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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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در مراسم بزرگداشت شهدای  ۲۷دی دانشگاه تبریز عنوان شد

در ذهن هر ایرانی از شهدای  27دیماه و 16
آذر همواره با افتخار یاد خواهد شد
مراسم گرامیداشت حماسـه  ۹دی و اولیـن سالگـرد
شهـــادت سردار «شهید سلیمـــانی» برگزار شد
مراسم گرامیداشت حماسـه  ۹دی و اولیـن
سالگـرد شهـادت سردار دلها «شهید حاج
قاسـم سلیمـانی» و همرزمان دالورش در
دانشگاه تبریز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز،
این آیین که به صورت مجازی برگزار
شد ،سخنرانان ،ضمن عرض تسلیت ایام
شهادت حضرت فاطمه زهرا (سالمهللا علیها)
و گرامیداشت حماسـه9دی ،نخستین
سالگرد شهادت سردار سرافراز سپاه اسالم
سپهبد حاج قاسم سلیمانی و چهلمین روز
شهادت دانشمند قهرمان شهید فخری
زاده ،بر ضرورت حفظ وحدت ،همدلی،
اتحاد همبستگی ،هوشیاری و ادامه راه
شهدا تاکید کردند.
دکتر میر رضا مجیدی ،رئیس دانشگاه
تبریز در این مراسم با بیان اینکه شهدای
انقالب 8 ،سال دفاع مقدس و شهدای
راه مقاومت و حرم مظلومانه به شهادت
رسیدند ،گفت :شهدای ما در مسیر تحقق
آرمانهای الهی و این انقالب مظلومانه
به شهادت رسیده اند که نمونه بارز آن
شهید حاج قاسم سلیمانی است و از این
رو افرادی که آنها را شهید کردند ،عاقبت
خوبی نداشته و نخواهند داشت که نمونه
آن صدام حسین بوده است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه شهدای ما
برای عزت و امنیت نظام خون خویش را
نثار کردند ،تصریح کرد :شهید سلیمانی
نیز با نثار خون خویش به ملت ایران،

جهان اسالم و انسان های آزاده عزت
بخشید و از برکات خون او ایجاد ناامنی
برای نیروهای آمریکایی در منطقه است
که آنها می خواهند منطقه را ترک کنند.
رئیس دانشگاه تبریز در ادامه تاکید کرد:
دشمنان این نظام در جریان باشند که
با توطئه های مختلف و با ریختن خون
دانشمندان ،جوانان و مردان این سرزمین
نمی تواند ،پیشرفت و اقتدار ملت ایران را
بگیرند و از این رو ملت ایران باید بیش از
گذشته هوشیار و مراقب نقشه های شوم
دشمنان و استمار جهانی باشند.
وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به

حماسه  9دی گفت :این روز بزرگ یادآور
حضور به موقع مردم برای خنثی کردن
توطئه دشمنان در دفاع از ارزش های
اسالمی ،نظام اسالمی و والیت فقیه بود.
حجت االسالم علی خدیوی مسئول نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
های استان از دیگر سخنرانان مراسم
گرامیداشت حماسـه  9دی و اولیـن
سالگـرد شهـادت سردار دلها «شهید حاج
قاسـم سلیمـانی» و همرزمان دالورش
به میزبانی دانشگاه تبریز بود که وی در
سخنانی با اشاره به جریان فتنه سال 88
گفت :جریان فتنه  88فتنه بزرگی از سوی

دشمنان این انقالب و استمار علیه ملت
ایران بود که با درایت و هوشیاری رهبر
معظم انقالب و با بصیرت و آگاهی ملت
ایران خنثی شد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه دشمنان این
انقالب از بدو شکل گیری این نظام و در
طول این  40سال با ترفند ها و توطئه های
مختلف در صدد از بین بردن این انقالب
بودند ،تصریح کرد :فتنه  88از جمله یکی
از فتنه های پیچیده و بزرگ دشمنان علیه
ملت ایران بود و حدود  11سال از این فتنه
می گذرد و ممکن است در آینده نیز این
گونه فتنه ها علیه ملت ایران باشد که باید
مراقب نقشه های شوم دشمنان این نظام
باشیم.
وی افزود :در جریان فتنه سال  88ملت
ایران با خلق حماسه بزرگ که نقطه عطفی
در تاریخ کشورمان بود که با بستن میثاق
دوباره با والیت دشمنی اشکار خویش را
علیه دشمنان و فتنه گران نشان دادند.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاه های استان آذربایجان شرقی
در ادامه با اشاره به نخستین سالگرد
شهادت سردار سرافراز سپاه اسالم سپهبد
حاج قاسم سلیمانی گفت :خون شهید
سلیمانی برکات فراوانی برای ملت ایران و
کشورهای منطقه داشته است و از این رو
برای اقتدار جهان اسالم باید ادامه دهنده
راه مکتب حاج قاسم سلیمانی باشیم.

زهراشوکتی

یادداشت

بگذاریــد «شــقایق»
صدایتــان کنیــم
نوشتن در انقالب ما مهم است .مردم ما
اصلی ترین شعارهایشان در بهمن 57را روی

دیوار و پالکارد نوشتند .روی دیوارها نوشتند
 #انتقام_سخت و  #سردار_دلها .حاال

لباس پرستارها پر از جمله و شعر و کارشان
از روحیه دادن به بیمار فراتر رفته است.

بلوغ جامعه و اصناف را در این نوشته ها می
توان دید .شعرهایی که می گوید حاال در دهه
پنجم انقالب هم دفاع برای ما مقدس و امروز
جبهه،جبههسالمتاست.

روزی جهاد به معنای رفتن در دل معرکه
بود و اکنون جهاد در ماندن در خانه ها معنی

میشود؛ بیمارستان خط مقدم است و خانه

ها خاکریزهای این خط حمله به حساب می

آیند .هر دشمنی را به نوعی باید از پا درآورد،
پاسخ یکی با حضور و نبرد فیزیکی و دیگری
حفظ فاصله های فیزیکی .در خانه می مانیم

برای کمک و حمایت واقعی از قهرمانان

سالمت.

در جبهه ما مرد و زن یکی است .سردار،

دلش می خواهد سرباز باشد و سرباز در رکاب

سردار باشد .یک روز مدافع وطن ،یک روز
مدافع سالمت و روزی دیگر مدافع امنیت.

سفیدپوشند تا سیاهپوش نشویم .حاال که

خوب نگاه می کنم لباس رزمنده های این
جنگ ،سفید است .یکی می جنگد که ما
کمتر عزادار شویم .یعنی جمله ها می تواند

دین این نگاه و نفس های خسته ات را ادا کند

که نوشته ای تا آخرین نفس پای ما می مانی.
صورت شما کبود است بگذارید «شقایق»
صدایتان کنیم تا یادمان بماند صورت گل

بانویی این روزها کبود است و چشمانش

خون تا ما سالم و آسوده بمانیم.
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بیسـت و ششـمین جلسـه
هیئـت اندیشـه ورز
آذربایجان شـرقی بصورت
مجـازی برگـزار شـد
بیست و ششمین جلسه هیئت اندیشه ورز
استان آذربایجان شرقی با موضوع رسانه ها
وکرونا به صورت مجازی در دانشگاه تبریز برگزار
شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،جلسه
هیئت اندیشه ورز استان با موضوع رسانه ها و
کرونا ،با حضور مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی
استانداری و مدیر امور اجتماعی دانشگاه تبریز
و با شرکت مجازی اعضاء ،در محل تاالر عالمه
جعفری دانشگاه تبریز برگزار شد.
بر پایه همین گزارش ،در این جلسه ،دکتر
حسن آذری ،معاون برنامه ریزی و نظارت صدا و
سیمای استان آذربایجان شرقی ،ضمن اشاره به
ارتباطات سالمت و نقش غیرقابل انکار رسانه ها
در ارتقای سالمت فردی و عمومی و پیشگیری
از انواع بیماری های جسمی ،روانی و اجتماعی،
گفت :ارتباطات سالمت سطوح مختلف فردی،
اجتماعی ،سازمانی و سطح جامعه را شامل
شده و مابین رسانه ،بحران و افکار عمومی رابطه
دوسویه و متقابل وجود دارد.
آذری در ادامه کارکردهای مورد انتظار از رسانه
ها در دوران بحران را شامل اطالع رسانی،
آموزش و آگاهی ،دیده بانی و مطالبه گری ،رفع
شایعات و شبهات ،بسیج افکارعمومی بیان
کرد و افزود :بررسی نحوه عملکرد رسانه ها در
مدیریت ویروس کرونا با توجه به بازه زمانی قبل
شیوع کرونا ،دوره همه گیری و دوره پسا کرونا
متفاوت است ،چنانچه بررسی های انجام شده
در سطح جهان ،کشور و استان نشان دهنده این
است که عملکرد رسانه ها پیش از شیوع همه
گیری کرونا نسبتا ضعیف بوده است.
وی با اشاره به حجم گستره انواع اطالعات غلط
و نامعتبر در زمینه بیماری کرونا (اینفودمی)
افزود :حجم گسترده ای از اطالعات نادرست
غیرعمدی ،مضر ،شوک آور و مضطرب کننده،
مشکوک و غیرقابل باور از طرف شبکه های
رسانه ای و مجازی در دوران شیوع کرونا وجود
دارد و مبارزه رسانه ای (پروپاگاندای کرونائی) در
زمینه واقعیات کرونا با رسانه های معاند داخلی و
خارجی انجام می شود و بر اساس کارکرد دوگانه
رسانه ها در زمینه های مختلف از قبیل شفافیت
یا مراقبت ،ترس یا امید ،دولت یا مردم سعی می
شود تا ضمن بیان واقعیات ،ترس مدیریت شده
را به مخاطبان ارائه دهد.
دکتر آذری با اشاره به نتایج بررسی در خصوص
میزان پیگیری اخبار کرونا در بین مردم تبریز از
طریق رسانه ها افزود 61:درصد مردم از طریق
صدا و سیما 37،درصد از طریق فضای مجازی و
مابقی از طریق دوستان وآشنایان اخبار کرونا را
در استان پیگیری می کنند.
وی ضمن استقبال از راهکارها و پیشنهاد
های اساتید و صاحبنظران در زمینه نقش موثر
رسانه عمومی در مدیریت بحران کرونا افزود:
راهبردهای پیشنهادی در برنامه ریزی و برنامه
سازی دست اندرکاران رسانه عمومی مدنظر
می باشد که از مهمترین آنها می توان به اطالع
رسانی موثر توام با اعتماد و اعتبار ،آموزش سواد
رسانه ای ،استراتژی مشخص برای دوران کرونا
و پسا کرونا ،توجه ویژه به گروه های کم بضاعت و
حاشیه ای از جمله آنها می باشد.
مدیر امور اجتماعی دانشگاه تبریز نیز در این
جلسه ،ضمن تاکید بر استفاده از اصطالح
«فاصله ی فیزیکی» به جای «فاصله اجتماعی»
در بحث رعایت بهداشتی کرونا گفت :متاسفانه با
شیوع کرونا ،به جای استفاده از اصطالح فاصله
ی فیزیکی ،از فاصله ی اجتماعی در رسانه ها
و بطن جامعه استفاده می شود و این ذهنیت
نادرست را در بین عموم مردم جا می اندازد که
باید از روابط صمیمی و معنادار اجتماعی دوری
جست.
دکتر اصغر ایزدی جیران در ادامه افزود :عدم
دسترسی شمار قابل توجهی از دانش آموزان به
دستگاه موبایل برای استفاده از برنامه ی شاد،
باعث نوعی تحقیرشدگی در این دانش آموزان
می شود .چون اکثر مدارس ،استفاده از موبایل
را برای یادگیری از طریق فضای مجازی الزام
کرده اند و خانواده های فرودست چنین امکان
مالی ای را ندارند و با توجه به تورم های لجام
گسیخته در سال های اخیر ناتوانی مالی بدتر هم
شده است.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری
آذربایجان شرقی نیز در این جلسه ،نقش
ارتباطات و رسانهها را در شکل گیری و ارتقاء
سرمایه اجتماعی ،مهم و تاثیر گذار ارزیابی کرد
و بر ضرورت گفتمان سازی نخبگان و فعالین
شبکههای اجتماعی و رسانههای جمعی در
مدیریت و مقابله با تاثیرات نامطلوب بیماری
کرونا در سطح استان تاکید کرد.
بدر شکوهی با اشاره به ظرفیت های جدیدی
که فضای مجازی در اختیار نخبگان و صاحب
نظران قرار داده است تصریح کرد :تجربه یک
ساله اخیر در موضوع شیوع بیماری کرونا نشان
داد که با استفاده از ظرفیت رسانه ها می توان
در حوزه بهداشتی و سالمت عمومی اطالع
رسانی صحیح و دقیقی انجام داد و درکنار آن
بستر مساعدی برای ارتقاء مواسات و همیاری
برای کمک رسانی به قشرهای آسیب پذیر فراهم
نمود.

دومین نشست شورای مدیریت استانی
آموزش عالی با حضور رئیس و عضو
کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس
شورای اسالمی و روسای دانشگاه های
استان در دانشگاه تبریزبرگزار شد.
جلسه شورای مدیریت استانی آموزش
عالی با حضور روسای دانشگاهها و مراکز
آموزش عالی استان آذربایجانشرقی ،دکتر
علیرضا منادی رئیس کمسیون آموزش
هلل متفکر
مجلس شورای اسالمی و دکتر روح ا
آزاد عضوکمسیون آموزش مجلس ،رئیس و
دبیر امور اجرائی دانشگاه معین استان در
تاالر عالمه جعفری دانشگاه تبریز برگزار
گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز
در ابتدای جلسه دکتر میررضا مجیدی با
اشاره به سالگرد ترور سردار شهید قاسم
سلیمانی و شهادت جمعی از هموطنان
در سانحه سقوط هواپیما و چهلم شهادت
شهید فخری زاده افزود :بعد از شهادت
سردار سلیمانی ابهت آمریکا در عرصه بین
المللی و داخلی دچار تنزل شده است و در
سالگردبه شهادت رسیدن شهید سلیمانی
عالوه بر شکست های متعدد آمریکا و خروج
نظامیان آن ،شاهد جنگ شدید قدرت در
داخل هیئت حاکمه آمریکا هستیم.
دکتر مجیدی ضمن تاکید براهمیت خرد
جمعی و اتخاذ تصمیمات ارزنده روسای
دانشگاههای استان آذربایجانشرقی در
یکسال گذشته اضافه نمود :تصمیمات
سازنده این جمع در خصوص مسائل مورد
اقبال وزارت عتف نیز قرار گرفته است و
امید است با همکاری جمعی بتوانیم در
زمینه اجرای طرح آمایش آموزش عالی و
مدیریت آموزش عالی استانی نیز بعنوان
الگوی سایر استانها قراربگیریم.
رئیس دانشگاه تبریز یکی از اهداف مهم
طرح آمایش آموزش عالی را تمرکز زدائی
دانست و افزود :ضروریست همزمان با
تفویض وظایف به استانها ،اختیارات
بیشتری نیز در زمینه تصمیم گیری و
اجراء به مدیریت استانی تفویض گردد و
تصمیمات اتخاذ شده در استان توسط
کارشناسان وزارتخانه مخصوصا" گسترش
آموزش عالی ابطال نگردد.
رئیس امور اجرائی دانشگاه معین استان
ضمن اشاره به بررسی و تصویب بودجه
سال  1400در کمسیونهای مختلف مجلس
و حضور دکتر منادی و دکتر متفکرآزاد
بعنوان نمایندگان مردم شریف تبریز در
مجلس شوای اسالمی در کمسیون آموزش
و تحقیقات مجلس افزود :حضور این
نمایندگان در کمسیون آموزش مجلس
فرصت مغتنمی فراهم نموده است تا
روسای دانشگاهها ضمن طرح دغدغه ها و
مسائل موجود در زمینه بودجه سال آینده
وطرح آمایش آموزش عالی و مدیریت
آموزش استانی پیشنهادات وراهکارهای
الزم را ارائه نمایند.
در ادامه جلسه روسای دانشگاههای
صنعتی سهند ،هنر اسالمی تبریز ،دانشگاه
مراغه ،دانشگاه جامع علمی و کاربردی،
دانشگاه فنی و حرفه ای استان ،دانشگاه
شهید مدنی آذربایجان ،مرکز آموزش عالی
سراج و نماینده موسسات آموزش عالی
غیر انتفاعی استان ،دانشگاه آزاد اسالمی
تبریز ،دانشگاه پیام نوراستان ضمن بیان
مشکالت ،درخواست ها و ارائه راهکار در
زمینه های مختلف پرداختند که از اهم
پیـــش همایـــش دانشـــجویی “شـــیخ
شـــهید محمـــد خیابانـــی ،مصلـــح بصیـــر
و استکبارســـتیز” بـــا حضـــور جمعـــی
از اســـاتید و کارشناســـان و همچنیـــن
تعـــدادی از دانشـــجویان ایرانـــی و
خارج ــی در دانش ــگاه تبری ــز برگ ــزار ش ــد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه
تبری ــز ،حج ــت االس ــام س ــیدمحمدرضا
میرت ــاج الدین ــی ،نماین ــده م ــردم تبری ــز،
آذرشـــهر و اســـکو از جملـــه ســـخنرانان
ایـــن همایـــش بـــود کـــه شـــیخ محمـــد
خیابانـــی ،را فـــرد بصیـــری عنـــوان کـــرد
ک ــه در دوره خ ــود ،ن ــه س ــکوت ک ــرد و ن ــه
از راهـــش منحـــرف شـــد ،گفـــت :اســـتاد
حکیمـــی در کتـــاب بیدارگـــران اقالیـــم
قبل ــه فصل ــی را ب ــا ن ــام عق ــل بی ــدار ب ــه
ش ــیخ محم ــد خیابان ــی اختص ــاص داده،
کـــه بـــه عقیـــده او شـــیخ شـــهید محمـــد
خیابانـــی ،نمـــاد انســـان متفکـــر ،بیـــدار
و بیدارگـــر ،بصیـــر و مصلـــح بـــود کـــه در
حـــوزه اجتماعـــی و سیاســـی ،شـــخصیت
برجســـتهای داشـــت.
مس ــئول س ــتاد بزرگداش ــت ش ــیخ ش ــهید
محمـــد خیابانـــی در بخـــش دیگـــر
س ــخنان خ ــود ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه ش ــیخ
ش ــهید محم ــد خیابان ــی ب ــه عن ــوان ی ــک
فـــرد مصلـــح در دوره کوتـــاه شـــش ماهـــه
اداره ایالـــت آذربایجـــان ،شـــروع بـــه
گســـترش مـــدارس و بـــه خصـــوص رواج
مـــدارس دخترانـــه کـــرد ،یـــادآور شـــد:
شـــیخ شـــهید محمـــد خیابانـــی معتقـــد
بـــود کـــه حجـــاب و ارزشهـــای دینـــی
بایس ــتی در ای ــن م ــدارس رعای ــت ش ــود.
نماین ــده م ــردم تبری ــز ،آذرش ــهر و اس ــکو
در مجل ــس ش ــورای اس ــامی ،همچنی ــن
ب ــا اش ــاره ب ــه وق ــوع س ــه جری ــان س ــلطه
انگلیســـیها ،روسهـــا و طمـــع دولـــت

