالیفی که در شـرایط فعلی
دسـتنیافتنی هسـتند.
 -4یادداشـت کـردن افکار و احساسـات و هیجانات
مرتبط با شـرایط فعلی :نوشـتن افکار و احساسـات
در شـرایط دشـوار زندگـی ،بـه خودآگاهـی افـراد و
شناسـایی افـکار و مدیریـت هیجانهایشـان کمک
میکنـد .همچنین نوشـتن آنهـا گامـی در جهت

برونریزی
ایـن هیجانـات
و جلوگیری از سـرکوب
آنهاسـت.
-5خودگفتگویـی درونـی مثبـت :اسـتفاده از
جملات واقعگرایانـه و مثبت در مـورد توانایی خود
در مقابله با اسـترس ناشـی از این بحران ،به افزایش
بـاور مثبت در مورد توانایی تـابآوری و پذیرش این
شـرایط کمـک میکند.
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نگاهی به بیماریهای
همه گیر در دوره قاجار
دکتر غفار عبدالهی
در طـول تاریـخ بیماریهـا همیشـه همـراه جوامع
انسـانی بـوده اسـت .در تاریـخ مکتـوب نیز اشـارات
زیـادی بـه بیماریهـای واگیـر و درد و رنـج ناشـی
از آن شـده اسـت .با مطالعه تاریخ مشخص میشود
کـه برخـی از بیماریها مثل وبـا و طاعون به صورت
ادواری شـیوع داشـته و از عوامـل عمـده کنتـرل
جمعیـت بشـمار میرفتـه اسـت .همچنیـن کمتر
کسـی بـوده که در طـول عمـرش بـه بیماریهایی
چـون آبلـه یا سـرخک گرفتار نشـده باشـد.
با پیشـرفت علم پزشکی و تشـخیص درست عوامل
بیمـاریزا ،مبـارزه و مقابلـه بـا بیماریهـا شـکل
جدیـدی بـه خـود گرفت .بـا مایـه کوبی کـودکان،
سـاخت واکسـنها و آنتـی بیوتیکهـا ،بشـر توانسـت
تـا حـد زیـادی از گسـترش بیماریهـای همهگیـر
جلوگیـری نمایـد ،اما ایـن به معنـای پایـان مبارزه
نبـود .بخصـوص بیماریهایـی که منشـا ویروسـی
داشـتند ،در برابـر همـه تالشـها مقـاوت کردهانـد و
تـا به امروز بشـر نتوانسـته آنهـا را کامال ریشـه کن
نماید.
نحـوه برخـورد دولتهـا و مـردم بـا بیماریهـا نیـز
از جملـه مسـایل مطـرح در تاریـخ بشـمار مـیرود.
از منابـع تاریخـی چنیـن بـر میآیـد که گسـترش
بیماریهای واگیر در سـطح جهانی تقریبا از فرمول
امـروزی تبعیـت میکـرده ،منتهـی چـون آن موقع
ارتباطـات کمتر بوده سـرعت گسـترش نیز نسـبت
بـه امـروز کندتـر بوده اسـت و برخـی مواقـع ماهها
طـول میکشـیده تـا یک بیمـاری از قارهای بـه قاره
دیگـر سـرایت کنـد .ایـن امـر از همـان دوران قدیم
بشـر را به فکـر محدود سـازی گسـترش بیماریها
انداخـت و ایـدهی قرنطینه شـکل گرفت.
همچنیـن همیشـه بـروز بیماریهـای همهگیـر و
شـایع ،بـا تبعـات اجتماعـی و اقتصادی گسـترده و
حتـی بروز قحطی همراه بوده و صدمات و خسـارات
اجتماعـی و اقتصـادی یک بیماری گاهی شـدیتر از
خـود بیمـاری و صدمـات و تلفـات آن بود.
در ایـن مجـال انـدک بـا توجـه بـه اینکه بررسـی و
مطالعـه تمام تاریخ بشـری و حتی تاریخ کشـورمان
امکان پذیر نیسـت ،بـه دوره قاجاریه نگاهی خواهیم
داشـت ،تـا نحـوهی مقابلـه بـا بیماریهـای واگیر و
عملکـرد دولتهـا و مـردم را در ایـن مسـاله بررسـی
کنیم و مقایسـهای با وضعیت امروزی داشته باشیم.
چـرا که داشـتن دیـدگاه تاریخی در چنیـن مواقعی
بـه مـا کمـک خواهد کـرد تا مسـایل را بهتـر درک
کنیـم و از اشـتباهات گذشـتگان درس بگیریـم و از
تجربیـات آنهـا بـرای مقابله بهتـر با عوامـل خطرزا
بهـره ببریـم .بـه عنـوان مثال اطلاع از طـول مدت
فعالیـت بیماریهـای واگیـر و دورههـای بازگشـت
آنهـا ،باعث خواهد شـد که مسـاله کرونـا را به خاطر
طـول مـدت بیماری سـهل نگیریـم و دچـار غفلت
نشویم.
بیماریهای شایع دوره قاجار:
وبا
بیمـاری وبـا از جمله بیماریهایی بـوده که در طول
تاریـخ بـه صـورت متنـاوب در شـهرهای مختلـف
ایـران بـروز میکـرده و عـدهی زیـادی از مـردم را
بـه کام مرگ میکشـانده اسـت .این بیمـاری اغلب
زادهی فقـر و نابسـامانی بـود و خـود فقـر و فالکـت
ببـار میآورد .چنانکـه در طول تاریخ شـاهد وباهای
زیـادی بعـد از بالیای طبیعی و جنگهـا و محاصرها
بودهایـم .تعـداد وباهـای دورهی مـورد مطالعه آنقدر
زیـاد اسـت کـه در اینجـا مجـال پرداختـن به همه
مـوارد نیسـت ،تنها بـه عنـوان نمونه به چنـد مورد
اشـاره می شـود:
از جملـه وبـای بـزرگ سـال  1236هجـری قمـری
بـوده کـه گویـا از شـیراز شـروع شـد و در تمـام
مملکـت گسـترش یافـت و بـه قولـی «از صـد هزار
تـن افزون بکشـت» .حاجی زین العابدین شـیروانی
کـه آن موقـع از آن والیت میگذشـته نقل میکند:
«باریتعالـی بلای وبا را بـر آنها گماشـت و در مدت
قلیلـی جمع کثیـری طریق عـدم پیـش گرفتند».
ایـن بیماری حتی به کشـورهای دیگر نیـز راه یافت
و از طریـق روسـیه بـه اروپـا سـرایت نمـود و عدهی
زیادی را کشـت.
همچنیـن از وبـای دیگـری صحبت میشـود که در
اواخـر سـال  1267هجری از تهران شـروع شـد و تا
اوایـل  1268بطـول انجامید .بار دیگـر در  1269در
تهـران عـود نمـود و از آنجـا به قم سـرایت کرد .بعد
به تبریز رسـید .گفته شـده که «از ایـن وبا در تبریز
روزی  50تـا  60نفـر مردنـد ».گویا تنها بعد از آمدن
بـرف و بـاران بـود کـه ناخوشـی تخفیف یافـت .در
مجمـوع طبق «صورت سـیاهه و ثبـت کدخدایان»
از «نـه محلهی تبریـز  4083نفر» از ایـن وبا مردند.
همچنیـن از وبای سـخت سـال  1273هجـری یاد
شـده اسـت .این وبا نیز در بیشـتر ایران شـایع شد و

جانهـای زیادی گرفـت .کنت گوبینو که در آن موقع
در تهـران بـوده مینویسـد« :هرکس دو پا داشـت و
میتوانسـت فـرار نمایـد ،بـرای حفـظ جان خـود از
پایتخت گریخـت .مردم چنـان میمردند ،که گویی
بـرگ از درخـت میریـزد و با وجود اینکـه در تهران
آمـاری برای شـمار مـردگان وجود نـدارد ،من تصور
میکنم که بیش از یک سـوم سـکنهی شـهر تهران
در اثـر وبـا مردنـد ».در همـان موقع در بـاب تبریز و
تاثیـر این بیمـاری در آنجا نوشـتهاند که وضع تبریز
چنـان بـود کـه «اگر جنـگ هم شـده بـود اینگونه
ویرانی» ببـار نمیآورد.
در سـال  1284هجری وبای دیگری همه شـهرهای
ایـران را فرا گرفت .دکتر تولوزان ،پزشـک مخصوص
ناصرالدین شـاه ،نوشـت :چون در ایران «قانونی برای
نگاهداشتن شـمار مردگان نیست معهذا نمیتوانیم
عـده آنهـا را کمـاکان معین کنیـم .معهـذا میدانم
کـه عـدهی ایـن مـردگان کمتـر از  100هـزار نفـر
نبـوده ،پـس بایـد از این چشـم زخمی که بـه ایران
رسـید بـه توسـط تجربـه و امتحان نتیجـه گرفت و
بایـد تفکـر نمـود که آیا ممکـن بود منبع ایـن وبا را
از ایران بیـرون کنند».
همانطوری که وبا از ایران به دیگر کشـورها سـرایت
میکـرد ،از دیگـران نیز به ایران می رسـید .چنانکه
وبای سـال  1309هجری از روسـیه به ایران سرایت
کـرده بـود .شـدت ایـن وفـا چنـان بـوده کـه دکتر
تولـوزان میگفت« :در مدت سـی سـال کـه من در
ایـران بودم ،این سـختترین و گسـتردهترین وبایی
بـود که شـاهدش بـودم ».حاجـی امین الضـرب نیز
در بـاب آن گفتـه« :اگـر کسـی میمـرد ،هیچکس
نبـود او را بـردارد ،روی لنگهی در بگذارد ،ببرد جایی
به خاک بسـپارد ».اعتمادالسـلطنه مینویسد که در
بیـن  20تـا  21محـرم ،یعنـی در دو روز 1600 ،نفر
در تهران تلف شـدند.
آیـتاهلل آقا نجفی قوچانی در کتاب سـیاحت شـرق
مینویسـد« :در همین اوقات وبـای عامی در عتبات
افتـاد کـه قلـوب در تـب و تـاب افتـاد و روزی چهار
صـد نفـر از محوطهی نجف سـرازیر قبر میشـد .در
چنـد موضـع از فضوههای (میدانهای وسـط شـهر)
نجـف خیمه مرده شـوری زدنـد و فقط وبـا و مردن
سـاده نبـود ،بلکـه رعـب و هیبـت الهیت ،قلـوب را
متزلزل سـاخته بود و به صفـت قهاریت ظهور کرده
بود».
طاعون
طاعـون نیـز از جملـه بیماریهـای مهلکـی بـوده
کـه واگیریهـای وحشـتناکی در جهـان و از جملـه
در کشـورمان داشـته اسـت .شـدت ایـن بیمـاری و
کشـتاری کـه میکرده گاهـی چنان شـدید بود که
کل تعـادل اجتماعـی و اقتتصـادی جامعـه را بر هم
مـیزده اسـت و مخصوصـا در اروپـا در رونـد تاریـخ
تاثیـر فـوق العادهای گذاشـته اسـت.
از جملـه میتـوان بـه طاعـون سـال  1247هجری
اشـاره کـرد کـه در ایـران ،مخصوصا در کردسـتان،
گیلان و مازنـدران عـدهی زیادی از مردم را کشـت.
حاجـی زیـن العابدیـن که بـاز شـیوع ایـن بیماری
را بـه خاطـر گناهـان مردمان دانسـته مدعی شـده
کـه در رشـت «بـه موجب حسـاب بعضـی مردمان،
درسـت  60000نفـر بـه دیار عـدم رفتنـد ».فریزر،
جهانگـرد اروپایـی ،کـه در آن سـالها از مناطـق
شـمالی ایـران میگذشـت ،قیـد کـرده کـه در آمل
که شـهری پرجمعیت بـود ،دیگر کسـی نمانده بود
و در بارفـروش (بابـل امـروزی) «از هـر کـس سـراغ
میگرفتـم میگفتنـد از ناخوشـی مـرد».
گزارشهایـی کـه در بـاب تلفـات ایـن طاعـون در
ایاالت مختلف ایران در دسـت اسـت نشـان از شدت
و گسـترش آن دارد در عیـن حـال ایـن طاعـون
محـدود بـه ایران نبوده و کشـورهای همجـوار را نیز
آلـوده کرده اسـت .طول آن را شـش ماه دانسـتهاند.
گرچـه در برخـی مناطق بیشـتر نیز نوشـته انـد .از
جملـه نقل میکننـد که این بیمـاری در تبریز برای
یکسـال تمـام قربانـی میگرفـت و در عـراق عـرب
حـدود  200هـزار نفر را کشـت.
چارهی مردم
گویـا در مواقـع بروز بیماریهای کشـنده و همهگیر
مـردم ،غیـر از فـرار از شـهرها و پناه بردن بـه کوه و
دشـت چـارهی دیگری نداشـتند .در همـان طاعون
 1247نقـل شـده که «تمامی مـردم فـرار کردهاند،
در صحراهـا منـزل کـرده انـد» و در جـای دیگـری
آمـده کـه ایـن بیمـاری «عالجـی به غیـر از فـرار و
تفرقه شـدن نـدارد».
همچنین در منابع به اسـتفاده از امـواج صوتی برای
دور سـاختن بیماری اشاره شـده است .نقل شده که
مـردم گاهـی چاره را در این میدیدند که از سـحر تا
شـامگاه ،با دسته توپچیان از شـهر رو به کوه بروند و
بـا غرش توپ و صدای شـیپور ،همراه فریـاد هزاران
نفر وبـا را از خود برگردانند.
امـا گویـا در زمـان صـدارت امیرکبیـر اقداماتـی
چـون پاکیزه نگهداشـتن اماکن عمومـی ،بخصوص

