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پیام رئیس دانشگاه به مناسبت دهۀ فجر
«بسم رب الشهداء و الصدیقین»
ان ِ
ُ
کان َزهُ و ًقا(اسراء )81
الحق َو َزهَ َق
جاء
ُّ
الباطل َّ
َ
الباط َل َ
انقالب اسالمی ایران ،رساترین فریاد در تاریخ معاصر جهان و حاصل مجاهدتها و رشادتهای م ّلتی
است که با تکیه بر ایمان به خدا و بهرهگیری از رهبری داهیانۀ بنیانگذار جمهوری اسالمی و با اتّحاد
و جانفشانی آحاد مردم به دست آمده است .فریاد رهایی از اسارت مردمی است که داغ شهادت
سرخترین الله های جهان برجبین آنان جلوهگری میکند و شکوه بلند ایثارگری جانبازان سرافراز و
ِ
نوای
آزادگی آزادمردان این مرزو بوم ،آنگونه ارزشی بر آن مینهد که در وصف نمیگنجد .ترنّم
به عرش رسیدۀ خداخواهی ،استقاللطلبی و آزادیطلبی و مجاهدت مردمی است که در سپیدهدم
شکوهمند حماسه و سرافرازی ،جهان را به حیرت و تعظیم واداشت.
اینجانب ،ضمن گرامیداشت یاد و خاطرۀ شهدای انقالب اسالمی از صدر تاکنون جانفشانی و ایثار
جانبازان و آزادگان سرافراز و عزیز ایران ،دهۀ فجر را به جامعۀ دانشگاهی ایران ،به ویژه دانشگاهیان
استان ،تبریک عرض میکنم و از خداوند م ّنان میخواهم که بر توفیقات مردم عزیز استان کرمان
مقدس اسالمی بیفزاید و نام بلند انقالب اسالمی و مردمی ایران را در
و همه خدمتگزاران نظام ّ
سراسر جهان بلند آوازه گرداند.
محمدعلی طاهر
ّ
رئیس دانشگاه شهید باهنر
نمایندۀ وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در استان کرمان
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ساختمان پالسکو
ساختمان  17طبقهی پالسکو را نخستین ساختمان
بلندمرتبه و مدرن ایران در تهران میدانند که بیش
ِ
قرن پیش ساخته شد .این ساختمان توسط
از نیم
حبیباهلل القانیان (معروف به حاجحبیب!) رییس انجمن
کلیمیان تهران ،مالک کارخانهی پالسکو  -بزرگترین
مجموعهی تولیدی پالستیک و مالمین ایران  -ساخته
شد.حبیباهلل القانیان ،متولد  1288شمسی ،از خانوادهای
بود که بهمدت چند دهه پیشگام نوآوریهای تجاری
و صنعتی در ایران بودند .در واقع این خانواده پس از
جنگ جهانی دوم ،با امتیازی که برای فروش لباسهای
متفقین بهدست آوردند ،در مسیر ثروتاندوزی قرار
گرفتند .حبیب که کارش را در نوجوانی ،در هتل یکی
از اقوام آغاز کرده بود ،با برادرانش در بازار به کار
تجارت پرداخت .گفته میشود برادر حبیب به آمریکا
سفری داشت و با صنعت تازهی پالستیکسازی آشنا
شد و ایده را به ایران آورد .آنها در سال 1337
شرکت پالسکو و پس از آن ،صنایع پروفیل آلومینیوم
را تاسیس کردند.
ساختمان پالسکو در سالها پیش
ساختمان پالسکو و ساختمان آلومینیوم ،بهعنوان نخستین
برجهای ایرانی ،بخشی از اموال این سرمایهدار ایرانی
در جهان بودند که عرصهی تجاری بازار تهران را هم
گسترش دادند .در سالهای  1970حبیباهلل القانیان
و برخی دیگر از تجار ایرانی به چین دعوت شدند و
روابط تجاری و اقتصادی بین ایران و چین را بنا نهادند.
او پس از پیروزی انقالب اسالمی در دادگاهی به جرم
فساد از طریق تماس با اسرائیل و صهیونیسم محاکمه
و در دادگاهی توسط حجتاالسالم صادق خلخالی به
اعدام محکوم شد .حکم اعدام او چند روز بعد ،در
اردیبهشت  1358اجرا شد.
در دادگاه به اسنادی اشاره شد که ساواک دربارهی
ارتباط او و بسیاری دیگر از سران یهودیان ایران با اسرائیل
داشته و طبق آن ها ،این افراد به سرمایهگذاریهای
گسترده در فلسطین اشغالی پرداخته بودند .در این
اسناد گفته شده بود ،القانیان ،مشغول احداث ساختمان

