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موافقت نامه اصولی انتشار نشریه دانشجویی با شماره  99026 ، مورخ  93/9/8
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات 

بسیار خوش وقتم که در شماره چهارم نشریه صنعت برتر توفیق 
خدمتگزاری به خوانندگان محترم نصیبم شد.

فعالیت در نشریه دانشجویی صنعت برتر برای من تجربه ی 
شگفت انگیزی بود، الاقل سطح گفتمان و اندیشه ام را 

از درگیری های روزمره به اهداف باالتری سوق داد، اگر 
توفیقی بود حاصل الطاف الهی و تالش همکاران گرامی ام و 

اگر قصوری بود از این حقیر بوده است.
در شماره چهارم با توجه به کیفیت پایین چاپ در شماره 
های قبلی سعی در بهبود طرح ها و رنگ های مورد استفاده 
شده است، با یاری خدا و همکاری دوستان در شماره 

های بعدی به  مباحث مربوط به بازار کار، راهنمایی 
انتخاب واحد نیز پرداخته خواهد شد.

از جناب آقای مهندس عبدالرحیم بشیری به دلیل صبوری 
در ارائه پاسخ های مصاحبه و دوست و همکالسی گرامی ام 
سید صالح مراقبی در سرویس علمی نشریه و سایر دوستانی که در 

شماره های پیشین همکاری داشته اند، کمال تشکر و قردانی 
را دارم.

                            ارادتمند
                              احسان خدمتگزار
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سر مقاله

بــا توجه به اهمیت صنعــت نفت در دنیای امــروز، تربیت 
متخصصان و افراد کارآزموده در این صنعت مورد نیاز جدی 
می باشد. نشریه صنعت برتر با اهداف علمی و فرهنگی جهت 
ارتقاء آگاهی، سطح معلومات و آشنایی بیشتر دانشجویان با 
صنعت، به ویژه صنایع نفت و گاز منتشر می شود. امید است 
بتوانیم گامی موثر در جهت اعتالی ســطح دانش و فرهنگ 

جامعه علمی و دانشگاهی کشور برداریم.
با توجه به اینکه نشــریه صنعت برتر یک نشریه دانشجویی 
بــوده و بر پایه فعالیت های دانشــجویی تهیه و تدوین می 
گردد، بدین وســیله از تمام دانشــجویان عالقه مند به ویژه 
دانشجویان دانشکده مهندســی نفت دعوت می شود که با 
همکاری در تهیه مطالب نشــریه ما را در رسیدن به اهداف 
موردنظر یاری رســانند. همچنیــن از خوانندگان و صاحب 
نظــران در زمینه های گوناگون علمی، فنی و مهندســی به 
ویژه مهندسی نفت دعوت می نماییم تا ما را در ارتقای سطح 

کیفی و کمی مطالب یاری نمایند.
در پایــان الزم می دانم که از حمایت های جناب آقای دکتر 
امامزاده ریاست محترم دانشکده مهندسی نفت و همچنین 
از دست اندرکاران انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم 
و تحقیقات و دانشجویان گران قدری که در تهیه مطالب این 
شماره نشــریه همکاری داشته ند، صمیمانه قدردانی نمایم. 
امید اســت که مطالب ارائه شــده، مورد توجه خوانندگان 

محترم قرار گیرد.

مستانه حاجی پور

یادداشت مدیر مسئول

در دومین ســال از تاسیس نشریه صنعت برتر این افتخار را 
داریم که با تالش بی وقفه اعضا و حمایت خوانندگان محترم 
،با انتشار شــماره چهارم در خدمت شما سروران  باشیم. به 
منظور ســهولت دسترسی دانشجویان گرامی 20 روز بعد از 
انتشار نســخه چاپی نسخه الکترونیکی به صورت رایگان در 
دســترس قرار خواهد گرفت، همچنین از این پس از نشریه 
بــرای کتاب خانه های موبایل همانند آمازون و کیندل قابل 
نصب می باشــد و نسخه آندورید نشــریه نیز هم از پایگاه 
الکترونیکی نشریه قابل دریافت می باشد.                           

خوشبختانه توانستیم با ثبت نشریه در کتابخانه ملی ایران، 
کد شــاپا اختصاصی نشریه را دریافت نماییم که از این پس 

تمامی مطالب دارای هویت بین المللی خواهد شد.
تمام ســعی ما بر این بود که این شــماره از نشــریه طبق 
زمانبندی اعالم شــده در تاریخ بیستم بهمن ماه انتشار یابد 
ولی متاسفانه به علت تغییر در تقویم آموزشی دانشگاه و عدم 
حضور اساتید ودانشجویان محترم در آن زمان تصمیم بر آن 

شد که با کمی تاخیر اقدام به انتشار این شماره نماییم.

بر خــود الزم میدانم در پایان از زحمــات تمام عزیزانی که 
در این شماره با ما نهایت همکاری داشته اند کمال تقدیر و 

تشکر را داشته باشم.
                             

 
            به امید سربلندی ایران و ایرانی
       محمد مهدی صباغیان      
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ـ این را یک بار دیگر هم  من این را بگویمـ 
ـ که آمریکایی ها  چند ماه قبل از این گفتمـ 
اظهار خوشحالی کردند و گفتند که فالنی 
اعتراف کرد که تحریم ها اثر گذاشــته. بله، 
تحریم ها بی اثر نبود؛ می خواهند خوشحالی 
کنند، بکنند. تحریم ها باالخره اثر گذاشت؛ 
این هم یک اشکال اساسی در خود ما است. 
اقتصاد ما دچار این اشکال است که وابسته ی 
به نفت اســت. ما باید اقتصاد خودمان را از 
نفت جدا کنیم؛ دولت های ما در برنامه های 
اساسِی خودشان این را بگنجانند. من هفده 
هجده ســال قبل به دولتی که در آن زمان 
سر کار بود و به مسئوالن گفتم کاری کنید 

که ما هر وقت اراده کردیم، بتوانیم دِر چاه 
های نفت را ببندیم. آقایاِن به قول خودشان 
"تکنوکرات" لبخند انکار زدند که مگر می 
شود؟! بله، می شــود؛ باید دنبال کرد، باید 
اقدام کــرد، باید برنامه ریزی کــرد. وقتی 
برنامه ی اقتصادی یک کشور به یک نقطه ی 
خاص متصل و وابسته باشد، دشمنان روی 
آن نقطه ی خاص تمرکز پیدا می کنند. بله، 
تحریم ها اثر گذاشت، منتها نه آن اثری 

را که دشمن می خواست.

در حرم مطهر رضوی93/01/01
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