سـربازخانهها ،و نیـز امـر قرنطینـه صـورت گرفتـه
اسـت .همچنیـن در آن دوره در جهـت آگاهی مردم
جزواتـی در محلههـا پخش شـد تـا روحانیان محل
مـردم را بـا «قواعـد معالجـه وبا» آشـنا سـازند.
همچنیـن عـدهای از اطبـای آگاه در جهت مدیریت
بیماری و کاسـتن از شـدت آن راهحلهای عملی ارائه
می کردند .از جمله در سـال  1284دکتر تولوزان از
دولـت ایران خواسـت برای مبارزه بـا وبا و جلوگیری
از شـیوع آن «مجلس حفظ الصحه» در تهران ایجاد
شـود و اطبایـی که در دارالفنون تحصیـل کردهاند با
همـکاری اطبای فرنگی به یافتـن عالج بیماریهای
مسـری بپردازنـد .همچنیـن در سـرحدات قرنتیـن
(قرنطینه) ایجاد کنند.
در سـال  1307هجـری در دسـتور الملی کـه برای
کنتـرل بیمـاری وبـا صـادر شـده ،از مردم خواسـته
میشـد اگـر «در خانهای مریـض وبائی پیدا شـود»
او را در هـوای خوب زیـر درخت بگذارند و از دیگران
دور نگهدارنـد .اهـل منـزل نیـز تـا  15روز خانـه را
تـرک کـرده ،برای رفع عفونـت از آب و آهک و نمک
و دود گوگـرد اسـتفاده کنند.
از دیگـر عوامـل کاهش اثرات بیماریها هوای سـالم
و خشـک برخـی از مناطـق بـوده اسـت .بـه عنوان
مثـال نـادر میـرزا در کتـاب «تاریـخ و جغرافیـای
دارالسـلطنه تبریـز» قیـد کـرده اسـت کـه« :هوای
تبریـز مولـد دم اسـت و بـه خشـکی مایل ...بـا آنکه
مدینـهای بدیـن عظمـت را پزشـک عالمی نیسـت
و بیشـتری از کـوی بـرزن مزبلـه و از بـی مباالتـی
مشـحون به کثافات اسـت ،امـراض وافـده را در این
مملکت اثری عظیم نیسـت؛ چه ،مـن خود چندین
سـال دیدم کـه از جانب مشـرق هـوای وبایی بدین
جا سـاری شـد مردم همیکشـت ،نـه بدان انـدازه و
قانـون کـه در دیگـر بلدان ایـران».
در عیـن حال از منابع تاریخـی و بخصوص خاطرات
خارجیـان مقیم ایران چنین بـر میآید که در همان
دوره نیـز مایـه کوبـی در ایـران کـم و بیـش وجـود
داشـته و تـا حـدی از تلفـات بیماریهـا میکاسـته
اسـت .سـر آرتـور هاردینـگ ،وزیر مختار انگلسـتان
در ایـران ،در خاطرات خود مینویسـد« :هنگام ورود
مـا بـه تبریز شـهر دچـار حمله وبا شـده بـود و این
مصیبتـی اسـت که غالبـا دامنگیـر شـهرهای ایران
می شود....میسـیونهایی که شغلشـان طبابـت بود و
همچنین همسـران و بسـتگان آنها مشغول فعالیت
در میـان طبقـات فقیـر شـهر بودند و آنهـا را بر ضد
بیمـاری وبـا تلقیـح مـی کردند .یـک دکتر روسـی،
در همـان تاریخـی که مـن در تبریز بودم ،مشـغول
پـرورش دادن باسـیل ایـن بیماری بود تا بعـدا آن را
بـرای تولید مـادهی تلقیـح ،به میـزان کافـی ،مورد
اسـتفاده قـرار دهـد و از اهالـی تبریز عـدهی هر چه
بیشـتری را در مقابل این بیماری مصونیت بخشد».
سـر آرتـور همچنیـن در خاطراتـش بـرای فـرار از
بیمـاری بـه انتقـال «موقـت دارالحکومـهی ولیعهد
(محمدعلـی میرزا) بـه یکی از نقـاط ییالقی تبریز»
اشـاره میکنـد .و در عیـن حـال قیـد مینمایـد که
در آن موقـع دولـت روسـیه تـزاری در مـرز بـا ایران
قرنطینه گذاشـته بود و تجار و مسـافران ایرانی را به
داخـل قفقـاز راه نمیداد.
بـا ایـن حـال مردم بی چیـز و فقیر چنـان در مقابل
بیماریهـای همهگیـر بی دفاع و آسـیب پذیـر بودند
کـه به قول نویسـندهی روزنامـه حبلالمتین «چون
مردمـان فقیـر بـر تحمـل مصـارف اسـفار و مخارج
حکیـم و دوا قـادر نمـی باشـند ،البد و ناچـار در بلد
خـود بـا امـراض دائمـی باقـی خواهند ماند تـا جان
به جـان آفرین بسـپارند».
اثرات اقتصادی و اجتماعی بیماریهای واگیردار
بیماریهـای واگیـردار بـا تلف کـردن نیـروی کار و
اختلال در امـر کار و تولیـد ،ضربـات شـدیدی بـر
اقتصـاد وارد میکردنـد و بسـیاری از مـردم را بـه
خـاک سـیاه مینشـاندند .فریزر کـه بعـد از طاعون
سـال  1247هجـری از شـمال ایـران میگذشـت
مینویسـد« :هیـچ شـبح انسـانی بـه چشـم
نمیخـورد ،هیـچ صدایی بگـوش نمیرسـد .در بازار
پررونقـی کـه مـن دیده بـودم ،اکنون سـه یـا چهار
دکان بیشـتر بـاز نیسـت .در بـار فروش هـم تجارت
بـا روسـیه بکلـی درهـم شکسـته اسـت ».در همان
تاریخ ،حاجی امین الضرب نیز مایوسـانه مینویسـد:
«گمـان نـدارم شـیرازه زندگی کسـبه و تجـار دیگر
بهـم گرفته شـود».
سـید محمـد صـادق حسـینی تنکابنـی کـه خـود
شـاهد وقایـع بـوده در ایـن بـاب مینویسـد« :در
مازندران و سـاری و آمل و بارفـروش (بابل امروزی)،
نشـانی و از خلـق بلاد ،خبـری و از بناهـای امصار،
اثـری باقـی نمانده[بـود] .در عراق[عجـم] بعضـی از
بلاد کمال شـدت کـرده ،ولـی در برخی از شـهرها،
چنـدان خرابـی نکـرده بـود .در دارالمـرز سـرایت
بیشـتر بـود تا بحـدی که شـخص مبتال را دسـت...
و بعـد از یـک مـاه شـخصی را دسـت دادی ،همـان
سـاعت حیـات را وداع کـردی و چـون عالجش جز

فـرار نبـود بلکـه در خانـواده ظاهر شـدی و یک نفر
و دو نفـر را هلاک کـرده ،بقیهالسـیف از آن منـزل
حرکـت کـرده و در جـای دیگـر آرام گرفتـه ،بعد از
پنـج روزی بـاز نقـل مـکان کـرده ،جـای دیگر نقل
نمودندی...تـا مـدت یکسـال متجـاوز کشـیدی و از
بلیه مسـطوره رفع گردید
تفضلات ارحمالراحمیـن ّ
امـا قحط و غال پدیـد [آمد] و مـردم را قوتالیموت
جـز گیاهـان صحـرا نبود».
غیـر از تبعـات اقتصادی ،شـیوع این نـوع بیماریها
مسـایل اجتماعـی و امنیتـی نیـز پیـش مـیآورد.
چنانکه دکتـر فووریه ،طبیب مخصـوص ناصرالدین
شـاه در خاطراتش مینویسـد« :چون میرزا عیسـی
نایـب الحکومـهی تهـران [در اثـر وبا] مـرده و دیگر
کسـی نبـوده اسـت کـه نظـم شـهر را حفـظ کند،
زندانهـا را بـاز نمـوده و محبوسـین را آزاد سـاخته
بودنـد .یـک دسـته از همیـن دزدان بـه خانهی من
آمـده و غیـر از آنچـه قابـل حمـل نبـوده همه چیز
را بردهانـد».
اقدامات دولت
یکـی از تبعـات بروز بیماریهای واگیـر از بین رفتن
کسـب و کار و بروز سختی معیشتی برای مردم بود.
در ایـن بـاب دولتهـا با توجه بـه امکاناتشـان جهت
کاسـتن از بـار مشـکالت اقداماتـی انجـام میدادند؛
کـه یکـی از آنها قایل شـدن معافیت مالیاتـی برای
مناطـق و ایـاالت صدمـه دیـده بـود .چنانکـه بنا به
نوشـتهی اعتمادالسـلطنه در وبـای سـال  1244به
علـت تلفـات باال ،مـردم اصفهان و یـزد مالیات خود
را بـا تاخیـر پرداخـت کردنـد .همچنیـن در وبـای
 1269چـون بـه ایالـت آذربایجـان صدمـهی زیادی
وارد شـد ،دولت تخفیف مالیاتی نسـبتا مهمی برای
والیـت آذربایجان قایـل گردید.
بـرای مدیریـت مبـارزه با بیماریها فرمـول حکومتی
خاصـی وجود نداشـت و بیشـتر به کاردانـی و درک
عوامل حکومتی محل بسـتگی داشته است .از نحوه
عملکـرد دولـت در طاعـون سـال  ،1251بخصوص
در آذربایجـان ،گزارشـی دسـت اول از یـک سـیاح
روس داریـم .بـارون فیـودور کورف کـه در آن موقع
در تبریـز اقامت داشـته مینویسـد« :امیـر نظام که
حاکـم آذربایجان بود ،به خاطـر صغیر بودن ولیعهد
موضـوع را بـه اطلاع وزیر مختار روس رسـانید و در
پایـان نامه خویش این مطلب را افـزود« :با آگاهی از
ایـن که جلوگیـری از نفوذ طاعـون در همان مراحل
اولیـه تـا چـه انـدازه مهـم اسـت ،مـن فیالمجلس
مامـوران پلیـس را به خانهای فرسـتادم کـه طاعون
در آن مشـاهده شـده بود و به ایشـان دسـتور دادم،
از آن خانـه و تمـام خانههـای مجاور کلیهی سـکنه
بـه جـز بیماران را خارج سـازند .باشـد تـا به جاهای
دیگر منتقل گردند .سـپس دسـتور دادم اثاثیهای را
که از آنان باقی مانده اسـت ،بسـوزانند و پاسـدارانی
را در برابـر آن خانههـا گماردم و دسـتور اکیـد دادم
هیـچ کـس را به داخـل خانههـا راه ندهند».
از گزارشـهای تاریخـی مشـخص مـی شـود برخـی
مواقع مقامات دولتی به پنهانـکاری و دادن اطالعات
دروغ روی میآوردنـد .در مواقـع بـروز بیمـاری
حکومـت بـا پنهـان سـاختن حقیقـت و فریبکاری
مـردم را در میـان مهلکـه رهـا میکـرد .در ضمـن
از بیـم مسـدود شـدن راههـا ،خبـر شـیوع بیماری
را بـه سـایر ممالک اعلام نمیکردنـد و بـا برقراری
قرنطینـه کـه مسـتلزم گـردآوری آذوقـه و غلات و
هزینههـای گوناگـون بـود مخالفـت میکردنـد.
سـر سیسـیل اسـپرینگ زایس ،دیپلمات انگلیسی
مقیـم ایـران آن دوره ،در نامههـای خود مینویسـد:
«در بوشـهر بیمـاری طاعون بروز کرده اسـت .دولت
بیشـتر از ایـن لحاظ کـه نمیخواهد بـار هزینه دفع
بیمـاری را بـر دوش بگیـرد بـه راه حلـی عجیـب و
بیسـابقه متشـبث شـده به ایـن معنی کـه پیدایش
طاعـون را در بندر بوشـهر از بیـخ و بن تکذیب کرده
است!»
در عیـن حـال بسـیاری از عوامل حکومتـی تنها در
فکـر خود و خانوادهشـان بودند و مـردم را با بیماری
و مشـکالت ناشـی از آن به حال خود میگذاشـتند.
چنانکـه در وبـای  1236شـیراز ،به محض شـنیدن
خبـر شـیوع وبـا ،حسـینعلی میـرزا ،حاکم شـهر ،و
وزیـر و اطرافیانـش فرار کردند و اهالـی را بحال خود
رهـا نمودند.
در وبای سـال  1287چون ناصرالدین شـاه از حاکم
کرمانشـاهان در باب شـیوع وبا در آن حدود و شدت
و ضعـف آن سـوال میکنـد ،حاکم جـواب میدهد:
«احوالهـا خیلـی خوب اسـت .تازه کـه قابل عرض
همایون باشـد هیچ نیسـت ».در باب شـدت بیماری
هـم میگویـد «جزئـی اسـت ».در حالـی کـه در
همان تاریخ از کرمانشـاهان به یکـی از اولیای دولت
نوشتند« :وارد کرمانشـاه شدیم .وبا شدت دارد خانم
را همـراه نیاورید .عالءالملـک را بفرمائید البته نیاید.
با ایـن وبا چـه الزم .البته».
در وبـای سـال  1310از اصفهان گـزارش دادهاند که
ظل السـلطان ،حاکم اصفهان ،و حواشی «بواسطهی