به میزبانی دانشگاه تبریز برگزار شد؛

دومیــن نشســت شــورای مدیریــت
اســتانی آمــوزش عالــی

آنها میتوان به فرسودگی و کمبود تجهیزات
آزمایشگاهی و لزوم خرید تجهیزات
جدید همسان دانشگاههای کشورهای
منطقه برای ادامه پیشرفت علمی کشوردر
سالهای آتی ،افزایش اعتبارات و امکانات
جهت جلوگیری از مهاجرت جامعه علمی
به کشورهای همجوار ،ضعف عملکرد
مدیریتی و عدم حمایت وزارت عتف از
دانشگاه آزاد و موسسات غیرانتفاعی،
اعمال تبعیض در اعطای بودجه به
دانشگاههای جوان و همسان ،لزوم
همکاری وزارت صمت با مراکز آموزش
عالی در زمینه تامین و تهیه تجهیزات
آزمایشگاهی و کارگاهی ،پیشنهاد سرباز
صنعت برای فارغ التحصیالن دانشگاه فنی
و حرفه ای ،مدنظر داشتن شرایط وماهیت
خاص فارغ التحصیالن هنرستانهای فنی
و حرفه ای در طرح آمایش آموزش عالی
وپذیرش دانشجو ،حمایت جدی دولت از
دانشگاه پیام نور باتوجه به کاهش رشته

و دانشجو ،برنامه ریزی دانشگاهها برای
تجهیززیرساختهای الزم برای آموزش
مجازی و استفاده از تجربیات و امکانات
دانشگاه پیام نور ،توجه به دانشگاه های
شهرستانی و بازدید مسئولین از امکانات و
توانمندی آنها اشاره نمود.
در ادامه جلسه دکتر محمد علی کی نژاد
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی و رئیس
دانشگاه هنر اسالمی تبریز در خصوص
استفاده از پتانسیل های موجود و ظرفیت
های خالی دانشگاههای استان نکاتی را
بیان کردند.
در ادامه جلسه دکتر علیرضا منادی رئیس
کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس ضمن
اشاره به جایگاه علمی و اجتماعی دانشگاه
تبریز در سطح کشور و استان افزود :برخی
از پیشرفتهای امروزی کشور و استان مرهون
خدمات علمی دانشگاه تبریز و شخصیتهای
علمی بارز نظیر پرفسور هشترودی و سایر
اساتید بارز این دانشگاه است.

پیــش همایــش «شــیخ شــهید
محمدخیابانــی» در دانشــگاه تبریــز
برگــزار شــد
عثمان ــی ب ــه آذربایج ــان ،گف ــت :محم ــد
خیابانـــی بـــا هـــر ســـه ایـــن ســـلطهها
مبـــارزه کـــرد و در زمانـــی هـــم کـــه
انگلیســـیها و روسهـــا ،ایـــران را بـــه
دو قســـمت میـــان خـــود تقســـیم کـــرده
بودنـــد و بـــا امضـــای قـــرارداد ننگیـــن و
اســـتعماری  1919موســـوم بـــه قـــرارداد
وثـــوق الدولـــه ،در پـــی نفـــوذ بیشـــتر در
ایـــران بودنـــد ،بـــه مبـــارزه علیـــه ایـــن
اســـتعمار برخاســـت.
ب ــر پای ــه همی ــن گ ــزارش؛ قاس ــم تبری ــزی

م ــورخ و نویس ــنده ،دکت ــر ج ــال ش ــیری
و دکتـــر رجـــب ایـــزدی از اســـاتید
دانشـــگاه تبریـــز از دیگـــر ســـخنرانان
ای ــن همای ــش بودن ــد ک ــه ه ــر در س ــخنان
جداگانـــه بـــا اشـــاره بـــه ویژگـــی هـــای
ابعـــاد شـــخصیت ،اندیشـــه و مبـــارزات
ضـــد اســـتعماری و ضـــد اســـتبدادی آن
تاکیـــد کردنـــد کـــه شـــیخ شـــهید محمـــد
خیابانـــی عالـــم مجاهـــد و مبـــارز بـــود
کـــه در عصـــر خویـــش علیـــه اســـتعمار و
اســـتبداد قیـــام کـــرد.

دکتر منادی ضمن تاکید بر لزوم حمایت
دولت از آموزش عالی وپیگری جدی
مسئولین وزارت عتف افزود :متاسفانه
وزارت علوم از نظر بودجه در مضیقه است
وارتباط پارلمانی وزارت علوم باکمسیونهای
مجلس در زمینه بودجه و برنامه کاری
ضعیف است که الزم است پیگری های
جدی از سوی مسئولین وزارت عتف و
حمایت های الزم سایر ارکان اجرائی و
قانونگذاری کشور در زمینه تامین بودجه
دانشگاهها صورت گیرد.
دکتر منادی با اشاره به برخی از مصوبات
و تصمیم گیریهای انجام شده در کمسیون
آموزش و تحقیقات مجلس از قبیل طرح
جهش تولید دانش بنیان ،اختصاص بودجه
خرید تجهیزات آزمایشگاهی از محل
معافیت عوارض  %3زیست محیطی ومنابع
مالی دیگر ،هوشمند سازی تجهیزات
گرمایشی و سرمایشی با مشارکت وزارت
ارتباطات و فناوری 0،تاسیس صندوق
حمایت از پایاننامه ها و پژوهشها افزود :این
طرح ها در صورت نهایی شدن و تصویب در
صحن علنی مجلس میتوانند کمک شایانی
به دانشگاهها بنمایند و در عین حال
ضروریست وزارت عتف ،نمایندگان استان
و دانشگاهها حمایت الزم از پیشنهادات را
بعمل آورند.
هلل متفکر آزاد عضو هیئت رئیسه
دکتر روح ا
مجلس و کمسیون آموزش و تحقیقات
مجلس و عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
از دیگر سخنرانان جلسه ضمن ارائه گزارش
کوتاهی از فعالیت های این کمسیون در
عرصه های مختلف مخصوصا" طرح جهش
تولید دانش بنیان افزود :درصورت نهایی
شدن طرح تقسیم کار بین شورای عالی
وزارت عتف ومعاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری بوجود میآید و هرکدام
بخشی از فرآیند فعالیت پژوهشی وفناوری
را عهده دار خواهند شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس و کمسیون
آموزش و تحقیقات مجلس ضمن انتقاد از
سیستم بودجه ریزی فعلی در کشورافزود:
متاسفانه افزایش اعتبارات دانشگاهها
معطوف به برخی از دانشگاههای خاص در
کشور است و بخشی نگری در بودجه موجب
بوجود آمدن اوضاع نامطلوب شده است.
در پایان جلسه دکتر علی اصغر جعفرزاده
دبیر امور اجرائی دانشگاه معین استان
ضمن تشریح مهمترین اهداف شورای
مدیریت استانی آموزش عالی به مواردی
اعم از تمرکز زدائی ،واگذاری برخی تصمیم
گیری ها و اجرای طرح های مشخص در
سطح استان ،توزیع عادالنه منابع ،ایجاد
فرصت های برابر ،توزیع ماموریت آموزش
نیروی انسانی ،استفاده از مزیت های
منطقه ای ،کاهش تمرکز و جلوگیری از
تجمع امکانات ومشارکت دانشگاهها در
تصمیم گیری و موضوعات ملی و فرااستانی
در راستای اجرای طرح ساماندهی آموزش
عالی ،ارائه گزارش اجمالی فعالیت های
دبیرخانه را ارائه نمود و با توضیحات کلی
در ارتباط با وضعیت آموزشی دانشگاههای
استان خواستار ارائه آمار دقیق و مستند
از ظرفیتها ،توانمدیها و امکانات فیزیکی،
آمار به روز تعداد دانشجویان ،همکاران
دانشگاهی و  ...از سوی دانشگاههای
استان جهت بهره برداری الزم در تصمیم
گیری های آتی شد.

حجـــت محمـــدی مســـئول کمیتـــه
دانشـــجویی ســـتاد بزرگداشـــت شـــیخ
شـــهید محمـــد خیابانـــی نیـــز در ایـــن
ارتبـــاط گفـــت :نظـــر بـــه بعـــد بیـــن
المللـــی همایـــش و شـــخصیت فراملـــی
شـــیخ شـــهید ایـــن پیـــش همایـــش بـــا
حضــور تعــدادی از اســاتید تاریــخ و علــوم
سیاســی و جمعــی از دانشــجویان داخلــی
و خارجـــی بـــا رعایـــت پروتـــکل هـــای
بهداش ــتی در دانش ــگاه تبری ــز برگ ــزار ش ــد
کـــه در ایـــن پیـــش همایـــش ســـخنرانان
برنامـــه درخصـــوص استکبارســـتیزی
کـــه دغدغـــه همـــه آزادی خواهـــان
جهـــان اســـت ،بـــه ارائـــه مطالـــب خـــود
پرداختنـــد.
بـــر اســـاس ایـــن گـــزارش؛ همایـــش
بینالمللـــی بزرگداشـــت شـــیخ شـــهید
محمدخیابانـــی بـــه منظـــور بررســـی
علمـــی ابعـــاد شـــخصیت ،اندیشـــه
و مبـــارزات ضـــد اســـتعماری و ضـــد
اس ــتبدادی آن عال ــم مجاه ــد در  ۴مح ــور
شـــرح احـــوال و زندگـــی شـــیخ محمـــد
خیابانـــی ،بعـــد سیاســـی و مبارزاتـــی،
مبانـــی فکـــری و شـــعائر دینـــی در قیـــام
شـــیخ و بعـــد فرهنگـــی و اجتماعـــی
شـــخصیت وی ،اواخـــر ســـالجاری و بـــه
مناســـبت یکصدمیـــن ســـالگرد شـــهادت
آن مبـــارز اســـتکبار ســـتیز در تبریـــز و
تهـــران برگـــزار خواهـــد شـــد.
ی ــادآور م ــی ش ــود :ش ــیخ ش ــهید محم ــد
خیابانـــی ( ۱۲۹۷-۱۳۳۸ق) عالـــم و مبـــارز
دوران مش ــروطیت و از نماین ــدگان م ــردم
آذربایجـــان در مجلـــس آن دوره بـــود کـــه
در س ــال  1299شمس ــی در راه مب ــارزه ب ــا
اســـتبداد و اســـتعمار ،توســـط مـــزدوران
داخل ــی ب ــه ش ــهادت رس ــید.

نــام ســه اســتاد دانشــگاه تبریــز
در لیســت اعضــای هیــأت
علمــی برتــر در همــکاری بــا
جامعــه و صنعــت کشــور
بـا انتشـار کتـاب اعضـای هیـات علمـی برتـر در
همکاری بـا جامعه و صنعت ،از سـوی دفتر ارتباط
بـا جامعـه و صنعـت وزارت علـوم ،نـام سـه نفـر از
اعضـای هیـات علمـی دانشـگاه تبریـز نیـز در ایـن
لیسـت قـرار گرفتـه اسـت.
بـه گزارش روابط عمومی دانشـگاه تبریز ،با انتشـار
کتـاب اعضـای هیـات علمـی برتـر در همـکاری بـا
جامعـه و صنعـت ،از سـوی دفتـر ارتبـاط بـا جامعه
و صنعـت وزارت علـوم؛ نـام سـه اسـتاد دانشـگاه
تبریز(دکتـر لیلا خازینـی ،دکتـر سـید ابوالقاسـم
محمـدی و دکتـر عبدالرضا واعظی هیر) در لیسـت
اعضـای هیـأت علمی برتـر در همکاری بـا جامعه و
صنعـت کشـور معرفی شـده اسـت.
دکتـر لیلا خازینـی عضـو هیـات علمـی دانشـکده
مهندسی شیمی اسـت و از جمله تجارب مشارکت
در فعالیـت ها و برنامه ریزیـه ای ملی و منطقه ای و
مهمترین قراردادهای تقاضامحـور وی می توان به
پنـل مشـاوره فنی «اتوموبیـل های گازوئیل سـوز»،
پنـل مشـاوره فنـی «تدویـن سـناریوهای کاهـش
آلودگی هوای کالنشـهرها» ،تهیه فهرسـت انتشـار
آالینده های هوا شـامل منابع انسـان سـاز و تدوین
و ارزیابی سـناریوهای اصلی کاهـش آلودگی هوا در
کالنشـهرها و جمع آوری و تصفیه گازهای منتشره
از حوضچـه هـای  APIپاالیشـگاه تبریز اشـاره کرد.
دکتـر سـید ابوالقاسـم محمـدی اسـتاد دانشـکده
کشـاورزی اسـت و از جملـه تجـارب مشـارکت در
فعالیـت هـا و برنامه ریزیه ای ملی و منطقـه ای این
عضـو هیـات علمی می تـوان بـه تولید ارقـام جدید
گنـدم پرمحصول سـازگار با شـرایط تغییـر اقلیم در
جهـت تامیـن امنیـت غـذای و راه اندازی بـه نژادی
سـریع بـرای تولیـد سـریع نسـلهای گیاهـی اشـاره
کرد و همچنین مهمتریـن قراردادهای تقاضامحور
وی بـا معاونـت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری:
پـروژه راهاندازی به نژادی سـریع جهت تولید ارقام
جدیـد گنـدم نـان و دوروم ،سـتاد توسـعه زیسـت
فنـاوری :پـروژه شناسـایی ژنهـای جدیـد در تـوده
هـای بومـی گنـدم نـان ایـران بـا اسـتفاده از روش
 GWASو وزرات علوم ،تحقیقات و فناوری :پروژه به
نـژادی مولکولی گیاهـی اشـاره نمود.
دکتـر عبدالرضـا واعظـی هیـر عضـو هیـات علمـی
دانشکده علوم طبیعی است که همکاری در تدوین
سـند راهبـردی ارتبـاط با صنعـت دانشـگاه تبریز و
 19قرارداد تقاضا محور از جمله فعالیت این اسـتاد
دانشـگاه تبریز اسـت و تجهیز  5پاالیشگاه کشور به
شـبکه پایـش آب زیرزمینـی بـرای پایـش آلودگـی
هـای نفتی و رفـع یا کاهش تنش هـای اجتماعی و
زیست محیطی در مناطق شـازند و مراغه و ورزقان
و کـن تهـران در نتیجه پژوهـش های انجام شـده از
دیگـر دسـتاوردهای ویژه کاربـردی این عضو هیات
علمی است.
بـر پایـه همیـن گـزارش؛ پپیـش از ایـن نیـز دو
طـرح اسـاتید دانشـگاه تبریز با نـام های («بررسـی
آلودگـی آبخـوان ،طراحی و احداث شـبکه پایش و
پاکسـازی آب زیرزمینی در پاالیشـگاه بندرعباس»
بـا اجرای دکتـر عبدالرضا واعظی هیـر و « مطالعه و
ارائـه راهکارهـای اجرائی نمودن کاهـش  40درصد
مصـرف آب کشـاورزی حوضـه آبریز آجی چـای» با
اجـرای دکتر احمد فاخـری فـرد) در بین طرحهای
صنعتی برگزیده دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور
در سـال  1399انتخـاب شـده بود.

