حجت االسالم والمسلمین بنابی:

هاشمی عزیز از دنیا رفت
حجت االسالم و المسلمین حاج عبدالحمید بنابی در مسجد
طوبی تبریز گفت :هاشمی عزیز از دنیا رفت.
در مجلس شب هفت حضرت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی که
توسط دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی امروز در
تبریز برگزار شد ،بنابی با اشاره به خدمات آیت اهلل هاشمی گفت:
بعد از پیروزی انقالب اسالمی کدام خدمتی بوده که هاشمی در
آن نقش ایفا نکرده است؟
وی افزود :دانشگاه آزاد اسالمی با این بزرگی یک از کارها و
یادگارهای ایشان می باشد.
بنابی ،آیت اهلل هاشمی را فردی باایمان خواند و تصریح کرد :آیت
اهلل هاشمی رفسنجانی هم فردی عاقل و هم فردی مومن بود و
زندگی ایشان موید این نکات است.
نماینده اسبق تبریز در مجلس شورای اسالمی با اشاره به تشییع
میلیونی آیت اهلل هاشمی گفت :هاشمی رفسنجانی با عزت از
دنیا رفت و او تلفیقی از مدرس و امیرکبیر بود.
وی با اشاره به جمله یکی از خبرگزاری های ترکیه که عنوان
داشته بود« ،عقل دانای حکومت ایران از دنیا رفت» اظهار
داشت :بزرگترین و قدرتمندترین سیاستمدار معاصر خاورمیانه
به دیار باقی شتافت.
دکتـر سـیدجواد انگجـی رییـس دانشـگاه آزاد اسلامی اسـتان
آذربایجـان شـرقی با اشـاره به مراسـم شـب هفت حضـرت آیت
اهلل هاشـمی رفسـنجانی گفـت :ایـن مراسـم بـا همـکاری دفتـر
نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم رهبری در دانشـگاه آزاد اسلامی
اسـتان و مشـارکت کلیه واحدهای دانشگاهی مسـتقر در استان
برگـزار گردید.
وی با اشاره به ویژگی شخصیتی حضرت آیت اهلل هاشمی
رفسنجانی گفت :آیت اهلل هاشمی عقل دانای انقالب و ایران
بودند و حق بسیار بزرگی بر گردن انقالب اسالمی و مردم دارند.
انگجی از آقای هاشمی به عنوان پدر معنوی دانشگاه آزاد اسالمی
یاد کرد و افزود :ایشان دانشگاهی را بنا کرد که به عنوان یکی از
دست آوردهای بزرگ انقالب به حساب می آید.
دبیر هیأت امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی
با اشاره به فقدان آیت اهلل هاشمی گفت :با ارتحال ایشان سرمایه
بزرگی را از دست دادیم.
وی در خاتمه از آحاد مردم و دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسالمی و
مدیران استان به خاطر حضور پرشور در مراسم شب هفت آیت
اهلل هاشمی رفسنجانی تقدیر و تشکر کرد.
مراسم هفتمین روز ارتحال حضرت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی
به همت دانشگاه آزاد اسالمی استان و دفتر نهاد نمایندگی این
دانشگاه در مسجد طوبی تبریز برگزار شد.
پیام تسلیت رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان
آذربایجان شرقی به مناسبت ارتحال جانسوز
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی(رضوان اهلل تعالی علیه)

