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    آقــای دکتر عادلــی ، چند درصد 
سرطانها قابل درمان هستند؟

 40 درصد سرطان ها کامال بهبود می یابند.30 
درصد با طول عمر طوالنی همراه هستند و30 
درصد باقیمانده با درمــان صحیح می توانند 
طول عمر بیشتر و زندگی راحت تری در طول 

مدت درمان داشته باشند.
    چند نوع درمان برای سرطان داریم؟

 درمان انواع مختلف سرطان متفاوت است، اما 
اصول این بیماری بر پایه سه درمان جراحی-

رادیوتراپی )پرتودرمانی( و درمان سیستمیک 
ماننــد کمیوتراپی-ایمنوتراپــی و هورمون 
درمانی هست.که بسته به نوع بیماری یک یا 

همه این درمان ها برای بیمار انجام می شود.
    جناب دکتر آیا اســتفاده همزمان از 
همه این روش ها برای یک بیمار لزوما به 

معنای وسعت بیشتر و درگیری شدید 
بیمار هست؟

 نه به هیچ وجه .در بسیاری موارد نشان دهنده 
امکان بهبودی باالتر و زندگی سالم برای بیمار 
هســت که باعث اقدامات تهاجمی تر و بیشتر 

برای بیمار می شود.
 در بیماری ســرطان واژه ای هست به 
نام"متاستاز"، این واژه یعنی چه وآیا به 

معنای پایان کار بیماران سرطانی است؟
متاســتاز درگیری ارگانی به جز ارگان اولیه 
ای اســت که بیماری در آن ایجاد شده است.
متاستاز نشان دهنده وسعت بیماری هست، 
ولی به خصوص امروزه به هیچ عنوان به معنای 

پایان کار بیمار نیست.
 آقای دکتر شــما پایه گذار نشــریه 
ای اختصاصی در حوزه ســرطان بوده 

قاف قلم- کامران بهادر

40 درصد 
سرطان ها 

کامال بهبود 
می یابند.30 

درصد با طول 
عمر طوالنی 

همراه هستند 
و30 درصد 

باقیمانده 
با درمان 

صحیح می 
توانند طول 

عمر بیشتر و 
زندگی راحت 
تری در طول 
مدت درمان 
داشته باشند

اید به نام "از ســین ســرطان تا سین 
سالمتی"،کمی در مورد نحوه شکل گیری 

این ایده توضیح می دهید؟  
 ناامیدی و یاسی که متاســفانه به طور کاذب 
درجامعه وبین مبتالیان به این بیماری شیوع 
پیدا کرده است باعث شده که به فکر تغییر این 
فرهنگ بیفتم و دســت به اقدامی کوچک در 
این راستا بزنم و با این شعار که "سرطان پایان 
زندگی نیست و فرصتی هســت برای زندگی 

دوباره"، چاپ این نشریه را آغاز کردیم.
 هزینه این نشــریه توسط چه فرد یا 

ارگانی تامین می گردد؟
 کل هزینه های این مجله را تاکنون با لطف و 
یاری خداوند با هزینه شخصی پرداخت کردم 
و تمامی درآمد حاصله از آن هم صرف درمان 

بیماران سرطانی بی بضاعت می شود.
 شما به عنوان یکی از اصحاب رسانه و 
همچنین یک پزشک متخصص این حوزه 
چه انتظاری از همکاران رســانه خود و 

سایر مردم دارید؟
 کار دراین حوزه ان هم به صــورت انفرادی و 
شخصی کار طاقت فرسایی است که بدون یاری 
شما همکاران میسر نمی شود، بنابراین بنده 
دست همکاری همه عزیزان را صمیمانه فشرده 
و همچنین ایده شــکل گیری پویش استانی 
رسانه های اســتان اصفهان را برای مبارزه با 
ســرطان مطرح نموده و از اصحاب رسانه می 

خواهم در این زمینه پیشگام باشند.
 مخاطبین چگونه می توانند با شما در 

تماس باشند؟
 از طریق وبسایت نشریه به نشانی:

   www.azsin ta sin.ir

اســتاندار اصفهــان گفــت: 
ســخنرانان مراسم 22 بهمن 
در اســتان اصفهان نباید جز 
وحدت، اتحاد و هم بســتگی 
ســخن دیگــری بگوینــد و 

مسائل سیاسی مطرح کنند.
به گــزارش قاف قلــم به نقل 
از اداره کل روابــط عمومــی 
اســتانداری اصفهان، رسول 
افتتاح  زرگرپــور در آییــن 
پروژه هــای عمرانــی بخش 
کوهپایه ضمن گرامیداشــت 
دهــه فجر انقالب اســالمی، 
اظهار داشــت: در بــدو ورود 
بــه کوهپایــه، با حضــور در 
گلســتان شــهدای همیشه 
جاوید، نسبت به مقام شامخ 
شهیدان سرافراز و همچنین 
خانواده  هــای شــهدا و مردم 
متدیــن و شــهیدپرور این 
احتــرام  ادای  شهرســتان 
کــردم. وی افــزود: علیرغم 
موجود  محدودیت های  همه 
در اعتبــارات در دهــه فجر 
امســال 3 هزار و 730 پروژه 
بــا اعتباری بالغ بــر 24 هزار 
میلیــارد ریــال در اصفهان 
با کمــک بخــش خصوصی، 
شــهرداری ها و دولــت بــه 
بهره برداری رســیده اســت.

اســتاندار اصفهــان گفــت: 
تمدن ایــران با ســابقه چند 
هزار ساله و یکی از سه کانون 
تمدنی جهان تلقی می شود و 
در علم و دانــش، ذوق و هنر، 
تکنولوژی و فناوری حرف اول 
را می زد که این ظرفیت ها به 
مناطق دیگری صادر می شده 
اســت.  زرگرپــور یــادآور 
شــد: کشــوری که وابسته 
و مســتعمره بود و توســط 
دیگران اداره می شد به قدرت 
منطقه تبدیل شــده است و 
بایــد پیشــرفت های علمی، 
تکنولوژی و خدمات گوناگون 
توســط دولت های مختلف را 
به یاد بیاوریــم و قدردان آن 
باشــیم. وی تأکید کرد: نسل 
چهارم بایــد این مســائل را 
بداند که چه جانفشــانی ها و 
خون های پاکی برای انقالب 
ریخته شــده و باعث شــده 
امروز در امنیت زندگی کنیم. 
استاندار اصفهان با بیان اینکه 
دهه فجر دهه وحدت اســت، 
متذکــر شــد: رهبــر معظم 
انقــالب فرمودند»بایــد بــا 
همدلی و همبســتگی وجود 
داشته باشــد چرا که وحدت 
ایــن انقــالب را بــه نتیجه 

رساند«.