بـروز ناخوشـی رفتهانـد در اطراف اصفهـان» و برای
عـادی جلـوه دادن اوضـاع بـه دروغ مدعی شـدهاند
کـه شـهر امـن و امـان اسـت و مـردم در «بازارهـا و
مسـاجد مشـغول چراغـان هسـتند و همین قسـم
چراغـان هسـت تا شـب جمعه».
اعتمادالسـلطنه در وبای  1310خراسان از بی عملی
و سـهل انـگاری دولـت انتقاد میکنـد و نظرش این
اسـت کـه اگر قرنطینـه اجرا میشـد آنهمـه تلفات
نمیداشـت .وی با مقایسـه دولت ایران و عثمانی در
بـاب نحوه برخـورد با بیماری مینویسـد« :سـلطان
عثمانـی از جیب خـود صد و پنجاه هـزار لیره خرج
قرانتیـن حـدود خـود نمـود کـه رعیتـش را سـالم
بـدارد .ایـن نـوع حفـظ جـان رعیـت را میکننـد».
جالـب اینکـه در ایـن مـورد هـم درباریان بـه تملق
گویـی و انـکار بیماری پرداختنـد .حکیم الممالک با
تملـق میگویـد که الحمداهلل بزیر سـایه شـاه نه وبا
داریـم نـه بلا ،نـه جنگ داریـم و نـه منگ» .بـرادر
انیسالدوله ،همسـر ناصرالدین شـاه ،به شـاه قسـم
میخـورد کـه در تهـران وبـا نیسـت .در حالـی کـه
همـان موقـع به بغل دسـتیاش اشـاره میکـرد که
هسـت و شـدت هـم دارد .عـدهای از اهـل دولت نیز
میگفتنـد« :وبـای گیلان از پرخـوردن و سـختی
هواسـت» و در خراسـان هـم بـه جهـت «اراجیف و
تخلـف گویی» اسـت .حتی عبدالحسـین فرمانفرما
مدعـی بود که در کرمـان هرگز «وبا نیامده» اسـت.
گفتـه مـی شـود کـه در طاعـون سـالهای -1244
 1246شـمال «نقـاط آلـوده چنـان از سـکنه خالی
شـد» کـه در واقـع کسـی باقـی نمانـد تـا شـاکی
دولـت بـوده باشـد و دولت مجبـور به اقدامی باشـد.
بخصـوص بعـد از ریختن خاک بـر روی مـردگان از
هـر جهـت خیـال دولـت راحت میشـد.
تاج السـلطنه ،دختـر ناصرالدین شـاه ،در خاطراتش
مـی نویسـد« :یک وحشـت کوچکی در میـان مردم
از فـوت امـام جمعـه ،شـوهر خواهـر مـن ،بـود و
میگفتنـد :بـه مـرض وبـا فوت کـرده اسـت .لیکن،
یکـی از صـد نفـر ،ایـن حـرف را قبـول نمیکـرد و
بـه خـود تسـلی و دلخوشـی داده ،بـاور نمیکردند.
یکـی دو هـم بـه همیـن قسـمها مردند؛ لیکـن ،باز
کسـی درسـت ازین مرض مظنون نبود .تا اینکه در
تابسـتان فوقالعاده شـدت کـرد و واضح شـد .روزی
متجـاوز از هشـتاد نفـر ،صد نفـر تلف می شـدند».
تـاج السـلطنه در بـاب نحـوه مدیریت بیمـاری می
نویسـد « :اتصـال در راه مریـض مـی دیدیـم ،مـرده
میدیدیـم .اغلـب مریضها را زنده زنـده از ده بیرون
انداختـه بودنـد؛ و ایـن بیچارههـا ،در آفتاب سـوزان
بـا ایـن مـرض مشـغول جـان دادن بودنـد ».چـون
بـه بـاغ مسـکونی خـود رسـیدیم «در آنجا هـم دو
نفـر از بازمانـدگان مـرده بودنـد .تمام مـردم در یک
وارسـتگی مطلقـی ،منتظـ ِر مـرگ زندگانـی مـی
کردنـد .شـاه در عمـارت صاحبقرانیه ،با یـک تزلزل
خاطـری زیسـت مینمود...امـور مملکتـی بـه کلی
تعطیـل ».در ادامـه به پایان بیماری اشـاره میکند:
«بـه هر حال این تابسـتان آتش فشـان تمام شـد و
چندیـن هـزار تلفـات و شـهید در جای گذاشـت».
حکمای داخلی
از گزارشـهای تاریخـی و اشـارات پراکنـده چنین بر
میآیـد کـه در موقـع بـروز بیماریهـای همهگیر از
دسـت اطبـای بومـی کار چندانی بـر نمیآمد .چون
طـب سـنتی مـورد اسـتفاده آنهـا درک درسـتی از
ماهیـت بیمـاری و در نتیجـه روش درمان نداشـت.
ایـن امـر در آثار سـفرنامه نویسـان بیشـتر منعکس
شـده ،اما حتی خـود ایرانیان نیز به ایـن امر اعتراف
کردهانـد .ناصرالدیـن شـاه در شـعر «در هجو حکیم
الممالـک» در حـق سـر طبیـب دوره خـودش بـه
شـوخی هم شـده میسـراید:
«گـر معالـج شـوی مریضـی را ندهی فـرق گوش
از دندان»
«گـر شـفا یافت از تو بیمـاری داد عمـر دوبارهاش
یزدان»
«گـر تـو باشـی طبیب سـال دگـر کسـی نماند به
خطه ایـران».
ملکالمورخیـن در سـخن از ناخوشـیهای
مظفرالدین شـاه بر این نظر اسـت که «بیشـتر علت
امـراض شـاه حکیمالملک اسـت .زیرا که فقط شـاه
بـه دسـتور او رفتار مینمایـد و حکیمالملک محض
دوام و بقـای خـود بـه تقـرب ،شـاه را همـواره علیل
دارد .اگـر هـم بتوانـد چـاره کنـد نخواهـد کرد».
محمدامیـن رسـولزاده نیـز کـه در دوره قاجـار و
انقلاب مشـروطه در ایـران بسـر میبـرده ،در ایـن
خصـوص مینویسـد :اغلـب مـردم (ارومیـه) «بـه
علـت فقـدان حفظالصحـه گرفتـار ناخوشـیهای
زیـادی میشـوند .تعـداد قلیلی از بیماران مسـلمان
بـرای معالجـه بـه بیمارسـتانهای مسـیونرخانههای
آمریـکا و یا فرانسـه مراجعه میکننـد .اکثر اهالی به
ماننـد دهات قفقاز ما در چنگال وحشـیانهی حکیم
باشـیها و فالگیرهـا گرفتـار آمده ،تلف میشـوند».
سـر دنیـس رایـت در کتـاب «انگلیسـیها در میان

ایرانیـان» در بـاب عـدم اعتمـاد ایرانیـان بـه اصـول
جدیـد طبـی مینویسـد :بـا وجـود اینکـه «دکتـر
جوکـس موفـق بـه کسـب اجـازه بـرای آبلـه کوبی
گروهـی از اطفـال گردیـد .همـه این اطفـال ارمنی
بودنـد و مسـلمانان حاضـر نبودنـد کودکان خـود را
بـه خطـر بیندازنـد و علت هـم آن بود کـه با تلقیح
و مایـه کوبی آشـنایی نداشـتند ».البته ایـن گزارش
مربـوط بـه دورهی فتحعلـی شـاه اسـت امـا بـاز تـا
انـدازهای در دورههـای بعـد نیـز صـادق بوده اسـت.
در ایـن میـان عـدهای از اروپاییـان بـیکاره نیـز از
عـدم آشـنایی ایرانیـان با طب جدید سـو اسـتفاده
میکردنـد و بـه طبابـت میپرداختنـد .در ایـن باره
بـارون کورف در سـفرنامهی خود مینویسـد«:علت
ایـن کـه گروهـی از شـارالتانهای اروپایـی در ایران
ول میگردنـد و خود را پزشـک قلمداد میکنند ،این
اسـت که ایرانیـان از علم اسـکوالپ (خداوند طبابت
در افسـانههای روم باسـتان) آگاهی چندانی ندارند».
بیماریهای واگیردار در روابط بین المللی
در آن دوره نیـز ممالـک مختلـف بـرای محافظت از
اتباعشـان مجبور به محدود سـاختن تردد بیگانگان
و نیـز اعمـال محدودیـت در امر عبور و مـرور مرزی
و کاال بودنـد .این امر باعث مشـکالتی در روابط بین
کشـورها میشـد و حتی امر ضروری چون قرنطینه
نیـز اعتـراض دولتها را بر میانگیخـت .چنانکه چون
در وبـای عمومی سـال  1273هجری دولت عثمانی
مقـررات قرنطینـه برقـرار کـرد و باعث شـد کـه در
امر تجارت دولت ایران و شـهروندانش دچار مشـکل
شـوند میرزا آقاخـان نـوری ،صدراعظم وقـت ایران،
بـه ایـن اقدام دولت عثمانی اعتراض کـرد« :از حالت
قرانتیـن دولـت عثمانی...بسـتوه آمدهایـم .نزدیـک
اسـت کـه عنقریب حکم عمومی قطعـی بکل اهالی
ایران صادر شـود که دیگر تردد خودشـان را از خاک
عثمانـی ،خاصه از عراق عرب موقـوف دارند...نزدیک
اسـت ایـن حکم از قـوه به فعـل آیـد ».وی در ادامه
بـا لحـن تهدیـد آمیـزی میگویـد «بایـد بـه دولت
عثمانـی حالی کـرد که اساسـا حق ندارنـد قرانتین
بگذارنـد .زیـرا خلاف قانـون دول متحابـه اسـت و
میتوانیـد بالمـره وضـع قرانتیـن موقـوف و متروک
سـازید ».در جواب این اعتراضـات و تهدیدات دولت
عثمانـی جـواب داد که «وضـع قرنتین جهت حفظ
صحت عمومی موضوع شـده اسـت و چـون در حق
تبعهی سـایر دول مرعیاالجراسـت ایرانیان نیز باید
تبعیت کنند».
جالـب اینکـه در همان موقعی که طبق نوشـتههای
مقامـات دولتـی در کرمانشـاه عـدهای از وبـا جـان
میسـپردند ،از کرمانشـاه مقامـات محلـی بـه والی
بغـداد اعتراض میکردند که «یقینا در کرمانشـاهان
و اطـراف وبـا نیسـت و بنـده بابعالـی را مسـحضر
داشـتهام .معهـذا سـبب دوام قرنتیـن چیسـت .رفع
قرنتیـن را بخواهند».
همچنیـن در وبـای سـال  1282چـون بیمـاری به
اروپـا نیـز سـرایت نمـود ،دولتهـای اروپایـی از نحوه
عمـل دولـت ایران انتقـاد کردند .به پیشـنهاد دولت
فرانسـه قرار شـد یـک کنفرانس عمومی برپا شـود.
برای مطالعه بیشتر:
 انگلیسـیها در میـان ایرانیـان؛ سـر دنیـس رایت(سـفیر سـابق انگلیـس در ایران)
 برگـی از تاریـخ قاجـار (طاعـون سـال  1247درمازنـدران و گیلان)؛ سـید محمـد صادق حسـینی
تنکابنی.
 تاثیـر اجتماعـی و اقتصادی بیماری وبـا در دورهیقاجار؛ همـا ناطق.
 تاریخ و جغرافیای دارالسلطنه تبریز ،نادر میرزا. سـه سـال در دربـار ایـران؛ دکتـر فووریه پزشـکمخصـوص ناصرالدیـن شـاه قاجار.
 سیاحت شرق؛ آیتاهلل آقا نجفی قوچانی. خاطرات تاج السلطنه. رورزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه. روزنامه حبلالمتین ،سال هشتم ،شماره .33مرآتالبلدان؛اعتمادالسلطنه. مرآتالوقایـع مظفـری ،عبدالحسـین خـان ملکالمورخین.
 دیوان اشعار ناصرالدین شاه قاجار. گزارشهایـی از انقلاب مشـروطیت ایـران؛محمدامیـن رسـولزاده.
 سفرنامهی بارون فیودور کورف. نامههای خصوصی سر سیسل اسپرینگ زایس. خاطرات سیاسـی سـر آرتور هاردینگ وزیر مختاربریتانیـا در دربار ایران در عهد سـلطنت مظفرالدین
شاه قاجار.
 مـروری بر تاریخچه مشـکالت ایجـاد قرنطینه درایـران در دوره ناصرالدیـن شـاه ( 1313- 1264هــ
.ق1896- 1847/م)؛ مرتضـی دهقاننـژاد و مسـعود
کثیری.
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کرونا و نظام
بینالملل

مهدیفقیه
دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران

بحرانهـای طبیعـی بـر زندگـی میلیونهـا نفـر در
سراسـر جهان تأثیر میگذارد و هزینههای اقتصادی
و اجتماعـی به وجـود میآورد .مدیریـت بحرانهای
طبیعـی میتوانـد ایـن هزینههـا را کاهـش دهـد و
جوامـع را در برابـر این بحرانهـا ایمن و مصون کند.
از سـویی دیگـر در سـه دهه اخیر نظریـه حکمرانی
خـوب در حـوزه علوم اجتماعی پدیدار شـده اسـت
حکمرانـی خـوب کـه بـا ویژگـی هایـی ماننـد
مشارکت ،شفافیت ،پاسـخگویی اثربخشی و کارآیی
و حاکمیـت قانـون تعریـف میشـود،الگویی بـرای
توسـعه پایـدار انسـانی بـا سـاز و کار تعامـل عملی
سـه بخش دولـت ،بخش خصوصـی و جامعه مدنی
اسـت .
دولـت هـا همـواره با بحـران هـای مختلـف مواجه
بودهانـد .مدیریـت بحران عبـارت اسـت از مجموعۀ
فعالیتهـای اجرایی و تصمیمگیریهـای مدیریتی
و سیاسـی وابسـته بـه مراحـل مختلـف و همـۀ
سـطوح بحـران ،در جهـت نجـات ،کاهـش ضایعات
و خسـارات ،جلوگیـری از وقفـۀ زندگـی ،تولیـد و
خدمـات ،حفـظ ارتباطـات ،حفظ محیط زیسـت و
سرانجام ترمیم و بازسـازی خرابیها :1976 ,Foster(.
 )10بحران عبارت اسـت از ازهمگسـیختگی شـدید
در فعالیتهـای یـک جامعـه کـه در ایـن فراینـد،
انسـانها اقلام و داراییهـا و محیـط در سـطح
وسـیع دچـار آسـیب و صدمـات شـدید میشـوند؛
بهطوریکـه جامعـه فقـط قـادر اسـت از منابـع
موجـود خود کمک بگیـرد .بحرانها غالباً براسـاس
سـرعت و شـدت یعنـی ناگهانی بودن یـا کند بودن
بـروز آن و یـا به این دلیل که طبیعی اسـت یـا زادۀ
دسـت بشـر اسـت ،طبقهبنـدی میشـوند (,UNDP
 )14 :1992مدیریـت بحـران فراینـدی اسـت بـرای
پیشـگیری از بحران و یا به حداقل رسـاندن اثرهای
آن هنـگام وقوع .برای انجـام این فرایند باید بدترین
وضعیتهـا را برنامهریـزی و سـپس روشهایـی را
بـرای اداره و حـل آن جسـتجو کـرد (.)2003 ,AMA
اهـداف مدیریـت بحـران را میتـوان بهصـورت زیـر
دسـتهبندی کـرد:
ـ رفع شرایط بحران و اضطرار؛
ـ بازگرداندن سریع جامعه به حالت عادی؛
ـ کاهـش آسـیبهای ناشـی از بحـران چـه جانی و
چـه مالی؛
ـ کاهـش اثرهـای بحران در جامعه و مقابلـه با آن با
کمترین هزینهها؛
ـ ایجاد آمادگی در جامعه برای مقابله با بحران؛
ـ بازسـازی مناطـق بحرانی ازلحاظ فیزیکـی و روانی
و فرهنگی؛
ـ ایجـاد تمریـن و آموزش و مانورها در مناطق جهت

