
مشارکت حداکثری 
در انتخابات و 
 انتخاب اصلح 

 ي مهم ديني و ملي  دو وظيفه
علي اسدزاده؛ برگزاري انتـخـابـات بـا 
حضور و مشاركت آزادانه مردم، نمـاد 

سـاالري و  جمهوريت و تجـلـي مـردم
پشتوانه عظيم مردم از نظام حاكـم و 

 اجراي قوانين آن است.
مقام معظم رهبري در باب اهـمـيـت 
مشاركت در انـتـخـابـات فـرمـودنـد: 
انتخابات براي كشور و ملت فرصـتـي 
بسيار بزرگ و براي دشمنان تهـديـد 
است. معظم له افزودند كه: بـرگـزاري 
پرشور انتخابات و حضـور هـمـگـانـي 

ــدوق ــن ــاي ص ــردم در پ ــاي رأي  م ه
ي امنيت كشور خواهـد  كننده تضمين

ي  بود، زيـرا دشـمـنـان از پشـتـوانـه
مــردمــي نــظــام بــيــش از امــكــانــات 

 تسليحاتي آن هراس دارد.
همچنين در دعوت همگانـي از مـردم 
براي شركت در انتخابات فـرمـودنـد: 
ممكن است كسي از بنـده خـوشـش 
نيايد، اما اگر ايران را دوست دارد بايد 

هاي رأي بيايد. بنابـرايـن  پاي صندوق
هركسي بـه ايـران و امـنـيـت كشـور 

مند است، حل شدن مشكالت و  عالقه
گردش صحيح نـخـبـگـان را دوسـت 

 دارد، در انتخابات شركت كند.
 2ادامه در صفحه 
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 منتظر همكاري شما هستيم

مشاركت حداكـثـري در 
 انتخابات و انتخاب اصلح 

 ي مهم ديني و ملي  دو وظيفه
 1ادامه از صفحه 

بنابراين اهميت حضور و مشاركـت در 
انتخابات، اهميت دخالت در سرنوشت 
كشــور و مــلــت اســت؛ از ايــن رو 

اي ملي است و چون جمهـوري  وظيفه
ما داراي اهميت ديني اسالمـي اسـت 

اي دينـي و  (جمهوري اسالمي) وظيفه
شرعي هم هست. با توجه به ايـنـكـه 

تـريـن  انتخابات پيش رو يكي از مهـم
هاي تعيين سـرنـوشـت كشـور  عرصه

شود، رسالتي سنگين بـر  محسوب مي
دوش همگان اسـت تـا هـمـديـگـر را 
تشويق و ترغيب نمـايـنـد، تـا در روز 
انتخابات حضوري پرشور، بـاشـكـوه و 
حداكثري داشته باشند، تا در پيشگـاه 
الهي سربلند و همـچـنـان از مـنـظـر 
جهانيان ملتي سـرافـراز و بـا اقـتـدار 

 باشيم.
اما اگر در انتخابات حضور حداكـثـري 
باشد، ولي انتخاب آگاهـانـه و اصـلـح 

مـان را نـاقـص و  نداشته باشيم وظيفه
ايـم و  تكليفمان را درست انجام نـداده

كـار وارد  نمايندگاني ناكـارآمـد و كـم
شوند كه نتوانند در مقابـل  مجلس مي

دشمنان مواضع انقالبي و محكم اتخاذ 
ي ما، به ويـژه  ي همه كنند. لذا وظيفه

معتمدين، نخبگان و فرهيختگان است 
كه آگاهي و شنـاخـت مـردم را بـراي 
انتخاب نمايندگان شايستـه و اصـلـح، 

ــب ــدون جــان ــان ب هــاي  داري از جــري
جناحي افزايش دهند و زمـيـنـه الزم 
شناخت كانديداهاي اصلـح را فـراهـم 

شاءا... ضـمـن مشـاركـت  نمايند. تا ان
حداكثري با انتخـاب اصـلـح، كـلـيـد 
مجلس يازدهم را به نمايندگاني واجد 

هـاي الزم  ها و شـايسـتـگـي صالحيت
 باشند، سپرده شود.

مقام معظم رهبري در بيانات خويـش 
هاي مختلف به اين مـهـم  به مناسبت

اشاره كرده و مردم را نسبت بـه دقـت 
انـد.  در انتخابات كانديداها توجـه داده
انـد:  معظم له در اين زمينـه فـرمـوده

مردم عزيز مـا بـه خصـوص جـوانـان، 
احساساتشان را كنترل و با عقـلـشـان 
كار كنند، با دو چشم باز نگاه كننـد و 

 انتخاب نمايند. 
گونـه  البته ساليق هم زياد است، همه

سليقـه وجـود دارد، تـا بـه حـال هـم 
طور بوده است. هر كسي طبـق  همين
ي خود عمل كند، منتهي همـه  سليقه

توجه كنند كه اين انتخاباتـي كـه مـا 
بـايسـت جـواب آن را  كنـيـم، مـي مي

بدهيم، اين طور نيست كه بـگـويـيـم 
كـنـيـم، يـا  حاال ما اصالً انتخاب نمـي

فهمد؛  كنيم و كسي چه مي انتخاب مي
فـهـمـنـد كـه مـا چـه  بله، مردم نمي
ايم، اما خداي متعال كـه  انتخاب كرده
دهد. ما بايد جـواب او را  تشخيص مي

بدهيم، ما بايد محاسبه كنيم، تحقيق 
كنيم، بررسي كنـيـم و مـعـيـارهـا را 
مالحظه نماييم، تا بـتـوانـيـم پـاسـخ 

توانـد  خداوند را بدهيم. اگر انسان نمي
از اشخاصي كه مورد اعتماد هستـنـد، 

تواند در مسائل  از كساني كه انسان مي
مهم، در مسائلي كه بايد به خدا جواب 

ها اعتماد كنـد، اسـتـغـفـار  داد، به آن
 نمايد؛ اشكالي هم ندارد.