استاندار اصفهان:
22 بهمن روز وفاق 

و اتحاد ملی است

امیر محســن آذرافروز به عنوان ارشد نظامی 
آجا در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال 
و بختیاری در مراســمی معرفی و از زحمات 
امیررضــا جهادی ارســی تقدیر شــد. طی 
مراسمی هفته گذشته امیر محسن آذرافروز 
که پیش از این جانشــین قرارگاه منطقه ای 
شمال غرب کشور بود به عنوان ارشد نظامی 
آجا در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال 
و بختیاری معرفــی و از زحمــات  امیر رضا 
جهادی اُُرسی ارشد پیشــین نظامی آجا در 

منطقه اصفهان تقدیر شد.
در این مراســم که با حضور جانشین فرمانده 
نیروی زمینــی ارتش برگزار شــد حکم امیر 
ســرتیپ کیومرث حیدری فرمانــده نیروی 

زمینی ارتش، قرائت شد.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی استان اصفهان 
گفت: بدنبال توانمند سازی اقتصادی زنان در 
اصفهان با تشویق آنها به فعالیت های تعاونی و 
مشاغل خانگی هستیم. زهرا اخوان نسب اظهار 
داشــت: در برنامه ریزی برای توانمندســازی 
اقتصادی بانوان، باید با دقــت الزم به مباحث 
فرهنگی، الگوهای شغلی مناســب برای زنان 
و دختران ارائه  کرد. وی بیان داشــت: با توجه 
به افزایش سطح سواد در کشور به ویژه در بین 
بانوان و تنوع مشاغل و مهارت ها در جامعه امروز، 
باید مشــاغل جدید از جمله در حوزه مشاغل 
خانگی، مورد توجه و حمایت جدی قرار گیرد. 
وی اعالم کرد: بدیهی اســت در صورتی که در 
خانواده، بانوان شغلی را راه اندازی کنند به تدریج 

دیگر اعضا خانواده نیز جذب این شغل شوند.

مشاغل خانگی، 
راهی برای توانمند 
کردن زنان خانه دار

ارشد نظامی آجا 
در منطقه اصفهان 
معرفی شد

سرطان دیگر بیماری 
ناشناخته نیست

سرطان پایان 
زندگی نیست و 
فرصتی هست 

برای زندگی دوباره

سرطان به رشد مهار گسیخته سلول های بدن اطالق می شود که در هر 
ارگانی از ارگان های بدن می تواند ایجاد شود که بسته به محل درگیری- نوع 
پاتولوژی  وسعت بیماری می تواند پیش آگهی یا پروگنوز متفاوتی داشته 
باشد. لذا در این زمینه به مناســبت روز 16 بهمن که روز جهانی مبارزه با 
سرطان نام دارد، با دکتر پوریا عادلی، فوق تخصص رادیوتراپی و آنکولوژی، 
عضو انجمن سرطان آمریکا و مدیر مرکز تحقیقات بیماری های گوارشی 

گفت وگو کردیم که ماحصل این مصاحبه را در زیر از نظر می گذرانیم:
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3 ISO 14001 شرکت پاالیش نفت اصفهان که از نظر تنوع و کیفیت فرآورده
هاي نفتي  در بین پاالیشگاه هاي کشور سرآمد مي باشد،  
به عنوان اولین شرکت پاالیشی در سال 1378، گواهینامه 

زیست محیطي” ISO 14001”  را کسب نموده است
سال اول/ شماره اول/  شنبه 4 دی ماه 1395

 24 ربیع االول  1438
 24 DES 2016 |  NO.1 3

 شرکت پاالیش نفت اصفهان که از نظر تنوع و کیفیت 
فرآورده هاي نفتي  در بین پاالیشگاه هاي کشور 
سرآمد مي باشد،  به عنوان اولین شرکت پاالیشی 
 ISO در سال 1378، گواهینامه زیست محیطي

14001” ” را کسب نموده است.
این شرکت در سالهاي پس از کسب گواهینامه  نه 
تنها فعالیت خود را در زمینه مسایل محیط زیست 
متوقف ننموده،  بلکه با رویکرد صحیح مدیریت ، به 
طور مستمر آن را سرلوحه برنامه هایش قرار داده ، به 
طوري که  در سال جاري نیز طبق ممیزي شخص 
ثالث، هیچگونه مغایرتي با الزامات سیستم مدیریت 
زیست محیطي و سایر الزامات قانوني نداشته و موفق 
به تمدید اعتبار گواهینامه ISO 14001” ” گردیده 

است. 
شرکت پاالیش نفت اصفهان همواره  تالش نموده  
و   دهد  کاهش  استانداردها  حد  در  را  ها  آالینده 
خوشبختانه با اجراي دهها طرح و پروژه مختلف 
زیست محیطي در دو بخش  عملیاتي  و زیست 
هاي  شرکت  بهترین  از  یکي  عنوان  به  محیطي 
پاالیشي مورد توجه کشور قلمداد شده  و در این مسیر 
مسئولین استاني و کشوري نیز بارها این شرکت را 

مورد تقدیر و تجلیل قرار داده اند.
در راستاي راه اندازي مجتمع بنزین سازي شرکت 
پاالیش نفت اصفهان  با وجود تمام تحریم هاي دشمن  
این شرکت  به کمک متخصصان توانمند داخل کشور 
کاتالیست مورد نیاز واحد بنزین سازي را که از پیچیده 
ترین کاتالیست هاي مورد نیاز صنعت پاالیش بود  ) تا 
قبل از آن تنها در انحصار دو کشور قرار داشت( تولید 
نمود و در نهایت  هدیه اي گرانبها همچون  بنزین یورو 

4 به هموطنان ارائه نمود.
 در زمان بهره برداري از این طرح عظیم خانم  ابتکار   
از فعالیت هاي  این واحد عظیم صنعتي که  از صنایع 
پرتالش در زمینه محیط زیست محسوب مي شود 

تقدیر و تشکر نمود.
در این راستا مسئولین استاني نیز همچون استاندار 
محیط  از  حفاظت  سازمان  مدیرکل  و  اصفهان  
زیست استان نیز در طول سالهاي مدید که ناظر بر  
فعالیت هاي شرکت پاالیش نفت اصفهان هستند 
به  این شرکت   بر صداقت و توجه کامل  همواره 

 مسایل محیط زیستي  اشراف داشته و بر آن صحه
 مي گذارند.

به تعدادي از پروژه هاي زیست محیطي در طول 
سالیان  گذشته صورت گرفته و  درحال انجام این 

شرکت اشاره مي گردد:
   مدیریت پسماند:

1. مدیریت ضایعات و  پسماند هاي عادي ، صنعتي 
و ویژه

2. انتقال، نگهداري و مدیریت لجن ها و خاکهاي 
آلوده به مواد نفتي در سایت مخصوص

3. الیروبي مخازن نفت خام به روش N.E.S به 
منظور کاهش لجن حاصل از الیروبي به روش سنتي

جهت  )سردخانه(  سرمایشي  سیستم  نصب   .4
نگهداري موقت و پیشگیري از فساد زباله و پسماند تر

5. پروژه تفکیک عایقهاي حرارتي مستعمل بر اساس 
آنالیز دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تهران

   مدیریت پساب:
6. استمرار بهره برداري از واحد تصفیه پساب به روش 

RO
7. استفاده از دستگاه UV جهت گندزدایي فاضالب 

بهداشتي
8. نصب سیستمهاي الکترونیکي کنترل و کاهش 

مصرف آب
9. بهره برداري از  واحد جدید RO5 جهت استفاده 

 RO از پساب واحد
10. عقد قرارداد با شرکتهاي معتمد سازمان حفاظت 

محیط زیست جهت پایش آالینده هاي آب
  کنترل آلودگي هوا:

11. نصب سلهاي خورشیدي بمنظور کاهش مصرف 
سوختهاي فسیلي

Packi� 12. استمرار بهره برداري از مبدل حرارتي
nox در واحدهاي تبدیل کاتالیستي

13. دبل سیل نمودن سقف شناور مخازن با هدف 
کاهش بخارات نفتي متصاعد شده به هوا

14. بهینه سازي سوخت کوره هاي شرکت )استفاده 
از سوخت گاز و تنظیم هواي اضافي کوره ها(

15. عقد قرارداد با شرکتهاي معتمد سازمان حفاظت 
محیط زیست جهت پایش آالینده هاي هوا

16. جایگزیني ماشین آالت جدید بجاي ماشین 

پاالیشگاه اصفهان از صنایع 
پرتالش در زمینه محیط 
زیست محسوب مي شود

قاف قلم

شرکت 
پاالیش نفت 

اصفهان 
همواره  تالش 
نموده  آالینده 

ها را در حد 
استانداردها 

کاهش دهد و  
خوشبختانه 

با اجراي دهها 
طرح و پروژه 

مختلف زیست 
محیطي در 

دو بخش  
عملیاتي  
و زیست 

محیطي به 
عنوان یکي از 

بهترین شرکت 
هاي پاالیشي 

مورد توجه 
کشور قلمداد 

شده است

آالت فرسوده با خرید ده دستگاه جرثقیل از کشور 
آلمان

17. گازسوز نمودن کوره ها با خرید مشعل هاي 
جدید Enviromix  و جلوگیري از انتشار روزانه 

حدود 55 تن گوگرد
18. تولید سوخت مطابق با استاندارد Euro 4  )به 
میزان روزانه 8 میلیون لیتر بنزین و 2 میلیون لیتر 
گازوئیل( با بهره برداري از واحدهاي بنزین سازي و 
ارائه به شرکت پخش فرآورده هاي نفتي به جهت 

توزیع در استان
19. پروژه نصب آناالیزرهاي آنالین بر روي خروجي 
محیط  کل  اداره  با  توافق  اساس  بر  دودکش¬ها 

زیست استان و ارسال آنالین اطالعات
20. جایگزیني گازهاي دوستدار الیه ازن با هالون ها 
و فرئون هاي مخرب الیه ازون در سیستم هاي اطفاء 

حریق و سیستمهاي سرمایشي
21. استفاده از خودروهاي گازسوز جهت ترددهاي 

داخل و خارج شرکت
22. استفاده از دوچرخه به منظور جابجائي کارکنان 

در سطح شرکت
23. کاشت 20 هزار اصله درخت در سطح و خارج 

شرکت
   مدیریت انرژي:

24. استقرار دستورالعمل مدیریت سبز در سطح 
شرکت براي بهینه سازي مصرف انرژي

25. تصفیه و بازگرداني 320 متر مکعب در ساعت 
پساب ارسالي از واحد هاي عملیاتي در تصفیه خانه 

صنعتي
26. تصفیه و بازگرداني 400 متر مکعب در ساعت 
پساب بویلرها و برجهاي خنک کننده در واحد اسمز 

معکوس
فاضالب  ساعت  در  مکعب  متر   40 تصفیه   .27

بهداشتي و استفاده جهت آبیاري فضاي سبز
28. نصب سیستمهاي الکترونیکي کنترل و کاهش 

مصرف آب )بیش از یکصد عدد شیر دارای سنسور( 
29. حذف روش آبیاري غرقابي و جایگزین نمودن 

آبیاري تحت فشارو آبیاري قطره اي
مکانیزه  سیستم  از  گیري  بهره  و  استقرار   .30
در  کاغذ  کاهش مصرف  اداري جهت  اتوماسیون 

شرکت
31. تغییر در کلیه سیستمهاي روشنایي با نصب 

Ballast جهت کاهش مصرف برق
32. نصب سلهاي خورشیدي در منازل سازماني

33. درج مطالب و پیامهای زیست محیطی
 پروژه هاي زیست محیطي کالن:

34. تولید بنزین مطابق با استاندارد  یورو 4و 5 با 
احداث مجتمع  بنزین سازي

35. طرح بهبود فرآیند با هدف تولید سوخت مطابق 
 Euro IV , Euro V ,( با استانداردهاي روز دنیا

)Euro VI
36. احداث واحدهاي تقطیر 3 و گاز مایع 3 بمنظور 
رفع تنگناهاي عملیاتي و تولید محصوالت میاني و 

نهایي با کیفیت مرغوب تر در آینده اي نزدیک
37. پروژه احداث مسیر راه آهن و اتصال به شبکه 
و  ارسال محصوالت  ریلي سراسري کشور جهت 

کاهش تردد تانکرهاي حمل و نقل
 ZLD )Zero Liquid 38. پروژه احداث واحد
Discharge( جهت بازیابي و استفاده مجدد از 

RO پساب تولیدي واحد
39. پروژه نصب فلر سوم و پیشگیري از احتراق ناقص 

در دو فلر موجود در مواقع اضطراري
40. پروژه انتقال پساب تصفیه خانه شاهین شهر 
جهت مصارف صنعتي و کاهش مصرف منابع آب 

سالم
41. بهینه سازي واحد بازیافت آب توسط نصب 

UF و RO ، سیستم کالریفایر
42. پروژه گرانوله سازي گوگرد تولیدي

  کنترل آلودگي خاك و آبهاي زیرزمیني:
43. استفاده از فناوري زیست پاالیي و گیاه پاالیي 

جهت حذف آلودگي نفتي خاك
استقرار  و  نفتي  هاي  فرآورده  نشت  بررسي   .44
شرکت مشاور ) طوبي تاك( توسط شرکت ملي 
پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتي ایران در این 

پروژه
45. عقد قرارداد با شرکتهاي معتمد سازمان حفاظت 

محیط زیست به جهت پایش آالینده هاي آب
46. پاکسازي سفره هاي آب زیر زمیني به روش 

استحصال پلوم  هاي آلودگي
47. اندازه گیري گازهاي آلي فرار در خاك بمنظور 

حصول اطمینان از عدم نشت مواد به خاك

:R&D پروژه هاي  
48. کاهش COD کاستیک مستعمل پاالیشگاه 
اصفهان به روش اکسیداسیون پیشرفته الکتروفنتون 

و فوتوفنتون
49. تصفیه پساب پاالیشگاه اصفهان با استفاده از 

بیوراکتور غشایي
و   MTBE پذیري  تخریب  زیست  بررسي   .50
کومتابولیسم آن با برخي از آلکانها توسط باکتریهاي 

تجزیه کننده ترکیبات نفتي
51. رفع آلودگي خاك از مواد نفتي با استفاده از فن 

آوري نوین الکتروکینتیک در پاالیشگاه اصفهان
52. کاربرد غشاء هاي اولترافیلتراسیون در تصفیه 

آب صنعتي در شرکت پاالیش نفت اصفهان
53. حذف فورفورال از پساب پاالیشگاه ها توسط 

روش اکسیداسیون پیشرفته
54. بررسی حذف  BTEX با استفاده از نانو لوله 

های کربنی اصالح شده و نانو ذرات سیلیکا
55. بررسي تجزیه نفت خام در خاك هاي آلوده 
با  سیوم   کنسر  توسط  اصفهان  نفت  پاالیشگاه 

