بخ
هن دی ،روز شش فریب خوردگان و روز غضب رب فتنهگران توسط
امت بود .هن دی ،آموخت هک نیازی نیست همیشه ول ّی رد نیب باشد،
بلکه کافی است ول ّی رد دل باشد.

بیانیه دانشگاه پیام نور به مناسبت  9دی
فرارسیدن سالروز حماسه بزرگ 9دی  ،تداعی گر حضور
پرشور  ،نماد همیشه در صحنه بودن ملت ایران و نمایش
اقتدار  ،همدلی و همزبانی و والیتمداری مردم است.
آری  9دی ،تجلی اتحاد ملت بزرگ ایران در مقاطع حساس
است و مردم بزرگ ایران نشان دادن هر جا الزم باشد با
همبستگی و اتحاد در صحنه حاضر خواهند بود و از ارزش
های انقالب اسالمی و آرمانهای امام راحل(ره) دفاع خواهند
نمود.
پیام  9دی پیام وحدت بود و ثابت شد که مردم تحت فرامین
مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) همدلی و اتحاد را در
دستور کار دارند.
امروز که دنیا به اقتدار ایران اقرار کرده بیش از هر روز
دیگری به اتحاد و همبستگی نیاز داریم و همه مسیولین
و مردم باید با شعار اتحاد ملی  ،همدلی و همزبانی زمینه هر
گونه تفرقه و تشتت را از بین ببرند تا جهانیان بدانند دولت و
ملت ایران در دفاع از حقوق حقه خود در جهت مصالح ملی
از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد .
پیام سرپرست محترم دانشگاه
پیام نور استان به مناسبت
بزرگداشت حماسه  9دی
گرامیداشت  9دی ماه  ،گرامیداشت ارزش ها و بزرگی هاست.
ارزش ها و بزرگی هایی که به انسانیت انسان معنا می بخشد.
ملتی که قدرشناس جانفشانی ها و فداکاری های نسل های پیشین
انقالبی خود باشد ،ملتی که پاسدار خون های پاک شهیدانی که در
راه حفظ عزت و اقتدار و یکپارچگی میهن ،بر زمین ریخته شده اند،
باشد ،ملتی که قدر از خودگذشتگی پدران و مادران خود را ،که در
راه کسب حیثیت ،آبرو و آزادی صرف کرده اند ،باشد،
قطعا و بدون تردید بر مبنای وعده حتمی الهی  ،به وراثت زمین و
پیشوایی بندگان برگزیده خدا می رسد.
ملت ایران در این روز تاریخی ،به میدان آمدند تا مانع هدر رفتن
دستاوردهایی شود که دها سال برای رسیدن به آن ها  ،رنج و سختی
کشیده ،زندان رفته و در دفاعی مقدس  ،جانانه بهترین جوانان خود
را تقدیم کرده و همه ی هستی خویش را در طبق اخالص نهاده
بوده است.
یاد رشادت ها  ،بیداری ها و بصیرت بی نظیر مردم ایران گرامی باد.

سرکار خانم دکتر فاطمه صابر ماهانی

عضو محترم هیئت علمی گروه شیمی تجزیه دانشگاه پیام نور استان کرمان
با کمال مسرت،ارتقای علمی شما را به مرتبه دانشیاری تبریک عرض نموده
و سالمت و تداوم موفقیت های علمی شما را در کسب درجات علمی باالتر
از خداوند متعال خواستاریم.

جناب آقای دکتر محمد زکریانژاد

معاونت محترم آموزشی دانشگاه پیام نور سیرجان
با کمال مسرت،ارتقای علمی شما را به مرتبه دانشیاری تبریک عرض
نموده و سالمت و تداوم موفقیت های علمی شما را در کسب درجات
علمی باالتر از خداوند متعال خواستاریم.
بازدید دکتر اکبری از دانشگاه پیام نور مرکز
بم و آغاز احداث مجموعه نخلستان و باغ
مرکبات به منظور ایجاد فضای سبز در
راستای اقتصاد مقاومتی2-

دیدار مدیران دانشگاه پیام نور استان کرمان
با خانواده محترم دانشجوی شهید
محمدکاظم کیانی به مناسبت گرامیداشت
سالروز شهدای دانشجو3-

