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گفت وگو
جهانبخش :در هلند سفره هفتسین میگذارم

ی�ک گپ خودمان�ی و عیدانه با علیرضا جهانبخش .س�تاره جوان تیم
ملی که میخواهد برای دومین بار با ایران به جامجهانی برود ،میگوید
دوست دارد در تعطیالت یک عیدی به مردم بدهد.
علیرضا س�ال  95دارد تمام میشود ،از خاطرات بد و خوبش شروع
کنیم .بهترین خاطره امسال تو چه بود؟
خاطره خوب که زیاد داشتم .اولین اتفاق خوب امسال بهتر شدن حال مادرم بود.
بعد از عملی که داشت خدا را شکر حالش خوب شد و این اتفاق خیلی شیرینی
برای من بود .موفقیت با تیم ملی هم جزو اتفاقها و خاطرههای خوب امس��ال
بود .گلی هم که به قطر زدم برایم به یادماندنی خواهد بود.
نوروز از خانواده دور هستی ،در هلند سفره هفتسین میگذاری؟
بله ،من هر وقت کنار خانواده نباش��م برای خودم س��فره هفتس��ین در هلند
میگذارم .با دوس��تان ایرانی دور هم جمع میشویم .البته امسال عید نوروز در
قطر هستم .باید به اردوی تیم ملی در قطر بروم.
در بازی رفت گل مهمی زدی ،نمیخواهی به مردم در بازی برگش�ت
یک عیدی خوب بدهی؟
چرا قطعا به فکرش هس��تم ولی واقعا مهم نیست چه کسی گل بزند .مهم این
اس��ت که تیم ملی بتواند برنده باش��د و همگی یک کادوی ویژه به مردم ایران
بدهیم ولی اگر فرصتش مهیا شود حتما گل میزنم .در بازیهای گذشته تیم
ملی بدشانس بودم و  2بار توپم گل نشد.
تو اهل مسائل سیاسی هستی؟
نه واقعا اهل سیاست نیستم .بهتر است این چیزها را به اهل فن بسپاریم.
مسائل اجتماعی را پیگیری میکنی؟
قطعا پیگیری میکنم .خب امس��ال اتفاقات تلخی در ایران افتاد .امیدوارم که
مس��ئوالن کمک کنند و دیگر ما این اتفاقات را نداش��ته باش��یم و اگر هم رخ
میدهد ،بتوانیم به هموطنانمان در کوتاهترین زمان ممکن کمک کنیم.
برای سال  96چه آرزویی داری؟
قطعا مهمترین آرزویم ابتدا سالمتی است و سپس رسیدن به جامجهانی .برای
من افتخار اس��ت که با تیم ملی ایران برای دومین بار به جامجهانی بروم .خب
خیلیها به من میگویند در سن  23سالگی و تجربه  2بار حضور در جامجهانی
رویایی است .دوست دارم در جامهای جهانی بعدی هم حاضر باشم.

عکس نوشت

ش�اگردان مورینیو پنجش�نبه ش�ب با پیروزی یک  -صفر مقابل
روس�توف و در مجم�وع برتری  - 2یک موفق ش�دند به دور بعد
چمپیونزلیگ صعود کنند .ب�ا این حال یکی از اتفاقات جالب این
دیدار ،موزی بود که مورینیو در کنار زمین به اشلی یانگ داد و او
هم این موز را به مارکوس روخو رساند تا در زمین آن را بخورد.

قرعهکشی لیگ قهرمانان اروپا
پ��س از  3ماه رقابت در مرحله گروهی و پش��ت
سر گذاشتن مرحله یکهشتم نهایی ،حاال  8تیم
ب��ه مرحله یکچه��ارم نهایی لیگ قهرمانان اروپ��ا راه یافتهاند و
قرعهها مشخص شدند .قرعهکشی مرحله یکچهارم نهایی لیگ
قهرمانان اروپا ساعت  14:30دیروز در مقر یوفا در نیون سوئیس
انجام شد .در این مرحله از مسابقات هیچ گونه سیدبندی وجود
نداش��ت و احتمال برخ��ورد هر تیمی با یکدیگر وجود داش��ت.
دور رفت مس��ابقات در روزهای سهش��نبه  22و چهارشنبه 23
فروردین  1396برگزار میش��ود و دور برگش��ت یک هفته پس
از دیداره��ای دور رفت انجام خواهد ش��د .طبق این مراس��م 4
تی��م قدرتمند روبهروی ه��م قرار گرفتن��د؛ قرعههایی که باعث
ش��د در این مرحله  2بازی س��خت و سرنوشتساز برگزار شود.
بارس��لونا و یوونتوس که  2س��ال قبل فینال لی��گ قهرمانان را