آمادگی
بـر ا ی
بـا
مقابلـه
بـرای
بحـران
مدیـران و مـردم.
الگـوی واحـدی وجـود نـدارد
کهدولـت هـا بتوانـد در خصـوص
مدیریـت بحـران از آن پیـروی کننـد .هـر
بحـران تاثیـر خـود بـر سیاسـتگذاری دولت هـا در
زمـان آغـاز ،اوج و پایـان خـود مـی گذارد ،بـه طور
مثـال تاثیربحـران و رکـود اقتصـادی  1929بـر
سیاسـتگذاری اقتصادی پس از خود مشـهود است،
همچنیـن بحـران های دیگـری را هم می تـوان نام
برد.
امنیت انسانی و اهداف هزاره
مفهـوم نویـن امنیـت انسـانی در سـال¬های اخیر
همزمـان بـا مـوج گرایـش دولت¬هـا بـه اتخـاذ
اسـتراتژی¬های جدید در راسـتای توسـعة پایدار و
بهصراحـت بـا گـزارش سـال  1994مرکـز توسـعة
سـازمان ملـل متحـد بـه جامعـة جهانـی معرفـی
شـد کـه در هفـت بُعـد خـود (اقتصـادی ،غذایـی،
بهداشـتی ،زیسـتمحیطی ،فـردی ،اجتماعـی و
سیاسـی) سیاسـتهای کلی دولتهـا را تحت تأثیر
قـرار داد( .رهامـی)221 :1396،
آغاز قرن بیسـت و یکم نقطـه عطفی در اعالم تعهد
جهانـی بـرای دسـتیابی به توسـعه بـود .در اجالس
هـزاره سـراندر سـازمان ملـل متحـد در سـپتامبر
سـال  ،2000اعالمیـه هـزاره سـازمان ملـل متحـد
بـا حضـور سـران و مقامات عالـی رتبه حـدود 190
کشـور دنیا تصویب شـد و همگان را موظف کردکه
هرچـه در تـوان دارند برای مبارزه با فقر ،گرسـنگی،
بیمـاری ،پایـداری محیـط زیسـت،ارتقای کرامـت
انسانی،بسط وگسـترش صلح و امنیت و دموکراسی
انجـام دهنـد .در همین راسـتا اهداف توسـعه هزاره
مبتنی بر اعالمیه مذکور و شـامل ریشـه کن کردن
فقـر شـدید و گرسـنگی ،دسـت یافتـن همگانی به
آموزش ابتدایی ،برابری جنسـیتی و توانمند سـازی
زنـان ،کاهش مـرگ و میر کودکان ،بهبود سلامت
مـادران ،مبـارزه بـا ایـدز و ماالریا ،تضمیـن پایداری
محیط زیسـت و نهایتا گسـترش مشـارکت جهانی
برای توسـعه ارائه شـد.
نظریـه نهادگرایـی نئولیبـرال و همـکاری های بین
المللی
از زمـان شـکل گیـری حکومـت هـای ملـی و بـه
تبـع آن پیدایـش روابـط بیـن الملل مـدرن در قرن
هفدهم میلادی ،دو دیدگاه بدبینانه و خوش بینانه
درموردماهیـت و محتـوای روابـط بیـن الملل وجود

داشته
اسـت  .بـر
همیـن اسـاس  ,دو مکتـب
فکـری یـا نمونه عالـی آرمان گرایـی و واقـع گرایی
در ادبیـات روابـط بیـن الملـل شـکل گرفتـه که به
نوبـه خـود به پردازش نظریات متعارض منجر شـده
اسـت
نقطـه اوج تقابـل این دو رویکـرد  ,به صورت مناظره
اول در روابـط بیـن الملـل درمقطـع زمانـی بین دو
جنگ ظاهر شـد که سـرانجام باپیروزی واقع گرایی
پایان یافت.
بـا وجـود تفـوق واقـع گرایـی -اعـم از وابـع گرایـی
کالسـیک مورگنتا و نئوواقع گرا یـی کنت والتز -بر
مطالعـات روابـط بینالملل  ,این قالـب فکری بدون
چالـش و مخالفـت نظـری نبـوده اسـت  .غالب این
چالشهـا از سـوی نظریـات مختلـف درچاچـوب
آرمـان گرایـی – یاآنچـه کـه بعـد از جنـگ جهانی
دوم لیبرالیسـم خوانـده شـد -صـورت گرفته اسـت
امـادر اواسـط دهه  80این چالش نظـری واردمرحله
نوینـی شـد .از ایـن زمان بـه بعد ادبیـات روابط بین
الملـل  ,شـاهد ظهـور نظریـه جدیدی اسـت که به
نهادگرایی نئولیبرال یا نئولیبرالیسـم مشـهور شـد.
ایـن نظریـه  ,برخلاف واقع گرایی معتقد اسـت که
روابـط بینالملـل ماهیتـأ خشـونت و مناقشـه آمیز
نیسـت و جنـگ نیز یک اسـتثنا اسـت .
بنابرایـن  ,حتـی درشـرایط بی نظمـی و فقدان یک
حکومت مرکزی در سـطح جهان  ,می توان باکمک
نهادهـا و سـازمانهای بیـن المللی به همـکاری های
بین المللی دسـت یافت .
کرونا و نظام بین الملل
گرمایـش جهانـی و بحـث تغییـر اقلیـم ناشـی از
فعالیـت هـای بشـر یکـی از مشـکالت و معضلات
عمـده محیـط زیسـتی اسـت کـه در دو دهـه اخیر
توجـه بسـیاری از محافـل علمـی و سیاسـی جهان
را بخـود جلـب کـرده اسـت .در سـالهای دهـه ۸۰
میلادی افـکار عمومـی لـزوم ایجـاد کنفرانسهای
بیـن المللی دورهای و تشـکیل پیمان نامـهای برای
حـل ایـن مسـئله را احسـاس کرد.

د و لتهـا
بـرای انعـکاس افـکار عمومـی یک سـری کنفرانس
بینالمللـی برگـزار کردنـد و تنظیـم قـراردادی
بینالمللـی را بـرای بررسـی ایـن مسـئله خواسـتار
شـدند .بـر ایـن اسـاس در اجلاس ریـو در سـال
 ۱۹۹۲کنوانسـیون تغییـر اقلیـم بـا هـدف کنتـرل
انتشـار گازهـای گلخانـهای شـکل گرفـت .تعاقـب
شـکلگیری کنوانسـیون وبه منظور اجرایـی کردن
اهـداف آن پروتـکل اجرایـی کیوتـو ،با ایجـاد تعهد
کاهش انتشـار گازهـای گلخانهای برای کشـورهای
توسـعهیافته در سـال  ۱۹۹۷تدویـن و دوره زمانـی
اجـرای آن از سـال  ۲۰۰۸تـا  ۲۰۱۲تعییـن شـد.
بـا توجـه بـه رونـد روبـه افزایـش انتشـار گازهـای
گلخانـهای ،اتمـام دور اول تعهدات پروتکل کیوتو در
سـال  ۲۰۱۲برای کشـورهای توسـعهیافته ،ضرورت
ایجـاد عـزم جهانـی بـرای کنتـرل انتشـار گازهـای
گلخانـه ای و مشـارکت و همگرایی همهجانبه کلیه
کشـورهای جهـان ،همچنیـن بـرای رفـع مشـکل
گرمایـش زمیـن و تبعـات ناشـی از آن بـر جامعـه
بشـری و حیـات کـره مسـکون ،کشـورهای عضـو
کنوانسـیون را بـر آن داشـت تـا با ایجاد سـازوکاری
جدیـد بـرای رفع مشـکالت زیسـتمحیطی جهان
تحـت لوای کنوانسـیون تغییـر اقلیم راهـکاری تازه
بیندیشند.
در ایـن راسـتا و بـا نزدیک شـدن بـه پایـان دور اول
تعهـدات پروتـکل کیوتـو ،در هفدهمیـن اجلاس
کنوانسـیون ،تدویـن رژیـم حقوقـی جدیـد بـرای
کاهـش انتشـار گازهـای گلخانـهای بررسـی شـد و
تمدیـد پروتـکل کیوتو برای یـک دوره پنج سـاله و
تدویـن رژیم حقوقی جدید بر مبنـای مذاکرات این
اجالس و اجرای آن ،از سال  ۲۰۲۰حاصل نتایج این
مذاکـرات بـود .بر اسـاس تصمیم این نشسـت گروه
ویـژهکاری تدویـن رژیم حقوقی جدید با مشـارکت
کلیـه کشـورها شـکل گرفت .بـا شـکلگیری گروه
کاری از سـال  ۲۰۱۲مذاکـرات تدوین رژیم حقوقی

جد ید
آغـاز شـد.
در جریـان برگـزاری
نشسـتهای تدوین رژیـم حقوقی جدید
و طبـق تصمیـم نوزدهمیـن اجلاس کنوانسـیون
مقرر شـد کلیه کشـورهای عضو اعم از توسـعهیافته
ل توسـعه برنامه «مشـارکت مدنظر کاهش
و درحـا 
انتشـار خـود» را بـا هـدف نشـان دادن عـزم خـود
برای کاهش انتشـار گازهـای گلخانهای و جلوگیری
از افزایـش بیـش از  ۱.۵درجـهای دمـا و مقابلـه بـا
پیامدهـای آن تـا قبل از بیسـت و یکمیـن اجالس
کنوانسـیون در سـال  ۲۰۱۵ارائـه کننـد.
تـا پیش از برگزاری بیسـت و یکمین اجالس تغییر
اقلیـم بیش از  ۱۵۵کشـور برنامه مشـارکت مدنظر
کاهـش انتشـار خـود را ارائه داد و درنهایت دسـامبر
 ۲۰۱۵مذاکـره تدویـن رژیـم حقوقـی جدیـد بـه
نتیجه رسـید و موافقتنامهای تحت عنوان توافقنامه
پاریـس در  ۲۹مـاده و بـا اجمـاع کلیـه کشـورهای
جهـان بـه تصویـب رسـید کـه از سـال  ۲۰۲۰بـه
مرحلـه اجـرا گذاشـته خواهـد شـد .ایـن توافقنامه
تاکنون توسـط  ۱۹۶کشـور امضا شـده است و ۱۸۴
کشـور نیـز ایـن موافقتنامـه را در مراجـع قانونـی
خـود تصویـب کردهانـد)https://www.isna.ir (.
نتیجهگیری:
همـان طـور کـه ذکـر شـد افزایـش گازهـای
گلخانهای،گرمایـش زمیـن و تغییـرات آب و هوایی
کـه پیامد تخریب محیط زیسـت اسـت ،باعث شـد
تا سـازمان ملل متحد با مشـارکت کشورهای جهان
بـرای مقابله با این پدیده دسـت بـه تدوین«معاهده
پاریـس» بزنـد در حقیـت یـک الگـوی مشـارکت
جمعـی بـرای مقابله با گرامیـش زمین را بـه وجود
آورد .همچنیـن یکـی از ارمـان هـای مطـرح در
«اهـداف هـزاره سـوم» سـازمان ملل متحـد مبارزه
بـا ایـدز ،ماالریـا ،توبـر کلـوز و دیگـر بیماریها می
باشد.
بحـران کرونا در سـطح دولت های ملـی به بازنگری
سیاسـتگذاری ها در حوزه بهداشت و درمان و رفاه
اجتماعـی منجـر خواهـد شـد ولـی از آنجا کـه این
بحـران به دلیل شـیوع جهانـی آن تاثیراتـی فراتر از

مر ز هـا ی
ملی کشورها
داشـته اسـت،
بدیهی اسـت سازمان
ملـل و سـازمان بهداشـت
جهانـی بـه عنـوان یکـی از
ارگان هـای سـازمان ملـل متحـد برای
جلوگیـری از شـیوع بیماری هـای جدید و عدم
تکـرار وضعیـت همهگیـری فعلـی ماننـد «معاهده
پاریـس» الگـوی مشـارکت و عمـل جمعـی تدوین
خواهـد کـرد.
«بانـک جهانـی» و «صنـدوق بین المللی پـول» به
عنـوان نهادهـای بین المللـی اقتصـادی راهکارهای
مناسـب در خصـوص مقابله با پیامدهـای اقتصادی
بـه کشـورها ارائه خواهنـد کرد.
دیـدگاه هـای بدبینانـه نسـبت بـه آینده جهـان از
سـوی اندیشـمندان و متفکـران ارائه شـده اما نباید
فرامـوش کـرد کـه اگـر «جامعـه ملـل» نتوانسـت
بـر طبـق آرمـان هـای خـود از بـروز جنـگ جهانی
دوم و فاجعـه انسـانی جلوگیـری کنـد امـا این عدم
موفقیت باعث نشـد تا ایده تشـکیل «سازمان ملل»
کنـار گذاشـته شـود .عـدم موفقیـت سـازمانهای
بینالمللـی بـه معنـی تعطیلی ایـن نهادها نیسـت
بلکـه بـه معنـی اصلاح سـاز و کارهـا این سـازمان
هـای بینالمللی و در صورت لزوم تشـکیل نهادهای
جدیـد بینالمللی اسـت.
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کرونا و چالش های فلسفه مدرنیته از منظر منظومه امر سیاسی
هادی صادقی اول

دیرزمانی اسـت کـه مفهوم سیاسـت ( )politicsو امر
سیاسـی ( )The politicalو وجوه و فلسـفه مترتب بر
آن مـورد تامل متفکران و اندیشـمندان زیـادی قرار
گرفتـه و بـه گونـه هـای مختلـف زوایای ایـن مهم
اندیشـیده شـده اسـت.در ایـن بین تاملات مرتبط
بـا امـر سیاسـی بویـژه در قـرن بیسـتم در آرای
اندیشـمندان مختلفـی مـورد مداقـه قـرار گرفتـه و
امر سیاسـی ،چهرههـای مختلفی از تنـازع تا تعامل
را در بـر گرفتـه اسـت.اما در بیـن ایـن دیدگاههـای
متنـوع ،خوانـش کارل اشـمیت از امـر سیاسـی در
قـرن بیسـتم بسـیار مـورد التفات قـرار گرفتـه و به
واقـع امر شـاید بتـوان گفت بـا تالشهـای او گویی
سرشـت امـر سیاسـی بازتفسـیر گردیـده اسـت.
بـر اسـاس روایـت اشـمیت از امـر سیاسـی ،محور و

اصل تجسـم بخش امر سیاسـی ،سیاست تخاصم و
مواجهه تصور میشـود .در این خوانش ،امر سیاسـی
بـا اعتقاد به برابری ذاتی مد نظر لیبرال دموکراسـی
جمـع نمیشـود؛ چـرا کـه از منظر اشـمیت ،جوهر
امر سیاسـی در سـایه ذات شـرور انسـان معنا یافته
و با نگرشـی رئالیسـتی بـا مخاصمه دمسـاز گردیده
اسـت.بدین ترتیب در روایت اشـمیت از امر سیاسی،
غیریت سـازی دیگر و الزاما به سـبک پست مدرن و
از جنس گفتمانی و نظری نمیباشد؛ بلکه هماوردی
عینی و عملیاتی در قالب تمایز دوست/دشـمن را در
دل خـود مکتوم نمـوده و گویی حریـف و مبارز می
طلبد.این روایت اشـمیت از امر سیاسـی در شـرایط
فعلـی ،نمود خود را در قالب همـاوردی کروناویروس
با بشـریت به نمایش گذاشـته اسـت و آنتاگونیسـم
جدیـدی در معادله امر سیاسـی در تخاصم با برخی
وجوه فلسـفه مدرنیتـه را با توجه به انـگاره های زیر