حضور دکتر رستمی ابوسعیدی و مدیران
دانشگاه پیام نور استان کرمان در مراسم
ترحیم و بزرگداشت آیت اهلل هاشمی
رفسنجانی (به روایت تصویر)4-

حضور خانم دکتر معین الدینی در نشست
روسای دانشگاه های استان کرمان به مناسبت
گرامیداشت حماسه  9دی در دانشگاه شهید
باهنر2-

حضور سرپرست دانشگاه پیام نور استان کرمان در
اولین همایش حقوق شهروندی در استان

معاون حقوقی رئیس جمهور در کرمان :منشور
حقوق شهروندی عصاره قانون اساسی و جز
افتخارات ارزشمند انقالب است
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،حجت
السالم انصاری در همایش حقوق شهروندی
اظهار داشت :مبانی دینی حقوق شهروندی
برای همگان روشن است که تاکید بسیار شده
است ،ما مفتخر هستیم که کتاب آسمانی ما
کامل ترین منشور اخالقی برای سعادت انسان
هاست.
وی افزود :از دیدگاه قرآن و مفسران آن اسم
اعظم خدا  ،انسان کامل است و هدف قرآن نیز
رسیدن به این مرحله می باشد و می توانند به
قله خود را نزدیک کنند.
معاون حقوقی رییس جمهور ادامه داد :منشور
حقوق شهروندی که در  29آذر رو نمایی شد
در حقیقت تجمیع معارف قرآنی و معارف

فقهه اسالمی و عصاره قانون اساسی و
افتخارات ارزشمند انتقالب اسالمی است.
وی با بیان اینکه اساس این منشور اصول قانون
اساسی به ویژه فصل سوم قانون اساسی است
اظهار کرد منشور حقوق شهروندی از نظر
مبانی عقلی  ،دینی و جنبه های مختلف محکم
است.
حجت االسالم انصاری تصریح کرد :ما امیدوار
هستیم با سرعت بخشیدن به مفاد این منشور
چهره ای درخشان تر از انقالب اسالمی و
فضایی آرام تر را شاهد باشیم.
علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان نیز در این
مراسم همایش گفت :استان کرمان مفتخر
است که اولین استانی است که بعد از تصویب
حقوق شهروندی پیشگام شد و همایش را
برگزار کرد.
وی ادامه داد :در بسیاری از کشور ها همه ی
مردم برای دانستن حقوق شهروندانی آموزش
می بینند ،تربیت شهروندی مقدمه حقوق
شهروندی است.

حضور خانم دکتر معین الدینی در نشست روسای دانشگاه
های استان کرمان به مناسبت گرامیداشت حماسه  9دی در
دانشگاه شهید باهنر
به گزارش روابط عمومی ؛آیت اهلل صباحی ،مسئول نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در استان در جمع روسا و مدیران
دانشگاه های استان،ضمن معرفی  9دی به عنوان روز بصیرت
گفت این نشست طبق فرمایش مقام معظم رهبری " 9دی 88
حادثه کوچکی نیست بلکه آن حرکت عظیم و ماندگار
مردمی شبیه حرکت ملت بزرگ در روزهای اول انقالب
است و باید تالش شود در سالگرد این حماسه حرف اصلی
ملت ایران یعنی حرکت در سایه دین و تحقق وعده های الهی
تبیین شود " برگزار شده است .
حجت االسالم و المسلمین سید قریشی ،معاون فرهنگی و
سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها نیز در
این نشست گفت اتفاقاتی که انقالب اسالمی بعد از احیای
دوباره تمدن اسالمی و مسائل دینی به همراه داشت ،گسترش
علم ،دانایی و حکمت است .
ایشان همچنین اظهار داشت که اصل نظام براساس دانش
محوری بوده و قضیه علم محوری و دانش بنیانی اساس همه
ی کارهای ما قرار گرفته است و مبانی توافق شده در این
زمینه حرکت کنیم و مسئوالن باید با تدبیر امور به یک
اعتدالی برسند که منجر به حاکمیت عقالنیت شود.

استاندار گفت :از هر تفکر و از هر سلیقه ای
در کرمان سخن گفتند بدون هیچ چالش
سیاسی و بحمداهلل کرمان از وحدت باالیی
برخوردار است که این ثمره نجابت کرمانی ها
و همدلی ائمه جمعه است.
رزم حسینی بیان داشت:اهل تسنن با حفظ
حقوق شان در امنیت کامل زندگی می کنند،
وحدت اهل تسنن و شیعه در کرمان بسیار زیاد
است.
الزم بذکر است سرپرست ،مشاور حقوقی و
مدیر روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان در
این مراسم حضور بهم رساندند.