—————- 
 نوشت:  * پي

بيانات رهبر معظم انـقـالب در ديـدار 
      1378/ 11/ 29كارگزاران 

هاي انتخاب نمايندگان  ويژگي
 اصلح براي حضور در مجلس

ــده   19 ــن ــای ــم شــاخصــه ن
 اصلح از نگاه رهبرانقالب

هـاي  مقام معظم رهبري همـواره در ديـدار
هاي يك نمايـنـده اصـلـح  خود بر شاخصه

تاكيد كرده و در مجموع سخنـان خـود در 
شاخصه براي نماينـده اصـلـح   19اين باره 

هـا را  تبيين كرده اند كه در اين گزارش آن
 .كنيم با هم مرور مي

 
قوي و كارآمد براي مديريت اجـرايـي  - 1

 كشور
تـريـن  نخستين ويژگي كه يكي از اصـلـي

هاي يك نماينده مجـلـس اسـت و  ويژگي
بايد در انتخابات جزو رئوس كار قرار گيرد، 
قوي و كارآمد بودن براي مديريت اجرايـي 
كشور است. با دقت و تفكر در اين شاخص 

كنيم هرگاه فردي بـه عـنـوان  مشاهده مي
نماينده به مجلس راه يافتـه و فـاقـد ايـن 

هاي حسـاس  شاخصه بوده است، در بزنگاه
كه كشور براي ادامه راه خود به فردي نياز 
دارد كه بايد با قدرت تصميمات خاص خود 

   .را اتخاذ كند
 
 داراي تفكر معقول و شجاعت در عمل -2

اين ويژگي يكي ديگر از خصوصياتي است 
كه بايد در نمايندگان وجود داشته باشد تـا 

هـاي  با تفكرات معقول و سنجـيـده طـرح
مربوط را ارائه كرده و سپس قوانين الزم را 
به تصويب برسانند. اين ويژگي هنـگـامـي 

كند كه يكي از نماينـدگـان  اهميت پيدا مي
هـاي  مجلس گفته بود كه به دليل اشتـبـاه

نمايندگان مجلس در تصويب قوانين نيمي 
از دوران چهار سالع نمايندگي مجلـس بـه 

گذاشت. از سويـي  اصالح قوانين اشتباه مي
ديگـر بـايـد نـمـايـنـدگـان مـجـلـس در 

هاي خود شجاعت داشته باشند تـا  عملكرد
در برابر عوامل زور و زر و تزوير ايستادگـي 

 .كرده و حقوق مردم را استيفا كند
 
 خستگي ناپذير و داراي همت جهادي - 3

نماينده مجلس در مواجه با مشكالت مردم 
بايد خستگي ناپذير بوده و براي حـل ايـن 
مشكالت همت جـهـادي داشـتـه بـاشـد. 

هايي كه در مواجـه بـا مشـكـالت،  نماينده
ها را نداشته باشند نبـايـد در  همت حل آن

مجلس حضور داشته باشند، چراكه صندلي 
مند را اشغال كرده   و مكان يك فرد دغدغه

 .دهند و هزينه بيت المال را هدر مي
 
هـاي  حاضر در بين مردم و داناي نيـاز - 4

 جامعه
يك نماينده خوب و طراز انقالب اسالمـي 
از ديدگاه رهبر انـقـالب فـردي اسـت كـه 
همواره در ميان مـردم حـاضـر شـده و بـا 

ها در صدد رفـع ايـن  هاي آن شناسايي نياز
 .ها برآيد نياز
 
  بصير، هوشمند، با تدبير و با برنامه - 5

اي يك نماينده خوب و قوي اسـت  نماينده
كه امور و مشكالت مردم را با بصـيـرت و 
هوشمندي براي حل مشكالت و مسـائـل 

ها را با برنامه ريـزي  مردم تدبير كرده و آن
هاي قانونـي حـل و فصـل  مناسب و از راه

كند تا عالوه بـر خـداونـد مـردم هـم از او 
 .راضي باشند

 
اهل اجراي عدالـت و مـبـارزه بـا بـي  - 6

 عدالتي
نماينده ملت بايد همواره به عنوان نماينـده 
واقعي مردم براي اجـراي عـدالـت تـالش 

ها مبـارزه كـنـد. ايـن  كرده و با بي عدالتي
كند كه برخـي  صفت زماني اهميت پيدا مي

هاي مجلس به جاي ايجاد عدالـت  نماينده
با بي عدالتي، اهداف و مطامع سـيـاسـي و 

 .برند اقتصادي را به پيش مي
 
ها و پيشـرفـت  حركت در جهت آرمان - 7

 كشور
فردي كه به عنوان نماينده وارد خانه ملـت 

شود بايد عالوه بر تالش براي استيفاي  مي
هـا و  حقوق مردم در جهت تحـقـق آرمـان

اهداف عالي كشور تالش كند تـا كشـور را 
 .به سوي پيشرفت هدايت كند

 
 هاي شخصي و حزبي دوري از منفعت - 8

ــات و  ــخــاب ــت ــيــش از ان ــراد در دوران پ اف
هاي تبليغاتي خود ممـكـن اسـت از  فعاليت

سوي برخي افراد حـمـايـت شـونـد، ايـن 
هـا  ها از طريق مـالـي و سـايـر راه حمايت

گيرد؛ بنابرايـن چـنـيـن فـردي  صورت مي
تواند نماينده واقعي مردم باشـد، چـون  نمي

همواره به فالن حزب و يا فالن شـخـص 
ــراي جــبــران  ــايــد ب وابســتــگــي دارد و ب

هاي انتخابات در جهت تحقق اهداف  هزينه
   .او تالش كند

 
پس نماينده مردم بايد از هرگونه منفـعـت 
حزبي و يا شخصي استقالل داشته باشد تا 

بتواند بي طرفانه و مستقل بـراي سـعـادت 
 .مردم تصميم گيري كند

 
پايبند به اقتصاد مقاومتي و عدم نگـاه  - 9

 ها به بيرون مرز
اقتصاد مقاومتي يكي از نكات مهمي اسـت 

هاي اخير بـر آن  كه رهبر انقالب طي سال
تاكيد كردند. در واقع اين راهبردي بود كـه 
با دقت و تيزبيني رهبر انقالب پس از ايـن 

خواست تا با فشـار  اتخاذ شد كه آمريكا مي
ها، اقتصاد ايران را به طور  حاصل از تحريم