مسـبب گردیده است:
 .۱کرونـا ویـروس در بـدو امـر خردگرایـی انسـان
مـدرن را بـه مواجهـه و سـتیزه جـدی فراخوانـده و
بـا اسـتعانت از روایـت هـای پسـت مـدرن ،گویـی
کانستراکشـن خردگـرای مدرنیتـه را بـه بـرزخ
انتخاب بین دیکانستراکشن/ریکانستراکشـن دعوت
نمـوده اسـت .به واقـع گویـا کرونا ،عینیـت تخاصم
خـود را در ضدیـت و نمایـش ناتوانـی هـای نهضت
عقلگرایی( )Rationalismفلسـفه مدرن نشان داده و
بـرای نیل به این منظـور ،کرونا حداقل تـا به اکنون
آنقـدر خـود را در حوزه های درمانی و پیشـگیری و
آینـده پژوهی پیچیده نشـان داده کـه فع ً
ال تعابیری
چـون من اندیشـنده از جنس دکارتی را به تسـخیر
خـود کشـانیده و آموزهای کتاب تأملات دکارتی را
متألـم سـاخته اسـت .در چنیـن هماوردی سـختی
کـه کرونـا رقـم زده ،کلیـد واژه مرکـزی کوژیتـوی

دکارتـی کـه همانـا مفهـوم فهـم ()Understanding
میباشـد ،تاکنـون در خصـوص نحـوه مواجهـه بـا
کرونـا و تبعـات آن قاصـر بـوده یـا موفقیـت زیادی
بدسـت نیاورده اسـت.
.۲در داسـتان و رمـان تراژیـک کرونـا ،آرمـان بزرگ
مدرنیتـه که همانا گزارههایی از جنس انسـان معیار
همه چیز اسـت ،بـه چالش و تخاصم طلبیده شـده
اسـت.به ایـن معنـا که انسـان قاهـر بر طبیعـت ،با
ظهـور کرونـا مقهـور طبیعـت پنداشـته میشـود و
نیروی سـتیهندگی جدیـدی از بطن خاکسـترهای
تصـورات کالسـیک و باسـتانی سیاسـت ،بـرای
مسـخر نمودن انسـان در دل طبیعت زاده میشـود.
انگارههایـی که با در نظر داشـتن میزانی از تسـامح،
و مثلا در یونـان باسـتان و شـرق باسـتان ،در قالب
مکاتبی نظیر مکتب میلتوسـی و تائویی به طبیعت
نگاهی دیگرباره و متفاوت از نگرش فلسفی مدرنیته

داشـت که بر مبنای آن ،انسـان مسـحور یـا حداقل
مجـذوب قـدرت طبیعت پنداشـته می شـد.
.۳اگـر یکـی از مهمتریـن رسـالتهای مدرنیتـه،
تلاش بـرای کشـف نحـوه آشـکارگی هسـتی
مطابـق منظومـه آنتالـوژی تصـور میشـد و ایـن
بـاور متولد میشـود که جهـان همان چیزی اسـت
کـه در ذهـن انسـان میگـذرد ،امـا بـا ظهـور کرونا
معـادالت انتولوژیـک مدرنیته الجرم بایـد با هماورد
سـتیهنده نیرومنـدی رقابت کند که مبتنـی بر این
تصور اسـت کـه جهانهایـی خـارج از ذهن انسـان
نیـز وجـود دارد کـه کرونا یکـی از سـربازان چاالک
نمایـش نامه آن میباشـد.
.۴اگـر یکـی از بنیـاد های امـر سیاسـی در مدرنیته
امـکان زایـش معرفـت هایـی از جنس جهانشـمول
( )Universalبـا بهـره گیـری از عنصر خـرد در حوزه
فلسـفه سیاسـت تصـور میشـد ،امـا کرونـا ویروس

آنتاگونیسـم هـای مبتنـی بر معرفتهایـی زمانمند
و مکانمنـد ( )Localityبـرای بشـریت و کشـورها در
مقابلـه بـا خـود را حداقـل بـارور نمـوده و جـدال
()Universalityو ()Localityرا در حـوزه معرفـت
سیاسـی لعابـی پررنـگ تر بخشـیده اسـت.
.۵اگـر از زمـان ظهـور رنسـانس باورهـای الوهـی و
متافیزیکی در فلسـفه مدرنیته با ظهور مسـتدرکات
مبتنـی بر خـدای سـاعت سـاز کمرنگ میشـود و
اصالـت تجربـه گرایی بـه تدریج جایگزین میشـود،
اما کرونا انسـان مدرن را کمابیـش به تأمالت جدید
در مالحظـات متافیزیـک و الوهـی در سـیاقهای
ارجاعـی و اصالحی نسـبت به این باورها سـوق داده
اسـت و از ایـن حیـث تخاصـم جدیـدی بـا فلسـفه
مدرنیتـه را میتوانـد فراهم نماید.

10

• خبرنامه داخلی  /سال دوم /شماره بیستم و یکم •

• هفته چهارم خرداد ماه•99

جواد علیپور سیالب
دکتریتاریخاجتماعی-پزشکی،موسسهپژوهشی
گلشنآذرحکمت

«مفتـاح االدویـه ناصری» از مهمتریـن کتب علمی
و درسـی فارماکولـوژی بـه زبـان فارسـی بر اسـاس
طـب فرنگـی اسـت کـه در آغازیـن سـالهای قـرن
 14هجـری قمـری در ایران نگارش و منتشـر شـده
اسـت .ایـن کتاب در حقیقـت تقریرات اسـتاد میرزا
حسـینخان دکتر اسـت که توسط شـاگردش میرزا
عبدالحسـین تبریزی ملقب به امین االطبا نگاشـته
شـده اسـت (میرزا عبدالحسـین امین االطبا ،مفتاح
االدویـه 1309 ،ق :صفحـه آغازین).
میـرزا عبدالحسـین تبریـزی -متولـد تبریـز -علوم
طبیـه (طـب عتیـق ایرانـی و طـب جدیـد فرنگی)
را در بخـش طـب مدرسـه دولتـی دارالفنـون
تهـران آموخت(میـرزا عبدالحسـین امیـن االطبـا،
مفتـاح االدویـه 1309 ،ق .)2 :اغلـب آموختـه هـای
عبدالحسـین ،حاصل حضورش در درس و کلینیک
میرزا سـید حسـینخان بـود .او بـه صراحـت به این
موضـوع اشـاره کرده اسـت .میـرزا عبدالحسـین در
سـال  1308هجـری قمـری مصمـم بـه ترجمـه و
تقریـر کتـاب شـد« :در ایـن اوان کـه سـال هـزار و
سـیصد و هشـت هجریسـت مصصـم آن شـدم که
ترجمـه و تقریراتـی کـه در علم تراپوتیـک و اعمال
فیزیولـوژی ادویـه کـه از دکتـر معظـم لـه اصغـا و
ضبـط نمـودهام و مطالبـی کـه در علوم جدیـده آن
اسـتاد نبیـل از کتـب علمـای اروپ نقـل فرمـوده و
ایـن بنـده جانـی ثبت کـرده اسـت بحیطـه تألیف
در آورد و باسـلوب خـود مرتـب و مـدون سـازم کـه
این مجموعه شـریفه در عرصـه روزگار بیادگار بماند
لهـذا بتحریر این کتاب شـروع و او را بمفتاح االدویه
ناصری مسـمی نمـود همانا کـه مطالب ایـن کتاب
از اعمـال فیـزی لـژی ادویه و غیره تا بحـال در ایران
غیـر معمـول و بعضی از فضلا را مجهول بـود که از
انـوار افاضـات دکتر معظم له با عبارات خیلی آسـان
نگاشته می شـود»(میرزا عبدالحسـین امین االطبا،
مفتـاح االدویـه 1309 ،ق.)3-2 :
ایـن کتـاب را بـه نوعـی مـی تـوان بـرزخ ورود طب
فرنگـی بـه ایـران در اواخـر دوره ناصـری دانسـت.
اصطالحـات هـر دو نوع طب فرنگـی و ایرانی در این
کتـاب قابل مشـاهده اسـت.
در انتهـای کتـاب مفتـاح االدویه ،رسـالهای مختصر
بـا عنوان« :رسـاله در مرض آنفلوآنـزا :گریپ» وجود
دارد کـه در نـوع خـود و در معرفـی این بیمـاری در

نگاهی گذرا بر رساله
در مرض آنفلوآنزا(گریپ)
در دوره قاجار
تاریـخ طب و پزشـکی ایـران بی نظیر اسـت.
هدف نگارش این رسـاله توسـط میرزا عبدالحسین،
چنیـن ذکـر شـده اسـت« :گریپ کـه حمـای نزله
وبائـی نیـز توان گفت اگرچه در ممالـک ارپ مرضی
اسـت کثیرالوقـوع و در پاطولوژیهای فرنگی عنوان
مخصـوص دارد ،ولـی چـون در ایران تا سـنه 1307
هـزار و سـیصد و هفـت هجـری بـروز نکـرده بـود،
لهـذا ایـن بنده جانی عبدالحسـین طبیـب تبریزی
آنچـه از طـرز بـروز و رفتـار این مـرض در کلینیک
اسـتاداالجل آقـای میـرزا سـید حسـینخان دکتر و
سـایر مرضـای خـود بدقت دیده و شـناخته اسـت،
محـض تاریخ مرض مینـگارد و مقصـود بیان مرض
و صـور مختلفه او که در ایران دیده شـده می باشـد
نه نقـل از کتـب فرنگی».
مطابـق بـا اطالعاتی که عبدالحسـین خان بدسـت
مـی دهـد ،ایـن مـرض سـابق بـر ایـن در ایـران
مشـاهده نشـده اسـت .نویسـنده علیرغـم مطالعه
منابـع طبی ایران در گذشـته ،موردی مشـابه با این
مرض را نیافته اسـت .فقط در یک نمونه به اشـارات
ابوعلی سـینا در قانون میپردازد که عالئمی مشـابه
بـا بیمـاری گریپ را برشـمرده اسـت .بروز و شـیوع
ایـن بیمـاری دو بـار و بـه صـورت اپیدمـی طـی
سـالهای  1307و  1309هجری قمری بوده اسـت.
تازگـی و نوظهـور بـودن ایـن بیماری ،موجب شـده
اسـت تا عبدالحسـین خان بـرای شناسـاندن و ارائه
شـیوههای مختلـف درمانـی بیمـاری ،بـه نـگارش
رسـاله مذکـور بپـردازد .اطالعـات و نوشـتههای
عبدالحسـین خـان ،حاصل تجربیاتـش در کلینیک
میرزا سـید حسـینخان و حاصـل دیدار بـا مریضان

مختلـف اسـت .او در ابتـدای رسـاله ،بـه بـازه زمانی
بـروز ایـن مرض اشـاره دارد«:تقریباً از اواخـر ماه اول
و اوایـل ماه دویم زمسـتان بـروز نمـود» .او در ادامه،
به نحوه شـیوع مرض مـی پردازد ...« :ابتدای شـیوع
باین نهو بود که ناقهین[از بیماری برخاسـته] (میرزا
عبدالحسـین امین االطبا 1309 ،ق )1 :از هر قسـم
امـراض بخصوص امـراض صدری [مربوط به سـینه
و ریـه] باسـانی بـه حالت طبیعی رجعـت ننموده و
شـفای حقیقـی از بـرای آن هـا حاصـل نمیشـد و
بعـد این مرض در اشـخاص کثیر کـه تقریبا دو ثلث
نفـوس بـود بتدریج بـروز نمـود» .عالئم فـرد مبتال
بـه این بیماری توسـط عبدالحسـین بدیـن صورت
دسـته بندی و ذکر شـده اسـت :کسـالت جزئی در
ابتـدا و بدنبـال آن خسـتگی زیـاد ،فقـدان اشـتها،
ضعـف اطـراف و عضلات ،بروز تـب همراه بـا ذکام،
سـرفه و سـر دردی که بعضی اوقات در یکطرف سر
بیشـتر بـود و گاهی در همه سـر با شـدت زیـاد ،در
بعضـی مبتالیان همراه بـا درد گلو ،درد گـوش ،درد
و اشـک زیاد چشـم ،یبوسـت مزاج ،اسـهال ،شـدت
یافتـن سـرفه و ضعف بیشـتر همراه بـا تنگی نفس،
افزایش دردهای روماتیسـمی و عضالنی و در بعضی
اشـخاص بـا اوجـاع روماتیسـمی و عضالنـی خیلی
شـدید و نهایتاً تـب  38تـا  41درجه.
ذیـل عنـوان «دوام و رفتـار و انتهـا» به روند شـروع
و انتهـای بیمـاری پرداخته شـده اسـت« :در صورت
نزله غالباً از سـه الی ده و پانزده روز طول میکشـید
کـه سـرفه خشـک مرطوب گشـته و هیجـان آالت
تنفـس موقـوف شـده و مـرض بتحلیـل میانجامید
و گاهـی بحـران مـرض بـا رعـاف و ندرتـاً با اسـهال

نیـز دیـده مـی شـد .و در اشـخاصی که ایـن مرض
بـا اوجاع روماتیسـمی همـراه بود بعـد از رفع مرض
بـروز اوجاع مزبـوره تا چنـد روزی بطور نوبه منتظم
نیز مشـهود افتـاد ولی نقاهت در تمام اقسـام خیلی
طوالنـی که اغلب دو و سـه مقابل مـدت خود مرض
طـول میکشـید و بجزئـی ناپرهیزی حمالت سـرفه
ً
مجملا ضعـف عمومی
بـا زحمـت عـود مینمـود و
و اختلال آالت تنفـس اغلـب تـا مدتـی بعـداز رفع
مرض باقـی بود».
نویسـنده ذیل عنوان «اسـباب» در خصوص مسری
بـودن و امکان سـرایت بیماری اظهار شـک نموده و
بـه ایـن نظرکـه برخی تغییـر فـوری هـوا را در بروز
اپـی دمی این مـرض دخیـل میدانند ،اشـاره کرده
اسـت (میرزا عبدالحسین امین االطبا 1309 ،ق.)3 :
ذیـل عنـوان «صور مختلفه و ترکیبات» ،به تقسـیم
بندی مرض پرداخته شـده اسـت .عبدالحسین خان
دو نـوع «سـاده» و «مرکـب» بـرای ایـن مریضی بر
میشـمرد .نوع سـاده مریضی در دو صورت  :صورت
ورمـی و صورت عصبانی ،دسـته بندی شـده اسـت.