چندین طبقه در نزدیکی تلآویو است؛ با بلندی سه
برابر ساختمان پالسکو تهران!
ساختمان پالسکو و ساختمان آلومینیوم پس از اعدام
القانیان ،مانند دیگر اموالش مصادره و به بنیاد
مستضعفان تحویل داده شد .ساختمان پالسکو در تمام
این سالها ،در اختیار تولیدکنندگان و فروشندگان
عمدهی پوشاک بود .ساختمان پالسکو پس از ابتالی یک
واحد آن به آتش در صبح پنجشنبه  30دی  ،95اطفای
آتش توسط آتشنشانان و شیوع دوبارهی آن ،پس
از چند ساعت ،کمی مانده به ظهر ،بهطور کامل فرو
ریخت؛ اما روی سر خودش ،نه ساختمانهای اطراف.
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پیام تسلیت هیئت دولت
بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون
حادثه تلخ و اندوهبار آتش سوزی و فروریختن ساختمانی در مرکز تهران که منجر به جان باختن
و آسیب دیدن تعدادی از مردم و آتش نشانان متعهد و پرشهامت شد ،مایه تاسف و اندوه فراوان
گردید.
در این سانحه دردناک و تاسف بار جلوه ای پرشکوه از ایثار و فداکاری آتش نشانان شجاع در برابر
دیدگان ملت رشید ایران و جهانیان به نمایش گذاشته شد .فداکارانی که با بذل جان از عهده امتحانی
دشوار در مراقبت مسئوالنه از مردم و حفظ جان آنان سربلند و موفق برآمدند.
هیات دولت جمهوری اسالمی ایران با تجلیل از این بزرگ مردان ایثار و فداکاری ،قدردانی از خدمات
ارزنده آنان ،آرزوی سالمتی برای مجروحان و تسلیت به بازماندگان به منظور بزرگداشت جان
باختگان و همدردی با بازماندگان آنان روز شنبه دوم بهمن ماه  1395را عزای عمومی اعالم میکند
و عموم مردم ایران را به قدرشناسی شایسته از آنان دعوت می نماید.
پیام تسلیت دانشگاه
روابط عمومی دانشگاه ،شهادت تعدادی از آتش نشانان و هموطنان عزیز درحادثه هولناک ساختمان
پالسکو را به ملت ایران و خانواده های این عزیزانتسليت میگوید.
دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه ،حادثه آتش سوزی در ساختمان پالسکو را تسليت گفت و بیان کرد روزي
دردناك براي همه كشور و آتش نشان هاي فداكار در تهران رقم خورد فداكاري اين ايثار گران
كه جان خود را در نجات از هموطنان خود فدا كردند هيچگاه از ذهن ها فراموش نخواهد شد وی
همچنین ،برای مصدومان و آسیب دیدگان آرزوی بهبودی و سالمت کرد.
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یازدهمین نشست از دوره هفتم کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه
یازدهمین نشست از دوره هفتم کمیسیون دائمی
هیأت امنای دانشگاه شهیدباهنر کرمان ،روز چهارشنبه
29دیماه ،95به ریاست دکتر محمدحسین امید ،معاون
اداری ،مالی ومدیریت منابع وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری و با حضور اعضای حقوقی و حقیقی کمیسیون،
در محل سالن کنفرانس سازمان مرکزی برگزار
گردید .گفتنی است در یازدهمین نشست از دوره
هفتم کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه موارد ذیل
مطرح و بررسی گردید :شهریه دانشجویان نوبت دوم
و دانشجویان غیرایرانی برای سال تحصیلی ،97-96
تمدید مأمور به تحصیلی اعضای هیأت علمی ،تمدید
دوره پیمانی و تمدید دوره رسمی آزمایشی تعدادی
از اعضای هیأت علمی مؤسسات عضو هیأت امنا،
تعویق زمان بازنشستگی تعدادی از اعضای هیأت علمی
دانشگاه با مرتبه استادی و دانشیاری .با این توضیح که