اهدای خون،
اهدای زندگی است
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بیانیــه بســیج کارکنــان
شــهدای دانشــگاه تبریــز
بمناســبت اولیــن ســالگرد
عــروج عارفانــه و عاشــقانه
ســردار دلهــا ،شــهید حــاج
قاســم ســلیمانی
َ
اء
َولَا َتقُ و ُلوا لِ َم ْن ُیقْ َت ُل ِفی َسب ِ
ِیل ال َّل ِه َأ ْم َو ٌ
ات َب ْل أ ْح َی ٌ
ون...
َولَ ِک ْنلَا َت ْش ُع ُر َ
بامـداد جمعـه « دیمـاه سـال» اسـتکبار جهانـی و
رژیـم غاصـب و متجاوز صهیونیسـتی ،بـرگ دیگری
بـر دیـوان سـیاه و کبـود خـود و تاریـخ جعلـی و
اهریمنیشـان افزودند و با نیرنگی که ناشـی از ترس
و وحشـت آنـان از قـدرت ایمـان ،درایت ،شـجاعت،
بصیـرت و والیتمـداری دو فرماندهان رشـید جبهه
مقاومـت در منطقه بـود ،اقدام به تـرور ناجوانمردانه
و البتـه ُبزدالنـه آنان کردند .اکنون یک سـال از عروج
مردانـه و حسـرتبرانگیز شـهدای واالمقـام سـردار
حاج قاسـم سلیمانی و ابومهدی المهندس میگذرد
و آنچـه در نظرهـا مانـده اسـت روح بزرگ ایـن مردان
میـدان و جسـم خسـتگیناپذیر ایشـان در جنـگ و
کارزار در برابـر کفتارهـای خونآشـام تکفیری اسـت
کـه سرمنشـاء آن ،عشـق بـه والیـت مطلقـه فقیـه و
ارتبـاط قلبـی ایشـان بـا اصـل ظهور حضـرت حجت
عـج میباشـد .آنانکـه انسـان و آفرینـش او را در
ّ
مسـیر کمـال و إلیال ّلـه میبیننـد ،خـود را وقـف راه
خـدا میداننـد و چـه سـعادتی باالتـر از شـهادت بـه
دسـت شـقیترین جماعـت.
حـال؛ الزم اسـت دولـت تروریسـتی آمریـکا کـه بـه
حق ،شـیطان بزرگ اسـت ،بداند؛ ملـت والیت مدار
و شـهید پرور ایران ،ریشـههای این انقالب اسلامی
را بـا قطره قطره خون حاج قاسـمهایش آبیاری کرده
و هماکنـون تنـهی تنومند این درخت ،بـه اوج اقتدار
خود هم در سـطح منطقه و هم در جغرافیای جهانی
رسـیده اسـت .ایـن انقالب اسلامی کـه هماکنون به
دیگـر کشـورهای آزادیخـواه نیـز صادر شـده و تمام
انسـانهای آزادمنش نیز بـا افتخار ،بـازوان و یاوران
مقـدس جمهـوری اسلامی ایـران شـدهاند،
نظـام
ّ
ّ
تمـدن و تسـلط مکتبـی خـود را بیوقفـه و
مسـیر
ّ
در سایهسـار رهنمودهـای حکیمانـه ،عالمانـه و
(مدظلهالعالی)
هوشـمندانه حضرت امام خامنـهای ّ
طـی خواهد کـرد .دولت بیبنیـه و صاحبخانههای
عنکبوت که به راسـتی به فرموده قرآن کریم؛ سسـت
اسـت ،بایـد بداننـد کـه انگشـت اشـاره رهبـر فرزانـه
و حکیـم انقلاب اسلامی ایـران بـرای یـک ضربـه
اساسـی و مهلـک کافیسـت تـا بنیـان هـر متجـاوز و
نامحرمـی به خاک منطقه و بالد اسلامی را از ریشـه
بر َکنیم و طومار تمام کافـران و ایادی ابلیس را در هم
بپیچیـم .انتقام سـخت ،قطع ًا و یقین ًا کابوس چشـم
رذیلتریـن دولتهایـی اسـت که بـا تجاوز بـه خاک و
امـوال و نوامیـس ملتها و کشـتار فجیع انسـانهای
مظلـوم و بیدفـاع ،برای خـود از ارباب حقیقیشـان
مشـروعیت میگیرنـد .امـروز منطقـه و در رأس آن؛
جمهوری اسلامی ایـران ،نگاه مکتبی خـود به لزوم
تمـدن اسلامی بـرای
و ضـرورت گریزناپذیـرِ تحقـق ّ
زمینهسـازی ظهـور آخریـن منجـی عالـم بشـریت
حضـرت بقیةال ّلهاالعظـم أرواحنالهالفـداه را بـه قلب
آمریـکا و اسـرائیل صـادر نمـوده اسـت و آنچـه کـه
ِ
تئـوری ریشـهدار غرب را دچـار تزلزل
ِ
مدیریـت فاقد
و فروپاشـی نموده اسـت ،بـه برکت خون حاج قاسـم
عزیـز و یـاران شـهیدش میباشـد .برکتـی کـه چـه
سـردمداران مدعـی نظم نوین جهانی و چـه گاوهای
شـیرده آنهـا ماننـد عربسـتان سـعودی بخواهند یا
نخواهنـدّ ،
معرفـی کـرده اسـت
تفکـری را بـه جهـان ّ
سـتون م ّتصل به سرچشـمه
کـه نیاز بشـری بـه یـک
ِ
حیـات و نعمـت و رحمـت و عاقبتبخیـری را هـدف
خود قـرار داده اسـت.
جبهـه مقاومـت بـا تـرور حـاج قاسـمها متوقـف
شـدنی نیسـت و مکتب حاج قاسـم سـلیمانی تا ابد،
الگوی تمام فرزندانیسـت که مادرانشـان آنها را در
دامـن خـود بـرای مدیریت اسلامی جهـان و حرکت
در قطار پشـتیبانی از والیت فقیـه ،تربیت میکنند.
بغـض شـهادت ایـن مـردان میـدان ،در سـینه ملـت
ِ
غیـور و دشمنشـناس ایـران کـه پشـت سـر ولـی امر
خـود حرکـت میکننـد ،بـه قیمـت نابـودی جبهـه
ـرک برداشـته و آنـان کـه از نـام انتقـام سـخت
کفـرَ ،ت َ
میهراسـند بایـد منتظـر موعـد آن باشـند .نـگاه مـا
بـه قاتلان و آمـران شـهادتش ،به همـان انـدازه پر از
کینه و سرسـختی اسـت که میدانیم در ظهر عاشورا
فرقـی میـان یزیـد و عمرسـعد نبـود .لـذا تطهیـر و
تلطیـف چهـره خبیـث رئیس جمهـور جدیـد دولت
تروریسـتی آمریـکا هیـچ تأثیـری در نـگاه ما نـدارد و
محکـم و قاطع ،معتقدیم این شـخص نیـز تفاوتی با
ترامـپ قمارباز نـدارد.
ِ
و در پایـان؛ آنچـه دردی عیـان و جانسـوز اسـت،
فـراق از وجـود فرماندهیسـت کـه در عطوفـت و
مهربانـی ،یتیمنـوازی و وسـعت قلب ،سادهزیسـتی
و جوانمـردی ،ماننـد موالیـش علیبنابیطالـب
(ع) و در رشـادت و بصیـرت ،هوشـمندی و تبعیت از
امـام خویش ،تواضـع و فروتنی ،ادب و تدبیر همانند
مالک اشـتر علی(ع)بود .سـرداری کـه دلها را قلمرو
فرمانروایـی خویـش قـرار داده بـود ،چگونـه ممکـن
اسـت کـه چـون از دیـده َر َود ،از دل نیـز بـرود؟! *قرار
عاشـقانه یـک امـت اسلامی در بامـداد جمعههـای
ایـن یـک سـال ،نشـان از پیوند قلبی فرمانده شـهید
بـا ملتـش دارد کـه جـز بـا نابـودی و هالکـت کفـار
آخرالزمانـی ،آرامـش نمییابـد.
ّ
تو ای خدای منتقم و غیور ،خوب آگاهی که ما از او
جز خیر و خوبی نمیدانیم...
أل ّل ُه َّم إنّا ال ن َْع َل ُم ِم ْن ُه إ ّلا خَ ْیر ًا
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سیامین اجالس رؤسای دانشگاههای بزرگ
کشور از جمله دانشگاه تبریز و با محوریت
« بررسی بودجه سال  1400دانشگاهها» با
حضور رئیس کمیسیون آموزش ،تحقیقات
و فناوری مجلس شورای اسالمی ،رئیس
کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس
شورای اسالمی ،معاون اداری و مالی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و رؤسای
دانشگاههای بزرگ کشور به میزبانی دانشگاه
شهیدبهشتیبرگزارشد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،در
این جلسه که با حضور رؤسای  13دانشگاه
بزرگ از جمله دکتر میررضا مجیدی رئیس
دانشگاه تبریز برگزار شد ،درخصوص بودجه
سال  1400دانشگاههای بزرگ کشور و کسری
بودجه سال جاری ،تشکیل کارگروههای
سیاستگـذاری علم و فناوری در برنامه هفتم
توسعه و موضوع مدیریت استانی آموزش
عالی و دانشگاههای معین و همچنین امور
جاری دانشگاهها بحث و تبادل نظر شد.
در این اجالس ابتدا شرکت کنندگان ،با
قدردانی از زحمات دولت تدبیر و امید به ویژه
در شرایط تحریم های ظالمانه و جنگ نابرابر
اقتصادی در حسن اداره کشور ،به نقد علمی
و منصفانه بودجه سال 1400تاکید داشتند.
 -1روسای شرکت کننده ،بررسی بودجه
دانشگاهها در سال  1400را مهمترین
دستورجلسه خود قرار دادند و با اشاره به
تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه
پژوهش و فناوری و تولید علم باید با توجه
به نیاز جامعه باشد ،به تبیین و تطبیق
کلیات بودجه دانشگاه ها با تاکیدات معظم له
پرداختند.
بر اساس همین گزارش ،دانشگاهها در
راستای اهمیت دانش و فناوری و در تولید
علم رتبه  15دنیا و اول منطقه را کسب کرده
اند و علی رغم شیوع ویروس کرونا خدمات
ارزنده ای در ارتباط با تولید مواد ضد عفونی
سي و يکمين نشست معاونين دانشجويي
دانشگاههاي منطقه ( )3کشور به ميزباني
دانشگاه تبريز و با حضور دکتر علم معاون امور
دانشجويان داخل وزارت علوم تحقيقات و
فناوري و به صورت مجازي برگزار گرديد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه تبريز
سي و يکمين نشست معاونين دانشجويي
دانشگاههاي منطقه ( )3کشور به ميزباني
دانشگاه تبريز و با حضور دکتر علم معاون امور
دانشجويان داخل وزارت علوم تحقيقات و
فناوري و به صورت مجازي برگزار گرديد.
در ابتداي جلسه دکتر علم معاون امور
دانشجويان داخل وزارت عتف طي سخناني
ضمن اشاره به وظايف حوزههاي دانشجويي
در اين شرايط کرونايي ،اظهار داشتند که
حوزههاي دانشجويي نسبت به روال طبيعي
فعالتر شدهاند و در اين شرايط سالمتي
دانشجويان از اولويت اين حوزه ميباشد.
معاون امور دانشجويان داخل وزارت عتف
همچنين ضمن اشاره به طرح آمايش
آموزش عالي ،طرح تغيير ساختار معاونتهاي
دانشجويي را در طول طرح آمايش دانستند و
گزارشي از پيگيري سازمان امور دانشجويان
در وزارت عتف از جمله پيشنهاد راهاندازي
 31سازمان امور دانشجويان در  31دانشگاه
معين ارائه نمود.و از معاونين دانشجويي
آئین تجلیل از برگزیدگان چهارمین دوره
جایزه بزرگ علمی دانشجویی (جایزه علی
پوالد) در دانشگاه تبریز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز،
آئین تجلیل از برگزیدگان چهارمین دوره
جایزه بزرگ علمی دانشجویی (جایزه علی
پوالد) به شکل ویدئوکنفرانس آنالین در
دانشگاه تبریز برگزار شد.
در این آئین که با حضور دانشجویان
برگزیده و خانواده های آن ها ،رئیس و
معاونین دانشگاه تبریز ،رؤسای دانشگاه
های استان ،علی پوالد بنیانگذار جشنواره
و سایر مدعوین برگزار شد ،از 100
دانشجوی برگزیده از  10دانشگاه منتخب
استان آذربایجان شرقی تجلیل به عمل
آمد .استاندار آذربایجان شرقی و سه تن از
نمایندگان اسبق و کنونی مردم شریف تبریز
در مجلس شورای اسالمی نیز به مناسبت
برگزاری این آئین ،پیام های اختصاصی
صوتی  -تصویری ارسال کرده بودند که حین
برگزاری آئین پخش شد.
دکتر میررضا مجیدی ،رئیس دانشگاه تبریز
ضمن تقدیر از برگزارکنندگان جشنواره
افزود :اصو ً
ال هر گردهمائی و نشستی که
در مراکز دانشگاهی برگزار میشود عالوه
بر نتایج علمی بایستی حاوی یک پیام
فرهنگی و ادای یک رسالت اجتماعی باشد
و پیام این نشست ،اهمیت دادن به علم و
آموختن دانش است و دانشگاه تبریز با هدف
الگوسازی برای جوانان ،ضمن برگزاری
مراسم تجلیل از این دانشجویان نخبه،
الگویی بین مراکز علمی کشور است.
رئیس دانشگاه تبریز با اشاره به توانمندی ها
و پتانسیل های باالی دانشجویان و دانش
آموزان این مرز و بوم در عرصه های علمی و
پژوهشی افزود :کسب رتبه در میان دانشگاه
های تأثیرگذار جهان توسط دانشگاه های
استان و احراز عناوین یک درصد برتر و پر
استناد توسط اساتید این دانشگاه ها گواه
توانمندی باالی اساتید و دانشجویان این
خطه است و ضروری است مسئولین اجرائی

ســیامین اجــاس رؤســای دانشــگاههای
بزرگ کشــور بــا محوریــت « بررســی بودجه
ســال  ۱۴۰۰دانشــگاهها» برگــزار شــد
کننده،تولیدماسکوملزوماتمرتبطدرارائه
خدمات به مردم پیشگام بوده اند.
حاضران در جلسه تاکید داشتند که با وجود
این خدمات و با توجه به نقش پررنگ دانشگاه
ها و اهمیت حوزه علم و پژوهش متاسفانه،
توجه خاصی به این حوزه نشده و بودجه
متناسب با جایگاه علم و پژوهش به مراکز
دانشگاهی اختصاص نیافته است .از این رو
روسای دانشگاه ها نگران نخبگان کشور و
به ویژه نخبگان جوان هستند .این نخبگان
از نظر معیشت و مسکن مشکالتی دارند که
بایستی در تدوین و تنظیم بودجه ،تمهیداتی
برای حل این مشکالت اندیشیده شود.
با این وجود در حال حاضر وضعیت بودجه
همه دانشگاهها مشخص است ،با توجه به
بودجه پیشبینی شده برای دانشگاهها و به