 2فینال در یکچهارم نهایی

برگ��زار کردند ،روب��هروی هم ق��رار میگیرن��د و رئالمادرید و
بایرنمونیخ بازی س��نتی لیگ قهرمان��ان را برگزار میکنند .این
یعن��ی  2فین��ال زودرس در مرحله یکچه��ارم نهایی .از طرفی
اتلتیکومادرید قرعه خوبی نصیبش ش��ده و با لسترس��یتی بازی
میکن��د .تیمی که در لیگ برتر اوض��اع خوبی ندارد اما در لیگ
قهرمانان خوب نتیجه گرفته اس��ت .از بین دورتموند و موناکوی
شگفتیس��از هم یک تیم میتواند به نیمه نهایی لیگ قهرمانان
اروپا برس��د .بر اساس قرعهکش��ی صورتگرفته برنامه بازیها به
این شرح است و تیمهای سمت راست میزبان بازی رفت هستند:
اتلتیکومادرید– لسترس��یتی ،دورتمون��د– موناکو ،بایرنمونیخ-
رئالمادری��د ،یوونتوس– بارس��لونا .گفتنی اس��ت؛ تعداد حضور
قبل��ی تیمهای حاضر در مرحله یکچه��ارم نهایی چمپیونزلیگ
به این ش��رح است :رئالمادرید  33بار ،بایرنمونیخ  ،27بارسلونا

 ،18یوونت��وس  ،16اتلتیکومادری��د  ،8دورتموند  ،7موناکو  4و
لسترسیتی هیچگاه.
قرعهکشی لیگ اروپا
دیروز بعد از مش��خص ش��دن قرعهه��ای لیگ قهرمان��ان اروپا،
قرعهکش��ی مرحل��ه یکچهارم نهایی لیگ اروپا هم برگزار ش��د
و  8تی��م حاضر در این رقابتها هم حریفان خود را ش��ناختند.
طب��ق قرعه برنامه بازیهای دور یکچهارم به این ش��رح اس��ت
و تیمه��ای اول در دیداره��ای رفت میزبان هس��تند :اندرلخت
بلژیک -منچس��تریونایتد انگلیس ،س��لتاویگوی اسپانیا -خنک
بلژیک ،آژاکس هلند -ش��الکه آلمان ،لیون فرانس��ه -بشیکتاش
ترکیه .بازیهای دور رفت مرحله یکچهارم نهایی لیگ اروپا در
تاریخ  13آوریل ( 24فروردین  )96و بازیهای برگشت در تاریخ
 20آوریل ( 31فروردین  )96برگزار خواهد شد.

به بهانه حذف سیتیزنها از لیگ قهرمانان

گواردیوال باید به فکر
خانهتکانی باشد
ح��ذف از لیگ قهرمانان اروپا و
نتایج نه چندان خوب در لیگ
برتر انگلیس باعث شده پپ گواردیوال از همین
حاال به فکر تغیی��ر و تحولی عظیم در تیمش
باش��د .این بار متهم شکس��ت منچسترسیتی
برابر موناکو ،بازیکنان سیتی نیستند بلکه خود
پپ گواردی��وال و تاکتیکهایش اس��ت .بازی
چهارش��نبه ش��ب ما را به یاد تحقیر  - 4صفر
بایرنمونیخ برابر رئالمادرید در س��ال 2014
انداخ��ت .پپ هنوز قبول نک��رده که بازیکنان
هجومی بیش از اندازه باعث انفعال خط حمله
تیم و از دس��ت دادن توپ میشود .سیتی در
 20دقیق��ه اول بازی خیلی خیلی راحت توپ
را از دس��ت م��یداد و باالخره داوید س��یلوا و
لروی س��انه خودش��ان را پیدا کردند و سیتی
را ب��ه ب��ازی بازگرداندند .همانن��د کل فصل،
خط دفاع منچسترس��یتی پاشنه آشیل آنها
بود اما این بار مش��کل ی��اران پپ تنها از خط

