یادمان شهدای دانشگاه گیالن

روابط عمومی دانشگاه
9911

خالصه
در راستای ارج نهادن به مقام واالی شهدا و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای گرانقدر و فرهنگ سازی و ترویج درختکاری ،در
بوستان سرو قامتان دانشگاه که در سال  9911با کاشت گونه های بومی استان افتتاح شده بود با ایجاد یک پیاده راه و کاشت 91
درخت به یاد و نام شهدای دانشگاه توسط پدر شهید زرجو به نمایندگی از خانواده شهدای دانشگاه گیالن افتتاح شد که در زیر هر
یک از درختان یک یادبود با مشخصات هر یک از شهدای دانشگاه کار شده است.
جزئیات طرح
الف -طراحی یادمان:
در راستای فرهنگ سازی و ترویج درختکاری  ،ستاد زیباسازی دانشگاه برای ایجاد یادمان ،طرح پیاده راه به شکل یک درخت را
ارائه نمود که در کارگروه ایجاد یادمان متشکل از معاون فرهنگی و اجتماعی ،مدیر فرهنگی ،مدیر امور فنی و نظارت بر طرح های
عمرانی و مدیر حوزه ریاست دانشگاه مطرح و به تایید رسید.
ب -اجرای پیاده راه:
ایجاد پیاده راه مورد بررسی فنی در طرح های عمرانی قرار گرفت و پس از تهیه نقشه و تامین اعتبار به پیمانکار واگذار شد و با
نظارت انجام شده تحویل کارگروه گردید.

ج -انتخاب نوع درخت:
با توجه به نوع خاک ،مقاومت در برابر کم آبی ،مقاومت در برابر برف سنگین ،غیر آلرژی بودن ،سازگاری با زیستگاه و به ویژه ارزش

زیبایی شناختی گونه عنبرسائل (اسم علمی  )Liquidambar orientalisتوسط متخصصین ستاد زیباسازی انتخاب و با
همراهی مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه 91 ،اصله درخت به تعداد شهدای واالمقام دانشگاه خریداری و کاشته شد.

درخت عنبر سائل که «صمغ سرخ» نیز نامیده میشود درختی برگریز که بلندی آن به  ۵۲تا  ۲۵متر است و گستردگی آن به
حدود  9۲متر می رسد .برگهای این درخت به طول و عرض 9۵تا  9۵2۲سانتیمتر شباهت زیادی به برگ افرا دارد .این برگها
سبزرنگ ،براق و پنجهای شکل است و بریدگیهای عمیق دارد .بهصورت متناوب (یکی در میان) روی شاخهها میروید و در پاییز به
رنگهای قرمز ،نارنجی و ارغوانی در می آید.

چ -طراحی و اجرای یادمان:
ستاد برای اجرای یادمان ،یک سنگ با ابعاد مناسب از معدن که امکان نصب یک پالک بر روی آن را داشته باشد مصوب نمود که
این امر با همراهی مدیریت امور اداری و پشتیبانی اجرا شد.

ح -مراسم افتتاح:
با آماده سازی و اتمام طرح در هفته دفاع مقدس با حضور مدعوین استانی و دانشگاهیان دانشگاه ،با رعایت پروتکل بهداشتی ،در
تاریخ  6مهر  9911این طرح توسط پدر شهید زرجو به نمایندگی از خانواده شهدای دانشگاه گیالن با برنامه ریزی معاونت فرهنگی
و اجتماعی ،دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و روابط عمومی دانشگاه افتتاح شد.

خ -پیشنهاد:
با توجه به ماندگاری طرح مذکور برای سالیان متمادی و ارزش زیبایی شناختی طرح و همچنین فرهنگ سازی و ترویج درختکاری
در کشور پیشنهاد می گردد که در کلیه شهر ها و دانشگاه های کشور در بلوارها چنین یادمان هایی با طرح های متفاوت اجرا گردد
تا ضمن ماندگاری آن ،تاثیرش بر نسل های آتی به عنوان یک هدف عالی مانا شود.