    .كامل فلج كرده و ايران را شكست دهد
 

اين راهبرد  بايد با توجه به اقتصاد درون زا 
و توليد داخل اجرايي و نـهـايـي شـود كـه 
برنـامـه ريـزي و طـراحـي بـراي اجـراي 
موفقيت آميز آن نيازمند همـراهـي هـمـه 

هاي كشور مانند دولـت و مـجـلـس  ارگان
است. نماينده مجلس هم بايد در جايـگـاه 
قانون گذاري با تصويب قوانين مناسـب در 

 .اين راه تالش كند
 

استفاده از شيوه تبليغاتـي صـحـيـح  - 10
هـاي  (خودداري از اسراف و پرداخت رشـوه

 تبليغاتي)
خواهد به عنوان يك نماينـده  فردي كه مي

هاي تبليغاتي  وارد مجلس شود بايد از شيوه
صحيح استفاده كرده و از اسراف خودداري 
كند.   بسياري از كارشناسان بر اين نكـتـه 

اي كه در انتخابـات  توافق دارند كه نماينده

دهـد،  هـاي بسـيـاري انـجـام مـي هزينـه
تواند وظايف نمايندگي خود را به خوبي  نمي

انجام دهد. پس نماينده اصلح بايد در انجام 
هـاي  تبليغات از اسراف و پـرداخـت رشـوه

 .تبليغاتي خودداري كند
 

 هاي انتخاباتي پرهيز از بد اخالقي - 11
هاي انتخاباتي و تبليغاتي يـكـي  بد اخالقي

ها و  ديگر از صفات مذمومي است كه نامزد
داوطلبان نمايندگي مـجـلـس بـايـد از آن 

هاي نمايندگي مجـلـس  عاري باشند. نامزد
بايد در طول مدت مجاز تبليغات از تخريب 

هـاي خـود را  رقبا پرهيز كرده و توانمنـدي
 .بيان كنند

 
هـاي  پايبنـدي بـه مـبـانـي و ارزش - 12

 اسالم، انقالب و اهداف ملت
هاي نمايندگي مجلس  بايد عالوه بر  نامزد

هاي اسالم،  توانمند بودن، به مباني و ارزش
انقالب و اهداف ملت پايـبـنـد بـاشـنـد و 

 .همواره در اين راه تالش كنند
 

صميمـي بـودن بـا مـردم و خـود را  - 13
 خدمتگذار مردم دانستن

داوطلبان نمايندگي مجلس بايد متواضـع و 
خاضع بوده و عـالوه بـر داشـتـن روحـيـه 

گذاري با مردم صميمـي بـاشـنـد و  خدمت
 .همواره خود را خادم آنان بدانند

 
استكبار ستيز، شجاع و مقاوم در برابر  - 14

   هاي دشمن فشار
نماينده ملت بايد همچون امام خميني (ره) 

اهللا  بنـيـانـگـذار انـقـالب و حضـرت آيـت
اي رهبر انقالب استكبار ستيز باشـد،  خامنه

هايي كه بنيانگذار و رهبر  يعني همان آرمان
انقالب بر آن تاكيد داشته و دارند.   داشتن 

هـاي  شجاعت و مقاوم بودن در برابر فشـار
دشمن در شرايط كشورمان و منطـقـه كـه 
دشمنان هـمـواره در پـي ضـربـه زدن بـه 

 .انقالب و ايران هستند بسيار ضرورت دارد
 

  مومن، با تقوا و متوكل به خدا - 15
يك داوطلب نمايندگي مجلس بايد مومـن، 
باتقوا و متوكل به خداونـد بـاشـد، چـراكـه 

هـاي اخـالقـي  برخورداري از چنين ويژگي
 .عامل موفقيت در همه ميدان هاست

 
 گري ساده زيست و دوري از اشرافي - 16

نماينده واقعي ملت بايد مانند پـيـشـوايـان 
دين و امام خميني و رهبر انـقـالب سـاده 
زيست باشد و از اشرافي گري دوري كنـد. 

شـود  هايي باعث مي دارابودن چنين ويژگي
تا نماينده به جاي پرداخـتـن بـه اسـراف و 

 .تبذير به فكر رتق و فتق امور مردم باشد
 

 دار، پاكدامن و به دور از فساد امانت - 17
كنند  هنگامي كه مردم به فردي اعتماد مي

دهند انتظار دارند تـا او راي  و به او راي مي
مردم را همچون امانت بداند و با پاكدامنـي 
و به دور از فساد براي حل كردن مشكالت 

 .مردم تالش كند
 

 هاي مردم ايمان به نظرات و توانايي - 18
توان نمايـنـده واقـعـي مـردم  فردي را مي

هـاي مـردم  دانست كه به نظرات و حـرف
هـا را بـا گـوش جـان  احترام گذاشته و آن
هـاي مـردم احـتـرام  بشنود و به توانـايـي

 .بگذارد
 

 صادق و رو راست  - 19
هـا  نماينده راستين مردم بايد همواره بـا آن

صادق و رو راست باشد. چراكه در صـورت 
وجود انحراف همچون عدم صـداقـت و رو 
راست نبـودن، مـردم را از راي دادن بـه او 

شود تا مردم در  كند و باعث مي مايوس مي
 .طول زمان با صندوق راي قهر كنند

هـا  نماينده راستين مردم بايد همواره بـا آن
صادق و رو راست باشد. چراكه در صـورت 
وجود انحراف همچون عدم صـداقـت و رو 
راست نبـودن، مـردم را از راي دادن بـه او 

شود تا مردم در  كند و باعث مي مايوس مي
 .طول زمان با صندوق راي قهر كنند

 
 كالم آخر

انتخاب نمايندگان اصلـح بـراي حضـور در 
هاي زيادي بـراي  تواند موفقيت مجلس مي

كشور به ارمغان بياورد و مجلس را به راس 
امور كشور بازگرداند؛ اما انتخاب نمايندگان 

هـاي مـقـام  اصلح بدون استفاده از رهنمود
معظم رهبري (مدظله العالي) ممكن نيست 

هاي ايشان هـمـيـشـه چـراغ راه  و رهنمود
 .هاي بزرگ بوده است مردم براي انتخاب

وي بـا اوج     1337فرزند محمد حسين متولـد  
گيري تظاهرات مردمي و تغيير فضاي سيـاسـي 
در فعاليتهاي سياسي و تشكيل نهادهاي اولـيـه 