اجرای آن دسته از مصوبات جلسه کمیسیون دائمی که
با مصوبه هيأت امنا ،به کمیسیون دائمی تفوض اختیار
گردیده است ،الزم االجرا و سایر مصوبات در دستور
کار جلسه آتی هیأت امنا قرار خواهند گرفت.

مراسم غبارروبی مقبره ی شهدای گمنام
به روال شنبه اول هر ماه ،آیین غبارروبی مقبره
شهدای گمنام ،روز شنبه دوم بهمن ماه  95با حضور
دکتر طاهر؛ رییس دانشگاه ،جمعی از مدیران ،استادان
و کارکنان دانشگاه ،در محل حسینیۀ شهدای گمنام
دانشگاه برگزار شد.
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همایش ملی آجر و آجر کاری در هنر و معماری ایران در کرمان

بررسی تاثیر آرایه های آجری بر میزان فاخر بودنخانه های دوره ی قاجار کرمان ،مهندس الهام خواجه
پور ،جواد رسولی و راشین ایمانزاده
پانل دوم به ریاست دکتر مکی نژاد و هاشمی
نژاد،مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقاالتی با
عناوین زیر ارائه شد:
بررسی مقایسه ای میان تزئینات آجری از نوع تراشو مهری در پس از اسالم” دکتر محمد ایران منش،
مهندس حدیث هادی زاده
آجر به مثابه عنصری هویت بخش در معماریایرانی-اسالمی ،مهندس بابک شاه پسندزاده
تحلیل نظری مرمت های انجام شده در ساختار وتزئینات آجر مقبره خواجه اتابک کرمان،مهندس
منصور خواجه پور ،مهندس زینب وثوقی در ادامه
ارائه مقاالت پانل تخصصی سوم به ریاست دکتر ذکری
و دکتر کشاورز با با این آثار انجام پذیرفت:
بررسی نقش هندسه در ویژیگی های ترسیمیگرههای کتیبههای آجرکاری ورودی خانه های تاریخی
نمونه مورد مطالعه شهر کرمان ،شفق توکلی ،نفیسه
خدادادی
گزارش مرمتی”سردر بیمارستان نوریه ،کارخانه برقهرندی ،میل نادری فهرج” مهندس پیمان سلیمانی،
مهناز روشن پور
گفتنی است ،در حاشیه همایش ملی آجر و آجرکاری
در هنر و معماری ایران ،نمایشگاه عکسی از آثار و
بناهای آجر کرمان برپاشد.

همایش ملی آجر و آجر کاری در هنر و معماری ایران
در کرمان ،روز شنبه  9بهمن ماه  ،95در تاالر صبای
پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران دانشگاه با همکاری
دانشکده هنر و معماری صبا ،فرهنگستان هنر جمهوری
اسالمی ایران و شرکت مس برگزار شد.
دکتر ایرانمنش؛ دبیر علمی همایش ملی آجر و
آجرکاری در هنر و معماری ایران و رئیس دانشکده
هنر و معماری صبا دانشگاه؛ ضمن گفتن خیر مقدم از
استادان ،همکاران ،دانشجویان و مسئوالن دانشکده هنر
و فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی ایران و مسئوالن
شرکت مس ،تشکر کرد و هدف از برگزاری این
همایش را ،چنین بیان نمود:
1هنر و معماری در حال ورشکستکی و نابودی است ونیاز به بررسی و بازنگری ویژه دارد.
2نگاه تخصصی به معماری آجر و آجرکاری و ارائهنظرها و تحقیقات پژوهشگران در این زمینه.
وی افزود :تفاوت این همایش با همایش های قبلی ،نگاه
تخصصی به هنر آجر و آجر کاری است و پژوهشگران
میتوانند مقاالت خود را به صورت تخصصی بیان کنند.
پانل اول با ریاست دکتر لباف خانیکی و دکتر ایرانمنش
با ارائه مقاالت زیر برگزار شد:
آجر در نماسازی معماری سنتی شهر سیرجان ،دکترمهدی مکی نژاد
رخبام های آجری تمهیدی حفاظاتی در ساختار ابنیهسنتی ،دکتر محسن کشاورز و مهندس محبوبه اسالمی
زاده
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تشکیل دومین نشست کارگروه اقتصاد

