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پیام نوروزی دکتر طاهر ،رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان
به نام خداوند جان و خرد
نفس باد صبا ُمشکفشان خواهدشد
عالم پیر دگرباره جوان خواهدشد
ِ
ِ
نوای زندگی و آفرینندگی را به
موسیقی رویش و
بهار ،هنگامۀ «مشکفشانی نفسهای باد صباست» .صدای تکامل،
یاد میآورد و انسان کمالجو ،خداوند را فریاد میزند که:
القلوب و األبصار
ب
یا ُمق ّل َ
ُ
یا ُمدب ِّ َر ال ّ ِ
یل و ال ّنهار
الحولِو األحوال
حول َ
یا ُم ِّ
ِ
أحسن الحال
َح ِّول حالِنا إلی
این خواهندگی و طلب در برابر معبود نیز از زیباییهای بهار و نوروز است .جشنی که ریشه در اساطیر ،تاریخ و
فرهنگ ما دارد و نماد و نمود فرهنگ و مدن ّیت قومی و م ّلی ماست.
سال  ،1395استان کرمان در نوآوری ،ف ّناوری و پژوهش ،در دو حوزۀ سیاستگذاری و اجرا ،از پویایی قابل اعتنایی
برخوردار بود .جایگاه استان کرمان در ایران ،مؤیّد این مهم است و ما دستاوردهای خوبی را در حوزۀ کیفیسازی
آموزش عالی در استان ،شاهد بودیم .باشد که به برکت نام حضرت فاطمۀ زهرا(س ) و آموختن درس کمالگرایی
تداوم تالش و بهرهگیری از تف ّکر ّ
خلق،
در مکتب الهی ،که میراث بهار است ،بتوانیم در سال  ،1396در کنار یکدیگر ،با
ِ
در مسیر خدمت به مردم و توسعۀ علمی ایران و استان ،گامهای مؤثّرتری برداریم.
صدیقه(س) و سال نوِ خورشیدی را به عموم مردم عزیز ایران ،بهویژه جامعۀ
اینجانب ،والدت حضرت فاطمۀ ّ
معزز و شریف استان کرمان تبریک عرض میکنم و برای همگان شادی ،سالمتی،
خاصه دانشگاهیان
ّ
دانشگاهی و ّ
بهروزی و پیروزی آرزو دارم.
محمدعلی طاهر
ّ
رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان و
نمایندۀ وزیر علوم ،تحقیقات و ف ّناوری در استان کرمان
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بازدید رئیس و مسئوالن دانشگاه از پروژه های عمرانی در دست اجراء
طی بازدیدی با حضور دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه و
مسئوالن ذیربط از پروژه های عمرانی ،نحوه اجرا،
موانع و مشکالت احتمالی اجرای پروژه ها بررسی
گردید.
دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه ،ضمن تقدیر و تشکر از
عوامل اجرایی پروژهها اعم از پیمانکار ،مهندسان
مشاور پیرراز و مدیران دانشگاه ،خواستار اجرای
پروژهها طی یک برنامه زمان بندی مدون و مطلوب
شده و ضمن تأکید بر رعایت این برنامه زمانبندی
و رفع موانع اجرایی ،خواستار افزایش سرعت اجرایی،
ضمن رعایت کیفیت پروژهها گردید تا با افتتاح هرچه
سریعتر آنها امکان استفاده دانشگاهیان از خدمات انجام
گرفته فراهم گردد.

سپس مدیر دفتر فنی دانشگاه؛ مهندس نجات غفار در
محل هر پروژه از نحوه اجرا ،میزان اعتبارات پروژهها
و تأمین اعتبارات و سایر جزئیات اجرایی گزارشی را
ارائه نمود.
تعداد پروژه های عمرانی فعال دانشگاه در حال حاضر
دو مورد بوده که عبارتند از:
پروژه کارهای باقیمانده طرح توسعه دانشکدهکشاورزی ،بامتراژ 4034متر مربع زیربنا ،در  3طبقه
که در مراحل نهایی بوده و به زودی به بهرهبرداری
خواهد رسید.
پروژه طرح توسعه دانشکده هنرومعماری ،با متراژ 5284مترمربع زیربنا ،شامل 2بلوک  2و  3طبقه ،که
علیرغم کمبود اعتبار و عدم تخصیص اعتبار کافی،
کماکان با روند اجرایی مناسبی در حال پیشرفت است.
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دیدار نوروزی اعضاء هیات علمی و کارکنان با هیات رئیسۀ دانشگاه
در ابتدا دکتر طاهر ،همراه با اعضای هیأت رئیسه و
دانشگاهیان ،به شهدای انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی
ادای احترام کردند و سپس در فضایی صمیمانه به
دیدار با کارکنان ،مدیران دانشگاه و اعضای هیات علمی
پرداخت.