ویژه دانشگاه های بزرگ اعداد کسری بودجه
بسیار زیاد است.
 -2موضوع با اهمیت همسان سازی حقوق
همکاران در وزارت علوم با وزارت بهداشت
از دیگر موضوع های مورد بحث بود که در
مجلس مطرح و این چنین تصمیم گیری شده
که برای تأمین این بودجه و هر گونه افزایش
باید از محل صرفه جویی و درآمدها های
اختصاصی هزینه شود که با عنایت به اینکه
دانشگاه ها و به ویژه دانشگاه های بزرگ هر
کدم بدهی باالیی دارند بنابراین عمال در این
بخش بودجه ای وجود نخواهد داشت .لذا
باید در کمسیون مجلس ،محل صرفه جویی
حذف شود و سازمان برنامه و بودجه کشور
منابع مالی را قبول کند.
 -۴در این نشست از افزایش حقوق کارمندان

ســی و یکمیــن نشســت معاونیــن دانشــجویی
دانشــگاههــای منطقه ســه کشــور برگزار شــد
دانشگاهها خواست در اين شرايط خاص
از بودجه حوزه دانشجويي در جهت ارتقاء
زيرساختها ،دادن بدهيها و آمادگي براي
حضور دانشجويان احتما ً
ال در سال تحصيلي
آيندهاستفادهکنند.
در ادامه جلسه دکتر حسين امامعليپور دبير
منطقه ( )3کشور و معاون دانشجويي دانشگاه
تبريز ضمن تشکر از زحمات همکاران حوزه

دانشجويي در دانشگاههاي منطقه ( )3با
توجه به شرايط خاص کروناييدر دانشگاه
ها و تشکر از دکتر علم به خاطر حضور در
اين نشست ،با اشاره به اينکه دانشگاهها
تعطيل نيستند افزود :که برخالف تصور،
فعاليت در حوزههاي دانشجويي در اين
شرايط سختر و حساستر شده است و با
اينکه تعداد دانشجويان در خوابگاه ها و

چهارمیــن دوره جایــزه بــزرگ علمــی
دانشــجویی جایــزه علــی پــوالد برگزار شــد
استان ،جهت حفظ این سرمایه های ملی و
اجتماعی ،حمایت های الزم را انجام دهند
تا با بهرمندی از توانمندی و پتانسیل این
نخبگان ،شاهد ارتقا و رشد روز افزون ایران
عزیز باشیم.
دکتر مجیدی پشتیبانی مادی و معنوی
از نخبگان و استعدادهای برتر دانشجوئی
را عامل برقراری ارتباط دانشگاه با جامعه
و صنعت توصیف کرد و افزود :دانشگاه
های نسل سوم عالوه بر رسالت آموزشی
و پژوهشی ،وظیفه حل نیازها و مشکالت
جامعه و کاربردی نمودن نتایج پژوهشی
را برعهده دارند و در این راستا ،تأسیس
پارک های علم و فناوری و شرکت های
دانش بنیان میتواند به حمایت از ایده های
نخبگان و کاربردی نمودن آن ها منجر شود.
رئیس دانشگاه تبریز با اشاره به حمایت
خیرین و سازمان های مردم نهاد از آموزش
عالی افزود :حمایت و سرمایه گذاری در
بخش آموزش عالی ،حمایت از نسل آینده
است که عالوه بر گسترش فرهنگ بهره
مندی از ظرفیت خیرین در امور آموزش

عالی ،موجب ایجاد انگیزه و تشویق جوانان
و نخبگان در رسیدن به درجات عالی علمی
و پژوهشی میشود و جا دارد از حمایت های
آقای علی پوالد در این زمینه تشکر نمائیم.
در ادامه مراسم ،دکتر محمدرضا
پورمحمدی ،استاندار آذربایجان شرقی طی
پیامی ضمن اشاره به برگزاری  400جشنواره
معتبر علمی در دنیا در راستای تشویق به
علم آموزی و تجلیل از برگزیدگان علمی
افزود :امروزه مؤلفه های مهم جامعه بشری
در حال تغییر است و با شرکت خیرین و
سازمان های مردم نهاد ،امر تجلیل و تشویق
برگزیدگان علمی به صورت جدی انجام
میگیرد .درکشور ما نیز هرچند در سطح
ملی ،جشنواره هائی برگزار میشود ،اما در
سطح استانی جایزه بزرگ علمی دانشجویی
(جایزه علی پوالد) جزو اولین هاست و جای
تقدیر دارد.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به این که
علم مهمترین مؤلفه ثروت آفرین در جهان
امروز است ،بر آمادگی کلیه دستگاه های
اجرائی استان برای ایجاد تمهیدات الزم و

دانشگاه ها استقبال و بر آن تاکید داشتند.
با این وجود بایستی در این خصوص اوال
سازمان برنامه و بودجه و وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری ،درصد یکسان افزایش و
تفسیر روشنی از آن اعالم کنند ،ثانیا با توجه
به بدهی ها وکسری بودجه دانشگاه ها امکان
پرداخت از محل صرفه جویی وجود ندارد و
ضروری است سازمان برنامه و بودجه منابع
مالی افزایش را مشخص کند.
 -۵برای تامین مسکن همکاران و به ویژه
نخبگان جوان نیز تاکید شد .دولت و مجلس
محترم تمهیداتی چون زمین با تسهیالت وام
فراهم کنند تا عزیزان نسبت به صاحب خانه
شدن امیدوار شوند.
 -۶گشایش صندوق پژوهش و فناوری و
پشتیبانی از پایان نامه ها و رساله ها توسط
صندوق از دیگر موضوع های مورد بحث این
نشست بود که تاکید شد دانشگاهها از منابع
بانکی و امثال آن ،تسهیالت فاینانس تا سقف
یک میلیارد دالر برای تجهیز آزمایشگاهها
برخوردارشوند.
 -7موضوع تغذیه و مسکن دانشجویان از
دیگر دغدغههای روسای دانشگاه های بزرگ
بود .یکی از مشکالتی که در رابطه با بودجه
دانشگاه ها مطرح است ،هزینههای زیاد
بابت تهیه خوابگاه و تغذیه برای دانشجویان
است .ضروری است دولت بار هزینه مسکن و
تغذیه را از عهده دانشگاهها بردارد و در قالب
تسهیالت و یا هر زمینه دیگری این هزینهها
را تأمین کند.
این گزارش حاکی است در سیامین اجـالس
روسای دانشگاههای بزرگ کشور ،روسای
دانشگاههای صنعتی شریف ،تربیت مدرس،
عالمه طباطبایی ،خواجه نصیر طوسی ،علم
وصنعت،اصفهان،امیرکبیر،تبریز،فردوسی
مشهد ،شیراز و صنعتی اصفهان حضور
داشتند.

سلف هاي غذاخوري کاهش پيدا کرده است
اما دغدغه هاي رعايت بهداشت ،ضدعفوني
کردن محيط و رعايت سالمت همکاران و
دانشجويان  ،همکاران حوزه دانشجوئي را با
چالشهاي متعددي روبرو کرده است.
معاون دانشجوئي دانشگاه تبريز همچنين
مطالبي در رابطه با نحوه اسکان و تغذيه
دانشجويان ،شوراهاي صنفي ،طرح و ارتقاء
خوابگاهها با کمک خيرين و صندوق رفاه،
تغييرساختار معاونتهاي دانشجويي ،تغيير
رويه در نحوه فعاليتهاي مرکز مشاوره ،بودجه
معاونتهاي دانشجويي،رستورانهاي مکمل و
خوابگاههايخودگردانمطرحکردند.
در ادامه معاونين دانشجوئي دانشگاههاي
منطقه ( )3نظرات خود را در رابطه با مشکالت
حوزه خود مطرح کردند شايان ذکر است
دانشگاههاي منطقه  3شامل دانشگاه هاي
اروميه،بناب،تبريز،تحصيالتتکميليعلوم
پايه زنجان ،زنجان ،شهيد مدني آذربايجان،
صنعتي اروميه ،صنعتي سهند ،محقق
اردبيلي ،مراغه و هنر اسالمي تبريز ميباشد و
دبيرخانهآندردانشگاهتبريزميباشد.
حمایت از جامعه علمی  -پژوهشی تأکید و
برای برگزاری چنین جشنواره هائی اعالم
آمادگی نمود.
در ادامه ،علی پوالد ،بنیانگذار مؤسسه
فرهنگی و هنری حکیم نظامی و حامی مالی
جشنواره با اشاره به اهداف این جشنواره
در سال های آتی افزود :امیدواریم در سال
های آینده بتوانیم دانشجویان استان های
همجوار را نیز تحت پوشش جشنواره قرار
دهیم .همچنین در سال آینده به پنجاه
نفر از دانش آموزان نخبه استان نیز که در
المپیادهای علمی معتبر حائز رتبه های برتر
شده اند جوایزی اهدا خواهد شد.
دکتر محمدتقی سبحان اللهی و دکتر علی
اصغر شعردوست ،نمایندگان اسبق مردم
شریف تبریز در مجلس شورای اسالمی و
همچنین دکتر احمد علیرضابیگی نماینده
کنونی مردم شریف تبریز ،از دیگر سخنرانان
این جشنواره بودند که ضمن تقدیر از
دانشگاه تبریز و علی پوالد ،برگزاری چنین
جشنواره هائی را ضروری دانستند.
دکتر حمید احمدی ،رئیس گروه حمایت
از استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز
و دبیر چهارمین دوره جایزه بزرگ علمی
دانشجویی (جایزه علی پوالد) نیز ضمن
ارائه یک گزارش اجمالی درخصوص فرایند
برگزاری این جشنواره اعالم کرد :در این
دوره از جشنواره ،پس از بررسی  322پرونده
واصله توسط  83عضو هیأت داوران جایزه،
در نهایت  100نفر از دانشجویان به عنوان
نفرات برتر برگزیده شدند که از این تعداد،
 44نفر در مقطع دکتری تخصصی 34 ،نفر
در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری حرفه
ای و  22نفر در مقطع کارشناسی مشغول
به تحصیل بوده اند .وی افزود از دانشجویان
برگزیده با اهدای لوح سپاس ،تندیس
افتخار و جایزه نقدی تقدیر به عمل آمده
است .مجموع جوایز نقدی در نظر گرفته
شده برای نفرات منتخب نیز سه میلیارد
و سیصد و ده میلیون ریال است که توسط
علی پوالد تقبل شده است.
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گشــایش نمایشــگاه
نقاشــی ســیاه قلــم
شــهدای مدافــع حــرم

همزمان با اولین سالگرد شهادت سردار دلها (حاج
قاسم سلیمانی ) نمایشگاه نقاشی سیاه قلم عکس
شهدای مدافع حرم در تاالر وحدت دانشگاه تبریز و
باحضورهیئترئیسهدانشگاهوبرخیازاعضاافتتاح
شد.
تصاویرشهدایمدافعحرمبهشیوهسیاهقلمتوسط
دانشجویان سابق دانشگاه تبریز در طی سه سال
ترسیمشدهاند.
در مراسم رونمایی از این آثار ارزشمند ،پدر سه تن
ازشهدایمدافعحرم،شهیداکبرزوارجنتی،شهید
حامد جوانی و شهید محمدرضا فخیمی نیز حضور
داشتند.

معرفــی سرپرســت مرکــز
پژوهشــی مهندســی و علــوم
آب دانشــگاه تبریــز
طـی حکمـی از سـوی رییـس دانشـگاه تبریـز،
دکتر جالل شـیری ،دانشـیار دانشـکده کشـاورزی
دانشـگاه تبریز به عنوان سرپرسـت مرکز پژوهشی
مهندسـی و علـوم آب این دانشـگاه منصوب شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز ،ایـن
مرکـز یـک موسسـه نوبنیـاد اسـت کـه بـا توجـه به
نیازهـای فعلـی کشـور در حـوزه مهندسـی و علـوم
آب و سـایر شـاخه های مرتبط تاسـیس شـده و به
فعالیـت خواهـد پرداخـت.
دکتـر شـیری جـزء یـک درصـد دانشـمندان برتـر
جهـان در چهـار سـال متوالـی اخیـر بـوده ،برنـده
جایـزه دانـش آموختـگان برتـر علمـی پژوهشـی
بنیـاد ملـی نخبـگان ،برگزیـده علمی قشـر بسـیج
اسـاتید در هشـتمین جشـنواره جهادگـران علـم
و فنـاوری اسـتان آذربایجـان شـرقی ،انتخـاب
پژوهشـگر برتر دانشـگاه تبریز ،برنـده جایزه مؤلف
رسـاله برتـر در پنجمین جشـنواره ملی مهندسـی
و مدیریـت آب ایـران ،برنـده جایـزه مؤلـف رسـاله
برتـر در دومین جشـنواره ملـی آثار برتر پژوهشـی
در حـوزه بهره وری ،برنـده جایزه های مؤلف مقاله
برتـر در دومین جشـنواره ملـی آثار برتر پژوهشـی
در حوزه بهره وری ،مشـاور رییس اسـبق سـازمان
جهـاد کشـاورزی اسـتان ،عضـو مؤسـس قطـب
علمـی هیدروانفورماتیک ایران و  ...از جمله دیگر
دسـتاوردهای علمی ،آموزشـی و اجـرای این عضو
هیـات علمـی دانشـگاه تبریز اسـت.

معرفــی رئیــس جدیــد
دانشــکده علــوم ریاضــی
دانشــگاه تبریــز
بـا حکـم رییـس دانشـگاه تبریـز ،رییـس جدیـد
دانشـکده علوم ریاضی این دانشـگاه منصوب شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز ،رئیس
دانشـگاه تبریـز طـی حکمی دکتر سـید حمید رضا
مراثـی را بـه سـمت رییـس جدیـد دانشـکده علـوم
ریاضـی دانشـگاه تبریـز منصـوب کرد.
در حکـم دکتـر مراثـی آمـده اسـت :نظـر به سـوابق
و تجـارب ارزنـده جنـاب عالـی و با اسـتناد بـه مفاد
مـاده  ۶آییـن نامـه جامـع مدیریـت دانشـگاهها و
موسسـات آمـوزش عالـی ،بـه موجـب ایـن حکـم،
بـا حفـظ سـمت آموزشـی ،بـرای مـدت دو سـال به
عنـوان رییـس دانشـکده علـوم ریاضـی تعییـن می
شـوید .امیـد اسـت بـا اتـکال بـه خداونـد متعـال
و جلـب مشـارکت همـکاران و صاحـب نظـران در
حسـن انجـام این مسـئولیت خطیـر موفـق و موید
باشید.
برپایه همین گزارش ،دکتر سـید حمید رضا مراثی
دارای مـدرک دکتـری تخصصـی از گـروه ریاضـی
کاربـردی دانشـکده علـوم ریاضـی دانشـگاه تبریـز
است.
یـادآور مـی شـود :رئیس دانشـگاه تبریز همچنین
طـی نامـ ه جداگانـهای از خدمـات دکتـر حسـین
جبـاری خامنـه کـه پیـش از این ریاسـت دانشـکده
علـوم ریاضـی را بـر عهـده داشـت ،قدردانـی نمود.
الزم به ذکر است؛ اولین گروه از دانشجویان ریاضی
دانشـگاه تبریـز در مهـر مـاه  1330بـه این دانشـگاه
وارد شـدند و در حـال حاضـر نیـز دانشـکده علـوم
ریاضـی به غیر از رشـته آمار که در دوره کارشناسـی
و دوره کارشناسـی ارشـد پذیرش دانشـجو دارند در
رشـتههای ریاضی محض ،ریاضیکاربـردی و علوم
کامپیوترهرسـه دوره کارشناسی ،کارشناسی ارشد
و دکتـری بـر پـا بـوده و مشـغول تربیـت نیروهـای
متخصـص میباشـد .همچنیـن گـروه ریاضـی
دانشـگاه تبریـز از مهـر مـاه  1348با پذیـرش اولین
دوره از دانشـجویان کارشناسـی ریاض در دانشکده
علـوم تاسـیس شـد و اولیـن مدیـر گـروه ریاضی نیز
مرحـوم دکتـر محمد علـی نوریخالچـی بودند.
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جهـت دهـی تحصیلـی تلقـی کـرد .بـه عبـارت بهتر
عنوان :آینده ای روشن با انتخاب آگاهانه
انتظـار میـرود کـه نظـام آموزشـی پیـش از دانشـگاه
مولف:علیرضاصفوی
در قالـب یـک چهارچـوب علمـی و بلندمـدت و بـر
فروزش
نشر:انتشارات
اساس توانمندیها ،اسـتعداد و عالیق دانش آموزان،
تاریخ و نوبت چاپ -1399 :اول
تغییـرات الزم را در دانـش ،بینـش و رفتـار آنهـا
قیمت 950000:ریال
جهـت انتخاب مسـیر تحصیلات عالی خـود ،ایجاد
انتخـاب رشـته بـه عنـوان فراينـدي تاثيـر گـذاردر کـرده باشـد .بر ایـن اسـاس در هنگام انتخاب رشـته
سرنوشـت و مسـير زندگي و حرفه اي فرد را بایسـتی تحصیلـی فـرد بـا هـدف و آگاهی ،دسـت بـه انتخاب
جزيـی از فراینـد جامـع تـری تحـت عنـوان هدایت و رشـته هـای تحصیلـی و بـه تبـع آن دانشـگاه محـل