بوفون در
آستانه ثبت
رکوردی
دیگر

دفاع نشات نمیگرفت و هافبکها و مهاجمان
نی��ز نتوانس��تند آنگونه که باید ظاهر ش��وند.
ناراحتکننده اس��ت که بس��یاری از بازیکنان
فعلی موناکو طی س��الهای آینده به تیمهای
بزرگ اروپا خواهند رفت و این موناکوی جذاب
را دیگر نخواهیم دید .البته مطمئن هستیم که
قبل از این اتفاق ،موناکوییها شگفتی عظیمی
را خل��ق میکنند .آنها ترکی��ب فوقالعادهای
دارن��د و در کن��ار یکدیگر روز ب��ه روز تجربه
میاندوزن��د .کیلی��ان امباپ با س��رعت خود
مدافعان سیتی را عقب میراند ،توماس لمار و
برناردو سیلوا بازیسازانی زیرک هستند ،تیمو
باکایوک��و و فابینیو ،ت��وازن و قدرت را به خط
هافب��ک موناکو میافزاین��د و بنجامین مندی
همیشه تهدیدی برای مدافعان کناری حریف
اس��ت .درخش��ش مندی در بازی چهارشنبه
ش��ب به همه ثابت کرد که سیتیزنها چقدر
در پس��ت دف��اع کن��اری ضعف دارن��د و باید

بازیکنانی همچون من��دی را به تیم بیفزایند.
باکاری س��انیا و گائل کلیچی را خیلی راحت
میتوان رد کرد ،آنها نمیتوانند خواستههای
پپ را برآورده کنند و حتی در کارهای هجومی
نیز خوب نیس��تند .مندی و جبرئیل سیدیبه،
مدافعان کناری موناکو میتوانند خواستههای
گواردی��وال را ب��رآورده کنند؛ خری��د  2مدافع
کناری از اولویتهای سرمربی منچسترسیتی
در تابس��تان پیش روس��ت .تالشهای متعدد
منچسترسیتی و منچس��تریونایتد برای خرید
فابینی��و ،آچار فرانس��ه برزیل��ی موناکو ،دلیل
خوبی دارد .فابینیو بازیگردان موناکو است و
باید توجه کرد که از لحاظ فیزیکی ،پتانس��یل
بازی در لیگ برتر را دارد .خونسردیاش حین

حرکت دادن ت��وپ ،تواناییهایش را به خوبی
ثابت میکند .سرمربی موناکو ،لئوناردو ژاردیم
امیدوار است که قرعه خوبی در دور بعدی لیگ
قهرمانان نصیبش ش��ود اما آنها نباید از هیچ
تیمی بترسند .اگر رادامل فالکائو از مصدومیت
بازگردد ،امتیاز بزرگی برای فرانسویهاس��ت
اما آنها نش��ان دادهاند که ب��دون فالکائو نیز
میتوانن��د دس��ت به خل��ق ش��گفتی بزنند.
مش��کالت سیتی بیاندازه است .پپ گواردیوال
اف��کارش را تغییر نخواهد داد ام��ا باید دوباره
بگویی��م که منچسترس��یتی مهرههای دفاعی
الزم برای بازیس��ازی از زمین خودی را ندارد.
البته س��رخیو آگرو هم باید روی شوتهایش
بیشتر کار کند!

روزنامه ایتالیایی گاتزتا دلو اس�پورت گزارش داد ،جانلوئیجی بوفون ،دروازهبان اس�طورهای تیم فوتبال یوونتوس تا شکستن رکورد جامپیرو بونیپرتی ،مهاجم
پیشین بانوی پیر از حیث دقایق بازی برای یووه تنها یک گام فاصله دارد .بونیپرتی که  15فصل سابقه بازی برای بینکونری بین سالهای  1946تا  1961را دارد ،با
این تیم  5بار قهرمانی در رقابتهای سری  Aو  2قهرمانی در جام حذفی ایتالیا را تجربه کرد .مهاجم پیشین بانوی پیر در حال حاضر با  39هزار و  680دقیقه بازی،
رکورددار بیشترین دقایق بازی با پیراهن یوونتوس است .بوفون که تاکنون  39هزار و  616دقیقه برای راهراهپوشان تورین بازی کرده ،تنها  65دقیقه نیاز دارد تا
رکورد بونیپرتی را بشکند و رکورددار بیشترین دقایق بازی برای یوونتوس شود .دروازهبان پرافتخار بانوی پیر میتواند این رکورد را در بازی روز یکشنبه این تیم
برابر سامپدوریا بشکند .اگر او به هر دلیلی در این دیدار درون دروازه تیم قهرمان لیگ ایتالیا نایستد ،میتواند در بازی با ناپولی این رکورد را از آن خود کند.