به مناسبت فرا رسیدن نوروز  ، 96دکتر طاهر؛ رئیس
دانشگاه شهیدباهنر ،روزشنبه 19فروردین ماه ،96از
ساعت  9تا  11در حسینیه شهدای گمنام ،ضمن قرائت
فاتحه بر مزار شهدای گمنام ،با اعضای هیأت علمی،
کارکنان و دانشجویان دیدار کرد و سال نوِ خورشیدی
را تبریک گفت.
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یاد و خاطره پدر معنوی دانشگاه و دانشگاهیان در کرمان
به نام خداوند دانای فرد
که از خاک ،آدم پدیدار کرد
ون»
«لَن تَنَالُوا ال ْ ِب َّر َح َّتى تُن ِفقُوا ِم َّما تُ ِح ُّب َ
ای درخت پرثمر یادت به خیر...
هجدهم فروردین ماه ،سالروز عروج بزرگمردی است که خاطرۀ درخشان او در ذهن و ضمیر تاریخ
کرمان زمین برای همیشه جاودان است.
روانشاد مهندس علیرضا افضلی پور بنیانگذار دانشگاه در کرمان که با همتی بلند و سخاوتی وصف
ناشدنی ،بنای ماندگا ِر اندیشه ،علم ،ایمان و فرهنگ را برای نسلها به یادگار گذاشت و ارمغانآور تعالی
و رهایی شد.
یاد و خاطره آن یار سفر کرده و پدر معنوی دانشگاه و دانشگاهیان در کرمان ،همواره گرامی و مانا و
در ایام میالد مسعود امام جود و سخا ،حضرت جواداالئمه(ع) روح آسمانیاش با آن امام همام محشور باد.
دکتر محمدعلی طاهر
رئیس دانشگاه شهیدباهنر کرمان و
نماینده وزیرعلوم ،تحقیقات و فناوری در استان
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مالقات نوروزی مدیران بانک تجارت استان با رئیس دانشگاه
روز یکشنبه 20فروردین ماه ،96مدیران بانک تجارت
استان با رئیس دانشگاه شهید باهنر ،مالقات کردند.
دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه در دیدار نوروزی مدیران
بانک تجارت استان با اشاره به نامگذاری سال جاری از
سوی مقام معظم رهبری با عنوان «اقتصاد مقاومتی،
تولید  -اشتغال» ابراز امیدواری کرد در سال جاری با
همکاری و مشارکت شبکه بانکی بتوانیم اهداف مدنظر
نظام را عملیاتی کنیم و با تالش هرچه بیشتر در راستای
ارائه خدمت به دانشگاهیان گام برداریم .همچنین
امیدواریم با توجه به رهنمودهای اشاره شده در
بیانات مقام معظم رهبری با تخصیص بهینه منابع نظام
بانکی بتوانیم در نیل به این اهداف توفیق حاصل کنیم.

را بسیار حساس ارزیابی کرد و گفت امیدواریم در این
سال با تمام قوا در جهت دستیابی به اهداف و برنامه
های بانک و دانشگاه تالش نماییم.
مدیریت بانک تجارت استان کرمان خاطر نشان کرد:
بانک تجارت  ،برای مشتریان ارزنده خود ،خصوصا قشر
دانشگاهی ،تسهیالت و خدمات ویژه ای نسبت به گذشته
در نظر گرفته است و با توجه به نرخ بازده پول و
ارزشسرمایه گذاری ها در پرداخت تسهیالت به اعضا
هیأت علمی و پرسنل دانشگاهی ،اقدامات جدیدی را
صورت دهد به نحوی که منافع بانک و دانشگاه تأمین
شود و در راستای اقتصاد مقاومتی این دو نهاد با کمک
یکدیگر گام بردارند.
دکتر طاهر نیز با اشاره به سفر استانی دکتر اسحاق
جهانگیری ،معاون اول رئیس جمهور به کرمان ،نشست
بررسی مسائل و مشکالت مختلف در استان کرمان،
بیان کرد :امیدداریم موانع تولید را به خوبی شناسایی
کرده و برای حل آنها راهکارهای مناسب را پیداکنیم.
رئیس دانشگاه افزود :بر اساس آمار موجود ساالنه
به جذب  10میلیارد دالرسرمایه گذاری خارجی در
کشور نیاز داریم.
وی بخش خصوصی ،سیستم بانکی وسرمایه گذاری
خارجی را از راه های جذب سرمایه گذاری برای کشور
برشمرد و گفت :بهتر است نظام بانکی در کشور از
سرمایه گذاری حمایت کند و برای استفاده از سرمایه
گذاری خارجی باید با دنیا تعامل داشته باشیم.