ثبــت ملــی محل شــهادت
دانشــجویان دانشــکده
فنــی دانشــگاه تبریــز
محل شهادت دانشـجویان دانشکده فنی دانشگاه
تبریـز ،بـه عنوان میـراث دفاع مقدس در فهرسـت
آثـار ملی ثبت شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز ،ایـن
مـکان مقـدس در اجـرای بنـد(ج) مـاده قانـون
تشـکیل سـازمان میـراث فرهنگـی کشـور مصوب
 1364و بنـد ششـم مـاده سـوم قانـون اساسـنامه
میـراث فرهنگـی کشـور مصـوب  1367مبنـی بـر
ثبت آثار ارزشـمند منقـول و غیر منقول فرهنگی-
تاریخی کشـور؛ به شـماره  212مـورخ 1399/6/31
در فهرسـت آثار واجـد ارزش تاریخی و فرهنگی به
ثبت رسـیده اسـت.
بر پایه همین گزارش؛ محل شـهادت دانشـجویان
دانشـکده فنـی دانشـگاه تبریـز در حـال حاضـر به
موزه شـهدای  ۲۷دی این دانشـگاه تبدیل شده و در
ایـن موزه آثـاری از شـهدای دفاع مقـدس از جمله
آثـاری از شـهدای دانشـکده فنـی و دیگر شـهدای
ایـن دانشـگاه از جملـه شـعر ،وصیتنامـه ،دسـت
نوشـته هـا و عکـس هـای این شـهدا بـرای تحقیق
و مطالعـه و بازدیـد دانشـجویان ،اسـاتید،کارکنان
و دیگـر عالقمنـدان بـه آثـار شـهدا نگهـداری مـی
شود.
الزم بـه ذکـر اسـت در  ۲۷دیمـاه سـال  ۱۳۶۵در پـی
بمباران دانشـکده فنی دانشـگاه تبریز توسط رژیم
بعثـی ۲۲ ،تـن از دانشـجویان ایـن دانشـکده کـه در
حـال پشـتیبانی از رزمندگان دفاع مقـدس بودند،
به شـهادت رسیدند.
در ایـن بمباران شـهید هاشـم اخترشـمار ،شـهید
عباس ارشـدیپور ،شـهید بیاضعلی اسـدیفرد،
شـهید یعقوب اسـماعیلزاده جیقه ،شهید سعید
امیرخانـی ،شـهید مهـدی امیرکاظمـی ،شـهید
سیدمحسـن امیـن جواهـری ،شـهید مرتضـی
جابری ،شـهید عـادل جعفری نویمی پور ،شـهید
ایـرج (سـجاد) خلوتـی ،شـهید حسـین رضاپـور،
شـهید علیرضـا رضوانجو ،شـهید مرتضـی زمانپور
نیـاوران ،شـهید حسـین شـیرین سـرند ،شـهید
شـیرزاد شـریفی ،شـهید صدیـار صفـری ،شـهید
علـی فصیح کجابـادی ،شـهید رحمان قفـل گری،
شـهید علیرضا کریمی وفایی پور ،شـهید محسـن
محمـدی غریبانـی ،شـهید فؤاالدیـن محمـودی
نیـا دهشـتران و شـهید حمیدرضـا ملکوتـی خـواه
به شـهادت رسـیده انـد .همچنیـن در ایـن حادثه
مجیـد اسـم حسـینی ،یحیـی خلیلـی ،علیرضـا
دلفـکار و جمـال شـکوری بـه درجـه جانبـازی
رسـیدند.
یادآور می شـود :دانشـگاه تبریز در حـال حاضر به
خاطر شـهادت  22تن از دانشـجویان این دانشـگاه
بـر اثـر یـورش وحشـیانه رژیـم بعثـی بـه دانشـکده
فنـی ایـن دانشـگاه در بیـن دانشـگاههای ایـران به
مشهدالشـهدای دانشـگاههای کشـور لقـب گرفتـه
است.

انتخــاب ســه تن از اســاتید
و کارکنــان دانشــگاه تبریز
بــه عنــوان کارشــناس
رســمی دادگســتری

سـه تـن از اسـاتید و کارکنـان دانشـگاه تبریـز اخیرا
بـه عنوان کارشناسـان رسـمی دادگسـتری اسـتان
آذربایجـان شـرقی انتخـاب و سـوگند یـاد کردند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز ،اخیـرا
دکتر سعیدپاشـازاده و مهنـدس آیدین یدرنجی در
رشـته کامپیوتـر و فنـاوری اطالعـات و دکتر مهدی
قاسـمی کاکرودی در رشـته مواد ( فلزات ،سرامیک
و کامپوزیـت) بـه عنـوان کارشناسـان رسـمی
دادگسـتری استان آذربایجان شـرقی انتخاب شده
اند.
یـادآور می شـود :پیش از ایـن نیز جمعی از اعضای
هیات علمی و کارکنان دانشگاه تبریز در رشته های
مختلف به عنوان کارشـناس رسـمی دادگستری با
مجموعه قوه قضائیه در امر کارشناسـی مشـغول به
فعالیت بوده و هستند.

تحصیـل خـود میزنـد .بنابرایـن آنچـه در ایـن میـان
بایسـتی مورد توجه خاص قرار گیرد ،توانمندسـازی
دانـش آمـوزان و داوطلبـان جهـت انجـام ایـن امـر
اسـت .بـه عبـارت بهتـر منظـور مـا از توانمندسـازی
داوطلبـان آگاه سـازی ،کمـک در بهتـر شـناختن
تواناییها ،استعدادها و عالیق ،داشتن قدرت تصمیم
گیـری ،افزایش قدرت تحلیل و تدارک فضایی اسـت
تـا وی بتوانـد نیازها و مسـایل اصلی پیـش روی خود
را تشـخیص ،تحلیـل و ارائـه راه نمایـد.

برگزاری مراســم بزرگداشت شهدای  ۲۷دی دانشگاه تبریز

مراسـم بزرگداشـت شـهدای بمبـاران 27
دی دانشـگاه تبریـز قبـل از ظهـر امـروز بـا
حضـور جمعـی از خانـواده هـای شـهداء و
جانبـازان واقعه  27دی ،مسـئوالن اسـتان و
دانشـگاهیان در محل موزه شهدای دانشگاه
تبریـز برگـزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز،
دکتر میر رضا مجیدی رئیس دانشـگاه تبریز
در ایـن آییـن ،ضمن تسـلیت ایـام فاطمیه و
تقـارن سـالروز شـهدای  27دیمـاه دانشـکده
فنـی بـا سـالروز وفـات حضـرت فاطمـه زهرا
(س) و گرامیداشـت یـاد و خاطـره شـهدای
انقلاب و  8سـال دفـاع مقـدس گفـت:
دانشـجویان و دانشـگاهیان در تاریخ انقالب
اسلامی ایـران در دو مقطـع تاریخی منشـاء
حرکـت و ثبـت افتخـار مانـدگار شـده انـد کـه
یکـی از آنهـا حـوادث  16آذر  1332دانشـگاه
تهـران اسـت کـه همه تحـوالت بعدی کشـور
تحـت تاثیـر آن میباشـد و دومیـن اثرگذاری
تاریخـی دانشـگاهیان مربوط به شـهدای 27
دیمـاه دانشـکده فنـی دانشـگاه تبریـز اسـت
کـه حقانیـت و مظلومیت دفـاع مقـدس را به
جهانیـان نشـان دادند.
دکتـر مجیـدی بـا اشـاره بـه تهدیدهـا و
تحریمهـای گسـترده دشـمنان در زمینـه
تامیـن ادوات جنگـی افـزود :باتوجـه بـه
پیروزیهـای رزمنـدگان ایرانی و تغییـر توازن
جنـگ به نفـع ایـران دشـمنان شـرق و غرب
فشـار حداکثـری بـرای جلوگیـری از تامیـن
سالح برکشـورمان وارد نمودند وعمال تامین
طی مراسمی با حضور رئیس دانشگاه
تبریز ،معاون و مدیران حوزه پژوهش
و فناوری دانشگاه ضمن تجلیل از 14
استاد پر استناد دانشگاه تبریز (یک درصد
برتر جهان) در سال  ،2020راهکارهای
پیشنهادی اساتید در خصوص نحوه
گسترش فعالیتهای پژوهشی و فنآورانه
در دانشگاه تبریز مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز در
ابتدای این مراسم دکتر میر رضا مجیدی
رئیس دانشگاه تبریز ضمن تقدیر و تجلیل
از زحمات بی منت اساتید دانشگاه تبریز
افزود :ارتقاء سطح علمی دانشگاه تبریز
در کشور و جهان افتخاری بزرگ برای
همه دانشگاهیان و دستگاههای اجرائی
استان و شهر تبریز میباشد و این افتخار
مدیون زحمات صادقانه و بی منت اساتید
و همکاران پژوهشی و دانشجویان است
و کسب این افتخارات شایسته بهترین
تبریک ها و تقدیر هاست.
دکتر مجیدی با اشاره به رقابت اساتید
و دانشگاههای کشور ما با اساتید و
دانشگاههای کشورهای مختلف افزود:
پژوهشگران ما در حالی موفق به کسب
افتخارات در مجامع علمی جهان
میشوند که با توجه به شرایط اقتصادی و
تحریم از کم ترین و قدیمیترین امکانات
موجوددر آزمایشگاهها و پژوهشکده ها
استفاده میکنند در حالیکه رقبای آنها
تمام امکانات الزم را در اختیار دارند و
این افتخار بزرگی برای جهادگران علمی
کشوراست که با حداقل داشته ها ،حداکثر
افتخارات را بدست می آورند.
رئیس دانشگاه تبریز ضمن تقدیر از
حمایتهای دولت و مجلس در زمینه
رفع مشکالت پژوهشگران جهت تداوم
افتخارآفرینی اساتید مسئولین کشور
و استان افزود :ضروری است الزم
است مسئولین استان در بخشهای

سلاح از خـارج مقدور نشـد لذا دانشـجویان
دانشـگاه تبریـز حرکـت در مسـیر خودکفائی
در تولیـد مهمات جنگـی را با همکاری جهاد
دانشـگاهی و سـپاه در محل کارگاه دانشـکده
فنـی آغـاز نمودنـد وبـه پیشـرفتهای مهمـی
در ایـن زمینـه دسـت یافتنـد کـه دشـمن
طـی برنامـه ریزی و عملیـات خـاص محل را
بمبـاران نمـوده و موجـب شـهادت  22نفـر از
دانشـجویان شدند.
رئیـس دانشـگاه تبریز ضمن اشـاره بـه عزت
آفرینـی شـهداء بـرای ایـران افـزود :شـهداء
بـا جهـاد و خـون خـود موجـب سـربلندی و
عـزت ایرانیـان شـده انـد و همـواره در طـول
تاریـخ نـام و یـاد شـهیدان مانـدگار و موجـب
افتخارهر ایرانی اسـت و در ذهن هر ایرانی از
شـهدای  27دیمـاه و  16آذر همواره با افتخار
یـاد خواهد شـد.
در ادامه مراسـم حجت السلام و المسـلمین
محمـد انوری مسـئول نهـاد نمایندگـی مقام
معظـم رهبـری در دانشـگاه تبریـز ضمـن

تاکید بر شـناخت دقیق و ادامه هدف شـهداء
افزود :دانسـتن علت و هدف شـهادت شهید
مهم ترین اصل در گرامیداشـت شهداء است
و ضـروری اسـت ضمـن مطالعه وصیـت نامه
شـهداء و یـا خوانـدن روایت زندگی شـهیدان
بـا اهـداف متعالـی آنهـا آشـنا شـویم  ،چـون
توجـه و عمـل بـه راه شـهداء مهـم اسـت ،لذا
در هـر پسـت و مقام شـهداء را ناظـر به اعمال
خود بدانیم و برحسـب مسـئولیت اجتماعی
خود اهداف متعالی شـهداء را سـرلوحه خود
قراربدهیم.
مسـئول نهاد نمایندگی مقـام معظم رهبری
در دانشـگاه تبریـز مهمتریـن نکته مشـترک
وصیـت شـهداء را مراقبت و تبعیـت از والیت
فقیـه برشـمرد و تاکیـد نمـود وصیـت نامـه
شـهداء بـا تمـام وجـود از دل شـهید جـاری
مـی شـود و همـه شـهیدان در وصایـای خود
بـا تمـام وجود به حمایـت و تبعیـت از والیت
سـفارش نمـوده انـد و در ایـن مـورد شـهدای
انقلاب اسلامی بـا شـهدای صـدر اسلام

راهکارهـای گسـترش فعالیـت هـای
پژوهشی و فنآورانه اساتید و دانشجویان
دانشـگاه تبریز مورد بررسی قرارگرفت
دولتی و خصوصی با توجه به افتخارات
وپیشرفتهای علمی دانشگاه تبریز در
سطح ملی و بین المللی به اساتید دانشگاه
تبریز اعتماد نموده و در طرحهای
پژوهشی و کاربردی از توانمندیها و
پتانسیل های باالی این اساتید استفاده
نمایند و مطمئن باشند با توجه به
توانمندی باالی علمی اساتید و در
دسترس بودن و سهولت پیگیری نسبت
به امکانات و اساتید سایر اسانها و کشورها
همکاری متقابل با اساتید این دانشگاه به
پیشرفت و رشد استان منجر خواهد شد.
در ادامه این مراسم دکتر اصغر عسگری
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز
ضمن تقدیر از زحمات اساتید پر استناد

دانشگاه تبریز (یک درصد برتر جهان)،
گزارش اجمالی از فعالیتها و اقدامات
دانشگاه تبریز در زمینه کسب افتخارات
پژوهشی ارائه نمود.
دکتر عسگری همچنین ضمن اعالم برخی
از تغییرات آئین نامه ارتقاء گرنت برای
گسترش فعالیتهای پژوهشی و فنآورانه
در دانشگاه تبریز افزود :با توجه به
برنامه ریزی و سیاستهای کالن مسئولین
دانشگاه تبریز امیدواریم شاهد ارتقاء و
پیشرفت دانشگاه در سطح ملی و بین
المللی باشیم و البته در این زمینه همواره
مشتاق پیشنهادات و راهکارهای اساتید
دانشگاه تبریز در این زمینه هستیم.
در ادامه نشست برخی از اساتید ضمن

