دکتر فرهنگی:

آب یکی از موضوعات راهبردی کشور
در چند سال آینده است

دکتر محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس
شورای اسالمی در دانشگاه آزاد اسالمی تبریز گفت :آب یکی
از موضوعات راهبردی کشور در چند سال آینده است.
دکتـر محمد حسـین فرهنگی در جمع اسـاتید این دانشـگاه
بـا اشـاره به اقدامـات مجلس در تنظیم برنامه ششـم توسـعه
کشـور بیـان داشـت« :کارگروههـای مختلفـی بـرای ایـن امر
تشـکیل شـده و بـا توجـه به اینکـه آب و محیط زیسـت جزو
اولویـت هـای مرحلـه اول کشـور تلقـی شـده ،در ارتبـاط بـا
رودخانـه هـا ،قنـات هـا ،اصلاح خـاک و آبیـاری تصمیمـات
قابـل توجهی اتخاذ شـده اسـت».
وی بیان داشـت« :در حوزه حمل ونقل و توسـعه ریل کشـور
نیـز تصمیمـات مهمـی توسـط کمیسـیون اقتصـادی مجلس
اتخـاذ شـده کـه تکمیـل راه آهـن میانـه تبریـز و دو خطـه
کـردن مسـیر راه آهـن از آن جمله هسـتند».
دکتـر فرهنگـی در ارتبـاط بـا رشـد مالیاتـی اسـتانها گفـت:
« نه تنها در اسـتان آذربایجان شـرقی بلکه سـایر اسـتانها نیز
بـه این امر معترض هسـتند».
رئیـس دانشـگاه آزاد اسلامی اسـتان آذربایجـان شـرقی نیـز
در ایـن جلسـه گفـت« :جهـت حـل مشـکالت جامعـه ،بـا
برنامـه ریزی منطقی و سـازمان دهـی تمامی نیروها می توان
تأثیر گذار بود.
دکتـر سـید جـواد انگجـی وظیفـه دانشـگاه را تربیـت نیروی
انسـانی مورد نیاز جامعه دانسـت و افزود« :نیروی انسـانی در
حـل مسـائل مختلف نقش تعییـن کنندهای دارند و دانشـگاه
آزاد اسلامی بـه سـهم خـود میلیون هـا نیروی تربیت شـده
را بـه نظام اسلامی تحویل داده اسـت».
وی بـه مسـئله دریاچـه ارومیـه اشـاره نمـود و تصریـح کـرد:
«شـهرهای مختلـف مـی تواننـد بـا تمهیـدات الزم نظیـر
صرفهجویـی در منابـع آب ،در ایـن مسـئله ایفـای نقـش
مثبتـی داشـته باشـند».
جلسـه هـم اندیشـی اسـاتید حول محـور بودجه سـال  96به
همـت کانون توسـعه پایدار تبریز در سـالن شـمس دانشـگاه
آزاد اسلامی تبریز برگزار شـد.
مدیرکل روابط عمومی
دانشگاه آزاد اسالمی استان
آذربایجان شرقی پروانه
نشریه گرفت
فاتـح علـی عیـدی مدیـرکل روابـط
عمومی و اطالع رسـانی دانشـگاه آزاد
اسلامی اسـتان آذربایجـان شـرقی،
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی پروانه نشریه اخذ کرد.
هفتـه نامـه «کاغـذ افـکار» در زمینـه اجتماعـی و فرهنگی به
دو زبـان فارسـی و آذری و در قطـع روزنامـه ای در گسـتره
اسـتانهای آذربایجانشـرقی ،غربـی ،اردبیـل و زنجـان توزیـع
و منتشـر خواهد شـد.
عیدی مدرس دانشگاه و سوابق مدیدی در عرصه رسانه را دارد
وی سرپرست ایسکانیوز در تبریز و همچنین خبرنگار روزنامه
فرهیختگان و خبرگزاری آنا در شهر تبریز بوده و مدت  15سال
مدیرمسئولی و سردبیری نشریهای نیز تحت عنوان « محض
اطالع» در دانشگاه آزاد اسالمی تبریز را بر عهده داشته است.
وی دارای  4عنوان کتاب تألیفی و دهها مقاله در باب ارتباطات،
خبر و  ...میباشد.
الزم به ذکر است که هفته نامه منطقهای «کاغذ افکار» با تکمیل
هیأت تحریریه منتشر و به جمع رسانه های کشور می پیوندند.
انعقاد قرارداد همکاری
دانشگاه آزاد اسالمی استان
آذربایجانشرقی و مجتمع
فنی تبریز
معـاون برنامه ریزی و امـور اقتصادی