بسم اهلل الرحمن الرحیم اناهلل و انا الیه راجعون
قال رسول اهلل (ص) اذا مات العالم الفقیه ثلم فی االسالم ثلمة
الیسدها شیء
وقتـی عالمـی فقیه ،فوت کند در اسلام رخنه و حفـرهای ایجاد
میشـود کـه هیـچ چیزی نمیتوانـد جـای آن را پر کند.
خبـر ارتحال ملکوتی عالم پارسـا و انقالبی،مجاهد نسـتوهمرجع
عظیـم الشـان ،یـار دیریـن و صدیـق امـام راحـل و رهبـری
،حضـرت آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی (رضـوان اهلل تعالی علیه)
موجـب انـدوه و تأثـرو تالـم فـراوان گردید
یقینـاً میـراث معرفتـی و خدمـات ارزشـمند آن مجتهـد عالـی
مقـام و فرهیختـه ،بـه اسلام و انقلاب بـه خصـوص مجاهـدت
هـای ایشـان در تحقـق آرمـان های حضـرت امـام خمینی(ره)
و همچنیـن بنیانگـذاری دانشـگاه آزاد اسلامی آثـار مانـدگاری
در تاریـخ نظـام اسلامی بوده اسـت که بـه مثابه چـراغ هدایتی
در مسـیر اعتلای ارزش هـای الهـی و علـم و معرفـت  ،جاودانه
خواهـد ماند.
آن عالـم فقیـد کـه از شـاگردان مبـرز مکتـب فقهـی ،فلسـفی،
اخلاق و عرفـان حضـرت امـام خمینـی(ره) بـه شـمار میرفت
خـود نیـز منشـاء تربیـت چهرههـای انقالبـی مؤمـن و متدیـن
بسـیاری گردید.
ایـن ضایعـهی مؤلمه که در شـب وفات حضـرت فاطمه معصومه
(س)رخ داد را بـه پیشـگاه مقـدس حضـرت امام زمـان (ارواحنا
فـداه) ،رهبـر معظـم انقلاب ،علمـا و روحانیـون  ،حوزههـای
علمیـه ،اعضـای مجلـس خبـرگان رهبـری ،ملـت بـزرگ ایران،
بیـت مکـرم آن مرحـوم و جامعـه بـزرگ دانشـگاه آزاد اسلامی
تسـلیت عـرض مـی نمائیم
و از درگاه خداونـد منـان بـرای آن بزرگـوار علو درجات و حشـر
بـا محمـد وآل محمـد صلـی اهلل علیـه و آلـه و سـلم مسـألت
می نماییم.

کارمندان واحد تبریز مورد غربالگری پزشکی
قرار گرفتند
دکتـر بابـک ابـری اقـدم رئیس بیمارسـتان زکریـا دانشـگاه آزاد
اسلامی تبریزگفـت :آزمایشـات غربالگری کارمنـدان واحد تبریز
شـروع شـده است
دکتـر ابـری افـزود :تا کنـون  18نفر از دانشـکده علوم پزشـکی،
 59نفـر از دانشـکده هـای دامپزشـکی و کشـاورزی و  72نفـر از
بیمارسـتان زکریا دانشگاه آزاد اسلامی تبریزنمونه گیری خون و
آزمایـش بـه عمل آمده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه نتایـج آزمایشـات گفـت :از نظـر آزمایـش اوره،
اسـید اوریـک و کراتینین کلیه همکاران در حد نرمـال بوده و در
سـایر آزمایشـات نیاز به آمـوزش ،درمان یا پی گیری داشـته اند.
وی تصریـح کرد:کارمنـدان شـاغل در دانشـکده هـای مجتمـع
آموزشـی شـماره یک و همچنین سـاختمان اداری طـی روزهای
آینـده غربالگـری خواهند شـد.
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دكترانگجي:

آرمانهای آیتاهلل هاشمی
کاروان بزرگ انقالب را ترک نخواهد کرد

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی تصریح کرد:
هر چند تقدیر چنین رقم خورد که آیت اهلل هاشمی رفسنجانی
حیات مادی را ترک کند اما آرمانها ،اهداف و راهش پیش روی
ماست و افکار بلند او کاروان بزرگ انقالب را ترک نخواهد کرد.
دکتر سیدجواد انگجی از مشارکت مردم و دانشگاهیان آذربایجان
شرقی در مراسم ارتحال آیت اهلل هاشمی رفسنجانی تشکر کرد و
گفت :ارتحال آیت اهلل هاشمی رفسنجانی ،یار دیرین امام راحل(ره)
و مقام معظم رهبری به غایت سنگین و غیرقابل جبران است اما
بار دیگر مردم آذربایجان ثابت کردند که قدرشناس بزرگ مردان
ایران زمین بوده و برای آنان احترام و شأن ویژه ای قایل هستند.
وی ادامه داد :صحنه های باشکوهی که آحاد مردم شریف و
دانشگاهیان قدرشناس در مراسم شام غریبان ،ترحیم و شب هفت
آفریدید ،نشان از وفاداری به آرمان های امام (ره ) ،مقام معظم
رهبری ،شهدا و آن عالم ربانی بوده و چون برگ زرین دیگری در
مصحف تاریخ انقالب اسالمی به یادگار خواهد ماند.
انگجی افزون بر سپاس و قدردانی از آحاد مردم حق شناس و
رييس دانشگاه آزاد اسالمي استان آذربايجان شرقي:
همیشه در صحنه و دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسالمی استان اظهار
کرد :آرزومندم که راه و اندیشه او همچنان چراغ فرداها و قرن های
نگری