بازدید دکتر اکبری از دانشگاه پیام نور مرکز بم و آغاز احداث مجموعه نخلستان و
باغ مرکبات به منظور ایجاد فضای سبز در راستای اقتصاد مقاومتی
به گزارش روابط عمومی دانشگاه دکتر اکبری  ،قائم مقام ریاست عالیه دانشگاه طی
بازدید از مرکز بم  ،آغاز احداث مجموعه نخلستان و باغ مرکبات به منظور ایجاد فضای
سبز در راستای اقتصاد مقاومتی را کلید زد.
این پروژه برای نخستین بار در دانشگاه پیام نور مرکز بم اجرا شده که می تواند الگویی
برای سایر استان ها متناسب با شرایط آب و هوایی هر منطقه باشد  ،دکتر اکبری ضمن
بیان این مطلب افزود ،امیدوارم که با اجرای این طرح و سایر طرح های در دست تکمیل و
زیباسازی مرکز فوق  ،دانشگاه پیام نور به برجسته ترین مرکز دانشگاهی شهرستان بم مبدل
گردد.
قائم مقام دانشگاه در این سفر  ،ضمن اعالم رضایت از پیشرفت پروژه های در حال انجام ،
قول مساعد و حمایت همه جانبه خود را در جهت اجرا و تکمیل پروژه های سطح استان
اعالم نمود.
الزم بذکر است  ،قرارداد ایجاد و نگهداری این پروژه با شرکت کشاورزی بم عقد
گردید که طی مفاد این قرارداد  ،شرکت مذکور متهد شد ضمن دریافت حداقل سود ،
حداقل  10ساعت مشاوره رایگان در هفته برای این منظور اختصاص دهد.
آقای دکتر ضیاء  ،خیر شهرستان بم نیز در این دیدار  ،کلیه اصله درخت های خرما از
مرغوب ترین نوع را جهت ایجاد نخلستان به دانشگاه پیام نور مرکز بم اهداء نمود.

قائم مقام رئیس دانشگاه پیام نور در بازدید از پیام نور مرکز کرمان گفت:در دهه
فجر امسال 100طرح عمرانی در دانشگاههای پیام نور به بهره برداری می رسد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نورمرکز کرمان ،دکتر اکبری در بازدید از
طرح های عمرانی در حال ساخت مرکز کرمان اظهار داشت :دانشگاه پیام نور
بزرگترین دانشگاه دولتی کشور است که که نقش کلیدی در جامعه دارد.
وی با اشاره به اینکه ،جایگاه دانشگاه پیام نور باید در زمینه های مختلف رشد
نماید  ،افزود :همه باید دست به دست هم دهند و با تالش فراوان در راستای
اهداف عالی دانشگاه گام بردارند.
قائم مقام رئیس دانشگاه پیام نورگفت :اولویت ها در دانشگاه باید بر اساس کیفیت
آموزشی ،پژوهشی قرار گیرد  ،زیرا دانشگاه الگوی جامعه در هر زمینه ای است.
دکتر اکبری در بازدید از ساخت و ساز محوطه دانشگاه پیام نور مرکز کرمان
گفت :دانشجو فضای شاد می خواهد واین در جذب دانشجو تاثیر گذار است.
قائم مقام رئیس دانشگاه پیام نور در بازدید از مسجد در حال اتمام دانشگاه پیام نور
مرکز کرمان گفت :مسجد باید زیبا ترین جای دانشگاه باشد واز مصالح خوب
استفاده شود.
دکتر اکبری با اشاره به افتتاح طرح ها وپروژه های عمرانی در دانشگاه پیام نور
گفت :در دهه فجر امسال 100طرح عمرانی در دانشگاههای پیام نور به بهره
برداری می رسد.
قائم مقام رئیس دانشگاه پیام نور از کارگاهها و امتحانات دانشگاه پیام نور مرکز
کرمان نیز بازدید و جهت تامین اعتبارات الزم برای تکمیل پروژه های عمرانی
مرکز کرمان نیز قول مساعد دادند.
همچنین در این بازدید خانم دکتر فاطمه معین الدینی رئیس دانشگاه پیام نور استان
کرمان گفت:با حمایت های دکتر رستمی رئیس ودکتر اکبری قائم مقام پیام نور
در مرکز کرمان کارهای خوبی انجام شده است وفعالیت های عمرانی در حال
پیشرفت است.
وی افزود :کار گاههای رشته های فنی ومهندسی نیز تکمیل شده اند که پیگیر راه
اندازی رشته هایی که قبال بوده وخذف شده اند ،هستیم .رئیس دانشگاه پیام نور
استان کرمان با اشاره به طرح های عمرانی در حال اتمام در مر کز کرمان گفت:

دیدار مدیران دانشگاه پیام نور استان
کرمان با خانواده محترم دانشجوی
شهید محمدکاظم کیانی به مناسبت
گرامیداشت سالروز شهدای دانشجو
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور ؛ خانم دکتر معین الدینی در مراسم دیدار با خانواره
شهید دانشجو محمدکاظم کیانی ضمن اشاره به فرمایش رسول اکرم (ص) " برخی بندگان
خدا زیر قبهء الهی اند و هیچ کس آن ها را نمی شناسد گفت ،بی تردید قدرشناسی و تجلیل
مقام شامخ شهدای گرانقدر فراتر از توان همه ماست و هیچ کس نمی تواند این عزیزان را
آنگونه که هستند بشناسد  ،به جز پروردگارشان.
وی ادامه داد خداوند کریم شهداء را در زمره کسانی که منتظر موت هستند نام نمی برد بلکه
طبق آیه شریفه  169سوره مبارکه آل عمران ،آنها زنده و نزد پروردگارشان روزی می خورند.
سرپرست دانشگاه پیام نور جایگاه شهداء را اعلی علیین بهشت خواند و خطاب به والدین شهید
افزود خوشا به سعادت شما که فرزندتان در واالترین مقام هستی  ،در نزد پروردگارش زنده
است.
خانم دکتر معین الدینی ضمن تشکر از مهمان نوازی خانواده کیانی گفت قدر شهدا را دانستن
یک سعادت است و ما امیدواریم که الیق داشتن این سعادت  ،هر چند اندک باشیم .
گفتنی است شهید محمد کاظم کیانی متولد آذر ،1342جوانی مذهبی و فعال بود که با آغاز
جنگ تحمیلی در جبهه حق علیه باطل حضور یافت .وی در سال 1362براثر اصابت ترکش
خمپاره از ناحیه سینه وقلب مجروح شد و پس از معالجه رهسپار جبهه ها شد و در سال 1364
برای دومین بار براثر بمباران هوایی از ناحیه پهلو مجروح گردید  .بر اثر جراحات وارده قادر به
اعزام مجدد به جبهه نبود بنابراین در جبهه ی دیگری که همان ادامه تحصیل در گروه فنی
مهندسی دانشگاه فردوسی شهر مقدس مشهد بود فعالیت خود را ادامه داد .بعد از اطالع یافتن
از شروع عملیات والفجر  8با شور واشتیاق زیاد به سوی جبهه های حق علیه باطل شتافت و در
 25اسفند  1364در اثر بمباران شیمیایی مجروح و  26اسفند  64به مقام واالی شهادت دست
یافت .
در حال حاضر پدر شهید کیانی با جمع آوری آثار و خاطرات شهید کیانی و شهدای دیگر ،
بخشی از منزل خود را به حسینیه شهید کیانی و محل نمایش این آثار و برگزاری مراسم های
مذهبی اختصاص داده است که اندکی تامل و تفکر در آنجا خالی از لطف نیست.