سیلوس و سود و موناس
56. مشخصه یابی و تولید کربن فعال از لجن نفتی به 

منظور جذب فلزات سنگین از فاضالب شهري
57. مدلسازي ریاضي و شبیه سازي پخش آالینده 

هاي گازي خروجي از پاالیشگاه اصفهان
روش  به  گازوئیل  برش  گوگردزدایي   .58

)ODS(اکسیداسیون
59. مطالعه و بررسي جداسازي گوگرد از ترکیبات 

نفتي توسط زئولیت سنتزي نانو حفره
کاتالیستهاي  از  تنگستن  و  نیکل  بازیابي   .60
مستعمل واحد هیدروکراکینگ شرکت پاالیش نفت 

اصفهان
 Gasoline(  طرح احداث مجتمع بنزین سازي

 )Production Plant/G.P.P
این طرح شامل احداث سه واحد NHT )تصفیه 
نفتا(، CCR )تبدیل کاتالیستي با احیاي مداوم( 
حق  یاري  با  باشد.   مي   Isomerization و 
تعالي واحدهاي NHT و CCR در سال 1392 
راه اندازي و در سرویس عملیاتي قرار گرفت. اما 
به علت تحریم ها  تامین کاتالیست مورد نیاز واحد 
Isomerization   با مشکل مواجه گردیده بود. 
این کاتالیست  یکي از راهبردي ترین کاتالیست هاي 
مورد نیاز پاالیش نفت  محسوب مي گردد و تا آن 
زمان  تنها در انحصار دو کشور جهان قرار داشت، اما 
در نهایت  متخصصان توانمند داخلي موفق به تولید 
آن شدند.در پي این اتفاق مبارك،  در بهمن ماه سال 
1394  با حضور معاون محترم رئیس جمهور، مدیران 
و مسئولین کشوري  و استاني، مجتمع بنزین سازي  

به صورت رسمي بهره برداري شد.
در حال حاضر پاالیشگاه اصفهان با راه اندازي این 
طرح روزانه 8 میلیون لیتر بنزین یورو 4 تولید مي 
نماید. همچنین با انجام تمهیدات و تغییرات نرم 
افزاري در واحدهاي عملیاتي نیز  به میزان 2/5 
 میلیون لیتر گازوئیل یورو 4 به طور روزانه تولید  

مي کند.
از افتخارات شرکت پاالیش نفت اصفهان

  کسب عنوان شرکت پیشرو و رتبه اول در بین 500 
شرکت برتر ایران )IMI-100(- سال 93

  کسب عنوان شرکت پیشرو و رتبه اول در بین 400 
شرکت برتر ایران )IMI-100(- سال 91

  رتبه نخست در ”گروه فرآورده هاي نفتي” شرکت 
هاي برتر ایران )IMI-100( ¬ سال 91 و 92

  رتبه اول جشنواره ملي بهره وري در گروه فرآورده 
هاي نفتي طي سال هاي 86 - 90 

  رتبه دوم 100 شرکت برتر اقتصاد ایران ¬ سال 90
   رتبه نخست 100 شرکت برتر اقتصاد ایران ¬ سال 

89
  کسب عنوان یکي از 100 شرکت برتر خاورمیانه 

ـ  سال 89
هاي  سال  ـ  آالیندگي  عدم  گواهي  کسب    

89،90،91،92،93،94
  رتبه دوم و  سوم محیط زیست در بین شرکت هاي 

پاالیش نفت- سالهاي 92 و 93
  رتبه اول HSE ، ایمني و پدافند غیرعامل در بین 

شرکت هاي پاالیش نفتـ  سالهاي  90 الي 94 
  رتبه اول پژوهش از یازدهمین جشنواره روابط 

عمومي هاي برتر ایرانـ   سال 92
  رتبه دوم ارتباطات رسانه اي از یازدهمین جشنواره 

روابط عمومي هاي برتر ایرانـ   سالهاي  90 و 92 
  دریافت جایزه ملي بهره وري و تعالي سازماني 

)بخش ساخت و تولید( - سال هاي 86 ، 87 و 88

تشخیص دست چپ و 
راست امری بدیهی است 
و رخ دادن چنین خطایی 
توسط یک پزشک خیلی 

تعجب آور است
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قاف قلم/ رضا صالحی پژوه

در انتظار فرشته مرگ نشسته ام!

خاطرات جوانی یک آرتیست 
روی دیوارهای اصفهان 

 زندگی اش در دیماه 1324 در یکی از محله های نایین اصفهان آغاز شد، پدرش کارمند اداره ثبت آن شهرستان 
بود به همین منظور بعد از ماموریت پدرش، سیدکاظم و خانواده اش در سنین کودکی راهی گلپایگان شدند و او دوران 
دبستان را در این شهر به پایان برد. سید کاظم افرندنیا از کودکی به مثنوی عالقه زیادی نشان می داد و در همان سنین 
شعر موسی و شبان را با صدای بلند برای دوستان و همساالن خود می خواند. سپس خانواده وی به اصفهان آمدند 
و کاظم نیز برای ادامه تحصیل به هنرستان هنرهای زیبا رفت. در آنجا با اصول هنرنمایش آشنا شد و پس از خدمت 
مقدس سربازی به تنهایی راهی تهران شد.  اولین تجربه هنری خود را با سریال ”دلیران تنگستان” در سال 1350 آغاز 
کرد و در سال 53 با فیلم ”ناجورها” به سینما آمد. وی با بیش از 50 سال سابقه فعالیت هنری در روزهای پایانی عمرش 
از این که اهالی سینما به وی و هم سن و ساالنش بی توجه بوده و آنها را نمی بینند ابراز گالیه کرد. آخرین مجموعه ای 
که از این بازیگر 71 ساله از سیمای جمهوری اسالمی ایران پخش شد، سریال ”معمای شاه” بود که وی نقش تیمسار 

”طوفانیان” را در آن بازی می کرد.
افرند نیا بامداد شنبه، نهم بهمن ماه 1395 در اثر سکته مغزی در بیمارستان فیروزگر تهران چشم از جهان فرو بست و 

در روز 12 بهمن 95 نیز در قطعه هنرمندان بهشت زهرا)س( به خاك سپرده شد.
در زیر آخرین گفت و گوی قاف قلم با این هنرمند فقید را که تاکنون منتشر نشده است، از نظر می گذرانیم:

12
1395/11/181395/11/19

رونمایي از نشان هسته دانا، شبکه توانا
از نشان هسته دانا، شبکه توانا با حضور معاون فرهنگي 
اجتماعي شهرداري اصفهان به منظور معرفي شاخصه هاي 

پروژه هاي مشارکتي رونمایي شد.

راه اندازی سامانه سناسفر 
مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان 
گفت: سامانه سناسفر با هدف اطالع رسانی مناسب و شایسته 

به مسافران راه اندازی شد.