اسکوربورد
لیگ اروپا
کراسنودار صفر – س��لتاویگو  ، 2بشیکتاش – 4
المپیاکوس یک ،گالدباخ  – 2ش��الکه  ،2رم – 2
لیون یک ،یونایتد یک – روس��توف صفر ،آژاکس
 – 2کپنهاگن صفر

برنامه
لیگ برتر
وست برومویچ – آرسنال ،اورتون-هال سیتی
ساندرلند – برنلی ،وستهام – لسترسیتی
کریس��تال پاالس – واتفورد ،استوک سیتی –
چلسی ،بورنموث – سوانسی
اللیگا
ایبار – اسپانیول ،بیلبائو – رئالمادرید
آالوس – سوسیداد ،بتیس – اوساسونا
سری A
تورینو – اینتر ،میالن – جنوا
بوندسلیگا
وردربرمن – الیپزیگ
کلن – هرتابرلین
ولفسبورگ – دارمشتات
آگزبورگ – فرایبورگ
هوفنهایم – لورکوزن
فرانکفورت – هامبورگ

لیگ برتر فوتبال
جمعه  11فروردین
پیکان – ماشینسازی تبریز17 ،
پدیده – صبای قم17 ،
نفت تهران – سیاهجامگان17 ،
استقالل خوزستان – ذوبآهن 18:50
شنبه  12فروردین
صنعت نفت آبادان – پرسپولیس16:30 ،
سپاهان – سایپا17 ،
استقالل – فوالد 18:50
تراکتورسازی – گسترش فوالد19:15 : ،

مقدماتی جامجهانی
پنجشنبه  3فروردین
چین – کره جنوبی  ،16:05سوریه – ازبکستان
 ،16:30قطر – ایران20:30
سهشنبه  8فروردین
کره جنوب��ی – س��وریه  ،15:30ایران – چین
 ،16:30ازبکستان – قطر 17:30

ﺑﻨﻴﺎدﺣﺎﻣﻴﺎن ﻋﻠﻢ وﻓﻨﺎورى داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻨﺎورى ﻫﺎى ﻧﻮﯾﻦ ﻗﻮﭼﺎن؛ﺣﻠﻘﻪ اﺗﺼﺎل ﺧﻴﺮﯾﻦ ﺑﺎداﻧﺸﮕﺎه