با عنوان بررسی چالش های اقتصادی استان و ارائه راهکارها

روز یکشنبه 10بهمن ماه ،95دومین نشست کارگروه
اقتصاد با عنوان بررسی چالش های اقتصادی استان و
ارائه راهکارها در دانشکده مدیریت و اقتصاد برگزار
شد.
در ابتدای جلسه نماینده بخش بیمه؛ آقای سعید حاجی
زاده ،به عنوان نماینده بخش خصوصی نظریه پایه و
سند چشم انداز را مورد بررسی قرار داد.
وی در این باره گفت :افراد اطالعات کمی در خصوص
بیمه دارند در صورتی که بیمه میتواند در حوادث
و مشکالت ،خسارت وارده به مردم را پرداخت کند
و معضالت دولت را کاهش دهد .بنابراین درخصوص
موضوع بیمه باید فرهنگ سازی صورت گیرد و بهترین
مکان برای این امر دانشگاه ها است و ورود بخش
خصوصی کمک شایانی برای این قسمت محسوب می
شود .با توجه به متفاوت بودن مشکالت هر استان و
نیازهای متفاوت هر استان در زمان های متفاوت باید
تدابیر ویژه برای بیمه استان در نظر گرفت.

است ولی تولید کنندگان در قسمت فروش با مشکل
روبرو هستند که در همین باره تولید کنندگان کوچک
به دلیل عدم توانایی در رقابت برای تولید سود آور
کنار رفته اند.
زریسفی در این خصوص دو راهکار را ارائه داد :نوشتن
برنامه عملیاتی باید توسط مجریان انجام و قوانین
اصالح شود ،وظایف دستگاه ها با توجه به عملکرد و
ساز و کار عملیاتیشان متناسب با سیستم باشد.
رئیس بخش اقتصاد؛ دکتر علیرضا شکیبائی اظهار
داشت :توسعه و پیشرفت صنعت باید در دستور کار
قرار گیرد و در این خصوص باید توسعه صادرات را
مدنظر قرار دهیم.
به گفته وی باید تمام مسئوالن برای توسعه یک صنعت
بسیج شوند به همین طریق بقیه سیستم ها نیز پیشرفت
خواهند کرد که در این خصوص دانشگاهیان و سایر
سیستم ها باید روی برطرف کردن موانع صادراتی
تمرکز کنند.
رئیس دانشکده ی اقتصاد؛ دکتر سید عبدالمجید جالئی
بیان کرد :کرمان از نظر استعداد و منابع با سایر استان
ها متفاوت است و نباید روی یک محور خاص و با
یک هدف خاص حرکت کنیم بلکه باید بدنبال توسعه
متوازن باشیم که در غیر اینصورت استفاده از سایر
امکانات و منابع و بهروری از آنها نادیده گرفته می
شود.

کارشناس صنعت و معدن؛ مصطفی زریسفی ،در ادامه
افزود :وظایف مجریان و برنامه نویسان نظریه پایه
و سند چشم انداز به صورت کامل مشخص نشده
است در صورتیکه باید وظایف آنها به صورت کامل و
مشخص تعریف شود.
وی گفت :خوشبختانه وجود نقدینگی و نیروی انسانی
در کشور مناسب و همچنین حمایت های دولت خوب
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وی در این مورد دو راهکار را پیشنهاد داد :شکل گیری
مناطق 8گانه با توجه به مزیتهای هر منطقه و
تفکرات اقتصادی مناسب انجام شود تا این مناطق یک
همگرایی اقتصادی داشته باشند.
فاز صفر پروژه های عملیاتی باید تعریف شود و باید
توجیحات علمی در این باره وجود داشته باشد که
نهایتا موجب ورود سرمایه های خارج شده از استان
میشود.
دکتر مهدی پور سعید؛ عضو هیأت علمی دانشگاه گفت:
عدم وجود ساختار نرم افزاری قوی باعث عقب افتادن
اقتصاد استان از سایر استان ها شده است و در این
خصوص تصمیم گیری ها بر اساس مدل های ذهنی
است که این مدل ها اجازه نمیدهد اقتصاد استان مانند
سایر استان های پیشرو باشد و همچنین عدم وجود
شرکت های مدیریت صادراتی ،بسته بندی میتواند در
عدم رشد اقتصاد سهیم باشد.