سـتـاد   1359انقالب همكاري كـرد و در سـال 
واگذاري زمين در ارسنجان را تشكيل داد ايشان 

بـه   1359با آغاز جنگ تحميلي در ابتداي سال 
جبهه خرمشهر رفت و پـس از مـجـروح شـدن 
براي مدت كوتاهي از جبهه دور شد و مجدداً به 
جبهه بازگشت و داوطلبانه با سـپـاه خـرمشـهـر 

بـه   1360همكاري كـرد ايشـان در مـرداد مـاه 
همكاري با جهاد سازندگي استان فارس مشغول 
و به عنوان مسئول پشتيباني جنگ اين استان در 
جبهه فعاليت نمود و در عمليات بزرگ مانند فتح 

المبين بيت المقدس آزادسازي خرمشهر رمضان 
و والفجر مقدماتي شركت كـرد بـا بـازگشـايـي 
دانشگاه ها پس از انقالب فـرهـنـگـي در سـال 

وي به تحصيل مشغول شد ولي در مواقع   1362
لزوم در جبهه نيز حضور داشت و با شـركـت در 
عمليات خيبر و بعد از تجارب گرانبهاي را كسب 
نمود كه در مهندسي جنگ در استمـرار دفـاع از 
كشور اين تجارت را به كار گرفت آقـاي دكـتـر 
عباسي در اين ايام براي ادامه تحصيل در آزمون 
كارشناسي ارشد فيزيك شركت كرد و در بهمـن 

در رشته فيزيك هستـه اي دانشـگـاه   1363ماه 
فردوسي مشهد پذيـرفـتـه شـد ايشـان در ايـن 
دانشگاه با بهره گيري از دانش و تجربه اساتـيـد 

بر اندوخته هاي علـمـي خـود افـزود و در سـال 
با كسب تجارب اي در محاسبات نظـري   1366

شبيه سازي و اندازه گيري تابش هـاي هسـتـه 
موفق به اخذ مدرك كارشناسي ارشد فـيـزيـك 

 هسته اي شد
باتوجه به استمرار جنگ تـحـمـيـلـي و نـيـاز و 
تخصص در دفاع از كشور در همان سال به سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي پيـوسـت و بـا حضـور 
مجدد در جبهه نسبت به تجهيز مدافعان كشـور 
به ابزار الزم در جهت كاهش تلـفـات پـوشـش 

 1367نمود وي با خاتمه جنگ تحميلي در سال 
دانشگاه امام حسين عليه السالم را بـراي ادامـه 

 1370كار علمي فني مناسب دانست و در سـال 
به عنوان عضو هيئت عـلـمـي در آن دانشـگـاه 
مشغول به كار شد و در زمـان ريـاسـت مـركـز 
آموزش و تحقيقات فيزيك را بر عـهـده داشـت 
موفق به راه انـدازي دوره كـارشـنـاسـي ارشـد 
فيزيك و رشد و توسعه تحقيقات مـهـنـدسـي و 
فيزيك در آن دانشگاه شد با استمرار همـكـاري 
علمي با دانشگاه امام حسين عليـه السـالم و بـا 
شركت ها و بخش هاي ستادي بنياد مستضعفان 
نيز همكاري نمود و در طراحي و ساخت اجـزاي 
ماشين آالت ساختماني مشاركت كرد به عنـوان 
مجري پروژه طراحي و ساخت شنـاور صـيـادي 
موفق به راه اندازي اولين نمونه شناور صـيـادي 
در جنوب كشور شد با كسب تجربه هاي علمـي 

بـه تـكـمـيـل   1374فني و مديريتـي در سـال 
تحصيالت خود پرداخت و در دانشگاه صنعـتـي 
اميركبير تهران پلي تكنيك در رشته مهنـدسـي 

اي به تحـصـيـل مشـغـول شـد در دوران  هسته
تحصيل بر حسب ضرورت و نياز هاي موجود به 
كار اجرايي علمي نيز مشغول بود ايشان در سال 

در سمـت مـانـنـد مـديـر   1379تا   1373هاي 
اجرايي حوزه معاونت دانشجويـي وزارت عـلـوم 
مسئول دفتر هيئت علمي و معاونت تحصيـالت 
تكميلي دانشگاه امام حسين عليه السالم اشتغال 

موفـق بـه اخـذ مـدرك   1381داشت و در سال 
دكترا شد حاصل تحقيقات آقاي دكتر عباسي در 
دوره دكترا راه اندازي نرم افزارهاي محاسبـاتـي 

اي  هسته اي طراحي و ساخت هدف هاي هسته
براي توليد نفت تهران با استفاده از شتاب دهنده 
پروتئين طراحي و ساخت طيف نگار نوترونهـاي 

گـيـري از  سريع و فراهم سازي مقدمـات بـهـره
نوترون در تشخـيـص و درمـان بـيـمـاريـهـاي 
سرطاني و همچنين طراحي و ساخت تجهيـزات 
اندازه گيري تابش هاي هسته اي بوده است راه 

رشته كارشـنـاسـي   14رشته دكترا و   10اندازي 
ارشد در دانشگاه امام حسين در دوران مسئوليت 
ايشان به عنوان معاون تحصيالت تـكـمـيـلـي 
دانشگاه صورت گرفته است به منظور ساماندهي 

اي در بخش غيردولتي  آموزش و تحقيقات هسته
وي پيشنهاد تأسيس يك كميتـه   1376در سال 

هماهنگي بين فيزيكدانان و مهندسـيـن را داد و 
در همكاري با اين كميـتـه و اداره سـتـاد آن در 
برگزاري كارگاه هاي آموزشي در زميـنـه هـاي 

اي  مختلف نظري و تجربي علم و فناوري هسته
انجمن هستـه اي   1382همت گماشت در سال 

بـه مـدت   1385ايران را تاسيس كرد و تا سال 
سه سال دبير اين انجمـن را بـه عـهـده داشـت 

