ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ وﻻدت ﺣﻀﺮت ﻋﻠ اﮐﺒﺮ)ع( و روز ﺟﻮان ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم وﻟ ﻓﻘﯿﻪ در اﺳﺘﺎن ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم آل
ﻫﺎﺷﻢ در آﻣﻮزﺷﺪه ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ آل ﻫﺎﺷﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟ ﻓﻘﯿﻪ و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
ﻣﻮرخ  ۹۸/۰۱/۲۷ﺿﻤﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ از داﻧﺸﺪه ﻓﻨ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ داﻧﺸﺎه آزاد اﺳﻼﻣ و ﺳﻤﺎ اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ اﯾﺸﺎن
را ﻫﻤﺮاﻫ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ در ﻣﺮاﺳﻤ ﮐﻪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ اﻋﯿﺎد ﺷﻌﺒﺎﻧﯿﻪ و وﻻدت ﺑﺎﺳﻌﺎدت ﺣﻀﺮت ﻋﻠ اﮐﺒﺮ )ع( و روز ﺟﻮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه
ﺑﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و از ﻧﺰدﯾ در ﺟﺮﯾﺎن ﭼﻮﻧ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ آل ﻫﺎﺷﻢ ﺿﻤﻦ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮه ﺷﻬﺪا و ﺗﺒﺮﯾ اﻋﯿﺎد ﺷﻌﺒﺎﻧﯿﻪ و روز ﺟﻮان و اﺑﺮاز ﺧﺮﺳﻨﺪی
از ﺣﻀﻮر در ﺟﻤﻊ ﺟﻮان داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ وﯾﮋه ﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻌﻠ ﺣﺴﺎس ﮐﺸﻮر اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
آﯾﺎت و رواﯾﺎت اﺳﻼﻣ ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در دوره ﺟﻮاﻧ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟ ﻓﻘﯿﻪ در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از اﺳﺘﻌﺪاد ﺟﻮاﻧﺎن در ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮐﺸﻮر اﺷﺎره
ﮐﺮدﻧﺪ و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوی ﺑﺎﻟﻘﻮه ای ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﺸﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ »در ﺑﺤﺚ ﻫﺴﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد اﻣﯿﺪ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻣﺪد ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻮد«.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﺑﺨﺶ دﯾﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻨﻮﯾﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی و ﺳﭙﺮدن اﻣﻮر اﺟﺮاﯾ
ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎﻧ ﮐﻪ دارای ﺗﺎﻣﻞ ﻋﻤﯿﻖ و دﻏﺪﻏﻪ ﻣﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ وﯾﮋﮔ ﻫﺎ را ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ،ﺑﺎ
ﺑﺼﯿﺮت ﺑﻮدن ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ،ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮدن ،اﻧﻈﺒﺎط ،ﺧﻮدﺑﺎوری و داﺷﺘﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ ﺗﻼش دﺷﻤﻨﺎن در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﯾﺎس و ﻧﺎاﻣﯿﺪی در ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﻪ ﻫﻮﺷﯿﺎری در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص و ﺣﺮﮐﺖ در راه
اﺳﻼم ،ﺳﺎده زﯾﺴﺘ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از رﻓﺎه ﻃﻠﺒ دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﺸﺎن در اداﻣﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر واﮔﺬاری اﻣﻮرات ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ و اﺟﺮاﯾ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺷﺠﺎع و ﻧﺘﺮس ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﭘﺮﺗﻮ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت
و ﻣﺸﺎوره ﭘﯿﺸﺴﻮﺗﺎن ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﻪ ﻣﻬﻢ ﮔﺎم دوم اﻧﻘﻼب از ﺳﻮی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی اﺻﻠ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
را ﺟﻮاﻧﺎن داﻧﺴﺘﻨﺪ و از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻼﺷﻬﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﺎه آزاد اﺳﻼﻣ و ﺳﻤﺎ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗ ﺗﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ دﯾﺪار دﮐﺘﺮ ﻋﺰﯾﺰ ﺟﻮاﻧﭙﻮر رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﺎه آزاد اﺳﻼﻣ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗ ﺑﺎ ﺗﺒﺮﯾ ﻣﯿﻼد ﺑﺎﺳﻌﺎدت ﺣﻀﺮت
ﻋﻠ اﮐﺒﺮ )ع( و روز ﺟﻮان و ﺧﯿﺮ ﻣﻘﺪم ﮔﻮﯾ ﺑﻪ ﺣﻀﺎر ،ﺣﻀﻮر ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ آل ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺘﺨﺎر آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺒﺎﻫﺎت اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﻧﺸﺪه ﻫﺎ
و ﻣﺪارس ﺳﻤﺎ اﺳﺘﺎن و ﺗﺒﺮﯾﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺎم دوﻣ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ رﺑﻮﮐﺎپ آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ و اﻧﺘﺨﺎب
 ۷ﻣﺪرﺳﻪ از ﻣﺪارس ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪارس ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺳﻄﺢ ﺗﺒﺮﯾﺰ را ﺑﺎﻋﺚ دﻟﺮﻣ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺗﺪاوم اﯾﻦ
اﻗﺪاﻣﺎت داﻧﺴﺘﻨﺪ.