در صـورت ورمـی ،فـرد مریض بیشـتر دارای عالئم
نزلـه و در صـورت عصبانی ،مریض بیشـتر به اوجاع
و دردهای روماتیسـمی مبتال میشـد .عالوه بر این،
بـه نـوع مرکـب و ترکیبات مختلف ایـن بیماری که
بـه هنـگام اپیدمیهـای سـال  1307و  1309ق،
سـبب مرگ تعداد زیادی از انسـان ها گردید ،اشـاره
شـده است.
ذیـل عنـوان «انـذار» خطرات بیمـاری مورد اشـاره
قرار گرفته اسـت .بر این اسـاس قسـم سـاده مرض
خـواه «صـورت ورمـی و خـواه صـورت عصبانـی»،
اغلـب بی خطر ،اما قسـم مرکب همراه بـا ذاتالریه،
بویـژه در بیـن افـراد کهنسـال اغلـب خطرنـاک و
مهلـک بوده اسـت.
در خصـوص شـیوه هـای علاج بیمـاری ،بیشـتر
بـر رفـع عـوارض بیمـاری تاکید شـده اسـت «:این
مـرض را دوای مخصوصـی نیسـت و کلیتـا بایـد
رفـع عوارضـات را نمـود» .اسـتفاده از انـواع دارو بـه
شـکل هـای مختلف ،منـوط به حال عمومـی بیمار
و حذاقـت طبیب شـده اسـت .اسـتفاده از مسـهل،

داروهـای ضـد سـرفه از ایـن مواردنـد .امـا موضـوع
جالـب اشـاره وی به اسـتفاده از گنه گنه اسـت... «:
ولـی گنـه گنه در اغلـب صور و حـاالت مختلفه این
مـرض نتیجـه نیکـو بخشـیده مجمال بجهـت صور
مختلفـه این مـرض قانون کلـی در معالجه نمیتوان
ذکـر کرد بلکه بسـته بسـلیقه و رای طبیـب حاذق
اسـت»(.میرزا عبدالحسـین امین االطبـا 1309 ،ق:
.)4
الزم به ذکر اسـت که ماده موثره داروی هیدروکسی
کلروکیـن کـه در حال حاضر بـرای درمـان بیماری
 19-covid -2019 Coronavirus diseaseاسـتفاده
می شـود بـه نوعـی از گنهگنه اسـتخراج و فـراوری
میشـود.
کتابنامه
میـرزا عبدالحسـین امیناالطبـاء ( 1309ق1271-
ش) ،مفتا ح االدویه ناصری ،رسـاله در مرض آنفلوانزا
(گریپ)[نسـخه چـاپ سـنگی کتابخانـه دیجیتـال
مجلـس شـورای اسلامی بـه شـماره مـدرک-۱۱ :
 ، ۹۷۲۵بسـعی و اهتمـام آقـا میرزا محمدحسـین

بازخوانی چند سند تاریخی درباب
شیوع امراض واگیر در الرستان
یونس صادقی
دانشجوی دکتری بنیاد ایرانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

ایـن روزهـا کـه بیماری کرونا به شـکل گسـتردهای
در جهـان شـیوع یافتـه و در همـه ابعـاد سیاسـی،
اجتماعـی و فرهنگـی کشـورها تأثیرگـذار بـوده
اسـت ،بازخوانـی اسـناد تاریخـی مرتبـط با شـیوع
بیماریهـای واگیـر از اهمیـت دوچندان برخـوردار
شـده اسـت .چـرا کـه از طریـق بازخوانـی اسـناد
میتـوان بـه تصویـری روشـن از دورهای تاریخـی
کـه مـردم درگیـر شـیوع بیمـاری بودنـد پی بـرد و
از آن بـه عنـوان تجربـهای در زمان حاضـر بهره برد.
نوشـتار حاضـر با بررسـی چنـد نمونه سـند مرتبط
بـا الرسـتان در دهه بیسـت شمسـی (مقطع جنگ
جهانی دوم) ،شـرایط این منطقه را به لحاظ شـیوع
بیمـاری و نـکات بهداشـتی مـورد توجـه قـرار داده
است.
بـا وقوع جنگ جهانی دوم و ورود متفقین به کشـور
و عـدم کارایـی دولـت در مدیریـت بحران ،شـرایط
بهداشـت و درمان نیز متأثر از ایـن واقعه قرار گرفت
که نتیجه آن کمبود امکانات از جمله دارو و پزشـک
بـود کـه به گسـترش شـیوع بیمـاری کمـک کرد.
مناطـق گرمسـیری فـارس بـه علـت دوری از مرکز
اسـتان از کمبود پزشـک و دارو در رنج بودند .ناامنی
جادههـا باعث شـده بود که پزشـکان تمایـل اندکی
بـه خدمـت در ایـن مناطـق را داشـته باشـند .بـه
همیـن دلیـل بیمـاری در مناطق مختلف الرسـتان
شـیوع پیـدا کرده بـود و مـردم دچار رنـج و زحمت
شـده بودند.
اواخر سـال  1321شمسـی ،مرض حصبه به شـکل
گسـترده در دهسـتان بنارویـه و بیدشـهر شـیوع
پیـدا کرده بـود اداره فرهنـگ الرسـتان در نامه¬ای
خطـاب بـه اداره فرهنـگ فـارس خواسـتار اقدامـی
فـوری برای جلوگیـری از تلفات نونهاالن شـده بود.
در همیـن راسـتا بهداری الرسـتان اعالم کـرده بود
«در اثـر بـروز مـرض تیفوئیـد در الرسـتان و عـدم
توجه اولیاء امور نسـبت به این شهرسـتان ،عده¬ای
زیـادی از اهالـی دهات در اثر نبودن پزشـک و دوا از
بین مـی روند» پس از اداره فرهنگ فارس خواسـته
شـده بـود تـا از اولیاء امـور بخواهند کـه دارو تهیه و

مقدمـات فـوری جلوگیـری از مراض در الرسـتان را

زودتـر واکسـن ارسـال گردد(آرشـیو مرکـز اسـناد
فـارس ،98-293-011271 ،بـرگ)30

در دسـتور کار خـود قرار دهند(آرشـیو مرکز اسـناد

در آبـان  1322اداره دارایـی الر اعلام کـرده کـه
اکثـر کارمنـدان بـه مـرض ماالریـا دچـار و امـور
اداری آنجـا معـوق مانـده و بهداری هـم داروی برای

فـارس ،98-293-011271 ،بـرگ)37

درمـان مریـض ها ندارد(آرشـیو مرکز اسـناد فارس،
 ،98-293-011271بـرگ)13

روزنامـه اسـتخر از روزنامـه هـای محلـی فـارس در
گزارشـی راجـع بـه بنارویـه در الرسـتان آورده«در
بنارویـه کـه دارای  2300نفـر جمعیـت بـود ،در اثر
مـرض حصبه و نبـودن دوا و طبیب ،پانصد نفر تلف
شـدند و پانصـد نفـر دیگـر مبتلا بـه مـرض بودند
و عـده ای هـم از وحشـت ابتلای بـه ایـن مـرض ،
متواری شـده بودند(اسـتخر  ، 1322 ،ش ) 4: 741
در فرودیـن  1322طبـق گـزارش بخشـداری جویم
مـرض حصبـه در ایـن بخش هم شـیوع پیـدا کرده
بود لذا خواسـتار تهیه دارو و اعزام پزشـک از اسـتان
بـه ایـن منطقـه شـده بودند(آرشـیو مرکـز اسـناد
فـارس ،98-293-001193 ،بـرگ13؛ -011271
 ،98-293بـرگ)3
در اردیبهشـت  1322نامـهای از طـرف اسـتانداری
بـه اداره بهـداری اسـتان ارسـال شـده بـود در آن از
شـیوع بیماری حصبه (تیفوئید) گفته شـده و اینکه
تـا تاریـخ  27فرودیـن  1322تعـداد مبتالیـان این
بیمـاری  150نفـر و تعـداد فوتیهـا  12نفـر بـوده
اسـت .به علاوه واکسـن ضد حصبـه در الر کمیاب
شـده بـود لـذا درخواسـت شـده بـود کـه هـر چـه

در تیرمـاه ریـس بهـداری اسـتان در نامـه ای بـه
فرماندار شـیراز با اشـاره به کمبود پزشـک در استان
از اعـزام پزشـک بـه مناطق سروسـتان و فسـا ،الر و
جویـم و بنـارو ارسـال تعدادی واکسـن بـه الر خبر
داده بود همچنین دسـتور داده شد در اطفاء بیماری
و نظافـت اهالـی بیش از پیش جدیت به خـرج داده
شـود تا شـرایط کنترل بیماری مهیا گردد (آرشـیو
مرکـز اسـناد فـارس ،98-293-011271 ،برگ)49

منابع:
اسناد
آرشیو مرکز اسناد فارس ،98-293-001193 ،برگ13
آرشیو مرکز اسناد فارس ،98-293-011271 ،برگ29
آرشیو مرکز اسناد فارس ،98-293-011271 ،برگ13
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بـا همـه ایـن اقداماتی کـه در منطقه و اسـتان برای

آرشیو مرکز اسناد فارس ،98-293-011271 ،برگ37

جلوگیـری از ایـن بیمـاری انجام شـده بـود بر طبق

آرشیو مرکز اسناد فارس ،98-293-011271 ،برگ49

اسـناد موجود کمـاکان این بیماری در سـال 1322
شمسـی وجـود داشـته اسـت .و باعـث تلف شـدن
بسـیاری از مـردم گردیـده بود(آرشـیو مرکز اسـناد
فـارس ،98-293-011271 ،بـرگ)29
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بيماريهــاي واگيــردار و
سياســت دولتهــاي ايــران
رضا نصیری حامد

-1مقدمه
موضوع بيماريهاي واگيردار در جهان
مسئلهاي ديرپا و قدیمی است .ایران نیز از این
مسئله مستثنی نبوده است .در کنار بعد طبیعی
و پزشکی این بیماری ،آنچه آن را حائز اهمیت
زیادیساختهاستابعاداجتماعی،مردمشناسی
و نیز سیاسی آن است .یکی از این ابعاد،
موضوع نحوه مواجههی دولتها و نظام سیاسی
در برهههای مختلف با این پدیده است .از آنجا
که گستره و میزان نفوذ بیماریهای فراگیری
از قبیل وبا ،طاعون و انواع آنفوالنزاهای شایع
نیازمند بسیج امکانات و شرایط برای مدیریت
و تدبیر آنها بوده است ،از این رو بدون سیاست
دولتها هیچ گاه امکان مقابله با ان متصور نبوده
است .دولتها در این مسیر با فراز و نشیبها
و فرصتها و محدودیتهای زیادی مواجه و
رویاروبودهاند .فراگیری ویروس کوئید 19یا
کرونا از اوایل سال 2020م .مجالی برای بسیاری
فراهم نموده که به بازخوانی بخشی از تاریخ
بیماریهای مشابه بپردازند و آنها را مورد
طی سالیان گذشته نیز
توجه قرار دهند .در ّ
بیماریهای مشابهی از قبیل آنفوالنزای مرغی،
آنفوالنزای خوکی ،ایبوال و سارس نیز وضعیت
جهان را تحت تأثیر قرار داده بود .مشابهتها و
تفاوتهای برخورد دولتها با چنین بحرانهایی
میتواند از رهگذر نگاه تاریخی به شکل
مناسبی مورد تأمل و توجه قرار گیرد .در این
پژوهش با نگاهی به آثار تحقیق صورت گرفته بر
روی منابع اولیه از سوی پژوهشگران مختلف،
تالش شده است مسئله برخورد و مواجهه نظام
سیاسی و دولتها برجسته شده و مورد توجه
قرار گیرد .بالطبع در مجالی مناسب ،در صورت
امکان با رجوع به منابع اصلی و دستاول
میتوان تحلیلهای موثثقتری ارائه نمود.

مواجهه تقدیرگرایانه و یا منفعالنه جامعه

بیمـاری در دنیـای قدیم بـه ویژه در اشـکال فراگیر
آن کـم نبـوده اسـت .عواملـی از قبیـل کمبـود
اسـتانداردهای بهداشـت و پزشـکی از علـل توالـی
ایـن امـر به شـمار میآید .در بخش قابـل توجهی از
دورههـای تاریخـی البته از وسـائل و اسـباب موجود
زمانـه همچـون طـب سـنتی بـرای پیشـگیری و
درمـان بیماریهـای واگیـردار بـه عنـوان بخـش
مهمی از بالیای طبیعی اسـتفاده میشـد اما شـیوع
و گسـترگی ایـن بلیههـا ،گاهـی بخـش مهمـی از
جامعـه را بـه تنـاوب گرفتـار مینمـود .بـرای نمونه
«ویلـم فلـور» در فاصلـه بیـن سـالهای  1820تـا
1903م .از  7همهگیـری بیمـاری وبـا در ایـران یـاد
نمـوده اسـت (علیجانـی و بشـیری .)1391:13،از
تبعـات فراگیر شـدن دائمـی این بیماریهـا ،باور به
ناگزیـر بـودن این قبیل امـور و تفسـیر آن به عنوان
بالیـی در پاسـخ بـه مشـکالت و گناهان افـراد بوده
اسـت .به بیان «پوالک» انسـان معتقد به سرنوشـت
محتـوم و تقدیـر ،بـرای علاج چنیـن بیماریهایی
دسـت بـه هیـچ تدبیـری نمیزنـد و نهایـت آن که
برخـی از افـراد متمـول و ثروتمنـد ،ممکـن اسـت
چندصباحـی بـه منطقـهای دیگـر برونـد امـا تـوده
مـردم کـه فاقد ایـن قبیـل امکانـات باشـند ،از این
موهبـت نیـز محـروم خواهنـد بود(پـوالک1368،
 .)464-463:چنانچـه «کنت دوگوبینو» در خصوص
وبـای سـخت سـال 1273ق .اظهار داشـته هرکس
میتوانسـت از تهـران میگریخت و در عیـن حال از
وضعیتـی یاد نمـوده کـه در آن مـردم همانند برگ
از درخـت فرومیافتادنـد .حـدس وی با آنکـه اذعان
دارد آمـارش ممکـن اسـت دقیـق نباشـد ،ولـی آن
بـود کـه بیشـاز یک سـوم مـردم تهـران در اثـر این
بیماری تلف شـده باشـند(.ناطق .)16 :1358،چنین
ً
عملا نشـان دهنـده ناگزیـر شـدن مردم
وضعیتـی
بـرای نجات جـان خویش به فرار از شـهرهای مبتال
از جمله تهران بوده اسـت که شـاید در عمل نتیجه
عکـس بـرای مقابله با بیمـاری به بـار مـیآورد چرا
که سـبب شـیوه بیشـتر بیماری در مناطـق اطراف
میشـد .گذشـته از آن همـگان چنیـن امکانی مث ً
ال
بـرای رفتـن بـه ییالقـات بـرای در امـان مانـدن از
ابتالی بـه بیماری نداشـتند.
ً
عملا مانع
گاهـی ایـن امـور به نحـوی زیاد بـود که
اقدامـات موثـر در مسـیر اسـتفاده از دسـتاوردهایی
میشـد کـه حداقـل در آن زمانـه خـاص شـناخته