اي  گردهمايي ها و كنفرانس هاي ساالنه هستـه
در ايران با ابتكار و مشاركـت ايشـان بـا سـايـر 
همفكران وي برگزار شده است ايشان با تـوجـه 

گيري از عـلـم و فـنـاوري  به نياز كشور به بهره
اي در طراحي و راه اندازي رشتـه كـاربـرد  هسته

اي  پرتوها به عنوان گرايشي از مهندسي هسـتـه
همكاري كرد و براي راه اندازي ايـن رشـتـه در 

به دانشگاه شهيد بهشـتـي تـهـران   1385سال 
رفت و به عنوان استاد در اين رشته مشغـول بـه 
كار شد حاصـل او در ايـن دوران مشـاركـت در 

هـا  طراحي و پيـگـيـري سـاخـت آزمـايشـگـاه
هاي درس و بخش هاي سـتـادي گـروه  كالس

هـا و  كاربرد پرتـوهـا و تـجـهـيـز آزمـايشـگـاه

هاي اين گروه در دانشكـده مـهـنـدسـي  كالس
مـدت  هاي كوتاه هسته اي بوده است تهيه برنامه

و بلندمدت توسط او و همكارانـش در تـعـيـيـن 
سرفصل هاي آموزشي اي آمـوزش و تـعـيـيـن 

هاي تحقيقات دانشجويان بسيار موثر بوده  زمينه
پـايـان نـامـه ي   25است ايشان تـاكـنـون در 

كارشناسي ارشد و رساله دكترا دانشجويان خـود 
مقاله در مجـالت   20را راهنمايي كرده و با ارائه 

3علمي پژوهشي داخلي و خارجي و بـيـش از  0 
مقاله در كنفرانس هاي داخلي و بين المللـي بـه 
ثبت بخشي از پژوهش هاي علمي پرداخته است 
تالش هاي او در جهت رشد و توسعه آموزش و 
تحقيقات در كشور طراحي و ساخت تجهيزات و 

خودكفايي كشور در زمينه هاي نظري و تجربـي 
اي باعث شد كـه در  به خصوص در رشته هسته

 1747نـام او در قـطـعـنـامـه   1385اواخر سال 
شوراي امنيت سازمان ملل در فـهـرسـت افـراد 
تحريم شده قرار گيرد اين فشار او را از حـركـت 
در جهت رشد و توسعـه كشـور بـازن داشـت در 

در حالـي كـه بـراي   1389آذر سال  8صبح روز 
تدريس عـازم دانشـگـاه بـود در نـزديـك درب 
ورودي دانشگاه با چسباندن يك بمب كنتـرل از 
راه دور دشمنان اين كشور قصـد تـرور و حـذف 
فيزيكي ايشان را داشتند كـه اراده خـداونـد بـر 
هوشياري او قرار گرفتـه و بـا بـهـره گـيـري از 
تجارب در دوران دفاع مقدس موفق به نـجـات 
خود و همسرش از اين تهاجم و ترور شد كه آثار 
تركش و گلوله و موج انفـجـار را از دوران دفـاع 
مقدس براي دفاع از انقالب اسالمي و تثـبـيـت 
سرزمين داشت اين بار مجروحيت را در تثبـيـت 
علمي و فني كشور تجـربـه كـرد آقـاي دكـتـر 
عباسي با توجه به سوابق عـلـمـي و اجـرايـي و 
خدماتي كه در دانش و فناوري هسته اي داشتـه 

بـه عـنـوان   1389بهمن ماه سـال   24است در 
معاون رئيس جمهور و رئيـس سـازمـان انـرژي 

 اتمي انتخاب شد.

 ای از زندگی کوتاه از دکتر فریدون عباسی دوانی چکیده
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شهردار كازرون در حاشيه بازديـد از 
بوستان رفـيـع و پـارك مـحـلـه اي 

 شهرك فجر خبر داد؛ 

تجهيز بوستان رفيع و 
اي شهرك  پارك محله

 فجر به وسايل ورزشي

به گزارش روابط عمومي شهرداري كـازرون، 
در پي بازديد قبلي مهندس مهرورز و تاكيد بر 
سرعت در نصب دستـگـاهـهـاي ورزشـي در 
بوستان رفيع و پارك محله اي شهرك فجر و 
همچنين درخواست هاي مكرر شـهـرونـدان 
مبني بر كمبود وسـايـل ورزشـي در ايـن دو 
پارك، دستور نصب وسايل ورزشي در اين دو 
پارك از سوي مهندس مهرورز صـادر و ايـن 
موضوع در دستور كار شهرداري قرار گـرفـت 
كه هم اكنون مرحله نصب ايـن سـت هـاي 
ورزشي به پايان رسيده و شهروندان عزيز مي 

 توانند از اين وسايل ورزشي استفاده كنند. 
مهندس مهرورز در حاشيـه ايـن بـازديـد بـه 
نقش و اهميت ورزش در سـالمـت جسـم و 

روان شهروندان اشاره و عنوان كرد:  با توجـه 
به رشد شهرنشيـنـي و عـدم تـحـرك افـراد 
جامعه، ورزش، مي تواند در ارتقاي سـالمـت 

 جسم و روان  شهروندان مفيد باشد.
وي وجود فضاي ورزشي را يكي از مطالبـات 
به حـق شـهـرونـدان دانسـت و افـزود: روي 
آوردن شهروندان به ورزش، نشاط و سالمتي 
را به جامعه هديه مي دهد، چرا كه شهر سالم 

 در گرو شهروند سالم است.
 