ﻋﻠ� ا�ﺸﺎن زاده -آﻧﮕﺎه �ﻪ ﺑﺬرﻧﻴ�ﻮ�ﺎر� ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺧﻴﺮ�ﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ دوﺳﺖ و ﺳﺮاﺟﻴﺎن وﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎدرﺷﺎن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﺣﺎﺟﻴﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺣﻤﻴﺪه ﺧﻴﺎﻣ� ،ﺗﻘﺒﻞ �ﺮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ا�ﻦ
اﻓﺮادﺧﺪاﺟﻮ� در�ﺸﺘﺰار داﻧﺶ اﻓﺸﺎﻧﺪه ،ﺣﺎﺻﻞ آن ﭼﻴﺰ� ﺟﺰ رو�ﺶ ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎ� ﺧﻴﺮ ﻫﺮﺗﺮم ،داﻧﺸﺠﻮ�ﺎن �ﻢ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﻣﺎﻟ� را درﻣﻮارد� ﭼﻮن ﺷﺎرژ ﺗﻐﺬ�ﻪ ﺣﻤﺎ�ﺖ ﻣ� �ﻨﺪ.
اﻣﻴﺪ،ﺷ�ﻮﻓﺎ�� اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ،اﻓﺘﺨﺎر وﺳﺮﺑﻠﻨﺪ� ﻧﺨﻮاﻫﺪﺑﻮد.اﮔﺮﭼﻪ آﻣﺎده ﺳﺎز� ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻮروزﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎد� زاده اﻓﺰود:اﺣﺪاث ﭘﺮوژه ﺑﺰرگ ﻓﺮﻫﻨﮕ� داﻧﺸﮕﺎه از د�ﮕﺮ ﻃﺮح ﻫﺎ� ﻣﻬﻢ در
�ﺸﺘﺰار� ازﻗﺒﻞ،ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻋﻮاﻣﻞ وﺑﺎﻧﻴﺎﻧ� ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ وﭘﺮﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎﻣﺤﺼﻮﻟ� ﭘﺮﺑﺎر ﺑﻪ آ�ﻨﺪه اﺳﺖ �ﻪ �ﻠﻨﮓ آن در د� ﻣﺎه  ٩٥ﺑﺎﺣﻀﻮر ﻋﺪه ا� از ﺧﻴﺮ�ﻦ ﻣﻘﻴﻢ ﻣﺸﻬﺪﺑﻪ زﻣﻴﻦ زده ﺷﺪ
دﺳﺖ آ�ﺪ .ا�ﻨ� درﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ  ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ا� از ا�ﻦ �ﺸﺘﺰار ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ راﻣ� ﺗﻮان در وﺧﻴﺮ�ﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﺰ�ﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ آن ﻗﻮل ﻫﻤ�ﺎر� دادﻧﺪ .در ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت داﻧﺸﺠﻮ�� ﻫﻢ از ﻃﺮ�ﻖ
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻬﻨﺪﺳ� ﻓﻨﺎور� ﻫﺎ� ﻧﻮ�ﻦ ﻗﻮﭼﺎن د�ﺪ �ﻪ ﺑﺎﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر�ﺰ� ﻫﺎ� ﺣﺴﺎب ﺷﺪه �ﻤ� ﺧﻴﺮ�ﻦ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ�ﺎن �ﻢ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﻣﺎﻟ� درﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰ�ﻨﻪ ﻫﺎ� دارو و درﻣﺎن،آزﻣﺎ�ﺸﺎت
وﺻﺤﻴﺢ ﻣﺪ�ﺮ�ﺘ� داﻧﺸﮕﺎه و ﺳﻌ� ﺑ� در�ﻎ واﺧﻼص ﻋﻤﻞ ﺑﻨﻴﺎدﺣﺎﻣﻴﺎن ﻋﻠﻢ وﻓﻨﺎور� ﭘﺰﺷ��،ﺑﻴﻤﺎر� ﻫﺎ� ﺧﺎص ،ﺗﻐﺬ�ﻪ ،ا�ﺎب وذﻫﺎب و ﻫﺰ�ﻨﻪ ﻫﺎ� ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫ� و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وام
داﻧﺸﮕﺎه وﻫﻤﺖ ﺧﻴﺮ�ﻦ ﺑﻪ ﺑﺎرﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺛﺮات و ﻧﺘﺎ�ﺞ ﺧﻮب ا�ﻦ ﺗﻼش ﻫﺎ ﻫﺎ� ﺿﺮور� وﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ وﮔﺎه ﺑﻼﻋﻮض ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ�ﺎن اراﺋﻪ ﻣ� ﺷﻮد .ﺷﺎ�ﺎن ذ�ﺮاﺳﺖ،ﺑﻪ