شـده بوده اسـت .بـرای نمونـه مشـکالت امیرکبیر
در طـرح واکسیناسـیون نمونـهای از عـدم همراهی
بخشهایـی از جامعـه بـرای مسـاعدت در خصوص
آن بوده اسـت.
امـا وجـه مهمـی از برخـورد منفعالنه بـا بیماریها
چه در مرحله پیشـگیری و چـه در مرحله درمان به
مشـکالت زیربناییتر و سـاختاریتری بازمیگشت
کـه راهحـل کوتاهمدتـی نداشـت و بایـد در طـول
زمـان بـرای آنها تدابیـری اندیشـیده میشـد .برای
نمونـه برخـی از مردم به ویژه در تابسـتان توان آن را
نداشـتندکه از تهـران علیالخصوص در زمان شـیوع
بیماری خارج شـوند و از این رو بودن آنها در محیط
بیمـاریزا بـر احتمـال آلـوده شـدن آنها میافـزود.
عامـل دیگـر وجود آبهـای روان و نهرهایی بوده که
در مسـیر خود خانهها را نیز مشـروب میسـاخت و
ایـن نوع تقسـیم آب به اضافه عدم رعایت بهداشـت
در شسـتن لبـاس مـرده و  ...در آنها ،عامل مهمی در
بیماری بـوده اسـت(فووریه،بیتا.)398-397،
کسـانی کـه گاهی بـه مناطـق خـوش آب و هوایی
همچـون دماونـد میرفتنـد و رحـل اقامـت در آن
میافکندنـد ،مجـال و فرصـت بیشـتر و امـکان
مسـاعدتری داشـتند کـه زنـده بماننـد البتـه اگر با
افـراد آلـوده در تماس نبودند و نیـز حداقلهای الزم
بـرای اقامـت در آن منطقـه برایشـان مهیـا و فراهم
بود.
نحـوه بازنمایی و ارائـه گزارش در خصوص بیماریها
نیـز خـود حکایتـی مفصـل اسـت کـه تحقیقـات
تاریخـی متعـددی در خصوص آنها انجام شـده و راه
بـرای تحقیقـات نویـن هنوز باز و گشـوده اسـت .اما
نکتـه مهـم آن اسـت که بخـش مهمـی از التفات و
سـیاحان
توجـه بدیـن بحرانها ،بنا بـر گزارشهای ّ
و پزشـکانی بـوده که از ایـران دیـدار مینمودند و یا
بنـا به موقعیت شـغلی خـود در ایران حضور داشـته
و طبابـت مینمودنـد .کمتوجهـی قابـل توجـه بـه
بیماریهای فراگیر از سـویی به سـبب تفوق و غلبه
نـگاه سیاسـی بـر تاریخنـگاری بـوده اسـت .در کنار
ایـن مـورد و البته در شـرایط ناشـی از ضرورتهای
ناگزیـری همچـون فقـدان بهداشـت ،نوعـی از کنار
آمـدن و مدارا بـا بیماری نیـز در روندهای اجتماعی
دیـده می شـود .البته بنـا به گزارشهای نقل شـده،
برخـی از ایـن بیماریهـا مدتـی پـس از فراگیری و
شـیوع آنهـا ،از بیـن میرفـت و حداقـل ایـن تصور
در مـورد اینکه مدتـی بعد بیمـاری فروکش خواهد
کـرد ،میتوانـد بـر رونـد مواجهـه بـا بیمـاری موثر
بوده باشـد.

ناکارآمدی و ناکامی دولتها

قضـاوت دربـاره عملکرد بخشهـای مختلف جامعه
از جملـه دولتهـا در مقابل بیماریهـا ،نیازمند دقت
نظـر و تأمـل دقیـق تاریخـی اسـت و در آن بایـد به
دادههای مختلف و نیز اقتضائات و شـرایط خاص آن
زمانـه نیز توجـه الزم مبذول گردد .شـدت فراگیری
کرونـا در سـده بیسـتم ،نشـان دهنده آن اسـت که
گاهـی ایـن سـنخ از رویدادهـای طبیعـی آن چنان
قـدرت انتشـار و تکثیـر داشـته و دارنـد کـه گاهـی
بسـیاری از دولتهـای جهـان را درگیر میسـازند .لذا
در صـدر ایـن بخش از یادداشـت ،هـم از ناکارآمدی
و هـم از ناکامـی یـاد نمودیـم کـه داللتهـای
معنایـی آنها متفـاوت اسـت .برخی اوقات شـواهد
و نشـانههایی هسـت کـه نشـان میدهـد دولتهـا
بـا روشهای شـناخته شـده و بلکـه مورد اسـتفاده
میتوانسـتهاند بـر پارهای از مشـکالت ناشـی از این
بیماریهـا فائـق آیند ولی به دالیلی تـوان و امکان آن
را بـه منصـهی بـروز و ظهور نرسـاندند .بـرای نمونه
اعتمادالسـلطنه در وقایع و رخدادهای خرداد 1271
گـزارش نمـوده كـه در مشـهد بیمـاری وبـا شـيوع
یافتـه و بـه قـول وی روزي حدود هفتاد الی هشـتاد
نفـر را ميكشـد .در ادامـه وی تصریـح میکنـد که
چـه بسـا میشـد بـا مبلـغ اندکـی جلـوی آن را از
انتشـارش از مشـهد به مناطق دیگر گرفـت .به طور
مشـخص وی از سـاز و کار قرنطینه سـخن میگوید
امـا در عیـن حـال بـا نوعـی حسـرت بیـان میکند
کـه البتـه در این خصوص چه كسـي بایـد امر كند
و چـه كسـي فرمان ببرد! بیـان وی ظاهـرا ً حاکی از
هـم سسـتی و اهمـال از سـوی حکومت و هـم ابراز
تردیـد در موررد اجرایی شـدن آن اسـت .ایـن امر از
آن حیـث میتـوان نشـانهای از ناکارآمدی حکومت
دانسـته شـود که طبق گزارشهای تاریخی ،سـالها
قبـل امیرکبیر برای «محافظت ممالك محروسـه از
ناخوشـي مـرض» چنیـن تدبیـری اندیشـیده بود و

دسـتور داده بـود مسـافران را در بـدو ورود بـه ایران
در مـرز بـرای مدتـی قرنطینه کنند.
در عیـن حال برخـی از بیماریهای فراگیر به قدری
شـیوع سـریع و وسیعی داشـتهاند که حکومتها به
واقـع بهرغـم تالشهایشـان در مهـار و کنتـرل آن
ناموفـق و نـاکام بودهانـد .یکـی از ادله ایـن ناکامی و
فقـدان تـوان الزم برای مقابلـه را میتوان در شـیوع
یـک بیماری خاص در مناطق و کشـورهای مختلف
مالحظـه نمود .یکـی از مهمترین مـوارد آن بیماری
موسـوم به آنفوالنزای اسـپانیایی اسـت که به سبب
همزمانیاش با جنگ جهانی نخسـت آمار دقیقی از
آن وجـود نـدارد ولـی گاه تلفات آن را کـه در حدود
یـک قرن پیـش اتفاق افتـاد ،میلیونها نفـر در دنیا
دانسـتهاند کـه گاه حتـی تا بیـش از  50میلیون نفر
در کل دنیـا تخمیـن زده شـده اسـت .بـه تبـع کل
دنیـا ،در ایـران نیز برخـی برآوردها از کسـانی که بر
اثـر ایـن بیمـاری جـان خـود را از دسـت دادهاند ،به
بیـش از  2میلیون نفر بالغ شـده اسـت.
قبـل از آن نیـز شـیوع وبـا بـه دفعـات در شـبهقاره
هنـد گـزارش شـده اسـت کـه به نظـر میرسـد در
اوایـل سـده نوزدهـم ،بـر اثـر تبـادالت بازرگانـی به
ویـژه از سـوی انگلیسـیهایی کـه بـه هنـد رفـت و
آمـد داشـتند ،وارد ایران نیز شـده اسـت .با توجه به
منشـأ باکتریایـی وبـا ،در ایران به سـبب بهرهمندی
از نور خورشـید و گرمای آن ،وبا بیماری بومی ایران
بـه شـمار نمیرفـت و لـذا اغلـب از مناطـق دیگـر
انتقـال پیدا میکرد(منظورالجداد و قاسـمی: 1388،
 .)172از این رو به طور مشـخص از سـرایت وسـیع
و بسـیار سـریع بیمـاری وبـا از هند به جنـوب ایران
از جملـه بوشـهر و شـیراز در سـال 1236ق .یـاد
شـده اسـت کـه تلفات بسـیاری نیـز در برداشـت و
بـه ناچـار اجسـادی را مجبور بودنـد به دریـا بریزند
کـه همین بر شـدت تعداد بیمـاران افزوده و شـیوع
بیشـتر آن را سـبب گردیـد (حاتمـی.)133 :1392،
بعد از آن با سـرایت بیماری بـه مرکز ایران ،به گفته
«لسـانالملک» در ناسـخالتواریخ ،تعـداد زیـادی از
ایرانیـان گرفتـار این مرض شـده و حتی بیمـاری از
طریـق ایران بـه روسـیه و دیگر کشـورهای اروپایی
نیز منتقـل گردید.
همچنین وبایی در سـال 1282ق .گزارش شـده که
حجاجی بودند که از عربسـتان بازگشـته
منشـأ آن ّ
بودنـد و وبـا در خـود مکه ،حـدود  40هزار نفـر را از
هسـتی سـاقط نموده بود.
گاهـی مسـئله برخورد متولیـان امور و زمامـداران از
ایـن هـم بدتـر بـود چنانچـه در مـورد وبـا در سـال
سـیاحی انگلیسـی بیان شـده
 1236ق .در گزارش ّ
کـه در شـیراز ،همیـن کـه موضـوع وبا مطرح شـد،
حاکم حسـینعلی میرزا فرمانفرمـا و اطرافیانش فرار
نمودنـد و شـهر و اهالـی آن را بـه حـال خـود رهـا
نمودنـد .کمـا اینکـه در مـورد شـیوه وبـا در سـال
1846م .در تهران ،گفته شـده محمدشـاه که در آن
مقطـع در ییلاق بـود ،با شـنیدن خبر بیمـاری ،به
همـاره خانواده و اهل حرم خویـش به دهکده ای در
اطـراف تهران رفت(علیجانی و بشـیری.)15 :1391،
بـه هـر حـال مدیریـت صحیـح و البتـه فراگیـر
در خصـوص مدیریـت بیماریهایـی از قبیـل وبـا
نیازمنـد دولتـی قـوی و سیسـتمی منظـم بـود که
اقدامـات بهداشـتی در دوره پهلـوی اول و تدابیـری
از قبیل قرنطینه شـدید در مرزها ،واکسیناسـیون و
 ...تـا حـدود زیـادی موجبـات کنتـرل آن را فراهـم
نمـود(ر.ک منظوراالجـداد و قاسـمی.)1388،

امیرکبیر

یکـی از شـاخصترین چهرههـای ایـران در مقابلـه
بـا بیماریهـا و اتخـاذ تدابیـری بـرای پیشـگیری و
نیـز مقابلـه و کنترل عـوارض آنهـا ،میـرزا تقیخان
فراهانی(امیرکبیر) بوده اسـت که عملکرد و باورهای
مـورد تأکید وی همچنان درسهایی آموختنی برای
امـروز نیـز در بـر دارد .در میـان اقدامـات مختلـف
اصالحـی امیرکبیـر ،اهتمـام وی بـه مدیریـت و
درمـان بیماریهـا و نیـز شـاید مهمتـر از آن ،توجه
بـه آموزش مـردم از جمله آگاهیبخشـی در روزنامه
رسـمی دولتی به نام «وقایع اتفاقیه» جایگاه خاصی
دارد .وی همچنین با دسـتور در مورد چاپ جزوهای
بـا عنـوان «قواعد معالجه وبا» و نشـرآن در بین افراد
بانفـوذ و باسـواد ،خواهـان آن شـد کـه بیـن آحـاد
مردم اطالعرسـانی شـده و از وقـوع برخی بیماریها
جلوگیـری گـردد .در آن جا وی از جمله با اشـاره به
تحقیقات دانشمندان و پزشـکان درباره بیماریهای
فراگیـر ،بـه طـور خـاص بر ایـن نکته تأکید داشـت