کارگاه آموزشی اثرگذاری پژوهشی
کارگاه آموزشی اثرگذاری پژوهشی ،راهبردها و راه
حلهای عملی ،روز سهشنبه ساعت  9صبح در محل
تاالر اندیشه دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،با سخنرانی
دکتر محمدجواد دهقانی ،سرپرست پایگاه استنادی
علوم جهان اسالم و دکتر علی گزنی ،معاون پژوهشی و
فناوری پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ،برای روسا و
معاونان دانشکدهها ،پژوهشکدهها و مدیران گروههای
آموزشی برگزار شد.
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نشست صمیمانه دکتر طاهر به همراه معاونان خود با جمعی از دانشجویان
نشست صمیمانه رئیس دانشگاه عصر روز دوشنبه  11بهمن ماه  ،95با جمعی از دانشجویان و مسئوالن دانشگاه
برگزار شد.

9

بازدید دکتر طاهر از مهدکودک دانشگاه
تک آنان را مورد محبت و نوازش پدرانه قرارداد و
این نکته را بازگو کرد :مهد کودک به مرکز یا مؤسسه
فرهنگی تربیتی اطالق میشود که مسئولیت نگهداری،
مراقبت ،پرورش و فراهم نمودن زمینه بروز رشد
استعدادهای کودکان تا سن قبل از ورود به دبستان را
بر عهده دارد.
در این بازدید دو ساعته ،موضوعات و موارد متنوعی
مانند :تجهیزات ،امکانات ،مواد مصرفی ،هزینه ها،
تغذیه کودکان و همچنین عملکرد مربیان مورد بحث
و گفتگو قرار گرفت و همچنین دستور مقتضی در
چارچوب قوانین و مقررات برای رفع نواقص صادر
گردید.