 ويژه 
 هاي درون شهري؛ رانندگان تاكسي

كارگاه آموزشي آشنايي 
با فرهنگ ترافيك و 

 سالمت رواني 
به گزارش روابط عمومي شهـرداري كـازرون 
نخستين كارگـاه آمـوزش فـرهـنـگ سـازي 
ترافيك، سالمت روان و آشنايي با قوانـيـن و 
مقررات راهنمايي و رانندگي ويژه رانـنـدگـان 
تاكسي درون شهري با حضور، دكتر محـمـد 

مهدي بشارتي دكتراي برنامه ريزي حمـل و 
نقل  و ترافيك، مهرآوران كارشناس سالمـت 
روان شبكه بهداشت و درمـان شـهـرسـتـان 
كازرون و رانندگان تاكسي درون شهري شهر 
كازرون توسط سازمان مديريت حمل و نقل و 
ترافيك شهرداري كازرون در سالن اجتماعات 

 شهرداري برگزار گرديد.
در ابتداي اين كارگاه كارشنـاس سـالمـت و 

هـاي   روان مباحثـي را در خصـوص مـهـارت
كنترل خشم، برقراري ارتباط موثر و مـهـارت 

 خودآگاهي بيان نمود.
سپس دكتر بشـارتـي در خصـوص ايـمـنـي 
ترافيك و توجه به مـقـررات راهـنـمـايـي و 
رانندگي، نحوه صحيح توقف خودرو، توجه به 
عابرين پياده، احتـرام بـه سـايـر خـودروهـا، 
برخورد مناسب با مسافران، رعايت نرخ نامـه، 
رعايت نظافت درون و بيـرون خـودرو، عـدم 
استفاده از بوق جهت ايجاد آلودگي صوتـي و 

 نحوه لباس پوشيدن مطالبي را ارائه كرد.
الزم به ذكر است ايـن كـارگـاه در راسـتـاي 
آشنايي رانندگان با مـقـررات راهـنـمـايـي و 
رانندگي، كاهش حوادث ترافيـكـي، ارتـقـاي 
سطح آگاهي رانندگان و مهارت كنترل خشـم 

 برگزار شد.
 

ساماندهي فضاي 
 انتخاباتي در شهر

به گزارش روابط عمومي شهرداري كازرون از 
بامداد روز پنجشنبـه و بـا آغـاز تـبـلـيـغـات 
نامزدهاي انتخابات مجلس هواداران برخي از 
نامزدهاي  انتخابات مجلس با نصب پوستر و  
اقالم تبليغاتي در محل هاي غيرمجاز باعـث 

 از بين رفتن زيبايي بصري شهر شده اند.
در همين راستا پاكبانان شهرداري كـازرون از 
همان آغاز نسبت به جمع آوري پوستـر هـا و 

 اقالم تبليغاتي اقدام نمودند.
الزم به ذكر است كه تبليغات تنها در مـكـان 
هاي مشخص شده شهر مجاز است و از همه 
كانديدا و هواداران محترم آنها مي خـواهـيـم 
كه با رعايت قانون و همكاري با شـهـرداري 
كازرون از برهم زدن و مخدوش نمودن جلوه 

 هاي بصري شهر خوداري كنند.
همچنين شهرداري كازرون به منظور حـفـظ 
منظر شهري، مكانهاي را بـراي تـبـلـيـغـات 
انتخابات مجلـس در سـطـح شـهـر كـازرون 

 تعيين كرد.
شهرداري كازرون با هدف حفظ زيبايي منظر 
شهري و پيشگيري از نصب اقالم تبليغـاتـي 

نامزد هاي انتخاباتي مجلس بر روي ديوارهـا 
و مكان هاي عمومي و دولـتـي، مـبـلـمـان 
شهري، تابلوها و درختان اقدام بـه بـرپـايـي 
مكانهاي براي تبليغ انتخابات در سطح شهـر 

 كرده است.
در هميـن راسـتـا از هـواداران نـامـزد هـاي 
انتخابات مجلس درخواست مي كنيم با توجه 
به قوانين انتخابات از نصب پوسـتـر و اقـالم 
تبليغي در مكان هاي غيـر مـجـاز خـودداري 

 نمايند.
باتوجه به اينكه شهرداري از محل درآمدهاي 
عمومي كه توسط شهروندان تأمين مي شـود 
براي زيبا سازي شهر هزينه مي كنـد، هـمـه 
بايد تالش كنيم تا چهره شهـر هـمـچـنـان 
آراسته بماند و با همكاري همه شهرونـدان و 
طرفداران نامزدهاي انتخابات سيمـاي شـهـر 

 كازرون را از هر گونه آسيب محافظت كنيم.
شايان ذكر است با توجه به برگزاري جلسـات 
با نامزد هاي انتخابات مجلس، مقرر شـد كـه 

كانديداي محترم از هرگونه نصب پـوسـتـر و 
اقالم تبليغاتي در مكـان هـاي غـيـر مـجـاز 
خودداري كنند، لذا در همين راستا شهـرداري 

بهـمـن  مـكـان  24كازرون از روز پنجشنبه 
هاي را جهت تبليغات  كانديداي انتـخـابـات 
مجلس مهيا نـمـوده و هـم اكـنـون فضـاي 
مناسبي در سطح شهر كازرون براي امـكـان 

 تبليغ انتخابات 
فراهم شده و همه كانديدها مي توانند از ايـن 

 فضاها استفاده كنند.

بخشي از عملكرد 
شهرداري كازرون به 

 روايت تصوير
آغاز عمليات اجرايي ساخت كارواش 

 در ترمينال شهر سبز

آغاز عمليات اجرايي كانال سيـل بـر 
شهيد براتي با اعتباري بـالـغ بـر دو 

 ميليارد و پانصد ميليون ريال

آغاز عمليـات اجـرايـي بـازسـازي و 
 زيباسازي ميدان امين الدين

نصب سايبان ايسـتـگـاه اتـوبـوس 
 خيابان قدس جنوبي 

 اخبار شهرداري كازرون

پنج كانديداي شـوراي ائـتـالف نـيـروهـاي 
انقالب شيراز در نشست خـبـري، اهـداف و 

برنامه هاي خود را بيان كرده و بـه سـواالت 
 .خبرنگاران پاسخ دادند

پنج كانديداي شـوراي ائـتـالف نـيـروهـاي 
انقالب شيراز با شركت در نشست خبـري، از 
اهداف و برنامه هاي خود صحبت كرده و به 

 .سواالت خبرنگاران پاسخ داند
در ابتداي اين نشست، مشفقيان، دبير شوراي 
ائتالف نيروهاي انقالب فارس با بيان اينكـه 
انتخابات پيش رو يكي از حسـاس تـريـن و 
سرنوشت سازترين انتخابـات اسـت، گـفـت: 
وضعيت معيشتي جامعه به دليل انتـخـابـات 