مـردم را متوجه سـازد کـه عدم بهداشـت این قبیل
بیماریهـا را زیاد میکند و لـذا در زمینه ضدعفونی
نمودن شـهر نیـز اقـدام مینمود.
طـرح واکسیناسـیون یـا مایهکوبـی وی در مقابـل
بیمـاری آبلـه از اقدامـات شـایان توجـه وی اسـت
کـه در ایـن مسـیر ،راهی را کـه قبـل از آن در دوره
فتحعلیشـاه و به اهتمام عباسمیرزا نائبالسـلطنه
و بـرادرش محمدعلی میرزا دولتشـاه ،شـروع شـده
بـود را سراسـری و اجبـاری نموده و متخلّفـان را نیز
مجـازات میکـرد .اولویـت وی نیـز کـودکان بودند.
یکـی دیگـر از اقدامـات وی اجرای قانـون گراختین
یـا همـان قرنطینه بود کـه در ذیالحجـه  ،1267به
سـبب آگاهـی از وقوع وبا در عربسـتان و نیز عراق و
عتبـات عالیـات دسـتور آن را از جملـه در فرمان به
حاکمان مرزی همچون کرمانشـاه صـادر نموده بود.
ایـن قضیـه هـم از جهـت رفـت و آمدهای متـداول
بیـن دو کشـور حائز اهمیـت بود و هـم از این حیث
کـه در مـواردی مثل مورد مذکور شـیوع وبا سـبب
فـرار مـردم آن مناطـق به مقصـد ایران می شـد که
الزم بـود بـرای آن تدابیری اندیشـیده شـود .در این
خصـوص یکی از رسـوم متداول بیـن ایرانیان ،حمل
جنازههـا به عتبات عالیات بود کـه در مواقع بحرانی
الزم بـود محدودیتهایـی برای آن نیز اعمال شـود.
بـه ایـن ترتیـب امیرکبیـر تدابیـری را که تـا پیش
از آن بـرای امـوری همچـون قرنطینه بـه کار گرفته
میشـد ،توسـعه بخشـید .طبـق گـزارش فریـدون
آدمیـت ،دسـتور امیرکبیر به بیـان خـود وی از این
قـرار بـود که:
«بـرای محافظـت ممالـک محروسـه از
آلودگـی ناخوشـی مزبور(وبـا) ،در مرزهـا قاعـده
گراختین(قرنطینه) گزارده شـد که مسافران را چند
روز در آنجـا نگه دارند»(کثیـری و دهقاننژاد:1390،
.)52
بـه نظر میرسـد طبـق شـواهدی اهمتـی قرنطینه
بـرای ایرانیـان به ویـژه براثر حضـور و فعالیت برخی
اطبای فرنگی در کشـور امر شـناخته شدهای بوده
از ّ
اسـت امـا آن گونـه که نمونـهای از ضـرورت اجرایی
شـدن آن از جانب اعتمادالسـلطنه بیان شده ،نشان
میدهد مسـئله مهـم در این خصوص وجـود اقتدار
و اراده الزم بـرای اجرایـی شـدن آن و در عیـن حال
التـزام مـردم به رعایت آن بوده اسـت .چالش مهمی
کـه امیرکبیـر و نیـز دیگـر سیاسـتمداران و دولتها
حتـی در زمان کنونی با آن مواجه بودهاند ،از سـویی
توجیـه مردم برای پذیرفتن قرنطینـه و کنارآمدن با
شـرایط آن اسـت کـه بـه هـر حـال مسـتلزم قبول
برخـی از محدودیتهـا بـوده اسـت .چالـش دیگـر
نیـز ناشـی از مشـکالت معیشـتی و مالی اسـت که
افـراد بـه ویژه با طوالنی شـدن زمـان قرنطینه دچار
آن مـی شـدند و در نتیجـه میـل بـه از سـرگیری
فعالیتهـای روزانه خود داشـتند .این امر مسـئلهای
البتـه کمابیش مشـترک بین همه جوامـع میتواند
باشـد چنانچـه بیمـاری کرونـا در شـرایط کنونـی
در بسـیاری از کشـورها چنیـن معضلـی را متوجـه
بسـیاری از کشـورهای جهان نموده اسـت به طوری
که دولتها ناگزیر هسـتند در کنار دسـتورالعملهای
بهداشـتی و پزشـکی ،بـه تدریج زمینه حضـور افراد
در جامعـه را نیـز فراهم نمایند .این روند در شـرایط
بحرانهـای فراگیـر مالـی در سـطح دنیـا بسـی
حسـاستر و برخـی از تبعـات اجـرای آن بـا خطـر
بیشـتری همراه هست.

برخی آثار و نتایج سیاسی و اجتماعی

بیماریهـای فراگیـر نه فقـط برای سلامت و حتی
زیسـت انسـانها در زمـان شـیوع آنهـا خطرسـاز
بودهانـد ،بلکـه در هـر منطقـهای از دنیـا بـر عناصر
دیگـر اجتماعـی از قبیـل نیـروی انسـانی نیـز موثر
بـوده اند .بـرای همین هم هسـت که «پـوالک» در
بیـان ظریـف اشـاره دارد که:
«نظـر شـایع و رایـج در اروپا مبنی بر اینکـه امراض
همهجاگیـر تأثیـر فوق العاده کمـی در تقلیل میزان
جمعیـت دارد و بـه محـض برطرف شـدن بیماریها
بـاز خلأ جمعیـت ناشـی از آن ،برطـرف میشـود
بـراي مشـرقزمین اعتباري نـدارد.
در شـرق در اثـر بروز و شـیوع ایـن بیماریها چندان
بـر مـرگ و میـر افـزوده میشـود که مثلا مناطقی
که سـی و سـه سـال پیـش طاعـون در آنجـا بیداد
کـرده اسـت ،هنـوز هم دچـار کمی جمعیت اسـت
و صدمههائـی کـه از انتشـار بیماریهـاي وبـا ،آبلـه،
سـرخک و سیاهسـرفه وارد آمـده اسـت بـا تأنـی و
کندي بسـیار ترمیـم میگردد .تنهـا به علت نقصی

کـه در ارتباطـات و مراودات هسـت و از برکت ارتفاع
زیاد این سـرزمین ،امراض همهجاگیـر و بیماریهاي
دامـی خودبخـود رو بـه اضمحلال مـی گـذارد
(پـوالک.)463: 1368،
بیماریهایـی از قبیـل وبـا ،از سـویی خـود زاده و
حاصـل فقـر در معنـای عـام آن بوده و هسـتند و از
سـوی دیگـر خـود به تشـدید و تـداوم فقر بـه انحاء
مختلف میافزایند(ناطق .)11 :1358،از این روسـت
کـه وقتـی دیر یـا زود بـه هر حـال زمان وقـوع این
دسـته از بحرانهـا بـه اتمام میرسـد ،مسـئله را به
کلـی نباید فیصلـه یافته برشـمرد چون بسـیاری از
تبعـات آن تـا مدتها باقی میماند .در میـان این آثار،
همـه آنهـا به یک میزان پایدار نیسـتند بـرای نمونه
آثـار و پیامدهـای اجتماعـی و نیز فرهنگـی و روانی
چنیـن رخدادهایـی تا مدتها در نزد افراد باقی اسـت
ضمن اینکـه الگوهـای معیشـتی و برخورداریهای
معمـول نیـز مخدوش شـده و نیازمنـد بازنگری می
شود.
همچنیـن یکـی از معضالت تاریخـی ایـران برآمده
از همزمانـی و همراهـی بحرانهـا بـا یکدیگـر بوده
اسـت چنانچـه گاهـی اوضـاع و احوالـی همچـون
قحطـی و یـا فشـارهای اقتصادی و سیاسـی موجب
ایجاد و بعد هم تشـدید بیماریها میشـد .مسـئله
زمانـی بغرنجتر می شـد که ایـن دو در کنار یکدیگر
زندگـی مردم را تحت فشـاری جانکاه قـرار میدادند
بـرای نمونـه در جریان اتفاقـات بهار سـال 1918م.
طبـق گزارشهـای ثبـت شـده ،قحطـی بزرگـی
وجـود داشـت که بـا شـیوع بیماریهایـی همچون
تیفوئید و تیفوس تشـدید هـم میگردید .در چنین
شـرایطی سـخن از شـرایط بسـیار اسـفناک مـردم
در اوضـاع و احوالـی اسـت کـه آنهـا بـه رغـم همـه
کمکهـا و تالشهـای امـدادی مجبـور بودهانـد از
علـف ،مردار حیوانات و حتی گوشـت انسـان تغذیه
کنند(مجـد.)50-47 :1387،
علـت برخـی از مصائـب ایـران همچـون قحطـی
بـزرگ در زمـان جنگ جهانی نخسـت کـه خود به
بیماریهـای ایـران و ازدیـاد آنهـا نیـز دامـن میزد،
قـرار گرفتن ایـران در معرض رقابتهـا و جنگهای
قدرتهـای درگیـر در جنگ عالمگیر نخسـت بوده
اسـت .ایـن هـا در شـرایطی اسـت کـه ایـران طبق
موضـع اعالمـی و نیـز بر اسـاس اسـناد موجـود که
به کنفرانس ورسـای نیز عرضه گردیده بـود ،در این
نبـرد اعلام بیطرفی نمـوده بود ولی از قضا نسـبت
بـه کشـورهای دارای موضعـی کـه از سـوی یکی از
طرفیـن جنـگ حمایـت میشـدند ،بیشـتر مـورد
تطـاول و دسـتبرد قرار گرفته و خسـارات بیشـتری
را متحمل گردیـده بود(همـان.)218:
بـه هـر حـال واقع شـدن ایـران در چهـارراه حوادث
در شـرایط مختلـف سـبب می شـد که دود ناشـی
از برافروختـن آتـش جنـگ دیگر قدرتهـای بزرگ
بـه چشـم ایرانیان نیز بـرود .وقتی این روند مسـتمر
میشـد ،طبـق برآوردهایـی ضعیفتـر شـدن بنیـه
مـردم در اثـر مشـکالت معیشـتی بر آسـیبپذیری
آنهـا در قبـال بیماریهـا و تهدیـدات میافـزود و
در نتیجـه آمـار تلفـات در چنیـن وضعیتـی فزونی
میگرفـت.

نتیجهگیری

آنچـه از ورای مطالعـات مختلف تاریخی و اجتماعی
در زمان حال و گذشـته به دسـت میآیـد ،میتواند
دربردارنـده درسهایـی برای آینده باشـد .در انتهای
ایـن یادداشـت نگاهی گـذرا به برخـی از درسهایی
میکنیـم که ممکن اسـت بـه کار جوامع مختلف از
جمله کشـورمان بیاید.
الف .تبعات فراگیر چنین بیماریهایی نشـاندهنده
سرنوشـت مشـترک و به هم پیوسـته همه ارکان و
بخشهـای اجتماعـی و نیـز جهـان اسـت .چنیـن
بحرانهایـی بیـش از هـر چیـز ثابـت نمـوده کـه
مجموعـه و یـا گـروه و بخشـی نمیتواند سرنوشـت
خـود را از بقیـه مردمـان در یـک اجتمـاع و بلکـه
نظـام جهانـی جدا و متمایـز سـازد .در این خصوص
شایسـته اسـت توجـه شـود کـه گفتـه مـی شـود
تحـوالت ارتباطاتـی دوران جدیـد بـه ویـژه پـس از
انقلاب صنعتـی و سـرعت تزانزیـت در جابجایـی
انسـان و کاال از عوامل تشـدید سـرایت بیماریهای
عالمگیـر در نقـاط مختلـف دنیـا بـوده اسـت .بـه
عبارتـی دیگـر اگـر در گذشـته برخـی از بیماریها
نقـاط خاصی از جهان را درگیر خود میسـاخت که
بـه ویـژه بر اثـر مصونیتیابـی افـراد و یـا ضعیفتر
شـدن ویروسهـا پس از مدتـی از بیـن میرفت ،در

دنیایـی کـه بنـای بخش مهمـی از تأمیـن نیازهای
انسـانها و جوامـع گوناگون مبتنی بر رفـت و آمد و
تسـری ویروس
یـا انتقـال افراد و مایحتاج آنهاسـت،
ّ
نیز در شـبکههایی وسـیع امری بسیار محتمل شده
است.
ب .موفقیـت در مدیریـت بحرانهـا و آسـیبهای
ناشـی از چنیـن بحرانهایـی مسـتلزم همیـاری
و مسـاعدت همـه بخشهـا و تقویـت سـرمایه
اجتماعـی( )social capitalاسـت؛ سـرمایهای برآمده
از اعتمـاد و همیـاری آحـاد و اقشـار گوناگـون .بـا
آنکـه از نقـش مهـم دولتهـا و نظامهای سیاسـی در
گذشـته ،حـال و حتـی آینـده نمیتوان غافل شـد،
در عیـن حـال بایـد اذعان نمـود که بـدون حمایت
و پشـتیبانی افـراد مختلـف و حتـی فـداکاری آنهـا
امـکان مقابلـه بـا آثـار و نتایـج چنیـن بحرانهایی
به آسـانی ممکـن و میسـر نمیگـردد .در ادامه فراز
فـوق ،نبایـد از لـزوم پیونـد و ارتباطات بیـن جوامع
انسـانی و ارتقـاء زمینههـای اعتمادسـازی فیمابین
دولتهـا و سـازمانهای فراملیتـی نیـز غافل شـد .به
عبارتـی دیگـر در شـرایطی معقـول انتظـار میرود
کشـورهای مختلـف بیـش از گذشـته فعالیتهایی
را در راسـتای همافزایـی بـرای مقابلـه بـا تهدیـدات
طبیعـی و از آن جملـه بیماریها لحـاظ کند گویی
اینکه متأسـفانه شـکاف بین منافـع و درگیری بین
قطبهـای مختلـف قـدرت از ایـن امر مانع شـده و
گاهـی واگراییهـا را افزایـش میدهـد.
ج-بـا آنکه در گذشـته به سـبب کمبود بهداشـت و
یـا عـدم وجـود آگاهـی و تـوان الزم ،میـزان ابتالی
بـه بیماریهای فراگیـر فراوان بوده اسـت ،در روزگار
کنونـی نیز نمیتوان و نبایـد آن را امری خاتمهیافته
و حـل شـده دانسـت چرا که انسـان امـروزی نیز در
معـرض انواع دیگـری از تهدیداتی کمابیش مشـابه
اسـت کـه از قضـا ممکن اسـت بسـی خطرناکتر و
کشـندهتر نیز باشـد .بـرای نمونه فرضیه دستسـاز
بـودن و نقـش انسـان و آزمایشـگاههای انسـانی در
تولیـد ویروس تـازه ظهور کرده کرونا نشـانی از لزوم
آمادگـی همیشـگی بـرای چنیـن مقابلـهای اسـت.
در فـراز باالتـر از لـزوم مشـارکت دولتهـای مختلف
در سـطح جهـان بـرای مقابلـه بـا تهدیدات سـخن
گفتـه شـد امـا نمیتـوان نادیـده گرفت کـه گاهی
اسـتفاده از مسـائل زیستشـناختی به عنوان سالح
و ابـزاری برای جنـگ با قدرتهای دیگر زمینهسـاز
دسـتکاری در پدیدههـای آزمایشـگاهی و طبیعـی
را بـرای ضربـه زدن بـه دیگـران تشـدید مینمایـد
کـه جبههگیـری در چنیـن رونـدی عم ً
ال سـببمی
شـود امـکان حداقلهـای همگرایی بیـن دولتها و
نهادهـای بینالمللـی نیز منتفـی گردد.
د-بحرانهایـی از قبیل کرونا و درس گرفتن از موارد
مشـابه آن در گذشـته ،تلنگرهایـی به سیسـتمهای
موجـود اداری و بوروکراسـی و نظامهـای مختلـف
اداری و مالـی اسـت تـا مـوررد بازبینـی و دقت نظر
قـرار گیرنـد .بدون شـک نقش کمکهـا و تعامالت
اجتماعـی در همـه جـای جهـان چـه د قالـب
خیریـن
پویشهـای مردمـی و چـه فعالیتهـای ّ
مختلـف در همه جای جهـان و از جمله ایران ،نقش
بسـزایی در گـذار از چنین بحرانهایـی ایفا میکند
امـا خطاسـت کـه تنهـا در همیـن مرحلـه متوقف
شـویم .بـه مـوازات ایـن قبیـل اقدامـات ترمیمی و
حمایتـی ،بایـد به جـد متوجـه اصالح سـاختارها و
رویههـای موجـود بـود تـا زمینـه اداره بهینـه امـور
فراهـم شـود و مهیـای چالشهـای آینده باشـد.
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