و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻫﺎﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺴﺌﻮﻻن ودﺳﺖ اﻧﺪر�ﺎران داﻧﺸﮕﺎه رﻓﺘﻪ ودرا�ﻦ داﻧﺸﺠﻮ�ﺎﻧ� �ﻪ در�ﻨ�ﻮر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ �ﺴﺐ رﺗﺒﻪ ﻫﺎ� ز�ﺮ  ٢٠٠٠ -٣٠٠٠و ٨٠٠ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ �� ،دو ،ﺳﻪ ﺷﻮﻧﺪ وﺑﺮا� ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪ ا�ﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻴﺎ�ﻨﺪ ﺑﻮرس ﺗﺤﺼﻴﻠ� داده ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ .
ﺑﺎره ﮔﻔﺖ وﮔﻮ�� داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺮاﺟﻴﺎن-ﺧﻴﺮ
اﺑﺘﺪا ر�ﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮ�� ﻓﺮارﺳﻴﺪن ﺑﻬﺎرﻃﺒﻴﻌﺖ وﻋﻴﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ� ﻧﻮروز اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺑﺪ�ﻬ� اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺎه درﺑﻴﻦ و� دراداﻣﻪ ﺑﺎاﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﺧ� ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ� د�ﮕﺮ ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﭘﺎ�� ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﻮﮔﻮار� ﻣﺤﺮم
وﭘﺬ�ﺮا�� ﺷﺎم  ،دادن ﻫﺪا�ﺎ ﺑﻪ �ﺎرﻣﻨﺪان
ﻋﻮاﻣﻞ وﻧﻴﺮوﻫﺎ� �� ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ در روز �ﺎرﻣﻨﺪ واﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﭘﮋوﻫﺸ�
وﺳﺎزﻣﺎن ،ﻫﻤ�ﺎر� ،ﻫﻤﺪﻟ�
اﻓﺰود:ا�ﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ� ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋ�،
واﻧﺴﺠﺎم ﺑﺮﻗﺮارﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﺮح ﻫﺎ
ﻓﺮﻫﻨﮕ� واﻗﺘﺼﺎد� ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮ�ﺖ و اﺳﺘﻤﺮار
وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ� آن ﺑﺎ روﻧﺪ� روﺑﻪ
ﺣﻤﺎ�ﺖ ﻫﺎ� ﺧﻴﺮ�ﻦ و واﻗﻔﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه از
رﺷﺪ وﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه
اﻫﺪاف ﺑﻨﻴﺎدداﻧﺸﮕﺎﻫ� اﺳﺖ .
ودﺳﺘﻴﺎﺑ� ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﻪ ﺧﻮﺑ�
ﻧﮕﺎه ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﻧﻴﺎت ﺧﻴﺮ
ﻣﻴﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ �ﻪ وﺟﻮد ﻫﻤﻴﻦ
ﻫﺎد� زاده  ،ا�ﻦ ﻣﺮد ﺧﺴﺘﮕ� ﻧﺎﭘﺬ�ﺮ  ،ﭘﺮ
روﺣﻴﻪ ﻫﻤﺪﻟ� در داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﻌﺘﻤﺪ�
ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺮﻫﺖ
د�ﺘﺮ �ﺎﻗﻮﺗ�
ﻫﺎد� زاده
ﻣﻬﻨﺪس رﺟﺎ�� ﻧﻴﺎ
د�ﺘﺮ ﻗﺮ�ﺶ اﻟﺤﺴﻴﻨ�
د�ﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘ�
ﺗﻼش و ﺧﻴﺮﺧﻮاه  ،ﺑﺎ ﻗﺪرداﻧ� از ﻫﻤﻪ ﺧﻴﺮ�ﻦ
وﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻋﻀﻮ
ﻋﻀﻮ
ﻋﻀﻮ
ﻣﺪ�ﺮ ﻋﺎﻣﻞ
ﺧﺰاﻧﻪ دار
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه
ﮔﺮاﻧﻘﺪر ﻗﻮﭼﺎﻧ�  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﻬﺮﺑﺎن
،اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار وﻧﻤﺎ�ﻨﺪه
ﺧﻴﺮ�ﻦ ﻗﻮﭼﺎﻧ� دراﻗﺼ� ﻧﻘﺎط �ﺸﻮر و