عقیـده مشـترک دارنـد.
در پایـان ایـن مراسـم از تابلویثبـت ملـی
مـکان رویـداد بمباران دانشـکده فنی ومحل
شـهادت  22دانشجوی دانشـگاه تبریز در 27
دیمـاه بعنوان اثر ناملمـوس و ملی وفرهنگی
رونمائـی گردید.
احمدحمـزه زاده رئیـس میـراث فرهنگـی،
گردشـگری و صنایعدسـتی اسـتان
آذربایجانشـرقی ضمـن اعلام ثبـت ملـی
ایـن محـل افـزود :در راسـتای ثبـت مواریث
ناملمـوس فرهنگـی در سـال گذشـته تعـداد
 50پرونـده در خصـوص اماکـن مرتبـط بـا
رویدادهـای دفـاع مقـدس جهـت ثبـت ملی
بـه سـازمان میـراث فرهنگـی ،گردشـگری و
صنایعدسـتی کشـور ارسـال شـده بـود کـه از
بیـن آنهـا  25اثـر ثبت ولی شـد کـه دو اثـر در
اسـتان آذربایجانشـرقی قراردارنـد کـه یکـی
از آنهـا محـل شـهادت شـهدای کارگاه فنـی
دانشـگاه تبریزاسـت و امـروز شـاهد رونمائی
از ایـن اتفـاق مهـم هسـتیم و در  12بهمـن
مـاه نیـز در شـهر میانـه شـاهد رونمائـی از
ثبت محل شـهادت دانش آموزان دبیرستان
زینبیـه به عنـوان دومیـن اثر ملی در اسـتان
آذربایجانشـرقی درحـوزه دفـاع مقـدس
خواهیـم بـود.
شـایان ذکر است شـرکت کنندگان در مراسم
بـا حضـور در محـل یادمـان شـهدای گمنـام
دانشـگاه تبریـز بـا نثـار فاتحـه ،غبارروبـی و
اهـدای گل از مقـام شـامخ شـهیدان تجلیـل
نمودند.
تقدیر از حمایتها و اقدامات دانشگاه تبریز
در زمینه ارتقاء و پیشرفت تراز علمی و
پژوهشی اساتید دانشگاه تبریز پیشنهادها
و راهکارهائی ارائه نمودند که از مهمترین
انها میتوان به:
سعی در جذب دانشجویان مستعد و
پرانگیزه در مقاطع مختلف تحصیلی و
در نظر گرفتن مشوقهای الزم برای ایجاد
انگیزه بهتر در میان دانشجویان و اساتید،
اهمیت دادن و توجه جدی به فعالیت
های کاربردی پژوهشی و سوق دادن این
فعالیتها در راستای حل مشکالت مختلف
کشور ،لزوم انجام تغییرات آئین نامه
ای برای ترویج و تشویق به فعالیتهای
پژوهشی کاربردی ،تهیه امکانات
آزمایشگاهی و لزوم بکارگیری کارشناسان
متخصص در آزمایشگاهها جهت بهره
وری بیشتر و سهولت امور ،توجه به
جذب متخصصین پسا دکتری و افزایش
حمایتها و امکانات برای آنها ،ایجاد زمینه
و تشویق اساتید به انجام فعالیت های
کاربردی در شرکت های دانش بنیان و
تسهیل زمینه تاسیس شرکتهای دانش
بنیان ،لزوم گسترش همکاری دانشگاه با
سازمانها و ادارات مختلف استان در زمینه
استفاده و اعتماد به توانمندیهای اساتید
دانشگاه تبریز در طرحهای پژوهشی
و نیازهای فنآورانه و انجام مکاتبات،
پیگیری های الزم در زمینه نامالیمتی
ها در برخی سازمانهای استان نسبت به
اساتید دانشگاه تبریز و سپردن پروژ ها
به دانشگاههای خارج از استان برحسب
روابط غیر علمی را اشاره نمود.

امضــای تفاهــم نامــه
همــکاری مشــترک
دانشــکده مرنــد بــا
دانشــکده برنامــه ریزی و
علــوم محیطــی
دانشـکده فنـی مهندسـی مرنـد بـا دانشـکده برنامه
ریـزی و علـوم محیطـی دانشـگاه تبریـز در راسـتای
بهـره گیـری بهینـه از تـوان علمـی و ظرفیـت منابـع
دو طـرف ،تفاهـم نامـه همـکاری مشـترک در حوزه
آموزشـی امضـاء کردنـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز ،ایـن
تفاهـم نامه همکاری برای اولین بـار در جهت ایجاد
رشـته دکتـری سـنجش از دور و سیسـتم اطالعـات
جغرافیایـی و جـذب دانشـجویان داخلـی و خارجی
مابین دکتر شهامت رییس دانشکده فنی مهندسی
مرنـد و دکتـر سـاری صـراف رییس دانشـکده برنامه
ریـزی و علـوم محیطـی دانشـگاه تبریـز بـه امضـا
رسـیده است.
بـه گفتـه رییس دانشـکده فنی مهندسـی مرنـد این
تفاهـم نامـه آموزشـی گامـی مهـم و موثر در توسـعه
سـاختار های نوین علمی ،پژوهشـی و آموزشی در
مقطع دکتـرا خواهـد بود.
الزم بـه ذکر اسـت ،دانشـکده فنی ومهندسـی مرند
در سـال تحصیلـی  1374رسـم ًا افتتـاح و فعالیـت
آموزشـی خـود را در رشـته عمـران – نقشـه بـرداری
آغـاز کـرد و از سـال تحصیلـی  1375بـا ایجاد رشـته
عمـران -سـاختمان هـای بتنـی تعـداد رشـته هـای
تحصیلـی بـه دو رشـته افزایـش داد و در ادامـه در
راسـتای گسـترش مراکز آموزشـی ،این دانشکده در
حـال حاضر درشـش رشـته تحصیلی (کارشناسـی
مهندسـی عمـران -نقشـه بـرداری ،کارشناسـی
ناپیوسـته مهندسـی تکنولـوژی عمـران -نقشـه
بـرداری ،کارشناسـی مهندسـی عمران-عمـران،
کارشناسـی ناپیوسـته مهندسـی اجرایـی عمـران
،کاردان فنـی عمـران ،کارشناسـی ریاضیـات
وکاربردهـا ) فعالیـت مـی کنـد.
این دانشـکده با تکیه بر اسـاتید با تجربه و به کمک
دانـش روز و تحقیقـات علمـی درراسـتای اهـداف
علمی و پژوهشـی و تربیت نیروی انسانی متخصص
و کارآمـدگام بر مـی دارد.

انتخــاب اســتاد دانشــگاه تبریــز
بــه عنــوان چهــره تاثیرگــذار
حــوزه ژنتیــک گیاهــی کشــور
دکتـر محمـد مقـدم واحـد ،عضـو هیـات علمـی

دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه تبریـز از سـوی
انجمـن ژنتیک ایـران به عنـوان چهـره تاثیرگذار
حـوزه ژنتیـک کشـور انتخـاب شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز ،در

همیـن ارتبـاط طـی مراسـمی در جلسـه مجمـع
عمومـی اتحادیـه انجمـن هـای علوم زیسـتی ،از

خدمـات دکتـر مقـدم واحد تجلیل به عمـل آمده

و لـوح تقدیـر و جایـزه ژنتیک ملی ایران از سـوی

دکتـر محمـود توالیـی رییـس انجمـن ژنتیـک
ایـران بـه وی اهـدا شـده اسـت.

ایـن جایـزه بـه پـاس همـت سـتودنی و تلاش

خسـتگی ناپذیر در توسـعه دانش ژنتیک گیاهی
در کشـور و نیـز تعلیـم و تربیـت نسـل جدیـدی از

محققین ایـن حوزه ،و نیز مسـولیت های متعدد

و تاثیرگذار اجرایی از سـوی کمیتـه داوران جایزه

ملـی ژنتیک ایـران اهدا شـده اسـت.

بـر پایـه ایـن گـزارش ،دکتر محمـد مقـدم واحد،

اسـتاد دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه تبریز است

کـه مدرک دکتری خود را در رشـته اصالح نباتات
از دانشـگاه ایالتی آیـوا در آمریکا دریافـت کرده و

انتخـاب بـه عنـوان پژوهشـگر نمونـه آذربایجـان

شـرقی و دانشـگاه تبریـز ،محقـق نمونه سـازمان
نظام مهندسـی کشاورزی و منابع طبیعی کشور،

معرفـی بـه عنـوان چهـره تاثیرگـذار علـم زراعـت

و اصلاح نباتـات از سـوی انجمـن علـوم زراعـت
و اصلاح نباتـات ایـران و انتخـاب بـه عنـوان

پیشکسـوت علـم ژنتیـک گیاهـی کشـور از طرف

انجمـن ژنتیک ایران ،نخبه دانش ایران از سـوی

پایـگاه اسـتنادی جهـان اسلام  ISCو ...از جمله

دیگر دسـت آورد های علمی این اسـتاد دانشگاه

تبریز اسـت.
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دو طرح اساتید دانشگاه
تبریز در بین طرحهای
صنعتی برگزیده دانشگاهها و
پژوهشگاههایکشور

دو طرح اساتید دانشگاه تبریز در بین طرحهای صنعتی
برگزیده دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور در سال1399
انتخابشد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،با انتشار
کتابچه معرفی طرحهای صنعتی برگزیده دانشگاهها
و پژوهشگاههای کشور در سال  ،1399به همت دفتر
ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری ،دو طرح عضو هیات علمی دانشگاه تبریز نیز در
بین طرح های برگزیده انتخاب و معرفی شده است.
«بررسی آلودگی آبخوان ،طراحی و احداث شبکه پایش

و پاکسازی آب زیرزمینی در پاالیشگاه بندرعباس» با
اجرای دکتر عبدالرضا واعظی هیر و « مطالعه و ارائه
راهکارهای اجرائی نمودن کاهش  40درصد مصرف آب
کشاورزی حوضه آبریز آجی چای» با اجرای دکتر احمد
فاخری فرد از جمله طرح های برگزیده اساتید دانشگاه
تبریز بوده است.
بر پایه همین گزارش؛ هدف طرح (مطالعه و ارائه
راهکارهای اجرائی نمودن کاهش  40درصد مصرف
آب کشاورزی حوضه آبریز آجی چای) مطالعه وضعیت
موجود در حوضه آجی چای از نظر منابع آب شامل

آب های سطحی آبهای زیرزمینی چشمه ها و قنات ها
به صورت کمی و از نظر کشاورزی شامل الگوی کشت
غالب منطقه و همینطور مطالعه جوامع روستایی از نظر
اقتصادیوفرهنگیبودهونهایت ًاارائهسناریوهایکاهش
مصارف کشاورزی به میزان  40درصد و انتخاب بهترین
سناریو به نحوی که صدمات اقتصادی به کشاورزان وارد
نشود ،می باشد.
در طرح(بررسی آلودگی آبخوان ،طراحی و احداث شبکه
پایشوپاکسازیآبزیرزمینیدرپاالیشگاهبندرعباس)
نیز تاکید شده از آنجایی که فعالیت صنعتی در پاالیشگاه

بندرعباس به عنوان دومین پاالیشگاه بزرگ کشور منجر
به ایجاد آلودگی در آبخوان کم عمق آن شده است .این
پژوهش به منظور بررسی مناطق آلوده ،تعیین منشاء
نشت آلودگی ها و تعیین میزان گسترش آالینده های
نفتی در آبخوان پاالیشگاه انجام شده است که طی آن
بعد از مشخص شدن بخش های آلوده آبخوان ،برنامه
عملیاتپاکسازیآبزیرزمینیطراحیگردید.

در دیدار مدیریت شعب بانک تجارت استان آذربایجان
شرقی با رئیس دانشگاه تبریزصورت گرفت:

ارسـال بسـته هـای
فرهنگـی و اجتماعـی
بـه دانشـجویان ورودی
جدیـد دانشـگاه تبریـز
بیـش از  2هـزار بسـته ی فرهنگـی و اجتماعـی بـه
دانشـجویان ورودی جدیـد دانشـگاه تبریـز از طریق
پسـت ارسـال شـد.
به گـزارش روابط عمومی دانشـگاه تبریـز ،مدیر امور
اجتماعـی دانشـگاه تبریـز بـا اعلام ایـن خبـر گفت:
بـا شـروع مهرمـاه هـر سـال ،دانشـگاه تبریـز میـزان
دانشـجویان ورود هـای جدیـد مـی شـد کـه امسـال
بـه خاطـر شـیوع کرونا و شـرایط خـاص لـزوم رعایت
شـیوه نامـه هـای بهداشـتی ،دانشـگاه هـای کشـور
نتوانسـتند بـه صـورت فیزیکی پذیـرای ایـن عزیزان
باشـند .لـذا از طریـق فضـای مجـازی ثبـت نـام ها و
دیگـر امـور مربوطـه صـورت گرفت.
دکتـر اصغـر ایـزدی جیـران افـزود :سـتاد اسـتقبال
دانشـگاه تبریـز در سـال هـای قبـل بـرای حضـور
دانشـجویان نـوورودی اقداماتـی از قبیـل تشـکیل
واحـد پذیرش در بخش های مختلف دانشـگاه برای
راهنمایـی و پذیرایـی از دانشـجویان ،اهـدای گل،
برپایـی غرفـه هـای پذیرایـی ،فرهنگـی و راهنمایی
شـامل(محل ثبتنام ،مراحل ثبتنام ،محل ادارات
آموزش و دانشـکدهها ،محل خوابگاههـا و )...انجام
مـی داد کـه مقـرر شـد امسـال ،علاوه بـر راهنمایـی
الزم از طریق سـایت ها و فضای مجازی ،بسـته های
فرهنگی نیز به منزل این دانشـجویان ارسـال شـود.
وی در ادامـه افـزود :ایـن بسـته ی فرهنگـی شـامل
کیـف سـمیناری دانشـجویی ،تقویـم دانشـجویی،
نهـج البالغـه و کتـاب هایـی بـرای مطالعـه ،کارت
دانشـجویی ،کارت پسـتال پیـام رئیـس دانشـگاه،
بروشـور معرفی نهـاد نمایندگی مقـام معظم رهبری
در دانشـگاه تبریـز ،بن خرید کتـاب ،هدیه اینترنتی
رایـکارت ،بروشـور گردشـگری آذربایجـان شـرقی،
نقشـه دانشـگاه تبریـز ،کاتالوگ های معرفی تشـکل
هـای دانشـجویی ،دفتـر یادداشـت و ...بـود کـه از
طریـق اداره پسـت ،بـه آدرس منـزل دانشـجویان
ارسـال شـد.
بـه گفته وی در کنار ایـن اقدامات ،مدیریت فرهنگی
دانشـگاه تبریـز نیـز اقداماتـی انجـام داد کـه فعالیت
بسـیج دانشـجویی دانشـگاه و با همراهی ،مشـارکت
ّ
تشـکل هـای
و همـکاری گـروه هـای مختلـف دیگـر
دانشـجویی ،علمی و فرهنگی این دانشگاه در زمینه
های مختلف رسـانه ای ،فرهنگی ،علمی ،آموزشـی
اقدامـات خوبـی از قبیـل پاسـخگویی تلفنـی بـه
سـواالت دانشـجویان ورودی جدیـد ،تشـکیل کانال
هـای مختلـف در شـبکه هـای اجتماعـی و  ...از آن
جمله اسـت.