در این دیدار که با حضور دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه،
دکتر ابراهیمی؛ مدیرکل حوزه ریاست و روابط
عمومی دانشگاه ،آقای مغویی نژاد؛ مدیریت بانک
تجارت استان کرمان؛ مهندس جعفری؛ رئیس شعبه
بانک تجارت شعبه دانشگاه ،آقای مظفری؛ رئیس
روابط عمومی و بازاریابی بانک تجارت استان برگزار
شد؛ مدیریت بانک تجارت استان ،ضمن عرض تبریک
به مناسبت فرارسیدن سال نو از حضور در دانشگاه
ابراز خرسندی کرد.
مغویی نژاد ،با اشاره به تالش های صورت گرفته
جهت ارتقاء بانک در سال  96افزود :در سال گذشته
با تالش همکاران منابع سپردهای بانک رشد داشته که
جای تقدیر از همکاران سراسر کشور را دارد و سال 96
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اولین جلسه سلسله مباحث معرفت در سال 96

از من چيزي بخواهد به او عطا خواهم كرد ،هركس
از من هدايت بخواهد اورا هادي خواهم بود .اين ماه
را وسيله اي بين خود وبندگانم قرار دادم تا هر كس
متمسك به آن شود به من مي رسد” ماه رجب را ماه
وصول و قرب الی اهلل دانست و همگان را به گرفتن
روزه در روز های سیزدهم ،چهاردهم و پانزدهم این
ماه دعوت کرد.
وی با بیان برکات ذکرهای این ماه ،به قرائت دو ذکر
در ایام ماه رجب توصیه کرد ،یکی ذکر توحید که
قرائت آن حداقل 300مرتبه در روز و دیگری سوره
توحید حداقل 100مرتبه در روز توصیه شده است.
در ادامه ،ضمن تبریک والدت حضرت علی(ع) با بیان
تفاوت میان جانشین و جایگزین ،تصریح کرد امام علی(ع)
خلیفه خدا در زمین است و انشااهلل که همه انسان ها
تالش کنند تا جانشین حضرت حق باشند نه جایگزین او،
زیراکه جانشین به معنای انجام دادن کارهایی است که
خدا سفارش کرده اما جایگزین مستقل عمل میکند ،اگر
انسان کاری را انجام دهد که مورد رضایت خداوند
متعال باشد جانشین اوست و به کماالت انسانی رسیده
است در حالیکه؛ اگر کسی در حال جایگزینی از دنیا
برود ،مشرک از دنیا رفته است.
حجت االسالم والمسلمین سعادتفر در تکمیل صحبت
های خود به برگزاری اعتکاف در این روزهای عزیز
اشاره کرد و گفت حتی اگر سعادت حضور در مسجد
را نداشتیم سعی کنیم در این سه روز به معنای اعتکاف
نزدیک شویم.