تقویم

محموله 149 تنی اورانیوم 
به اصفهان رسید

برای دفاع از کشور آمادگی 
کامل داریم

31تن کیک زرد )اورانیوم ( آخرین بخش از 
محموله 149 تنی اورانیوم از طریق فرودگاه 

اصفهان وارد کشور شد. 
دستیاور ویژه رئیس ســازمان انرژی اتمی 
در امور اجرایی در حاشیه ورود این اورانیوم 
به کشــورمان، در جمع خبرنــگاران گفت: 
فعالیت های صلح آمیز این ســازمان نه تنها 
کاهش نیافته بلکه نســبت به سال گذشته 

1.5 برابر نیز افزایش یافته است.

امیر سرتیپ دوم خلبان ستاد مسعود روزخوش، 
فرمانده ارشد پایگاه هوائی شهید بابائی اصفهان 
گفت: 85درصد قطعات هواپیما های نظامی با 
همت وتالش متخصصین این پایگاه ساخته می 
شود. وی ادامه داد: برای مقابله با هرگونه تهدید 
های دشــمن آمادگی کامل داریم. روزخوش 
افــزود: خلبانان ما بســیاری از آمــوزش های 
تخصصی را در این پایــگاه دیده اند و از بهترین 

خلبان های دنیا محسوب می شوند.

اداره  رئیس  دهقانی،  رضا 
بصری  و  سمعی  و  سینمایی 
اداره کل ارشاد اصفهان گفت: 
برنامۀ اصلی هفتمین جشنوارۀ 
فجر اصفهان اکران فیلم هاست 
تهران  با  رایزنی  حال  در  اما 
هماهنگی  بتوانیم  تا  هستیم 
های الزم را برای حضور عوامل 
داشته  اصفهان  در  ها  فیلم 

باشیم.

فیلم ســینمایی »مهتاب« به 
نویسندگی زهره جوکار و علی 
سید معلمی و با طراحی، تهیه 
کنندگــی و کارگردانی وحید 
پاکزاد، از 23 بهمن ماه در گروه 
ســینمایی هنر و تجربه اکران 
می شود. »مهتاب« فیلم اکران 
گرفتۀ گــروه ســینمای هنر و 
تجربه از یک کارگردان اصفهانی 
است که از 23 بهمن ماه در این 

گروه اکران می شود.

کتاب »همدرد« نوشته »ویت 
کوله  نشر  ازسوی  نون«  تان 

پشتی منتشر شد
همدرد اولین اثر ویِت تان نِون 
از  آسیایی تبار  نویسنده ای 
آمریکا  ست. این کتاب عالوه بر 
جایزه ی  پولیتزر 2016، جایزه  
اولین رمان، جایزه   ادگار برای 
اولین رمان، مدال  برای  ِسنتر 
کارنیِج انجمن کتابخانه  آمریکا   را 
برای رمان برتر و جایزه  آسیایی  
داستانی  ادبیات  در  آمریکا  یی 
را از انجمن کتابداران آسیایی  

آمریکا  یی دریافت کرده است. 

حضور عوامل فیلم 
های جشنوارۀ فجر 

در اصفهان

فیلم »مهتاب« از 
اصفهان، در نوبت 
اکران قرار گرفت

»همدرد« نوشته ویِت 
تان نِون منتشر شد

 آقای افرند نیا این روزها شما به چه کاری 
مشغولید؟

بعد از دو سال که در خانه بودم و کاری نداشتم، 
چند وقت پیش در چند سکانس از »معمای 
شاه« به ایفای نقش پرداختم. اما در کل زمان 

بسیاری است که بیکارم و در خانه به سر می برم.
 چرا یک هنرمند مانند شما باید بیکار 

باشد؟
متاسفانه چند وقتی هست که در سینما عادت 
ها  نقش  آن خریدن  و  باب شده  خطرناکی 
است. همین خرید و فروش ها دارد هنرپیشه 
های باسابقه را رنج می دهد. چند وقت پیش با 
کارگردانی برای حضور در فیلمش صحبت کردم 
و او گفت که در فیلمنامه اش نقشی برای سن و 
سال من نیست. اما بعدها فهمیدم اتفاقا نقشی 
مناسب من بوده اما به مبلغ دو تا سه میلیون 

فروخته شده است.
 این خرید و فروش که در کیفیت فیلم 
ها تاثیر می گذارد، چطور یک کارگردان 

راضی می شود نقش فروشی کند؟ 
بله، دقیقا همینطور است. من پنجاه سال در 
بازیگری بودم و االن به فراموشی سپرده شده ام. 
اینها می خواهند با خرید نقش و سوءاستفاده از  
معروفیت کاله مردم را بردارند. وقتی همه چیز 

من عاشق اصفهان 
هستم، چون سال های 
جوانی ام را در این شهر 

گذراندم
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من از جاده 
خیلی لذت 

می برم. چون 
جاده را هم 

بخشی از سفر 
می دانم. اگر 

قرار باشد برای 
مسافرت از 
خانه بیرون 

بیاییم و بدون 
استفاده از 

زیبایی های 
مسیر به هتل 

یا خانه ای 
در یک شهر 

دیگر برویم که 
اسمش سفر 

نیست

خبر کوتاه بود و شــوك آور، 
خبری که حکایــت از مرگ 
خاطرات نســلی داشــت که 
عشق ورزیدن و سالم زندگی 

کردن را با او آموخته بودند.
مرگ خاطــرات نســلی که 
محمد منصوری ســریال در 
پناه تو را الگوی خود قرارداده 
و برای رســیدن بــه آن می 
دانســتند که باید تحصیل و 
تهذیب را در دســتور کاری 

زندگی اشان قرار دهند.
می دانســتند مرد خوب قصه 
زندگی "درپنــاه تو"، هرچند 
سخت به خواسته اش رسید، 
اما با صبر پیشه کردن و حفظ 
آرامــش و دوری از هیاهــو؛ 
دســت نیافتنی تریــن گهر 
وجــود زندگی را کــه همان 
نیمــه گمشــده هر کســی 
است پیدا کرد و سقفی برای 
زیســتن بر ســرش اســتوار 

ساخت.
ســالمت نفســی که داشت، 
سرســختی در رســیدن به 
خواسته هایش و ناامید نشدن 
در برابر نامالیمــات زندگی، 
توکل به خدا و ... که از حسن 
جوهرچــی در نقــش محمد 
اســطوره ای برای جوانان آن 
زمان ســاخته بود، به راستی 
تنها در چهره بازیگری نقش 
می بست که ناگهان رفتنش 

خبر ساز شد.
حســن جوهرچــی، جــوان 
اردبیلی االصلی که ســال 48 
در یکی از محلــه های تهران 
به دنیــا آمده بــود، در حالی 
15 بهمــن مــاه 95 صفحه 
نمایش زندگــی را ترك کرد 
که ضیافت، باالتــر از خطر، 
تنهایی لیال، سلطان ، حماسه 
قهرمانان، جای امن، جابر ابن 
حیان و ... نام وی را در تیتراژ 
خود حک نمودند و او که قطعا 
برای علــی و آوا، دو فرزندی 
که فکــرش را هم نمی کردند 
در این ســن گرد بــی پدری 
بر ســر و صورتشــان بریزد، 
داشــت.  فراوانی  آرزوهــای 
حســن جوهرچی که با بازی 
در فیلم فیــل در تاریکی وارد 
عرصه سینما شــد، در بازی 
درپناه تو به شــهرت رســید 
و 22 ســال بعد، با بــازی در 
ســکانس فیلم "مــرگ یک 
بازیگر، مرگ یک سوپر استار"  

ابدی شد. 