گفت :مسجد دانشگاه پیام نور مرکز کرمان در دهه فجر امسال افتتاح می شود.
همچنین در این بازدید دکتر محمود فرهادیان رئیس پیام نور مرکز کرمان ضمن
ارائه گزارشی از آخرین روند اجرایی پروژه های عمرانی با اشاره به بکارگیری
جدیت کامل در جهت توسعه کیفی دانشگاه اظهار داشت :تعدادی از پروژه های
عمرانی در سال جاری نظیر مسجد دانشگاه ،نمای سردرب،محوطه سازی دانشگاه
و … در حال اجرا است.
وی با اشاره به طرح های عمرانی در حال ساخت مرکز کرمان گفت :این دانشگاه
به کارگاه سازندگی تبدیل شده وکارها اصولی وبر اساس کارشناسی انجام می
شوند.
رئیس دانشگاه پیام نورمرکز کرمان گفت :فراهم آوردن فضایی پر شور و نشاط
برای دانشجویان را از جمله وظایف خود و پرسنل دانشگاه دانست.
وی افزود :در راه اندازی فضای سبز هم به دلیل کمبود آب صرف جویی شده
وآبیاری فضای های سبز به صورت قطره ایی وبارانی انجام می شود وبه دلیل
نامناسب بودن آب به زودی دستگاه آب شیرین کن جهت استفاده فضای سبز
نصب می شود.
همچنین در این بازید،دکتر علیرضا محدثی معاون دانشگاه پیام نور استان ودکتر
علیر ضا نجف زاده معاون مرکزکرمان وجمعی از مدیران استان ومرکز حضور
داشتند.

دکتر اسفندمز در جمع
روسا و مسئولین دانشگاه
پیام نور استان کرمان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ؛ مدیرکل امور مالی دانشگاه با حضور در سالن
جلسات دانشگاه پیام نور استان کرمان  ،در جمع روسای مراکز و واحدها و مدیران
ستاد استان در جریان روند اجرا و انجام کلیه پروژه های عمرانی سطح استان قرار
گرفت.
در این جلسه روسای مراکز و واحدها با ارائه گزارش جامع از اقدامات انجام شده ،
پروژه های نیمه تمام و موارد نیازمند تعمیرات  ،ضمن طرح مشکالت و موانع ،
درخواست های مالی خود را مطرح نمودند.
در پایان با توجه به بررسی و تشخیص مسئولین ،بودجه مورد نیاز جهت تکمیل و
بهره برداری پروژه های عمرانی هر واحد دانشگاهی تامین و مصوب گردید.

آیین تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز بافت با حضور معاونت و
مدیران ستاد استان و مسئولین شهرستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ؛
آیین تکریم از خدمات خانم دکتر
بختیاری در زمان تصدی حکم
سرپرستی دانشگاه پیام نور مرکز بافت
با حضور آقای دکتر محدثی معاونت
استان  ،مدیران ستادی و مسئولین
شهرستان بافت انجام شد و آقای دکتر
رضایی به عنوان سرپرست جدید این
مرکز منصوب گردید.

پیام دکتر رستمی ابوسعیدی  ،رییس دانشگاه پیام نور در پی
ارتحال آیت اهلل هاشمی رفسنجانی
دکتر رستمی ابوسعیدی در پیامی فقدان یار دیرین امام و
رهبری را تسلیت گفت در پیام وی چنین آمده است :
فقدان جانگداز مجاهد نستوه ،یار دیرین امام و رهبری ،آیت
اهلل هاشمی رفسنجانی موجب تأثر و تأسف فراوان گردید .
بدون شک آثار و خدمات ارزشمند ایشان در دوران
مبارزات قبل از انقالب ،پیروزی انقالب ،سال های دفاع
مقدس و دوران سازندگی بر کسی پوشیده نیست  ،آیت اهلل
هاشمی رفسنجانی یکی از چهره های تاثیرگذار در روند
انقالب و دوران پس از آن تا امروز بود که با ذکاوت
سیاسی و تالش بی وقفه وی نقش بی بدیلی در تحقق اسالم
و انقالب داشت.
اینجانب به نوبه خود این ضایعه تأسف بار را محضر مقام
معظم رهبری  ،ملت شریف ایران و به ویژه خانواده محترم
ایشان تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای روح
بزرگ آن مرحوم طلب آمرزش و غفران و برای بیت مکرم
وی صبر مسئلت مینمایم.
بازدید مسئولین استانی از روند برگزاری
امتحانات پایان نیمسال

حضور دکتر رستمی ابوسعیدی و مدیران دانشگاه پیام نور استان کرمان در مراسم ترحیم و
بزرگداشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی (به روایت تصویر)

رد سوگ یار دریین امام و انقالب

حضور دااگشنهیان ایپم نور استان کرمان رد زبرگداشت حماهس نهم دی ماه

ره گاه دعا می کنی  ،امگنت این باشد هک حاجتت پشت رد آماده است .

امام صادق (ع)
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