ﻣﺮدم درﻣﺠﻠﺲ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ
ﺧﺎرج از �ﺸﻮر را ﺑﻪ زادﮔﺎه ﺧﻮد ﻗﻮﭼﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان ا�ﻦ د�ﺎر �ﻬﻦ ﺧﻮاﺳﺘﺎرﺷﺪ و ﺳﻼﻣﺖ و ﺳﺮاﻓﺮاز� آﻧﺎن را �ﻪ
ﮔﺎم ﻫﺎ� ﻣﻮﺛﺮ� درﺑﺨﺶ ﻫﺎ� ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺑﺎﻧﻴﺎت ﺧﻴﺮ در�ﻤ� ﺑﻪ ﻫﻤﻨﻮﻋﺎن ﻫﻤﺖ ﻣ� �ﻨﻨﺪ آرزو �ﺮد و ﺗﻌﺪاد� ازﺧﻴﺮ�ﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه را ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺎم ﺑﺮد:
د�ﺘﺮ ﻋﻠ� اﺻﻐﺮ ﺑﻬﺸﺘ� اﻓﺰود:ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮا�ﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺸﮕﺎه واﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮب داﻧﺸﺠﻮ�ﺎن دراﻧﺘﺨﺎب
ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠ� ﺳﺮاﺟﻴﺎن،ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻴﺪاﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺟﻼﻟ� ﻣﻘﺪم  ،د�ﺘﺮ داوود ﻋﻄﺎران ،د�ﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد�ﺮ�ﻤ�،ﻣﻬﻨﺪس
ا�ﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮا� اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ� ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻣﻄﺮح دوره د�ﺘﺮ� ﺑﺮا� ﻋﻀﻮ�ﺖ
ﺟﻮاد �ﺎدﮔﺎر ،ﺣﺎج ﻋﺰ�ﺰا ...ﺳﻨﺠﺮ�،ﻣﻬﻨﺪس ﺟﻠﻴﻞ ﺟﻌﻔﺮ�،ﻣﻬﻨﺪس رﺿﺎ ﻓﺮ�ﺪﻧﻴﺎ و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﻴﺮ�ﻪ ﻗﻮﭼﺎﻧ� ﻫﺎ�
درﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤ� ا�ﻦ داﻧﺸﮕﺎه  ،رﺷﺪﺟﻤﻌﻴﺘ� داﻧﺸﮕﺎه روﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮ�ﻊ وﺧﻮﺑ� داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﻣﻘﻴﻢ ﻣﺸﻬﺪ �ﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﺑﺎﻧ� ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﻗﺮارﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤ�ﺎر� ﺷﻮرا�
ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ واﻣ�ﺎﻧﺎت ز�ﺮﺳﺎﺧﺘ� ،ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻣ� ﺷﻮد �ﻪ ﺑﺮا� رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ�
اﺳﻼﻣ� ﺷﻬﺮ وﺷﻬﺮدار� ﻗﻮﭼﺎن ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ذ�ﺮ وﺗﻘﺪ�ﺮ اﺳﺖ.در ﺑﺨﺶ ﭘﺎ�ﺎﻧ� ا�ﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ  ،دﺑﻴﺮ ﺑﻨﻴﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫ� ،
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ� وﺳﺎزو�ﺎرﻫﺎ ،اﻋﺘﺒﺎرات دوﻟﺘ� ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ�� ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﺒﻮده ،ﻟﺬا درراﺳﺘﺎ� ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ�
ا�ﻦ ﺟﻮان ﺧﻮش ﻓ�ﺮ و زﺣﻤﺘ�ﺶ ﻧﻴﺰ از ﭘﻴﮕﻴﺮ� ﻫﺎ� اوﻟﻴﻪ در راه اﻧﺪاز� ﺑﻨﻴﺎد از ﺳﺎل  ٩٢ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﻴﺌﺖ رﺋﻴﺴﻪ
وزارت ﻋﻠﻮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺬب �ﻤ� ﺧﻴﺮ�ﻦ  ،ا�ﻦ داﻧﺸﮕﺎه درا�ﺠﺎد وﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ� آﻣﻮزﺷ� و�ﻤ�
داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و اﻓﺰود:اوﻟﻴﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻫﻴﺌﺖ اﻣﻨﺎ در ارد�ﺒﻬﺸﺖ  ٩٣ﺑﺎﺑﻴﺶ از  ١٠٠ﻧﻔﺮ از ﭼﻬﺮه ﻫﺎ�
آﻣﻮزﺷ� و�ﻤ� ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ�ﺎن �ﻢ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﻣﺎﻟ� وﺗﻘﺪ�ﺮ از داﻧﺸﺠﻮ�ﺎن ﻣﻤﺘﺎز واﺳﺎﺗﻴﺪﺑﺮﺗﺮ ﭘﮋوﻫﺸ� ،از
ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴﻴﻨ�
ﻣﻄﺮح وﺧﻴﺮ�ﻦ ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪ وﺑﺎﺗﺼﻮ�ﺐ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ،ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﺑﻨﻴﺎد ﺑﺮﮔﺰار و اﻋﻀﺎ� آن اﻧﺘﺨﺎب
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ� ﺑﻨﻴﺎد ﺣﺎﻣﻴﺎن ﻋﻠﻢ وﻓﻨﺎور� درﺟﺬب �ﻤ� ﺧﻴﺮ�ﻦ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
دﺑﻴﺮ ﺑﻨﻴﺎد
ﺷﺪ �ﻪ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ٧ﻧﻔﺮ اﻋﻀﺎ� آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  :د�ﺘﺮ ﻋﻠ� اﺻﻐﺮ ﺑﻬﺸﺘ� ،ر�ﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه  -د�ﺘﺮ ﺳﻴﺪﺟﻮاد
ﺗﻼش ﺑﻨﻴﺎد وﻫﻤﺖ ﺧﻴﺮﯾﻦ
ﻗﺮ�ﺶ اﻟﺤﺴﻴﻨ�  ،ﻧﺎ�ﺐ ر�ﻴﺲ -ﻣﻬﻨﺪس ﻫﺎد� رﺟﺎ�� ﻧﻴﺎ  ،ﺧﺰاﻧﻪ دار و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻓﻌﻠ� ﻓﺎروج -ﻧﻮروز ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎد�
ﻣﺪ�ﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻨﻴﺎد ﺣﺎﻣﻴﺎن ﻋﻠﻢ وﻓﻨﺎور� داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺖ:ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ واﻗﺪاﻣﺎت ا�ﻦ ﺑﻨﻴﺎد �،ﺎرﻫﺎ� ﻣﺨﺘﻠﻔ� را درﺣﻮزه
ﻫﺎ� ﻋﻤﺮاﻧ�،ﻓﺮﻫﻨﮕ� ،اﺟﺘﻤﺎﻋ� وداﻧﺸﺠﻮ�� ﺷﺎﻣﻞ ﻣ� ﺷﻮد �ﻪ زاده ،ﻣﺪ�ﺮ ﻋﺎﻣﻞ و آﻗﺎ�ﺎن؛ ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺮﻫﺖ -ﻋﺒﺎﺳﻌﻠ� ﻣﻌﺘﻤﺪ� -ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ �ﺎﻗﻮﺗ�.
ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻴﺪ ﻣﺠﺘﺒ� ﺣﺴﻴﻨ� ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب
ﺗﺎ�ﻨﻮن اﻗﺪاﻣﺎت ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ� ﻫﻤﭽﻮن
ﺑﺎﻧ�� وﺷﻤﺎره �ﺎرت ﺑﺎﻧ� اﻧﺼﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﺣﺪاث ﭘﺮوژه ﺑﺰرگ آزﻣﺎ�ﺸﮕﺎه
ﺑﻨﻴﺎد ﺣﺎﻣﻴﺎن ﻋﻠﻢ وﻓﻨﺎور� راﺑﺮا� وار�ﺰ �ﻤ�
و�ﺎرﮔﺎه ﻫﺎ� ﺗﺨﺼﺼ� ﺑﺎﺑﻴﺶ از
ﻫﺎ� ﻣﺮدﻣ� وﺧﻴﺮ�ﻦ ،ﭼﻨﻴﻦ اﻋﻼم �ﺮد:
 ١٥٠٠ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ز�ﺮ ﺑﻨﺎ درﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح
ﻫﺎ�  ٥٠درﺻﺪ� وﻣﺸﺎر�ﺘ� وزارت
ﺷﻤﺎره ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮏ اﻧﺼﺎر :
ﻋﻠﻮم و ﺧﻴﺮ�ﻦ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
۶٢٧٣٨١١٠٨۴٢١٨٧١۵
�ﻪ ﺑﺨﺶ ز�ﺎد� از ﻫﺰ�ﻨﻪ ﻫﺎ را ﺧﻴﺮ
وﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ﺟﺎرى ﺑﺎﻧﮏ اﻧﺼﺎر:
ﺑﺰرﮔﻮار ﻗﻮﭼﺎﻧ� آﻗﺎ� ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠ�
٢٠٧٣۴٢۴٨۶٩١٣۶١
رﭘﺮﺗﺎژ آﮔﻬ�

 /٩٥٣٦٥٢٨١ش