راهاندازی دانشگاه آزاد اسالمی نشاندهنده درایت و آینده
آینده این سرزمین باشد.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی بود
وی گفت :خدا به همه ما توفیق دهد تا نظام مقدس جمهوری
اسالمی و دانشگاه آزاد اسالمی را که یادگار پایدار آیت اهلل هاشمی
دبیـر هیـات امنا و رئیس دانشـگاه آزاد اسلامی اسـتان آذربایجان شـرقی گفـت« :رئیس فقید هیات موسـس و امنای رفسنجانی(ره) است را در راه توسعه علمی ،پژوهشی و کارآفرینی
دانشـگاه آزاد اسلامی تسـلط زیـادی به مسـائل آینده داشـت و راهانـدازی این دانشـگاه نتیجه آیندهبینیهـای وی در کشور با صداقت و تالش مضاعف طی و حفظ کنیم و ارتقا ببخشیم.
بحبوحه جنگ تحمیلی اسـت».
تشکیل کمیته مشترک دانشگاه آزاد اسالمی تبریز
دکتـر سـیدجواد انگجـی بـا تسـلیت درگذشـت آیـتاهلل هاشـمی رفسـنجانی ،رئیـس هیـات موسـس و امنـای
و ارشاد اسالمی استان آذربایجان شرقی
دانشـگاه آزاد اسلامی اظهـار کـرد« :آشـنایی من با رئیس فقید مجمع تشـخیص مصلحـت نظام بـه دوره دوم مجلس
شـورای اسلامی و زمانـی برمیگـردد کـه وی رئیـس مجلـس بـود و بنـده نماینده مـردم تبریـز و رئیس کمیسـیون دکتر محمد محمدپور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
آذربایجان شرقی و هیأت همراه امروز با آقای دکتر سیدجواد انگجی
کشـاورزی بودم».
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی آذربایجان شرقی ادامه داد« :آیتاهلل هاشمی رفسنجانی یکی از ستونهای نظام بود و در دیدار کردند.
شرایطی که کشور با بحرانهای مختلفی همچون جنگ تحمیلی  8ساله ،درگیریهای به وجود آمده از سوی منافقان ،در این دیدار دکتر انگجی رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان
شرقی بر اهمیت همکاریهای دوجانبه دانشگاه و اداره کل فرهنگ و
تحریمها و فشار کشورهای خارجی و ...مواجه بود ،با درایت و هوشمندی کشور را به خوبی اداره کرد».
ارشاد اسالمی تأکید کرد و گفت« :دانشگاه آزاد اسالمی با داشتن
برای
بنده
که
بار
هر
وی افزود« :نمایندگان مجلس رابط ه خوبی با آیتاهلل هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس داشتند و
دانشکدههای علوم انسانی و تربیتی ،ادبیات و زبانهای خارجی ،هنر
ارائه گزارش کمیسیون خدمت ایشان میرسیدیم ،بیش از پیش به تدبیر ،مدیریت ،توانمندی و راهبری وی پی میبردم و معماری و حقوق و الهیات پتانسیل باالیی برای همکاری در عرصه
که چگونه در آن شرایط ملتهب با ایمان به خدا و آرامش قلبی کارهای کشور را پیش میبرند».
های مختلف با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی دارد.
رئیس واحد تبریز خاطرنشان کرد« :آیتاهلل هاشمی رفسنجانی درایت باالیی در همه امور کشور داشتند و بسیار باهوش مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان آذربایجان شرقی نیز با
استقبال از همکاریهای نهاد دانشگاه بر افزایش همکاریها تأکید نمود.
و ذکاوت بودند و مسائلی را که نمایندگان با وی مطرح میکردند را ب ه طوری جدی پیگیری میکرد».
انگجی درباره سعهصدر آیتاهلل هاشمی رفسنجانی نیز تصریح کرد« :وی در سالهای اخیر برای حفظ نظام و آرامش طرفین در انتها بر تشکیل کمیته مشترکی بر گسترش همکاریها در
کشور از بیان بسیاری از موارد چشمپوشی کردند و مصلحت نظام را به دفاع از خود ترجیح دادند».این مسئول دانشگاهی عرصه فرهنگ و هنر تأکید کردند.
اضافه کرد« :رئیس فقید هیات موسس و امنای دانشگاه آزاد اسالمی تسلط زیادی به مسائل آینده داشت و راهاندازی این برگزاري نمایشگاه دستاوردهای فرهنگی دانشجویان
دانشگاه نتیجه آیندهبینیهای وی در بحبوحه جنگ تحمیلی است».
بـه همـت معاونـت دانشـجویی و فرهنگـی دانشـگاه آزاد اسلامی
این مسئول دانشگاهی با یادآوری تالشهای رئیس فقید هیات موسس و امنای دانشگاه آزاد اسالمی در راهاندازی این تبریز نمایشـگاهی از آثار دانشـجویان « دانشـگاه آزاد اسالمی استان
دانشگاه گفت« :بنده از روز تاسیس این واحد به اتفاق دکتر کریم زارع در جریان امور راهاندازی این دانشگاه بودیم و پس از آذربایجـان شـرقی» برگزار شـد.
تصویب آن ،نخستین واحد دانشگاه آزاد اسالمی را در تبریز راهاندازی کردیم و از آن دوره به بعد عالوه بر وظیفه نمایندگی این نمایشگاه در  15غرفه و در بخش های مختلف فرهنگی ،هنری،
کانون های فرهنگی ،نشریات دانشجویی ،مقاله و پایان نامه و با هدف
در مجلس ،به عنوان فردی دانشگاهی با آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در ارتباط بودم».
معرفی آثار برتر دانشجویان برگزار شده است .
آزاد
دانشگاه
رفسنجانی
هاشمی
اهلل
ت
وی ادامه داد« :زمانی که کشور گرفتار جنگ تحمیلی بود ،با درایت و آیندهنگری آی
نمایشگاه آثار فرهنگی ،ادبی و هنری دانشجویان در محل حسینیه
بود
کشور
سازندگی
و
توسعه
فکر
به
جنگ
اسالمی ایجاد شد و این موضوع نشاندهنده آن است که وی در شرایط ناآرام
شهدای گمنام واحد تبریز برگزار شده و تا 18دی ماه سالجاری ادامه
و به آینده کشور میاندیشید».
خواهد داشت .
انگجی با بیان اینکه آیتاهلل هاشمی رفسنجانی همیشه در قلب مردم زنده و جاویدان خواهد بود ،گفت« :یکی از کارهای شایان ذکر است آثار پس از داوری و انتخاب برترها به نمایشگاه
انجام شده در کشور که نظیر و مانند ندارد ،دانشگاه آزاد اسالمی است که به دست آیتاهلل هاشمی ایجاد شد و همه مرکزی که در واحد کرج برگزار می شود ،ارسال خواهد شد.
مردم از آن بهره بردهاند و به گفته هاشمی این دانشگاه متعلق به هیچ گروه و جریانی نیست و به همه مردم تعلق دارد».
کسب مقام قهرمانی دانشجویان واحدتبریز