درخشــش مدیریــت حراســت
دانشــگاه تبریــز در بین حراســت
هــای کل آذربایجــان شــرقی
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معارفــه رئیــس جدیــد
بانــک تجــارت شــعبه
دانشــگاه تبریــز وبررســی
راهکارهــای افزایــش
تعامــات فــی مابیــن

مراسم امضای تفاهمنامه و کلنگ زنی
احداث و تجهیز دانشکده فنی  -مهندسی
فرآیند (مهندس رضامقیمی اصل )مابین
دانشگاه تبریز و شرکت مهر اصل برگزار شد.
احداث و تجهیز ساختمان با  1700متر
مربع زیربنا و هزینه دویست میلیارد ریال،
استخدام بخشی از فارغ التحصیالن
دانشکده فنی  -مهندسی فرآیند در
کارخانجات مهراصل بخشی از تفاهمنامه
دانشگاه تبریز با شرکت مهر اصل میباشد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز در
این مراسم دکتر میررضا مجیدی رئیس
دانشگاه تبریز ضمن تبریک روز پرستار
به مدافعان سالمت و تقدیر از خانواده
مقیمی اصل بخاطر حضور دردانشگاه و
عقد تفاهمنامه افزود :امروز یک روز تاریخی
برای دانشگاه تبریز میباشد و یک نقطه
عطف در زمینه مشارکت بخش خصوصی در
امر آموزش عالی است.
دکتر مجیدی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری
در دانشگاه در حقیقت سرمایه گذاری برای
هویت و توسعه نسل آینده جامعه است
افزود :توسعه آموزش عالی خدمتی بزرگ و
هویت بخشی به نسل های آینده است و
مالک ارزیابی پیشرفت جامعه سطح آموزش
عالی در جامعه است و چنین خدمات ارزنده
در آینده موجب پیشفت کشور خواهد شد.
رئیس دانشگاه تبریز با اشاره به اینکه احداث
ساختمانوتجهیزامکانات دانشگاهها توسط
خیرین و بخش خصوصی یکی از کارهای
رایج در دانشگاههای معتبر دنیا است افزود:
مشارکت خیرین در توسعه آموزش عالی در
سطح دنیا امری رایج است چنانچه حتی
چندین دانشکده در دانشگاهها معتبر دنیا
توسط خیرین ایرانی احداث و تجهیز شده
اند و برای اولین بار در سطح کشور همکاری

نقطه عطف همکاری خیرین درتوسعه آموزش عالی کشوردر دانشگاه تبریز

احــداث و تجهیــز ســاختمان
دانشــکده فنــی -مهندســی فرآینــد
ســیدرضا مقیمــی اصــل
دانشگاه با بخش خصوصی جهت احداث
دانشکده امروز اتفاق می افتد و امید است
که این امر منشاء گسترش فرهنگ مشارکت
خیرین در آموزش عالی گردد.
دکتر مجیدی با اشاره به اینکه دانشگاه تبریز
در هشت دهه گذشته منشاء خدمات بزرگ
به جامعه ومهد تربیت و آموزش انسانهای
متعهد و متخصص میباشد افزود امروز
دانشگاه تبریز بعنوان دانشگاه نسل سوم
رسالت بزرگی در زمینه گسترش ارتباط
دانشگاه با صنعت و حل مشکالت بخش
صنعت دارد و امید است با ساخت این
دانشکده ضمن کارآفرینی و اشتغال زائی
بخشی از نیازهای استان و کشور در زمینه
صنایع تبدیلی بزرگ رفع گردد .
در ادامه این مراسم مهندس سید امیر
سیاوش مقیمی اصل مدیر عامل شرکت مهر
اصل ضمن اشاره به خصیصه بارز اخالقی
پدرشان در زمینه انجام کارهای خیر جهت
اعتالء و پیشرفت کشور بعنوان یک وظیفه
افزود:هرکار خیری که انجام میدهیم بعنوان
وظیفه در راه خدمت به کشورمان جهت
پیشرفت و آبادنی است و هدف ما از احداث
این دانشکده ایجاد بستر رشد وتربیت
شایسته فرزندان این مرز وبوم است تا در
آینده با توجه به استعداد و پتانسیل باالی

مدیریـت حراسـت دانشـگاه تبریـز در بین مجموعه
حراسـت های تابعه حراسـت کل اسـتان آذربایجان
شـرقی مقام برتـر را بدسـت آورد.
بـه گـزارش روابط عمومی دانشـگاه تبریـز؛ مدیریت
حراسـت دانشـگاه تبریز با کسـب امتیاز  947از 1000
در بیـن مجموعـه حراسـت هـای تابعه حراسـت کل
اسـتان آذربایجـان شـرقی توانسـت مقـام برتـر را در
سـال جـاری به خـود اختصـاص دهد.
براسـاس معیارهـا و اصـول مشـخص سـازمانی و
تشـکیالتی ،طی بازرسـی ها و بررسـی های صورت
گرفتـه ،حراسـت دانشـگاه تبریـز در بیـن سـایر
مجموعه های حراسـتی کلیه دسـتگاه های استان،
خـوش درخشـید و مقـام برتـر را از آن خـود کـرد.
براسـاس همین گزارش؛ این بررسـی ها در راسـتای
ارزیابـی عملکـرد حراسـت هـای تابعـه در سـطح
اسـتان آذربایجان شـرقی بر مبنـای میزان موفقیت
در نیـل بـه اهـداف سـازمانی و مطابقـت عملکـرد با
اصـول و ضوابـط کاری در طـول سـال جـاری انجـام
یافته اسـت.

جوانان شاهد درخشش سیدرضا مقیمی
اصل های بیشتر در جامعه باشیم.
مدیر عامل شرکت مهر اصل و دانش آموخته
دانشگاه تبریز با اشاره به جزئیات احداث
پروژه دانشکده مهندسی فرآیند در دانشگاه
تبریز افزود این دانشکده در فضایی به
مساحت  1700متر زیربنا با هزینه تقریبی
یکصد میلیارد ریال طی دوسال احداث و
همچنین یکصد میلیارد ریال جهت تجهیز
کارگاهها و ازمایشگاه هزینه خواهد شد و در
مجموع هزینه حدود دویست میلیارد ریال
در نظر گرفته ایم و درآینده تا  3500متر قابل
افزایش می باشد.
وی با اشاره به رسالت دانشگاه در زمینه
کارآفرینی و اشتغال افزود :مقررکرده ایم بعد
از احداث و تجهیز ساختمان ،شرکت مهر
اصل ضمن استخدام و بکارگیری بخشی از
فارغ التحصیالن این دانشکده ،زمینه های
همکاری صنعت و دانشگاه را تقویت نماید.
شایان ذکر است؛ مهندس ﺳﯿﺪ ﺭﺿﺎ ﻣﻘﯿﻤﯽ ﺍﺻﻞ
ﻣﺘﻮﻟﺪ  ۱۳۲۲ﺩﺭ ﺗﺒﺮﯾﺰ ،مدیر عامل گروه کارخانجات
تولیدی مهراصل و پیشکسوت صنعت و خیر
تبریزی ،کارآفرین نمونه که طی نیم قرن
فعالیت تولیدی با محوریت تجهیزات تهویه
مطبوع و تبرید صنعتی ،عالوه بر کمک
های شایان به استقالل کشور طی سالهای

متمادی ،صادرکننده نمونه کشور نیز بود.
فعالیت های کارآفرینی وی گستره ای از
تولید مقاطع و لوله های مسی تا الکترو فن
موتور های اکسترنال روتر و قفس سنجابی را
شامل می شد .مهمترین هدف و چشم انداز
وی کمک به رشد و شکوفایی صنعت و معدن
کشور و جهانی شدن برند ایرانی بود.
مهندس مقیمی اصل در ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ
ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﻓﻮﻕ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺭﺍﺩﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ .ﺍﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪ
ﻭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮﻉ ﺭﻭﯼ ﺁﻭﺭﺩ .ﻣﻬﻨﺪﺱ
ﻣﻘﯿﻤﯽ ﺍﺻﻞ ﻋﻼﻭه ﺑﺮ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻮﺍﺳﺎﺯ ،ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺴﯽ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻫﻢ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪه
است
وی ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﺍﺧﯿﺮ ﻭﻗﺘﺶ ﺭﻭ ﺻﺮﻑ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ
ﭘﯿﭽﯿﺪهﺍﯼ ﮐﺮﺩه ﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﺪه
ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ ﻭﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﺩﯾﻒ
ﺻﺎﺩﺭﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ است .ﻣﻬﻨﺪﺱ
ﻣﻘﯿﻤﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ۸۹ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺎﺭﺁﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮﺭﯼ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻋﻼﻭه ﺑﺮ ﺁﻥ ،ﺧﺪﻣﺎﺗﺶ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺪﯾﺮ
ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .وی همچنین به
عنوان کارآفرین برتر سال  ۹۵انتخاب شد.
این خیر تبریزی در شهریور ماه  ۱۳۹۷و در
سن  ۷۵سالگی در در محل کار خود(گروه
کارخانجات تولیدی مهراصل) و حین
طراحی و تولید نمونه ،در حین حضور و
فعالیت در واحد تولیدی بر اثر حادثه انفجار
مخزن به شهادت رسید.
شرکت مهر اصل متشکل از  ۱۵کارخانه
است که به صورت مستقیم برای  ۱۲۸۶نفر
و به طور غیر مستقیم برای  ۴۷۰۰الی ۴۸۰۰
نفر شغل ایجاد کرده ،همچنین این شرکت
کلیه تجهیزات مربوط به تجهیزات تهویه و
تبرید را تولید کرده ،و برخی از آن را به بازار
داخل اختصاص داده و بخشی از آن را صادر
میکند.

جلسـه معارفـه رئیـس جدیـد بانـک تجـارت
شـعبه دانشـگاه تبریـز بـا حضـور دکتـر میـر رضـا
مجیدی ،رئیس دانشـگاه تبریـز ،آیت اله رفیعی،
مدیرشـعب بانک تجارت اسـتان آذربایجانشرقی
و دکتـر محمدتقـی اعلمـی معـان پشـتیبانی و
توسـعه منابـع دانشـگاه و مدیـران حـوزه اداری و
مالـی دانشـگاه برگـزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز در
ابتـدای جلسـه دکتـر مجیـدی ضمـن تقدیـر و
تشـکر از زحمـات شاپورشـهبازی رئیـس سـابق
بانـک تجـارت شـعبه دانشـگاه و آرزوی توفیـق
بـرای رضـا شـریفی ،رئیـس جدید شـعبه افـزود:
دانشـگاه تبریـز بعنوان یکـی از مراکـز مهم علمی
و اجتماعی شـهر تبریـز همـواره ازجایگاه خاصی
برخـوردار بوده و باتوجه به حضور قشـر فرهیخته
و دانشـگاهی ،این دانشـگاه همواره منشآء خیر و
برکـت بـه جامعه میباشـد.
دکتـر مجیـدی با اشـاره به حجـم باالی تبـادالت
بانکی دانشـگاه تبریـزدر حـوزه اداری و اشـخاص
در ایـن شـعبه و تشـکر از همـکاری بانـک تجارت
افزود :همکاران دانشـگاهی همواره بانک تجارت
را بعنـوان بخشـی از خانواده دانشـگاه درنظر می
گیرنـد و انتظاردارنـد بانـک تجـارت نیـز همـواره
ضمـن تکریـم همـکاران ،خدمات مالـی مطلوب
درقالـب تسـهیالت کـم بهـره در چهارچـوب
مقـررات هماننـد سـایر بانکهـا ارائـه نماینـد و
تعاملات فیمابیـن را افزایـش دهنـد.
در ادامـه ایـن نشسـت دکتـر محمـد تقـی اعلمی
معاون پشـتیبانی و توسـعه منابع دانشگاه ضمن
اعلام برخـی توانمندیهـا و پتانسـیل هـای مالـی
دانشـگاه تبریـز افـزود :بـا توجه به وجـوه مختلف
سـپرده دانشـگاه تبریز در نزد بانک تجـارت آماده
عقـد تفاهمنامـه بـا بانـک تجـارت هسـتیم تـا در
چهارچـوب تسـهیالت بانـک مرکـزی همـکاران
دانشـگاهی از مزایـای تسـهیالت کـم بهـره
برخـوردار شـوند.
در ادامـه جلسـه آیت اله رفیعی مدیرشـعب بانک
تجـارت اسـتان آذربایجانشـرقی ضمـن تشـکر
از همـکاری و تعاملات دانشـگاه تبریـز بـا بانـک
تجـارت افـزود :خدمـت بـه قشـر دانشـگاهی و
دانشـگاه تبریـز بعنـوان یکـی از افتخـارات بانـک
تجـارت محسـوب میشـود و تکریم دانشـگاهیان
همـواره سـرلوحه اقدامـات مسـئولین و کارکنـان
بانـک تجـارت اسـت.
رفیعـی ضمن اعالم آمادگی بر گسـترش تعامالت
همـه جانبـه بـا دانشـگاه تبریـزدر چهارچـوب
مقـررات بانـک مرکـزی افـزود :همـواره سـعی
نمـوده ایـم تـا خدمـات مطلوب بـه دانشـگاهیان
ارائـه دهیم و آماده عقدتفاهمنامـه ،ارائه خدمات
نویـن بانکـی و تسـهیالت مطلـوب هسـتیم.
درادامـه ایـن جلسـه اسـد راسـتکارمنافی ،مدیـر
امورمالی دانشـگاه ضمن بیان برخی از مشـکالت
همـکاران دانشـگاهی در زمینـه دریافت خدمات
مطلوب بانکی ،راهکارها و پیشـنهادات گسترش
تعامالت مابین دانشـگاه و بانک تجـارت را مطرح
نمودند.

براي توليد هر تُن كاغذ دست اول

نياز به قطع  ۱7اصله درخت و مصرف حدود  400هزار ليتر
 4هزار كيلووات برق است.
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خبرنامه داخلی دانشگاه تبریز در ویرایش و تخلیص مطالب ارسالی با اخذ نظر صاحبان اثر ،مختار است.

تصمیــم دانشــگاه تبریــز
بــرای ارائــه خوابــگاه بــه
دانشــجویان متاهــل
معـــاون دانشـــجویی دانشـــگاه تبریـــز گفـــت :در
حـــال حاضـــر دانشـــگاه تبریـــز خوابـــگاه متاهلـــی
ن ــدارد؛ ام ــا تصمی ــم داری ــم یک ــی از خوابگاهه ــای
نیمـــه کاره دانشـــگاه را بـــه خوابـــگاه متاهلـــی
اختصـــاص بدهیـــم.
دکتـــر امـــام علیپـــور ،معـــاون دانشـــجویی
دانش ــگاه تبری ــز ،در گفتگ ــو ب ــا خبرن ــگار دانش ــگاه
خبرگـــزاری دانشـــجو ،بـــا بیـــان اینکـــه ظرفیـــت
پذی ــرش  5500دانش ــجو در خوابگاهه ــا را داری ــم،
گفـــت :دانشـــگاه تبریـــز  3خوابـــگاه ملکـــی دارد؛
دو مجتمـــع خوابـــگاه مربـــوط بـــه آقایـــان و یـــک
خوابـــگاه هـــم مربـــوط بـــه خواهـــران اســـت.
امامعلیپ ــور ب ــا اش ــاره ب ــه ع ــدم وج ــود خواب ــگاه
متاهل ــی در دانش ــگاه تبری ــز مط ــرح ک ــرد :در ح ــال
حاض ــر دانش ــگاه تبری ــز خواب ــگاه متاهل ــی ن ــدارد؛
ام ــا تصمیـــم داری ــم یکـــی از خوابگاهه ــای نیمـــه
کاره دانش ــگاه را ب ــه خواب ــگاه متاهل ــی اختص ــاص
بدهی ــم.
مع ــاون دانش ــجویی دانش ــگاه تبری ــز ب ــا اش ــاره ب ــه
تعمیـــرات خوابگاههـــای دانشـــجویی دانشـــگاه
تصری ــح ک ــرد :امس ــال ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه تع ــداد
کمتـــری دانشـــجو در دانشـــگاه حضـــور داشـــتند
مـــا از ایـــن فرصـــت اســـتفاده کردیـــم و یکـــی از
بلوکه ــای خواب ــگاه خواه ــران ک ــه نی ــاز ب ــه تعمی ــر
داشـــت را بازســـازی کردیـــم.
وی ادام ــه داد :ط ــرح ارتق ــای خوابگاهه ــا از س ــوی
صنـــدوق رفـــاه دانشـــجویان ،خیریـــن و دانشـــگاه
ارائـــه شـــده و خوابگاههـــای دانشـــگاه تبریـــز هـــم
ب ــر اس ــاس ای ــن ط ــرح در ح ــال بازس ــازی اس ــت.
امامعلیپـــور بیـــان کـــرد :حـــدود  600دانشـــجوی
تحصیــات تکمیلــی در دانشــگاه حضــور دارنــد کــه
بــرای رفــاه حــال ایــن دانشــجویان و پیشــگیری از
وی ــروس کرون ــا ب ــرای ه ــر ک ــدام از آنه ــا ی ــک ات ــاق
اختص ــاص داده ش ــده اس ــت.
مع ــاون دانش ــجویی دانش ــگاه تبری ــز ب ــا اش ــاره ب ــه
نحـــوه حضـــور دانشـــجویان در دانشـــگاه در ایـــن
ای ــام اظه ــار ک ــرد :ط ــی جلســهای ک ــه ب ــا هی ــات
رئیســـه دانشـــگاه داشـــتیم تصمیـــم گرفتـــه شـــد
بـــا برنامـــه ریـــزی و در زمـــان بنـــدی مشـــخص
دانشــجویان بــرای کالسهــای عملــی در دانشــگاه
حض ــور پی ــدا کنن ــد؛ س ــعی میکنی ــم ک ــه ب ــه ه ــر
دانش ــجو ی ــک ات ــاق اختص ــاص دهی ــم.

طردشــدگان  /شــماره اول
نشــریه دانشــجویی «داد»
منتشــر شــد

بـه همـت فعالیـن نشـریات دانشـجویی دانشـگاه
تبریز ،اولین شـماره نشـریه اجتماعی و دانشجویی
«داد» منتشـر شـد.
به گزارش خبرنگار دانشـگاه خبرگزاری دانشجو ،به
همت فعالین نشـریات دانشجویی دانشـگاه تبریز،
اولین شـماره نشـریه اجتماعی و دانشـجویی «داد»
منتشر شد.
این شـماره از نشـریه اجتماعی و دانشـجویی «داد»
بـه سـردبیری ،نـدا جلیلونـد ،و مدیـر مسـئولی،
صبـا قـدس ،بـا محوریـت عدالتخواهـی و بررسـی
حقـوق و وضعیـت مسـتضعفین منتشـر شـد.
گـزارش «کارگـران ،بیپناهـان ایـران» ،بـا بررسـی
وضعیـت کاگـران شـرکت واحـد اتوبوس رانـی تبریز
و یادداشـت «کـودکان سـرگردان کار» بـه بررسـی
سـاختارهای اقتصـادی و اجتماعـی کـودکان کار،
از جملـه مطالـب مهـم ایـن نشـریه اسـت .حاشـیه
نشـینی ،گرانی ،افزایش قیمت مسـکن ،بیکاری و
گسترش دسـت فروشی ،از جمله سـوژههایی است
کـه بررسـی و بازبینـی شـده اسـت.