سکانسی از مرگ 
یک بازیگر...

به این سمت می رود، مسلم است که امثال من 
بیکار می مانند. البته این مشکالت تنها برای من 
نیست، اکثر بازیگران قدیمی با این مشکالت 
و حتی بیشتر دست و پنجه نرم می کنند. کار 
ما این شده که صندلی را جلوی در بگذاریم و 

منتظر باشیم تا فرشته مرگ ما را با خودش ببرد.
از  یکی  که  بودید  گفته  جایی  شما   
مسافرت  چقدر  است،  سفر  تمایالتتان 

رفتن را دوست دارید؟
بله، من سفر را دوست دارم و بیشتر از اینکه از 
مقصد لذت ببرم، از مسیر سفر لذت می برم. 
چون معموال زمینی سفر می کنم و طول مسیر 

را می خوابم)خنده( 
 کدام نقطه از ایران را برای مسافرت 

دوست دارید؟
من عاشق اصفهان هستم، چون سال های جوانی 
ام را در این شهر گذراندم و حدود سه سال قبل 
هم برای بازی در یک سریال و یک فیلم که 
دوست خوبم آقای اکبر منصور فالح آن را می 
ساخت مدتی در این شهر زندگی کردم. اوال که 
هویتم ریشه در این استان دارد و دوم این که 
احساس می کنم اصفهان یک شهر سرزنده و پویا 
است. مملو از جاذبه های دیدنی و روحبخش. 
البته در دوران بازیگری به شهرهای زیادی سفر 
کرده ام و شهرهای جنوبی کشور را هم خیلی 
دوست دارم. مردم آن شهرها مردمی گرم و 
صمیمی هستند و با اینکه امکانات زیادی ندارند، 
اما برای هنر و هنرمند ارزش زیادی قائل هستند.

 آقای افرند نیا شما معموال در نقش های 
این موضوع در  بازی می کردید،  منفی 
رفتار شهروندان شهرهایی که به آنجا سفر 

می کردید   تاثیری نمی گذاشت؟
اتفاقا سئوال جالبی پرسیدید، جالب است که 
یک خاطره برایتان تعریف کنم. در آن روزها که 
در سریال خاله سارا نقش ”صفدر زالو” را داشتم و 
این سریال از تلویزیون پخش شد، به بوشهر سفر 
کردم، در آن سفر میهمان یکی از دوستانم بودم و 
وقتی داشتم با وی در یکی از خیابان های بوشهر 
قدم می زدم، ناگهان یک دختر بچه ای که داشت 
با مادرش می رفت، شروع کرد به داد و فریاد و 
فرار کردن. هی داد می زد ”همونی که خاله سارا 
را اذیت کرد، همونی که خاله سارا را اذیت کرد.” 
بعد مادرش او را سمت من آورد و هرچه می 
خواستم دخترك را در آغوش بگیرم تا ترسش از 

من بریزد، هی گریه می کرد و می رفت.
 یک سریالی از شما پخش شد به نام 

”بگو که هستم”، شما در این سریال با لهجه 
سریال  چون  کردید،  صحبت  اصفهانی 
مناسبتی ماه مبارك رمضان بود چندین بار 
هم پخش شد. چطور شد که بعد از مدت ها 

با لهجه اصفهانی بازی کردید؟
)خنده( بله درست است، اتفاقا همان سریالی 
بود که گفتم مدتی برای بازی در آن به اصفهان 
سفر کردم و خیلی هم سفر خوبی بود. در این 
سریال عوامل دنبال پیرمردی می گشتند که با 
لهجه اصفهانی صحبت کند، حتی چند نفر را هم 
تست زده بودند، اما مورد قبول قرار نگرفته بود تا 
این که یکی از عوامل به کارگردان مجموعه گفته 
بود ”کاظم افرندنیا اصفهانی است، شاید بتواند با 
لهجه اصفهانی حرف بزند.” یادم هست که یک 
روز دستیار آقای منصورفالح با من تماس گرفت 
و گفت این دیالوگ ها را تلفنی با لهجه اصفهانی 
بگو. من هم گفتم و بعد خود منصورفالح با من 
تماس گرفت و گفت بیا اصفهان برای بازی در 

سریال بگو که هستم.
 آقای افرند نیا اصال چطور شد که از 

اصفهان رفتید؟
آن زمان سالن های نمایشی در اصفهان به 
گستردگی االن نبود و به طور کلی نمایش در 
اختیار یک نفر بود که او هم معتقد بود باید همه 
زیر دست او کارکنند و نمی توانست بپذیرد 
کسی برای خودش مستقل باشد، از این رو 
احساس می کردم در اصفهان جای رشد ندارم، 
من هم با تمام احترامی که برای فعاالن هنر 
نمایش آن دوران اصفهان قائل بودم راهی تهران 
شدم. چون در هنرستان هنرهای زیبا درس 
خوانده بودم خیلی زود جذب گروه های هنری 
شدم و کارم را از نمایش آغاز کردم و بعد هم در 

سینما توانستم جایی برای خودم باز کنم.
 شما در صحبت هایتان اشاره کردید 
که معموال زمینی سفر می کنید، چرا؟ از 

هواپیما می ترسید؟
نه، بحث ترس نیست. بحث این است که من 
از جاده خیلی لذت می برم. چون جاده را هم 
بخشی از سفر می دانم. اگر قرار باشد برای 
مسافرت از خانه بیرون بیاییم و بدون استفاده 
از زیبایی های مسیر به هتل یا خانه ای در یک 
شهر دیگر برویم که اسمش سفر نیست. سفر 
یعنی استفاده از جاده، از زیبایی های آن شهر، 
دیدن فرهنگ و رسوم مردم، دیدن جاذبه های 

طبیعی و ....
 تاکنون چقدر به مسافرت رفته اید؟

خیلی زیاد، تقریبا می توانم بگویم برای شغلی 
که دارم بیشتر نقاط ایران را دیده ام.

 در یک کالم نظرتان راجع به ایران و 
جاذبه های گردشگری آن چیست؟

ایران عشق من است ، خیلی دوستش دارم 
و جالب است که جای جای ایران مملو از آثار 
دیدنی و جاذبه های تاریخی است. به هرشهری 
که پا می گذاریم بخشی از هویت و تاریخ ایرانی 
ما آن جا نمایان است و کمتر کشوری است که 
از ادوار گذشته تاریخی خود اینچنین آثار به جا 

مانده داشته باشند.
 آخرین باری که به اصفهان آمدید کی 

بود؟
من زیاد به اصفهان می آیم، دوستان و فامیل 
خوبی دارم، اما سال گذشته خیلی دلم می 
خواست همه دوستانم را یکجا ببینم، لذا به 
یک دوستی که خیلی به من لطف دارد گفتم 
اگر ممکن است برنامه ریزی کنیم  تا عاشورا و 
تاسوعا که همه دوستان دوران جوانی ام در 
حسینیه قصر منشی اصفهان جمع هستند با هم 
به آنجا برویم، هم تاسوعا و هم عاشورا آمدیم و 
با دوستانم دیدار تازه کردم، البته تعدادی از آن 

ها هم فوت شده بودند که خیلی ناراحت شدم.
 و این که در حال حاضر سریال معمای 
شاه با بازی شما در حال پخش است، چقدر 

با نقشی که دارید ارتباط برقرار کرده اید؟
خب در این سریال من نقش کوتاهی دارم که رل 
تیمسار طوفانیان را بازی می کنم، اما توصیه من 
به جوانان و هموطنانم این است که درباره تاریخ 
و اتفاقاتی که افتاده است مطالعه کنند و قدر 

کشورشان را بدانند.
از شما  را همراهی کردید  ما  این که  از 

متشکریم
موفق باشید

روحش شاد- یادش گرامی 

34
1395/11/191395/11/19

بروز شدن تجهیزات آتش نشانی اصفهان
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان گفت: با حمایت های شهرداری و شورای اسالمی شهر 

در حال حاضر تجهیزات آتش نشانی اصفهان به روز شده است.