 .قبل باعث فشار بر مردم شده است
در ادامه اين نشست، نامزدهاي انـتـخـابـات 
يازدهمين مجلس شوراي اسالمي شيراز بـه 
معرفي خود و اهـداف و بـرنـامـه هـايشـان 

 .پرداختند
ابراهيم عزيزي، كـانـديـد شـوراي ائـتـالف 
نيروهاي انقالب اسالمي شيراز، تصريح كرد: 

بـريـم كـه بـرخـي  در شرايطي به سـر مـي
هـا و  ها، برخي تنبلي مديريتي تدبيرها، بي سوء

ها موجب آزرده خاطري مردم شده  كم كاري
و برخي اظهـار كـنـنـد كـه حضـور در پـاي 

هاي راي در تغيير شرايـط تـاثـيـري  صندوق
خواهيم بگوئيم كه حضـور در  ندارد اما ما مي
هاي راي و انتخاب نـيـروهـاي  پاي صندوق

تواند مردم را از همـيـن  كارامد و اثرگذار مي
 .ها نجات دهد نگراني

ويژگي  2به گفته وي، مجلس يازدهم بايد از 
ممتاز برخوردار باشد، يك بايد انقالبي باشـد 
و در مسير انقالب اسالمي گام بـردارد و دوم 
اينكه كارآمد باشد اگر كـارآمـدي را شـاهـد 

كـنـد كـه  نباشيم اين امكان را فـراهـم مـي
هاي مـخـتـلـف مـردم هـمـچـنـان در  اليه

 .ها باقي بمانند مشكالت و نارسايي
عزيزي معتقد است كه داشتن روحيه انقالبي 
و توان انقالبي نامزدهاي انتخابات كـمـكـي 
براي رسيدن به كارآمـدي اسـت كـه مـورد 

 .انتظار رهبر انقالب و ديگر دلسوزان است
جعفر قادري در ادامه صحبت هاي عـزيـزي 
گفت: فضاي اين دوره از انتخابـات، فضـاي 

 .ها و معيارهاست روي آوردن به شاخص
به نظر نماينده سابـق شـيـراز در مـجـلـس 

ها كه  شوراي اسالمي، برخالف برخي از دوره
اي بر انتخابات سـايـه  امواج و مسائل حاشيه

هـا و  انداخته بود و انتخاباتي بـدور از مـالك
شد، اين دوره فـرصـتـي  ها انجام مي شاخص

هـا و  است كه مردم براساس معيارها، مـالك
هايي كـه مـنـجـر بـه كـارآمـدي و  شاخص

توانمندي در سطح ملي و محلي باشد حركت 
 .كنند

واژه فقر، فساد و  3وي مشكالت كشور را در 
تبعيض دسته بندي كرد و با بيان اينكه نيـاز 
داريم كه مجلس آينده در پااليش قوانيـن و 

زدايي، كار جدي داشته باشد، اظـهـار  مقررات
تـوان در  داشت: ريشه همـه مسـائـل را مـي

هـاي غـلـط و  ساختارهاي نامناسب، سياست
مديران ناشايست خالصه كـرد و مـجـلـس 
آينده وظيفه دارد كه در ايـن راسـتـا تـالش 

ها را برطرف كند و زمينـه  بكند كه اين علت
 .را براي كارآمدي نظام و انقالب فراهم كند

به گفته قادري، ما در شرايطي هستيم كه در 
هاي امنيتي، اجتـمـاعـي، سـيـاسـي و  حوزه

هـاي  فرهنگي در داخل و منطقه موفـقـيـت
زيادي داشتيم اما در حوزه اقتصادي مشكـل 
داريم و نيـاز اسـت كـه مـجـلـس مسـائـل 

 .اقتصادي را در اولويت خودش قرار دهد
عليرضا پاك فطرت از ديگر كانديداهاي اين 

ساله دوم انقالب  40ائتالف، با بيان اينكه در 
بايد وحدت را بين همه اقشار مردم بيشتر به 

ميلـيـون  82وجود آوريم، گفت: كشور ايران 
جمعيت دارد و ما به همه جـمـعـيـت ايـران 
نــيــازمــنــديــم و اگــر قــرار اســت در بــرابــر 

هاي شرق و غرب بايستـيـم بـايـد  زورگويي
 .وحدت داشته باشيم

شهردار سابق شيراز معتقدد است كـه بـراي 
ايجاد و حفظ وحدت بايد همگي زير پـرچـم 
واليت باشيم و بيانات مقام معظم رهبـري را 

 .در عمل پياده كنيم نه در شعار
حل معضالت اقتصادي و اشتغال و كـاهـش 
طبقات اجتماعي، از اهداف و بـرنـامـه هـاي 

 كلي كانديداي اين شورا
وي با بيان اينكه معتقدم كه بايستي اقتصـاد 
سياسي را به سياست اقتصادي تبديل كنيـم 

هاي رهـبـري نـيـز در  تصريح كرد: صحبت
هاي اخير به ويژه در نـامـگـذاري  طول سال

 .ها مويد توجه به امر اقتصاد است سال
پاك فطرت تأكـيـد كـرد: بـايـد بـراي حـل 
مشكالت اقتصادي ضمن ايـجـاد انـگـيـزه، 
فرهنگ كار و تالش را نيز در جامعه ترويـج 
داد و قوانيني كه ممكن است ترمـزي بـراي 

 .توليد باشد، اصالح كرد
اما منصوره طاهري تنها كانديداي زن مـورد 

گونـه  حمايت اين ائتالف اظهار داشت: همان
هاي علمـي  كه با جوانان موفق به كسب قله

در دنيا شديم يا در بعد نظامـي اسـتـفـاده از 
ظرفيت جوانان ما را مقتـدر كـرده در حـوزه 

 .سياست نيز بايد اين مدل بازتعريف شود
هـا بـايـد بـه  وي گفت: نگاه در همه عرصـه

درون باشد اما نگاه به درون به معناي قهر با 
دنيا نيست، اما دنيا نيـز در يـكـي دو كشـور 

 .شود اروپايي خالصه نمي
طاهري، اقتصاد مقاومتي يعني را تاكـيـد بـر 
توان داخلي به اضافه استفاده از ديپلماسي در 
حوزه اقتصادي دانست و افزود: تنها با ارتباط 
با يك يا دو تا كشور غربي اقتصاد شـكـوفـا 