ردپــای ســردار /شــماره ۲۰
نشــریه دانشــجویی «افــق»
منتشــر شــد
به همت بسـیج دانشـجویی دانشـگاه تبریز ،شماره
بیسـتم ماهنامـه اجتماعـی ،سیاسـی دانشـجویی
«افق» منتشـر شـد.
به گـزارش خبرنـگار دانشـگاه خبرگزاری دانشـجو،
به همت بسـیج دانشـجویی دانشـگاه تبریز ،شماره
بیسـتم ماهنامـه اجتماعـی ،سیاسـی دانشـجویی
«افق» منتشـر شـد.
بیسـتمین شـماره از نشـریه دانشـجویی «افـق»
بـا مدیـر مسـئولی ،محمـد اسـماعیل نـوری و
سـردبیری ،محمدعلی ارفعـی ،به بررسـی تاثیرات
نظامی و سیاسـی حاج قاسـم سـلیمانی بر منطقه،
پرداخته شـده اسـت« .پروندهی ترکیه و قفقاز» این
بخـش شـامل دو قسـمت اسـت؛ قسـمت نخسـت
تحلیلـی بر فضـای حاکـم در ترکیه اسـت و قسـمت
دوم مصاحبـهای اسـت کـه بـا رضـا شـیبانی ،شـاعر
و کارشـناس مسـائل قفقـاز ،راجـع به مسـائل قفقاز
انجام صورت گرفته اسـت .در گزارشـی نیز ،اقتصاد
مقاومتی خنثی سـاز تحریمها معرفی شـده اسـت.

بعثت و وحی الهی ،حقایقی را برای مردم روشن
کرد؛ برای بشریّت حقایقی را روشن کرد .این حقایق
به نحوی است که اگر آحاد بشر و جوامع گوناگون
بشری به این حقایق ایمان بیاورند و عم ً
ال ملتزم
طیبه به اینها خواهد رسید.
بشوند ،حیات ّ
ارزشی
یک بخش دیگر از این حقایق ،منظومهی
ِ
اسالم است ،ارزشهایی که اسالم آنها را تثبیت کرده
است ،یعنی به عنوان ارزش آنها را شناخته است؛
که آحاد مردم و جوامع مردمی ّ
موظفند خودشان
را به این ارزشها نزدیک کنند [و به سمت آنها]
خلقیات
پیش ببرند؛ سعادتشان در این است .از مثل ّ
فردی که انسان دارای صبر باشد ،دارای حلم باشد،
دارای گذشت باشد و امثال اینها که صفات فردی
انسانها است ،تا مفاهیم عمومی و زندگیساز مثل
آزادی ،مثل عدالت اجتماعی ،مثل کرامت انسانی،
مثل سبک زندگی؛ اینها جزو آن سلسلهی ارزشهای
اسالمی است که در اسالم بیان شده و تفهیم شده
عدهای بخطا تص ّور میکنند که این مفاهیم
به ما .یک ّ
رایج مثل عدالت اجتماعی و آزادی و مانند اینها از
غرب به عالَم اسالم آمده است ،یا متف ّکرین اسالمی
اینها را از غربیها یاد گرفتهاند؛ این کام ً
ال اشتباه است.
غرب سه چهار قرن بیشتر نیست که با این مفاهیم
آشنا شده؛ از بعد از رنسانس با این مفاهیم آشنا شده
است؛ در حالی که اسالم  ۱۴۰۰سال قبل از این ،این
مفاهیم را به طور روشن در قرآن بیان کرده است؛ با
این تفاوت که غربیها که اینها را مطرح کردهاند ،هیچ
وقت صادقانه به آن عمل نکردهاند -نه به آزادی عمل
کردند ،نه به عدالت اجتماعی عمل کردند[ -آنها]
گفتند و عمل نکردند؛ [این مفاهیم] در اسالم بود و
ِرت ِلَعد َِل
در زمان پیغمبر عمل شد .این عبارت «اُم ُ
بَی َن ُکم» )۷(،مال قرآن است دیگر؛ دستور پیغمبر
این است که اجرای عدالت بکند؛ این همان عدالت
اجتماعی و عدالت همهجانبه است؛ یا [میفرماید] :لَقَد
ِالب ِّی ِ
المیزان
ِتب َو
َ
اَ َ
نت َو اَن َزلنا َم َع ُه ُم الکـ َ
رسلنا ُر ُسلَنا ب َ
اس ب ِالقِسط؛( )۸یعنی اصل بعثت همهی
ل َِیقو َم ال ّن ُ
انبیا و ارسال رسل و کتب برای این بوده است که
قسط -یعنی همین عدل اجتماعی ،عدل اقتصادی-

عــدالت اجتمـــاعی از
دیدگاه رهبر انقالب

در بین مردم برقرار باشد؛ بنابراین اینها مفاهیم
قدیمی اسالمی است(۰۳/۰۱/۱۳۹۹.سخنرانی
ِ
نوروزی خطاب به ملت ایران)
یک شاخص دیگر برای پیشرفت ،عدالت است.
اگر کشوری در علم و فناوری و جلوههای گوناگون
تمدن مادی پیشرفت کند ،اما عدالت اجتماعی در
آن نباشد ،این به نظر ما و با منطق اسالم پیشرفت
نیست .امروز در بسیاری از کشورها علم پیشرفت
کرده است ،صنعت پیشرفت کرده است ،شیوههای
گوناگون زندگی پیشرفت کرده است ،اما فاصلهی
طبقاتی عمیقتر و شکاف طبقاتی بیشتر شده است؛
ِ
پیشرفت سطحی و ظاهری
این پیشرفت نیست؛ این
و بادکنکی است .وقتی که در یک کشوری ،جمعیت
معدودی بیشترین بهرهی مادی را از آن کشور میبرند
و در همان کشور ،در خیابانها مردم از سرما و گرما
میمیرند ،عدالت اینقدر نامفهوم و غیر عملی در آن
کشور است .در خبرهای جهانی میخوانیم که در فصل
تابستان در شهرهای ایالتهای مختلف آمریکا ،افرادی
از گرما میمیرند! خب ،چرا کسی از گرما بمیرد؟ این
غیر از این است که سرپناه ندارند ،خانه ندارند ،جا
ندارند؟ آمریکا همان کشوری است که ثروتمندترین
آدمهای دنیا و گردنکلفتترین شرکتها و کارتلها و
تراستهای دنیا در آن کشور هستند؛ بیشترین سود
تجارتهای سالح در آن کشور است؛ اما در کشوری
که آن ثروتهای افسانهای وجود دارد ،عدهای در
تابستان از گرما ،و در زمستان از سرما جان میدهند
و میمیرند! این معنایش عدم وجود عدالت است .حاال
در فیلمهای سینمائی و ادعاهای افسانهای و داستانی،
شکلهائی از عدالت را نمایش بدهند؛ خب ،این با

واقعیت فاصلهاش بسیار زیاد است .در کشورهائی که
با شیوهی اقتصادیِ سرمایهداری اداره میشوند و نام
لیبرالیسم  -آزادگرائی  -را روی خودشان گذاشتهاند،
یک چنین بدبختیهائی وجود دارد؛ در آنجا واقعیت
زندگی این است.
ما اگر بخواهیم پیشرفت کنیم ،در درجهی اول،
یکی از شاخصهای مهم ،عدالت است .ادعای بنده
این است که ما در این زمینه پیشرفت کردهایم؛
البته نه به قدری که میخواهیم .اگر خودمان را با
وضع قبل از انقالب مقایسه کنیم ،پیشرفت کردهایم؛
اگر خودمان را با بسیاری از کشورهای دیگر که با
نظامهای گوناگون زندگی میکنند ،مقایسه کنیم ،بله
پیشرفت کردهایم؛ اما اگر خودمان را مقایسه کنیم با
آنچه که اسالم به ما گفته است و از ما خواسته است،
نه ،ما هنوز خیلی فاصله داریم و باید تالش کنیم.
این تالش به عهدهی کیست؟ این تالش به عهدهی
مسئوالن و مردم  -با هم  -است.
بله ،ما از لحاظ توزیع منابع عمومی به همهی مناطق
کشور ،پیشرفت کردهایم .یک روزی بود که بیشترین
منابع این کشور در مناطق مخصوصی که تعلق
خاصی داشت به قدرتمندان آن روز و به دربار آن روز،
صرف میشد؛ بسیاری از استانها و شهرها هم از منابع
عمومی کشور هیچ حظ و بهرهای نداشتند .قبل از
انقالب ،یکی از استانهای بزرگ این کشور  -که البته
نمیخواهم اسم بیاورم؛ قب ً
ال یک وقتی گفتم  -پنج
فرودگاه اختصاصی در پنج نقطهی استان داشت،
که متعلق بود به وابستگان به دربار شاه؛ اما یک
فرودگاه عمومی در آن استان وجود نداشت! یعنی
مردم برای استفادهی از فرودگاه و هواپیما و رفتوآمد

هوائی ،هیچ امکانی نداشتند؛ در حالی که در همان
استان ،پنج فرودگاه برای اشخاص خاص وجود
داشت؛ این بیعدالتی بود .امروز وقتی نگاه میکنیم،
میبینیم از لحاظ خدمات ،از لحاظ جادهسازی ،از
لحاظ ساختن بزرگراهها و آزادراهها و جادههای راحت،
سرتاسر کشور برخوردارند .از لحاظ گسترش تحصیل
علم ،در سرتاسر کشور این امتیاز و این امکان وجود
دارد .همان طور که اشاره کردم ،مناطق متعددی از
کشور در آن روز ،حتّی شهرها ،از لحاظ دبیرستان در
مضیقه بودند .بنده در استان سیستان و بلوچستان
تبعید بودم؛ اوضاع را آنجا میدیدم .از لحاظ دبیرستان،
بسیاری از شهرهای آن استان در مضیقه بودند .یک
ِ
ضعیف درجهی سوم چهار ِم دانشگاهی
مرکز نیمبن ِد
در کل آن استان وجود داشت .امروز شما وقتی در آن
استان و بقیهی استانها نگاه کنید ،میبینید در همهی
شهرها دانشگاه وجود دارد؛ یعنی امکان تحصیل.
خب ،این عدالت است .این معنایش این است که
امکان تحصیل علم توزیع شده است بین مناطق
گوناگون کشور؛ امکانات مادی کشور ،منابع مالی،
علم توزیع شده است؛ این بسیار چیز خوبی است.
در گذشته ،نخبگان شهرهای دوردست و کسانی که
دارای استعداد بودند ،امکان بروز و ظهور نداشتند؛
امروز چرا ،امکان بروز و ظهور دارند .در اسفراین و
هر نقطهی دیگری ،وقتی انسان بااستعدادی حضور
نخبگی خودش را نشان دهد،
داشته باشد و بتواند
ِ
دستگاههای گوناگون کشور از او استقبال میکنند،
او را گرامی میدارند و از امکان او استفاده میکنند.
در گذشته اینجور نبود .بنابراین نسبت به گذشته،
مطمئناً این شاخص پیشرفت  -که شاخص عدالت
است  -برجسته است؛ اما نسبت به آنچه که ما از
اسالم فهمیدیم و شناختیم ،نه ،ما هنوز عقبیم؛ باید
تالش کنیم و کار کنیم(۲۲/۰۷/۱۳۹۱.بیانات در
اجتماع مردم اسفراین)
عدالت یعنى امکاناتى که در کشور هست ،عادالنه
و عاقالنه تقسیم کنیم  -نه عادالنهى بىحساب و
کتاب  -و سعى کنیم همین امکانات را بیشتر کنیم
تا به همه بیشتر برسد؛ نه اینکه به قشر خاص و به

دستهى خاصى بیشتر برسد(۰۸/۰۶/۱۳۸۴.بیانات در
دیدار رئیسجمهور و اعضای هیأت دولت)
تا وقتى در جامعه عدالت باشد ،تبعیض نباشد،
نگاه متفاوت به اشخاص و قشرها نباشد و
امتیازطلبیهاى زیادى و نابحق و نابجا در جامعه
وجود نداشته باشد ،مردم بر خیلى از ناکامیها صبر
مىکنند(۱۹/۰۶/۱۳۸۲.بیانات در دیدار اعضای
ن رهبری)
مجلس خبرگا 
بحث آسیبهای اجتماعی است ،بحث عدالت
اجتماعی است که اینهمه حرف عدالت اجتماعی
را همه میزنیم ،اینهمه راجع به عدالت اجتماعی
میگوییم ،جزو واضحات و مسلّمات است .خب
کو؟ حاال تحقّق پیدا کرد عدالت اجتماعی؟ ضریب
جینی روزبهروز باالتر رفته است ،بدتر شده است.
ِ
خواست
چرا؟ علّت چیست؟ این فک ِر درست ،این
درست ،این هدفِ درست ،چرا در کشور تحقّق پیدا
نمیکند؟(۳۱/۰۳/۱۳۹۶بیانات در دیدار جمعی از
استادان ،نخبگان و پژوهشگران دانشگاهها)
متعدد ،دارای یک
ایران یکپارچه با اقوام مختلف و
ّ
ِ
هدفند؛ دارای یک مسیرند .بله ،ممکن است زبانها
مختلف باشد ،مذاهب مختلف باشد ا ّما اهداف عالی
این ملّت یکسان است؛ همه میخواهند ایران عزیز
معرفی
را بهعنوان الگوی یک کشور اسالمی به دنیا ّ
کنند .الگوی کشور اسالمی هم به معنای این نیست
که در این کشور همهی مردم فقط مشغول نماز و
توسالتند؛ نه ،اینها هست ،اینها معنویّت
روزه و دعا و ّ
است ا ّما در کنار این معنویّت ،پیشرفت ما ّدی هست،
رشد علمی هست ،توسعهی عدالت هست ،کم شدن
فاصلههای طبقاتی هست ،برداشته شدن نمونهها
خصوصیت جامعهی
و قلّههای اشرافیگری هست؛
ّ
اسالمی اینها است(۱۱/۰۵/۱۳۹۵.بیانات در دیدار
اقشار مختلف مردم)
اینکه ما عرض کردیم باید به آن آرمانها پابند بود،
باید دنبال عدالت اجتماعی بود ،دنبال حمایت از
محرومین بود ،دنبال حمایت از مظلوم بود ،با ظالم و
مستکبر باید مقابله کرد ،زیر بار او نرفت ،اینها همه
مطالبات اسالمی است ،اسالم اینها را از ما خواسته
است؛ اینجور نیست که فقط یک محاسبهی
عقالئی و انسانی باشد؛ تکلیف دینی است .هرکسی
این چیزها را از اسالم جدا کند ،اسالم را نشناخته
است؛ هرکسی حوزهی معرفتی اسالم را و حوزهی
عملی اسالم را از محیط زندگی اجتماعی مردم و
سیاسی مردم دور کند ،بالشک اسالم را نشناخته
ت و
است(۱۴/۰۳/۱۳۹۵.بیانات در مراسم بیس 
هفتمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمهاهلل))
ما همیشه میگوییم ،بارها گفتیم که ما نتوانستیم
خواستههاى اسالم را بهطور کامل تحقّق ببخشیم،
این قطعى است؛ ا ّما ما راه زیادى در این زمینه طى
کردیم .ما نتوانستیم عدالت اجتماعى را بهطور کامل
در این کشور بهوجود بیاوریم ا ّما خیلى از راه را جلو
آمدیم .نباید اینها ندیده گرفته بشود .یکروزى
همهى ثروت این کشور صرف تعدادى خانوادههاى
اشرافى [مىشد] و احیاناً سرریز آن به چند شهر
بزرگ میرسید؛ امروز اقصى نقاط کشور برخوردار
از خیرات این کشورند .این حرکت عظیم ،حرکت
به سمت عدالت اجتماعى ،حرکت به سمت اخالق
اسالمى[وجود دارد](۱۷/۱۰/۱۳۹۳.بیانات در دیدار
مردم قم)