عیدی کارمندان دولت پرداخت می شود
سخنگوی دولت گفت: عیدی کارمندان دولت همزمان 
با حقوق بهمن ماه و حقوق اسفندماه کارکنان دولت و 

دستگاه های اجرایی 15 تا 20 اسفند پرداخت می شود.

حمایت از کارآفرینان سیاست 
جدید مدیریت شهري 

استقبال از جشنواره فیلم 
فجر کم رمق بود

مصطفي نباتي نژاد درنشســت خبري تبیین 
راهبردهاي مشارکت در توسعه فضاهاي فرهنگي، 
اجتماعي و ورزشــي اظهار کرد:  سیاست جدید 
مدیریت شهري در پروژه هاي مشارکتي، حمایت 
از کارآفرینان فرهنگي، هنري، اجتماعي و ورزشي 
اســت که با فعالیت خود به رونق هرچه بیشتر 
اقتصاد شهري کمک مي کنند. وي ادامه داد: از 
آنجایي که منابع مالي شهرداري محدود است هر 
ساله بر اساس نظرسنجي هاي متعدد، نسبت به 

نیازهاي شهروندان اولویت سنجي مي شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
گفت: میزان اســتقبال از فیلم هــا در روزهای 
نخستین این رویداد فرهنگی چندان باال نبود، 
اما امیدواریم استقبال مردم از فیلم ها در روزهای 
آتی و پایانی جشــنواره افزایش پیدا کند. وی 
همچنین از کم شــدن تعداد فیلم های ارزشی 
در این جشــنواره انتقاد کرد و ابــراز امیدواری 
کرد سینمای کشور در آینده بیشتر از پیش به 

ساخت فیلن های ارزشی اهتمام ورزد. 

قاف قلم
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امــام جمعه اصفهــان گفت: 
امیدوارم مکان جدید ســالن 
اجتماعات گلستان شهدا که 
با همکاری شــهرداری و بنیاد 
شهید احداث می شود، در خور 

نام تخت فوالد باشد.
 آیــت اهلل طباطبایــی نــژاد 
نماینده ولی فقیه و امام جمعه 
اصفهــان در چهل و پنجمین 
برنامه هرهفته چنــد افتتاح 
شــهرداری اصفهان در مراسم 
کلنگ زنی ســالن اجتماعات 
گلستان شــهدا در سخنانی 
اظهار کرد: اگر شــهدای عزیز 
در این قبرســتان دفن نشده 
بودند، باز هم ســزاوار بود که 
سالن بزرگی در خور اصفهان در 
تخت فوالد داشته باشیم. وی 
با اشاره به اینکه تخت فوالد به 
عنوان سومین قبرستان شیعه 
در کل دنیا مطرح است، افزود: 
این قبرستان عظیم نه از لحاظ 
وسعت بلکه از لحاظ اینکه مامن 
عالمان بزرگی است از اهمیت 
باالیــی در جهان برخــوردار 
است.امام جمعه اصفهان ادامه 
داد: بزرگی این عالمان ضرورت 
احداث ساختمانی این چنین 
درخور برای اصفهان را الزامی 
می کند و همیشه کمبود سالن 
اجتماعات مجهز در این فضای 
معنوی به خوبی احساس می 
شــد.آیت اهلل طباطبایی نژاد 
اضافه کــرد: با دفن شــهدای 
عزیزمان در این مکان مجموعه 
تخت فوالد همچون یک حرم 
مطهر و پاك شــده است.وی 
ضمن قدردانی از ســازندگان 
سالن اجتماعات تخت فوالد و با 
اشاره به اینکه این سالن بزرگ 
جوابگوی نیازهــای اصفهان 
است گفت: این سالن قدیمی 
درخور اصفهان نبــود و نیاز به 
احداث سالن مناسب تر وجود 
اصفهان  جمعه  داشــت.امام 
افزود: امیدوارم این مکان که به 
همت شهرداری و بنیاد شهید 
احداث می شود، در خور اسم 
تخت فوالد باشد. وی با اشاره به 
اینکه همه باید دست در دست 
هم به ســازمان هــای دولتی 
کمک کنیم، گفت: بهتر است 
خیرین برای پیشبرد سریعتر 
این مرکز به یاری بشــتابند و 
امید ما این است این ساختمان 
هر چه سریعتر به بهره برداری 

برسد.

نماینده ولی فقیه و امام 
جمعه اصفهان:

سالنی بسازید که در 
خور نام تخت فوالد 

باشد

رئیس شورای اســالمی شهر اصفهان گفت: با 
وجود شرایط سخت اقتصادی پروژه های بزرگ 
عمرانی در کنار طرح های محله محور در حال 
اجراســت بنابراین امیدواریم قطار خدمت به 

همین ترتیب به حرکت خود ادامه دهد.
 رضا امینــی در مراســم کلنگ زنی ســالن 
اجتماعات گلستان شهدا که در قالب چهل و 
پنجمین برنامه از ســری برنامه های هر هفته 
چند افتتاح برگزار شــد، اظهارکرد: در شرایط 
سخت اقتصادی خوشبختانه با همت مدیران 
شهری و استانی شرایط مطلوب و خوبی را در 
شهر نسبت به سایر کالنشهرها شاهد هستیم، 
به طوری که پــروژه های بــزرگ عمرانی در 
کنار طرح های محله محور و محیط زیســتی 
در حال اجراست. وی با اشاره به بودجه 2650 

میلیارد تومانی سال 95 که به صورت نقد و غیر 
نقد پیش بینی شد، افزود: تاکنون 75 درصد 
از بودجه سال 95 شــهرداری اصفهان محقق 
شده است. رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان 
ادامه داد: اگرچه گردش نقدینگی در شهرداری 
سخت است اما با تهاتر حمایت خوبی از پروژه 
های عمرانی شده است بنابراین امیدواریم قطار 
خدمت به همین ترتیب به حرکت خود ادامه 
دهد تا شاهد پیشرفت فیزیکی و کالبدی شهر 
و همچنین پیشــرفت محتوا و شرایط زیست 
محیطی و فرهنگی شهر باشــیم. وی در ادامه 
ســخنان خود از نمایندگان مجلس خواست 
که برای وصول مطالبات شهرداری ها از دولت 
در قالب اوراق مشــارکت و اسناد خزانه تالش 
کنند. رئیس شورای اســالمی شهر اصفهان 