روز دوشنبه  19فروردین ماه  ،96اولین جلسه سلسه
مباحث معرفت در سال نو خورشیدی ،با سخنرانی
حجت االسالم والمسلمین سعادتفر؛ استاد اخالق حوزه
های علمیه کرمان ،در محل تاالر وحدت دانشگاه با
حضور دکتر طاهر ،رئیس دانشگاه و جمعی از استادان،
کارکنان و دانشجویان برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمین سعادتفر با اشاره به حدیث
شریف از رسول گرامی اسالم حضرت محمد(ص)
سخنان خود را آغاز کرد“ :ا ِ َّن ّ
الس ِ
ماء
ب ِفي َّ
الل ن ََص َ
الداعيَ ،ف ِاذا دخ َ
هر َر ِ
جب يُنادي
السابِ َعه َم َلك ًا يقال لَهُ ّ
َل َش ُ
ّ
ُ
َ
َ
ّ
الصباح طوبي ّ
للذاكرين،
الي
منه
يلة
ل
ل
ك
ك
ل
الم
ذلك
َ َّ
َ
ّ
َ
ّ
جالسني
ن
م
ليس
ج
َا
ن
ا
تعالي
الل
يقول
و
ائعين،
للط
طوبي
َ ُ َ
َ
اس َت ْغف ََرنيّ ،
هر
َو ُم ُ
الش ُ
طيع َمن اَطا َعني َوغا ِف ُر َم ِن ْ
ُ
حمة َر ْح َمتيَ ،ف َمن َدعاني في
َشهري َوال ْ ُ
عبد ع ْبدي َو َّ
الر َ
َ
الشهر ا َ ِج ْبتُهُ َو َمن َسأ لَني ا َ َ
هَ ذا َ َّ
اس َت ْهداني
عطيتُهُ َو َمن ْ
هر َح ْب ً
ت هَ َذ َّ
ين ِعبادي َف َم ِن
هَ َديتُهُ َوج َع ْل ُ
االش َ
ال بَيني َو بَ َ
ا ْع َت َص َم بِ ِه َو َص َل ِإل َ َّي .پيامبر اكرم (صلي اهلل عليه و آله)
فرمود:همانا خدا فرشته اي را به نام داعي در آسمان
مأمور نمود تا هر گاه هالل ماه رجب رؤيت شد از
سرشب تا به صبح ندا مي دهد كه :خوشا به حال ذاكرين
و خوشا به حال فرمانبرداران و اطاعت كنندگان ،واعالم
مي كند كه خداي كريم مي فرمايد:من همنشينم با
كسي كه همنشيني مرا بپذيرد ،ومطيع كسي كـه مرا
اطاعت كند،و مي بخشم كسي را كه از من طلب
مغفرت كند ،ماه رجب ماه من وعبادت كننده بنده ي
من ورحمت واقعي رحمت من است .هر كس در اين
ماه مرا بخواند دعوت او را اجابت مي كنم،هر كس

7

مراسم معنوی اعتکاف دانشگاهیان دانشگاه شهید باهنر
شنبه 13رجب (1438ه.ق) ،مصادف با23فروردین
(96ش) ،آغاز شد.
در این مراسم دانشجویان ضمن خلوت با خدای متعال
از برنامه های فرهنگی و معرفتی پیش بینی شده نیز
استفاده کردند.

مراسم معنوی اعتکاف دانشگاهیان دانشگاه شهید باهنر،
با حضور حدود300نفر از خواهران دانشجو ،استاد و
کارمند و  75نفر از برادران نیز در ایام البیض ماه
رجب در مساجد باقرالعلوم(ع) دانشگاه شهیدباهنر و
مسجد امیرالمومنین(ع) کرمان ،از سحرگاه روز سه

جلسه هیأت رئیسه دانشگاه
دانشگاه در شناساندن چهره های مختلف و ایجاد فضای
مناسب و به دور از سلیقههای شخصی یا گروهی شد.
استفاده از تریبون دانشگاه برای ترغیب مردم جهت
شرکت در انتخابات باید مطابق ضوابط قانونی انجام
پذیرد

جلسه هیأت رئیسه ،روز یکشنبه 27فروردین ماه 96در
دفتر رئیس دانشگاه تشکیل گردید.
دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه ،با اشاره به نزدیک بودن
زمان انتخابات و فعال شدن کلیه نهادهای کشور برای
برگزاری هرچه بهتر انتخابات ،خواستار ایفاد نقش

جلسه برنامه ریزی هفته خوابگاهها
در این جلسه اعضاء برنامههای پیشنهادی خود را ارائه
کردند و تصمیمهای نهایی اتّخاذ شد .بر اساس موارد
مصوب ،در هفته خوابگاهها برنامه هایی متنوع ،نو و
باطراوت برای دانشجویان عزیز در فضای خوابگاههای
دانشگاه پیش بینی شده است.

 29فروردین ماه  ،96دومین جلسه برنامه ریزی
برای هفته خوابگاه ها در دفتر دکتر نظری؛ معاون
دانشجوئی ،با حضور مدیران بخشهای مختلف
دانشگاه برگزار شد.
گفتنی است هفته خوابگاهها از تاریخ  9الی  15اردیبهشت
ماه امسال تعیین شده است.
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جشن میالد همای رحمت
و هنری به همت حوزه معاونت فرهنگی -اجتماعی
دانشگاه بر پا شد که شامل بخش های متنوعی مانند
مرشد خوانی ،شعرخوانی ،موسیقی ،مسابقه و ...بود

 27فروردین ماه  96جشن با شکوهی به مناسبت
سالروز والدت حضرت علی (ع) مصادف با  13رجب
و روز پدر با حضور جمع کثیری از دانشجویان در
تاالر وحدت دانشگاه برگزار شد .این برنامه فرهنگی
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