مراسم هفتم ارتحال یار دیرین امام و رهبری در تبریز برگزار شد

مجلـس بزرگداشـت شـب هفتـم ارتحـال آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی رئیـس فقیـد مجمع تشـخیص مصلحـت نظام
و بنیانگـذار و رئیـس هیـأت موسـس و امنـای دانشـگاه آزاد اسلامی به همت دانشـگاه آزاد اسلامی اسـتان آذربایجان
شـرقی و نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری در این دانشـگاه و مشـارکت دیگـر نهادهـا و ارگانها در مسـجد طوبی
شـهر تبریز برگزار شـد.
در این مراسم شخصیتهایی همچون رؤسای دانشگاهها ،استادان ،کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد
جامع تبریز و استان آذربایجان شرقی و اقشار مختلف مردم و دیگر مسئوالن و مدیران استان حضور داشتند.
سخنران این مجلس حجت االسالم حاج عبدالحمید بنابی از دوستان و یاران قدیم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی بود.
مجلس بزرگداشت شب هفتم ارتحال آیت اهلل هاشمی رفسنجانی از ساعت  15-17در مسجد طوبی تبریز برگزار شد.

در مسابقات تکواندو استان آذربایجان شرقی

تیم تکواندو دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسالمی تبریز مقام اول
مسابقات تکواندو استان آذربایجان شرقی را به خود اختصاص داد.
مسابقات تکواندو دانشجویان پسر استان آذربایجان شرقی با شرکت 9
تیم به میزبانی واحد مرند برگزارشد.
در این دوره از مسابقات تیم واحد تبریز اول ،واحد جلفا دوم و تیم
واحدهای مرند و سراب مشترکاًَ سوم شدند.
رضا سهرابی(اول وزن اول) ،امین نوروزی(اول وزن دوم) ،سجاد
عبادی(سوم وزن سوم) ،یاشار خانی(سوم وزن چهارم) ،میثم
محمودپور(اول وزن پنجم) ،یاشار حیدری(اول وزن ششم) ،پیمان
شبان(سوم وزن هفتم) و رشید تنومند(اول وزن هشتم) اعضای تیم
واحد تبریز بودند.
مربیگری تیم بر عهده ساسان شوکتی و سرپرستی تیم برعهده
اسماعیل افخمی بود.

بسکتبالیستهای برتر دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تبریز مشخص شدند

مسابقات دانشگاهی بسکتبال دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تبریز به مناسبت گرامیداشت حماسه  9دی برگزار و تیم های
برتر مشخص شدند.
مسابقات دانشگاهی بسکتبال دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسالمی
استان آذربایجان شرقی در سالن ورزشی این دانشگاه با شرکت  4تیم
برگزار شد که تیمهای تربیت بدنی اول ،دانشکد فنی مهندسی دوم
و دانشکده پزشکی و دامپزشکی سوم شدند.
مهرداد آذرمی ،رضا جبارپور ،وحید رستمی ،حسین کوهی ،آرمین
آراسته ،فرزین ظاهری ،حسن نعمت زاده ،اعضای تیم تربیت بدنی
و امیرساالر نقی نژاد ،احسان وارسته ،کاوه تقیپور ،امیر نایب زاده،
مظهر عبداله زاده ،سهند عنابی ،سعید بنای خطیبی ،امین صابونچی
اعضای تیم دانشکده فنی مهندسی و مرتضی جوادپور ،عرفان
اسماعیلی ،مهدی سلیانی ،وحید وارسته ،محمدرضا تجارتی ،امیر
حسین شادمانپور ،امیرحسین شادمانپور ،کامیار گوهرجو  ،اعضای تیم
دانشکده پزشکی و دامپزشکی را تشکیل میدادند.
سرپرستی و مربیگری تیم تربیت بدنی بر عهده مهدی رستمی،
دانشکده فنی مهندسی برعهده مجتبی مددی و دانشکده پزشکی و
دامپزشکی بر عهده اسماعیل نصرت خواجه بود.