در اولین روز از دهه فجر ،دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه
و هیأت همراه ،روز سه شنبه  12بهمن ماه  ،95از مهد
کودک “آشیانه دانشگاه” بازدید نمودند .دکتر طاهر؛
رئیس دانشگاه تاکید کرد :الزم است مهارت های
زندگی ،خودیاری ،مفاهیم دینی ،مفاهیم ریاضی ،قصه
گویی و شعر و سرود طبق واحد کاری که از سوی
بهزیستی استان کرمان ارائه مي شود به فرزندان
آموزش داده شود.
شایسته ذکر است ،مهد کودک آشیانه دانشگاه در
محیطی با صفا و صمیمی عهده دار رسیدگی به تعداد
 60نفر از کودکان و دارای تعدادی مربی ،کمک مربی
و خدمه در این واحد دانشگاهی است.
گفتنی است :دکتر طاهر ،رئیس دانشگاه با حضور
درمهد کودک و جمع فرزندان خردسال کارکنان  ،تک
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جلسه بسیج کارکنان
جلسه ماهیانه بسیج کارکنان دانشگاه17 ،بهمن ماه ،95
در تاالر اندیشه با سخنرانی حاج آقا عسکری؛ معاون
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و
با محوریت دهه مبارک فجر ،در تاالر اندیشه دانشگاه،
برگزار شد.
در این جلسه پس از قرائت آیاتی چند از قرآن کریم
و پخش نماهنگی درباره دهه فجر ،آقای سلیمی پور،
مسئول بسیج کارکنان دانشگاه ،جمالتی از وصیت نامه
امام خمینی(ره) را قرائت کرد و دهه فجر را به حضار
تبریک گفت.
در ادامه حاج آقا عسکری ،به بررسی دستاوردهای
انقالب جمهوری اسالمی ایران ،از جمله :حوزه جهانی
انقالب ،حوزه حکومت و سیاست ،حکومت نظامی و
تاسیس قانون اساسی از دیدگاه بنیان گذار انقالب،
پرداخت.
وی اضافه کرد ،این پیروزی لطف خدا بود و خدا
به برکت خون شهدا این نعمت را به ما عطا نمود و
همچنین حاکمیت والیت فقیه را نیاز اساسی حاکمیت
دینی و اسالمی بیان کرد پس برای حفظ حاکمیت
اسالمی ما باید پاسدار این جایگاه باشیم.
وی افزود :امام(ره) به دلیل شناخت شرایط قبل و بعد
از انقالب ،دیدگاه دقیقی از دست آوردهای انقالب
داشت.
حجت االسالم والمسلمین عسکری تصریح کرد :افراط
و تفریط در قوانین مندرج در قانون اساسی را منشاء
مشکالت موجود دانست و گفت ما باید در خصوص
وحدت درونی نظام ،هوشیار عمل کنیم.
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دیدار و تجلیل از خانواده جانباز با حضور رئیس و معاونان دانشگاه
خون پاک هزاران شهید و جانبازی است که در دفاع از
ارزش های اسالمی که از اهل بیت عصمت و طهارت
(س) به ما ارث رسیده است ،جانفشانی کردند .تالش
همه ما در جهت خدمت به بازماندگان خانواده شهدا
و خدمت به جانبازان و آزادگان و ایثارگران وظیفه
اخالقی ،عرفی و دینی و البته کمترین کار ممکن است.
این خانواده ها مایه افتخار جامعه ،میراث داران انقالب
اسالمی و سرمایه های معنوی کشور به شمار می روند
و خدمت به آنها افتخاری بسیاربزرگ محسوب می
شود.
حجت االسالم والمسلمین حمزه؛ سرپرست دفتر نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ،نیز ضمن
تقدیر و تشکر از کلیه خانواده شهدا به واسطه جان
فشانیها و دالوریهایشان ،از نشست با این جانباز ابراز
خرسندی نموده و خواستار ادامه این روند شد.

روز سه شنبه  19بهمن ماه  ،95هیأت رئیسه دانشگاه،
در ایام دهه فجر ،با حضور در منزل خانواده جانباز
 70%جنگ تحمیلی ،عباس کرمی رباطی (فرزندشهید
و برادر شهید است که در آذرماه  1360به عنوان
بسیجی در عملیات آزادسازی بستان افتخار جانبازی را
کسب کرد) دیدار صمیمانه ای برگزار کردند.
در این دیدار دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه ،ضمن
گرامیداشت ایام اهلل دهه فجر ،یاد و خاطره تمام
شهدای عزیز دوران دفاع مقدس را نکوداشته ،از
دالوری ،رشادتها و صبوریهای این جانباز ارجمند
نیز ،تقدیر نمود و امنیت و آرامش امروز کشور را
مرهون شجاعتها و جانبازیهای همه مدافعان مرز و
بوم کشور دانسته و برای همه اجر و پاداش جزیل ،نزد
پروردگار مسئلت نمود.
وی تاکید کرد :امروز جامعه اسالمی و همه کسانی که
در آن با آسایش و آرامش زندگی می کنند ،مرهون

یازدهمین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه
یازدهمین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه در سال
جاری ،روز دوشنبه 25بهمن ماه  ،95با حضور حجت
االسالم والمسلمین حاج آقا حمزه؛ رییس دفتر نهاد
مقام معظم رهبری در دانشگاه؛ دکتر بصیری؛ معاون
فرهنگی و اجتماعی ،دکتر نظری؛ معاون دانشجویی،
دکتر حسین خانی؛ سرپرست روابط عمومی دانشگاه،
مدیران و مسئوالن دانشگاهی ،در سالن اجتماعات
دانشکده مدیریت و اقتصاد ،برگزار شد.
جلسه با تالوت قرآن شروع شد و پس از آن حجت
االسالم والمسلمین حمزه؛ سرپرست دفتر نهاد مقام
معظم رهبری در دانشگاه ،سخنانی را درباره ایام
فاطمیه مطرح نمود و بر اهمیت آن تاکید کرد.
پس از آن دکتر بصیری؛ معاون فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه ،ایام فاطمیه را تسلیت گفت و از اعضا خواست
تا سه نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه را جهت

عضویت در کمیته ناظر برفعالیت نشریات دانشگاهی
تعیین کنند که مجددا آقایان دکتر صرفی ،دکتر جالیی
و خانم دکتر گروسی ،انتخاب شدند.
سپس به موضوع تأسیس کانون فرهنگی “کارآفرینی و
هدایت دانش بنیان”پرداخته شد.