دانـش بنیـان دانشـگاه آزاد اسلامی
واحـد تبریز ازانعقـاد قرارداد ارائـه خدمات آموزشـی دوره های
مهارتـی کوتـاه مـدت مـا بیـن دانشـگاه آزاد اسلامی اسـتان
آذربایجـان شـرقی و مجتمـع فنـی تبریز خبـر داد.
دکتر زینالی گفت :براساس این قرارداد دانشجویان و پرسنل
دانشگاه می توانند از مزایای آموزشی دوره های آموزشی
مجتمع فنی تبریز در تمامی رشته ها مطابق با استانداردهای
روز و نیاز های بازار کار با تخفیفات ویژه بهرمند شوند.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان واحد تبریز
تصریح کرد :دانشجویان در پایان دوره های آموزشی می
توانند پس از شرکت درآزمون های مربوطه نسبت به نوع دوره
آموزشی گواهینامه ی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
،گواهینامه ی آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت ،گواهینامه
وزارت وارشاد اسالمی برای دوره های زبان انگلیسی  ،گواهینامه
سازمان ملی استاندارد ایران،گواهینامه بنیاد ICDLایران با
مشارکت دانشگاه ازاد اسالمی استان را دریافت نماید.
دکتـر زینالـی همچنیـن بـه برگـزاری دوره هـای آموزشـی
کاربـردی و تخصصـی کار امـوزی مطابـق بـا نیازهای بـازار کار
بـرای دانشـجویان توسـط مجتمـع فنـی تبریـز اشـاره کـرد و
گفـت :دوره هـای آموزشـی گذرانـده شـده بعنـوان واحـد های
کارآمـوزی مـورد قبـول دانشـگاه مـی باشـد.
وی تاکید کرد :همچنین به مناسبت ایام اهلل دهه فجر دورههای
اموزشی کوتاه مدت در این ایام با  50تخفیف ثبت نام خواهد
شد .لذا دانشجویان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت
نام می توانند به مجتمع فنی تبریز مراجعه نمایند.
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تبریک دکتر انگجی به رئیس هیات موسس دانشگاه آزاد اسالمی
دبیـر هیـات امنـا و رئیـس دانشـگاه آزاد اسلامی اسـتان آذربایجان شـرقی انتصاب دکتر علـی اکبر والیتی بـه عنوان
رئیـس هیـات موسـس دانشـگاه آزاد اسلامی را تبریـک گفـت .در پیام دکتر سـیدجواد انگجی آمده اسـت:
استاد ارجمند جناب آقای دکتر والیتی
ریاست محترم هیات موسس دانشگاه آزاد اسالمی
با سالم
احتراماً انتصاب شایسته و مدبرانه حضرتعالی را به ریاست هیات موسس دانشگاه آزاد اسالمی توسط مقام معظم رهبری
که نشان از توجه ویژه معظم له به این دانشگاه دارد ،از جانب استادان و کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربابجان
شرقی تبریک و تهنیت عرض می نمایم.
بـا شـناختی کـه از شـخصیت ممتاز علمی و مشـی اعتدالی آن جنـاب وجود دارد ،یقینـاً این انتصاب موجب اسـتمرار
بالندگـی و افزایـش هر چه بیشـتر اثربخشـی این دانشـگاه به عنـوان رکن رکین آموزش عالی کشـور کـه از مهم ترین
سـازه های معنوی جمهوری اسلامی و یادگار حضرت آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی (رض) اسـت ،خواهد شد و تجارب
ارزشـمند حضرتعالـی در عرصـه های مختلف علمی ،اجرایی و مدیریتی ،آینـده ای امیدبخش را به این مجموعه عظیم
علمـی رقـم خواهـد زد .از درگاه احدیـت ،مزید توفیقات حضرتعالی در جهت رشـد و شـکوفایی مضاعف شـجره طیبه
دانشـگاه آزاد اسلامی را مسألت می نمایم.
رييس دانشگاه آزاد اسالمي استان آذربايجان شرقي:

صرفه جویی و مدیریت هزینه ها را سرلوحه کار خود قرار دهید
دکتر سیدجواد انگجی رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی گفت :رعایت صرفه جویی و مدیریت هزینه ها
را سرلوحه کار خود قرار دهید.
دکتر انگجی که در جمع رؤسای واحدها و مراکز و شوراهای تخصصی و اعضای کمیسیون دائمی هیأت امنای استان
آذربایجان شرقی سخن می گفت ،با اشاره به واحدهایی که دارای مشکالت مالی هستند افزود« :باید قدم های اساسی در
کاهش هزینه ها بردارید و برای این کار می توانید از کارهای بظاهر کوچکی نظیر خاموش کردن چراغهای اضافی شروع
کنید».
دبیر هیأت امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی با اشاره به تنظیم بودجه سال  96دانشگاه تأکید کرد« :اعداد
و ارقام بودجهای که تنظیم می شود باید با واقعیت ها منطبق باشد».
دکتر انگجی تصریح کرد« :آن چیزی که مورد تأیید مسئولین سازمان مرکزی می باشد و عقل سلیم نیز حکم می کند این
است که واحدهای دارای مشکل مالی ،راهحل و منابعی که می توانند را برای خروج از مشکل معرفی کنند».
وی با اشاره به پتانسیل باالی دانشگاههای آزاد استان گفت« :با عقد قرارداد با بخشهای مختلف و اجرای طرحهای برون
دانشگاهی می توان گامهای مؤثری در امر درآمدزایی برداشت».
در ادامه این اجالس دکتر علیرضا عظیمیثانی رییس شورای تخصصی مالی و بودجه استان و مهدی زینالی معاون برنامه
ریزی واحد تبریز توضیحاتی را در مورد بودجه سال  96استان ارائه کردند.
در نهایت رؤسای واحدهای دانشگاهی به بیان نکته نظرات خود پرداختند.
اجالس مشترک رؤسای واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسالمی و اعضای کمیسیون دائمی هیأت امنا و رؤسای شورای
تخصصی استان روز شنبه  18دی ماه در سالن شمس واحد تبریز برگزار شد.
دانشگاه آزاد اسالمی تبریزنامگذاری کرد:

مجتمع آموزشی حضرت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی
هیأت رئیسه دانشگاه آزاد اسالمی طی تصمیمی ،مجتمع آموزشی شماره یک این دانشگاه را به عنوان مجتمع آموزشی
حضرت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی(رض) نامگذاری شد.
دکتر سید جواد انگجی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی با اعالم این خبر گفت :هیأت رئیسه واحد
تبریز در راستای اجرای سنت پسندیده تکریم بزرگان و احساس دین و حق شناسی که نسبت به حضرت آیت اهلل هاشمی
رفسنجانی بعنوان مؤسس و پدر معنوی دانشگاه آزاد اسالمی داشتند این تصمیم را اتخاذ کردند.
وی تصریح کرد :احترام به پیشکسوتان و بزرگان یکی از شاخصه ها و امتیازات فرهنگی یک جامعه محسوب می شود و در
آموزه های دینی و سیره نبوی (ص) و حضرات معصومین(ع) بر آن تأکید شده است .
انگجی با اشاره به نقش بی بدیل آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در هدایت انقالبیون و تکثیر هسته های انقالب اشاره کرد و
گفت :آیت اهلل هاشمی از یادگاران انقالب اسالمی و یار دیرین امام راحل و مقام معظم رهبری و از چهره های شناخته شده
ملی و جهانی بود که عمر خود را صرف توسعه و پیشرفت نظام اسالمی نمود و دانشگاه آزاد اسالمی که اکنون به یکی از
دانشگاههای برتر جهان تبدیل شده ،حاصل اندیشه بلند ایشان بوده است.