 .شود بايد اين را در آينده مدنظر داشت نمي
در ادامه اين نشسـت، كـانـديـداهـاي مـورد 
حمايت شوراي ائتالف نيروهاي انـقـالب در 
شيراز، به سواالت خبرنگاران پـاسـخ دادنـد. 
اولين سوال، از برنامه ها و اولويت هاي ايـن 
افراد در صورت ورود بـه مـجـلـس شـوراي 
اسالمي بود كه ابراهيم عزيزي، بـيـكـاري و 

هـا  اشتغال دغدغـه امـروز مـردم و خـانـواده
گذاري در بحث  دانست و اظهار داشت: هدف

اشتغال و ايجاد قوانيني كه بتواند اين دغدغه 
تـريـن  را براي جوانـان كـم كـنـد از مـهـم

ها است، موضوع دوم اقتـصـاد اسـت  اولويت

بايد موانعي كه سبد خانوار را كوچك كرده و 
 .موجب نگراني شده برطرف شود

قــادري، رفــع مــوانــع كســب و كــار، حــذف 
زدايي در  مقررات اضافي و به تعبيري مقررات

كنار پر كردن خالهاي قانـونـي بـراي حـل 
 .مسائل ملي و محلي اقتصاد ضروري دانست

فطرت با بيان اينكه بايد از پرداختـن بـه  پاك
حواشي جلوگيري كرد، گفت: اموري مـانـنـد 

پذير و ديگر امور در اين  خانواده، اقشار آسيب
راستا بايد مورد توجه ويژه باشد و اميدواريـم 

كه نمايندگان منتخب استان نيز به اين موارد 
 .توجه كنند

طاهري با بيان اينكه مـولـفـه جـمـعـيـت و 
خانواده مهم است كه بـايـد راهـبـردي و در 
كالن كشور به آن توجه كرد، گفت: يكـي از 

هاي من اين است كه كـمـيـسـيـون  اولويت
 .خانواده را تشكيل دهيم

اما موضع نمايندگان مورد حمـايـت شـوراي 
ائتالف نيروهاي انقالب اسالمي در ارتباط با 
معاهدات خارجي تا حدودي شبـيـه بـه هـم 

 .است
عزيزي در پاسخ به سوالـي دربـاره مسـئـلـه 

و  FATF الـمـلـلـي مـانـنـد معاهدات بين
گـيـري دربـاره آن عـنـوان كـرد: در  موضـع

المللي بايد نـگـاهـي جـامـع  موضوعات بين

همراه با منافع ملي را در نظر گرفت و از هـر 
اقدامي كه به منافع ملي لطمه بزند خودداري 

 .كرد
وي تصريح كرد: در موضوعاتي مانند پالرمـو 

اصل عـزت،  3نيز بايد بر اساس  FATF و
حكمت و مصلحت شجاعانه وارد شـد و هـر 
اقدامي در دفاع از حقوق ملت ايـران انـجـام 

 .داد
الـمـلـلـي را  قادري هدف از معاهـدات بـيـن

برطرف كردم مشكلي از مشكالت كش.ر يـا 
برداشتن تحريمي از تحـريـم هـا دانسـت و 
گفت: اگر بنا باشد تاثيري نداشته باشـد چـه 

 .لزومي دارد كه چنين معاهداتي را بپذيريم
طاهري با تأكيد بر اينكه اين طرح كه �چـرخ 
سانتريفيوژ نچرخد ولي چرخ زنـدگـي مـردم 
بچرخد� يك نگاه غلط بود، تصريح كرد: نبايد 
دو حوزه را به هم ربط داد؛ اينكه با دنيا قهـر 

هـاي  كنيم معنا ندارد دنيا به سمت ائـتـالف
چندجانبه رفته اسـت بـايـد هـوشـمـنـدانـه 
ديپلماسي را در جهت شكوفايي اقـتـصـادي 

 .استفاده كنيم
هاي  به عقيده وي، بايد هوشمندانه از ظرفيت

خودمان استفاده كنيم، اقتصاد سياسي يعنـي 
هاي خـود  اين نكته كه هوشمندانه از ظرفيت

هاي ديپـلـمـاسـي  استفاده كنيم بايد ظرفيت
پشت سر اقتصاد بيايد و براي اين منظور بايد 

 .تر باشد نقش مجلس پررنگ
عزيزي در پاسخ به سـوال ديـگـري دربـاره 
شفافيت مالي و انتخاباتي نيز گفت: شفافيـت 
را نبايد منحصر به امور كوچك كرد بـلـكـه 

تري شفافيت را لحاظ  بايد در موضوعات مهم
كرد با اين وصف در حال حاضر يك خـودرو 
ساخت داخل و يك آپارتـمـان در خـيـابـان 

هـاي سـتـاد  جمهوري شيراز دارم و هزيـنـه
تبليغات نيز از افـراد مـومـنـي كـه تـوقـع و 

 .انتظاري ندارند، تامين كردم
قادري در اين درباره بيان كـرد: يـك خـانـه 
هديه پدري در المرد داشتم كه فروختم و در 
شيراز تبديل به احسن كردم؛ يك آپارتـمـان 
نيز در مجموعه دانشگاه شيـراز داشـتـم كـه 
فروختم و با پولش يك آپارتمان در تـهـران 
خريداري كردم؛ من قبل از اينكه هيـچ كـار 

هاي ديگري چون هيئـت  اجرايي بكنم شغل
علمي دانشگاه داشتم و در هلدينگ انرژي و 

ام. اغـلـب  ستاد اجرايي فرمان امام نيز بـوده
 .چند محل دريافتي داشتم

پاك فطرت هم اظهـار داشـت: مـاشـيـن و 
آپارتمانم را براي تبليغات فروختم و بخـشـي 

 ام بوده است. نيز كمك خانواده

 :نامزدهاي شوراي ائتالف نيروهاي انقالب شيراز
 حل معضل اقتصادی، اشتغال و کاهش طبقات اجتماعی، 

 از اهداف و برنامه های کلی کاندیدای این شورا
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