12

سلسله مباحث معرفت
سلسله مباحث معرفت با سخنرانی استاد اخالق و
عرفان حجت االسالم والمسلمین استاد احمد سعادتفر،
دوشنبه 25بهمن ماه ،95با حضور دکتر طاهر؛ رئیس
دانشگاه ،تعدادی از استادان ،کارکنان و دانشجویان
مشتاق مبحث معرفت ،برگزار شد.
جلسه با قرائت قرآن توسط دانشجوی قاری؛ امیری
شروع شد .حجت االسالم سعادتفر ،در این جلسه به
مناسبت ایام فاطمیه ،به تفسیر این عبارت آغازین
زیارت جامعه کبیره “ ،السالم علیکم یا اهل بیت النبوه”
پرداخت و گفت :سالک و زائر باید توجه داشته باشد
که حضرات معصومین ،یک “بیت” آفاقی دارند و یک
بیت انفسی؛ پس هنگام اذن دخول ،مهمتر از ورود
ظاهری به حرم آن بزرگواران یعنی بیت افاقی آنان،
توفیق ورود زائر به خانه انفسی آنان است که این
ورود ،باطنی و معنوی است و با طهارت و معرفت که
نتیجه آن ،محبت است ،حاصل می شود.
این استاد اخالق و عرفان ،در ادامه با توضیح روایتی
که ائمه فرمودند“ :ما حجت بر خلق و مادرمان،
فاطمه(س) حجت برماست”؛ مطالبی در فضیلت و
مقام حضرت زهرا(س) بیان کردند.
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ششمین جلسه شورای هماهنگی و گسترش فعالیتهای قرآنی استان کرمان برگزار شد
ششمین جلسه شورای هماهنگی و گسترش فعالیتهای
قرآنی استان کرمان ،روز سه شنبه 26بهمن ماه95؛ با
حضور حجت االسالم والمسلمین جعفری نماینده ولی
فقیه در استان کرمان،حجت االسالم والمسلمین حمزه؛
سرپرست دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاه ،دکتر بصیری؛ معاون فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه ،دکتر قهاری؛ عضو هیات علمی و دبیر کارگروه،
دکتر صرفی؛ رئیس پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران،
آقای قائم پناه؛ کارشناس فرهنگی و عضو کارگروه
پژوهش و آموزش عالی قرآنی استان و دیگر اعضا
کارگروه ها ،در دفتر حجت االسالم والمسلمین جعفری
نماینده ولی فقیه و امام جمعه استان کرمان ،برگزار
گردید.
در این جلسه ،دکتر بصیری؛ معاون فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه ،به تشریح فعالیتهای کارگروه پژوهش و
آموزش عالی قرآنی استان پرداخت.
وی گفت :این کارگروه از سال 93تاکنون فعال است و
یکی از منظمترین کارگروههای قرآنی بوده که توانسته
با همکاری اعضا ،طرحها و پژوهشهای عالی را در

دستور کار خود قرار دهد .دکتر بصیری افزود :برای
محقق شدن اهداف این کارگروه ،حمایتهای مادی و
معنوی شورای هماهنگی و گسترش فعالیتهای قرآنی
استان ،نیاز داریم.
حجت االسالم والمسلمین جعفری؛ نماینده امام جمعه
کرمان ،از فعالیتهای این کارگروه تشکر نمود و
بیان کرد :توسعه فعالیتهای قرآنی و به ویژه تدبّر
و آموزش از ضرورتهای امروز جامعه در عرصه
فعالیتهای قرآنی محسوب میشود.
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