انتخاب دکتر انگجی به عضویت کار گروه توسعه اقتصاد دانش بنیان آذربایجان شرقی
دکتر سید جواد انگجی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی طی حکمی از سوی رئیس سازمان برنامه
وبودجه این استان به عضویت کار گروه توسعه اقتصاد دانش بنیان تعیین شد.
در حکم بهبودی رئیس سازمان برنامه وبودجه استان آذربایجان شرقی آمده است « :به منظور سرعت بخشیدن بیش از
پیش به عملیاتی نمودن سیاست های کالن اقتصاد مقاومتی در استان و با توجه به ضرورت مشارکت و بهره گیری از
تمامی ظرفیت های موجود و ضمن تشکر از فعالیت هایی که تا کنون در راستای تقویت اقتصاد دانش بنیان معمول داشته،
جنابعالی به عضویت کار گروه توسعه اقتصاد دانش بنیان استان آذربایجان شرقی تعیین می شوید».
بهبـودی در خاتمـه ابـراز امیـدواری کـرد :بـا اسـتفاده از تجارت ارزشـمند دکتـر انگجی  ،نقـش موثری در پیشـبرد اهداف
اقتصـادی مقاومتی ایفـا گردد.

معاون پژوهش و فناوری واحد تبریز:

بخشنامه ها را سلیقه ای اجرا نکنیم
دکتر ناصر مدیر شهال معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد
اسالمی تبریز گفت :بخشنامه ها را سلیقهای اجرا نکنیم.
دکتر مدیر شهال که در اجالس معاونان پژوهشی و فناوری
دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی سخن میگفت با
اشاره به حقالزحمه پایاننامه های دانشجویان افزود« :با توجه
به اینکه اساتید در دانشگاههای مختلف حضور داشته و تدریس
میکنند ،شاهد ناهمگونی در اجرای بخشنامهها میشوند و نسبت
به آن اعتراض میکنند».
وی تصریح کرد« :در مورد دانشجویان نیز مالحظه می شود
برخی واحدها دقیقاً بر اساس بخشنامه عمل می کنند اما بعضی
واحدها با اجرای سلیقهای آن توقعاتی را ایجاد میکنند».
رئیس شورای تخصصی پژوهش و فناور دانشگاه آزاد اسالمی
استان آذربایجان شرقی به راه اندازی شدن سایت های جعلی
اشاره نمود و گفت« :سایتهای جعلی توسط افراد فرصت طلب
و سودجو تأسیس شدهاند و جهت مقابله با آنها و مشخص شدن
وضعیت شان شما می توانید از شورای پژوهشی استان استعالم
کنید و جواب خود را اخذ نمایید».
دکتر مدیر شهال در بخش دیگری از سخنان خود به سامانه
آزمایشگاههای همکار (ساها) اشاره نمود و گفت« :در این رابطه
فعالیت واحدهای دانشگاهی مورد رصد و مقایسه سازمان مرکزی
قرار می گیرد و ضروری است که در این خصوص وقت و هزینه
صرف شود».
وی بیان داشت« :خوشبختانه دانشگاه آزاد اسالمی استان
آذربایجان شرقی نسبت به سال گذشته پیشرفت خوبی داشته و
از درآمد ده میلیون تومانی به  256میلیون تومان افزایش داشته
است که پیش بینی می کنیم تا آخر امسال این رقم به  400تا
 500میلیون تومان برسد».
دکترمدیر شـهال به مشـارکت ده واحد دانشـگاهی تبریز ،بناب،
ایلخچـی ،مراغـه ،میانـه ،اهـر ،آذرشـهر ،مرند ،شبسـتر و ملکان
اشـاره کـرد و گفـت« :بـا ایـن طرح مـی توانیـد به دانشـجویان
پژوهشـگر کمـک کنیـد و درآمدزایی نیز داشـته باشـید».
وی در خاتمـه پیشـنهاد کـرد« :از مسـئولین آزمایشـگاههای
واحدهـای دانشـگاهی یـک نفـر بـه عنـوان رابطه سـاها تعیین
و معرفـی شـود».
اجالس معاونان پژوهش و فناوری دانشـگاه آزاد اسلامی اسـتان
آذربایجـان شـرقی  5بهمن ماه در سـالن پرویـن اعتصامی واحد
تبریز برگزار شـد.
معاون دانشجویی و فرهنگی واحد تبریز:

پتانسیل دانشجویی قوام بخش
پویایی دانشگاه است

دکتر محمد نریمانی راد معاون
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد
اسالمی تبریز گفت :استفاده از
پتانسیل عظیم دانشجویان پویایی دانشگاه را تقویت می کند.
دکتـر نریمانـی در جمـع اعضـای کانونهـای دانشـجویی ایـن
دانشـگاه بـا اشـاره بـه لـزوم حضـور دانشـجویان در تمامـی
عرصههـای دانشـگاه افـزود :دانشـجویان بایـد در مسـایل
فرهنگـی و هنـری دخیـل شـوند و سـکان دار آن باشـند تـا از
تفکـرات و اثـرات دانشـگاه ،جامعـه نیـز تأثیـر بگیـرد.
وی بیـان داشـت :بـه فرمـوده مقام معظـم رهبری با شـبیخون
فرهنگـی مواجهیـم و بایـد همگی دسـت به دسـت هـم بدهبم
و ضمـن تقویـت فرهنـگ بـه دوام و بقای فرهنـگ اصیل ایرانی
و اسلامی کمـک کنیم.
دکتـر نریمانی با اشـاره به تشـکیل کانونهـای فرهنگی و هنری
در دانشـگاه آزاد اسلامی ،آنـرا محـل خوبـی بـرای فعالیـت و
شـکوفایی اسـتعدادها دانسـت و گفـت :کانونهـا بـا برنامـه های
پرمحتـوا ،غنـا بخـش فعالیتهـای فرهنگـی و هنـری باشـند و
اثـرات مثبتـی بـرای آینـدگان بـه یـادگار بگذارند.
اولیـن اجلاس کانـون هـای فرهنگـی و هنـری دانشـگاه آزاد
اسلامی بـه همـت معاونت فرهنگی و دانشـجویی این دانشـگاه
در سـالن شـمس برگزار شـد.
حجت االسالم دکتر محمدجواد نوروزی:

سیاست در زندگی ما نقش
تعیین کننده دارد

حجـت االسلام والمسـلمین دکتـر
محمد جـواد نوروزی مدیـر گروه فقه
سیاسـی جامعه المصطفی از شهر قم
گفـت :سیاسـت در زندگـی ما نقـش تعیین کننـده دارد.
حجـت االسلام والمسـلمین محمـد جـواد نـوروزی در جلسـه
بنیانهـای نظـری حکومـت در اسلام در جمـع اسـتادان ایـن
دانشـگاه گفـت «:مالحظـات کالن سیاسـی در سرنوشـت آحاد
تـک تـک افـراد جامعـه مؤثر اسـت .لـذا دیـن از ما مـی خواهد
یـک تصمیـم اجمالـی از مسـائل روز جامعه داشـته باشـیم».
وی افـزود «:والیـت فقیـه بـه معنـای دارا بـودن حـق تصـرف،
تشـریع ،و قانـون گـذاری در مـورد امـور جامعـه اسـت وفقیـه
کسـی اسـت کـه از شایسـتگی هـای الزم در سـه بعـد فقاهت،
عدالـت و تدبیـر برخـوردار اسـت و عهـده دار جامعـه اسـت».
حجت االسالم نوروزی در ادامه بیان داشت«:والیتی که فقیه بر
مردم دارد هرگز از نوع «والیت بر محجورین» (که مسأله فقهی
است) نمی باشد ،زیرا شخصیت حقیقی خود والیت فقیه نیز
همانند سایر مردم تابع شخصیت حقوقی ووالئی است».
ایـن کارگاه بـه همت دفتر نهـاد نمایندگی رهبری در دانشـگاه
ازاد اسلامی اسـتان آذربایجـان شـرقی روز شـنبه  25دی مـاه
سـالجاری در سـالن شـمس این دانشـگاه برگزار شـد.