احداث سالن 
اجتماعات گلستان 

شهدا یکی از آرزوهای 
دیرینه شهر اصفهان 

بوده است

شــهردار اصفهان گفت: مکانی که برای احداث 
سالن اجتماعات گلستان شهدا پیش بینی شده 
خالی از قبر است و منطقه ای مسکونی محسوب 
می شود. مهدی جمالی نژاد در حاشیه مراسم 
کلنگ زنی سالن اجتماعات گلستان شهدا که 
در قالب چهل و پنجمین برنامه از سری برنامه 
های هر هفته چند افتتاح برگزار شد، در جمع 
خبرنگاران اظهارکرد: احداث سالن اجتماعات 
گلستان شــهدا یکی از آرزوهای دیرینه شهر 
اصفهان بوده، شهری که بیشترین تعداد شهدا 
و جانبازان را به خود اختصاص داده اســت.  وی 
ادامه داد: ساخت این سالن سال های سال محل 
مناقشه بوده که مکان یابی این سالن کجا باشد، 
چندین بار هم مکان های مختلفی برای ساخت 
آن انتخاب شــده ولی به دالیل مختلف این کار 
متوقف شــده اســت. وی ادامه داد: اما باالخره 
با همدلی که میان اســتانداری اصفهان، بنیاد 
شهید و شهرداری اصفهان به وجود آمد وفاقی 
شــکل گرفت و یک محلی را که می شود گفت 
کمترین معارضه را دارد، انتخاب شــد. شهردار 

اصفهان از ساخت فاز نخست سالن اجتماعات 
گلستان شهدا در یک زمان بندی بسیار سریع 
در حدود یک ســال و نیم خبر داد و گفت: این 
مکان سه سالن مجزا در کنار هم خواهد داشت 
و اعتبارات آن نیز میان استانداری، شهرداری و 
بنیاد شهید تقسیم می شود. پیمانکار این طرح 
نیز سازمان عمران شهرداری اصفهان است که 
سازمانی خوشنام و تمام وقت محسوب می شود 
و تقاطع غیر همسطح استقالل و برخی از پروژه 
های بزرگ شهر توسط آن در حال احداث است. 
جمالی نژاد ضمن ابراز امیدواری از اینکه آرزوی 
دیرینه مردم اصفهان با ساخت این سالن محقق 
شــود عنوان کرد: گودبرداری این ســاختمان 
در ایام عید نوروز انجام می شــود و بعد از عید با 
سرعت بسیار زیاد و بصورت سه شیفت مراحل 
ساخت آن انجام خواهد شــد. وی درباره در نظر 
گرفتن پارکینگ برای این ســالن گفت: برای 
توسعه ظرفیت پارکینگ در این مجموعه برنامه 
های زیادی ارائه شده که در مراحل بعدی پیش 
بینی خواهد شد. در فاز اول این مکان پارکینگی 

شهردار اصفهان:

سالن اجتماعات
 گلستان شهدا با فضای 

معنوی همخوانی دارد

مشکلی 
که چندین 
سال برای 

ساخت این 
سالن وجود 
داشت این 

بود که ضمن 
ساخت 

ساختمان 
حدود 4 هزار 
قبر در تخت 
فوالد مورد 

تخریب 
قرار می 

گرفت، اما 
خوشبختانه 

اکنون 
فضایی که 

برای این کار 
در نظر گرفته 

شده خالی 
از قبر است 
و منطقه ای 

مسکونی 
است که 

برای توسعه 
آن مشکل 

خاصی وجود 
ندارد

برای زیر مجموعه پیش بینی شده و می توانیم 
پارکینگ هایی را هم بعد از آزادســازی بصورت 
همزمان برای این مکان داشته باشیم. شهردار 
اصفهان در ادامه افزود: مشکلی که چندین سال 
برای ساخت این سالن وجود داشت این بود که 
ضمن ساخت ســاختمان حدود 4 هزار قبر در 
تخت فوالد مورد تخریب قرار مــی گرفت، اما 
خوشبختانه اکنون فضایی که برای این کار در 
نظر گرفته شــده خالی از قبر است و منطقه ای 
مسکونی است که برای توسعه آن مشکل خاصی 
وجود ندارد. جمالی نژاد ادامه داد: البته برخی از 
معرضین تنها نگران آینده این پروژه هستند که 
حتما نظرات آنان نیز مورد لحاظ قرار می گیرد، 
ضمن اینکه بر سر خرید زمین مالکان شخصی 
که تعداد اندکی پالك است، نیز قطعا توافقاتی 
صورت می گیرد، چرا که قرار است در این مکان 
مناسک مذهبی انجام شود و یقینا باید رضایت 
این مالکان در نظر گرفته شود. وی در خصوص 
خیمه کنونی گلستان شهدا گفت: مکانی که برای 
احداث این مکان مهم در نظر گرفته شده در کنار 
تخت فوالد و گلستان شهدای اصفهان است که 
با نام لسان االرض شــناخته می شود، پس باید 
معماری این ساختمان با شانیت محل احداث 
آن همخوانی داشــته باشــد و به صورت ایرانی 
اسالمی باشد. شهردار اصفهان در پاسخ به دغدغه 
و نگرانی مطرح شده از سوی برخی از خبرنگاران 
درخصوص تخریب قبور موجود در تخت فوالد 
به عنوان میراث تاریخی و فرهنگی شهر اصفهان 
گفت: من در اینجا این قول را به همه کسانی که 
نگرانی تخریب این قبور را دارند می دهم که ما در 
ساخت این بنا هیچ گونه آسیبی به قبور نخواهیم 
رساند و مشکالتی که پیش از این در این زمینه 
برای احداث این مکان وجود داشت دوباره تکرار 

نخواهد شد. 

منبع:  ایران ورزشی

ادامه داد: در گذشــته یک دســتگاه اتوبوس 
100 میلیــون تومان بود کــه 17.5 میلیارد 
تومان را شــهرداری و مابقی را دولت پرداخت 
می کرد اما اکنون شهرداری برای یک اتوبوس 
400 میلیون تومان هزینه پرداخت می کند. 
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در بخش 
دیگر سخنان خود به احداث سالن اجتماعات 
گلستان شهدا اشاره و اظهار کرد:  این سالن با 
همکاری شــورای اسالمی شــهر، شهرداری، 
اســتانداری و بنیــاد شــهید در ضلع جنوب 
گلستان شهدا احداث می شود. وی خاطر نشان 
کرد: مطمئنا احداث این بنا با موقعیت مکانی 
آن تناسب محتوایی و شکلی دارد و امیدواریم 
به محلی برای فعالیت هــای فرهنگی تبدیل 

شود.

در گذشته یک دستگاه 
اتوبوس 100 میلیون تومان 
بود که 17.5 میلیارد تومان 
را شــهرداری و مابقی را 
دولت پرداخت می کرد اما 
اکنون شهرداری برای یک 
اتوبوس 400 میلیون تومان 

هزینه پرداخت می کند

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان:
نهضت خدمت رسانی در شهر جریان دارد
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سال اول/ شماره اول/  شنبه 4 دی ماه 71395
 24 ربیع االول  1438
 24 DES 2016 |  NO.1 7 مراجعه 110.000 به  نیاز  بدون  اصفهان  استان  در  کارفرما  هزار   110

حضوری لیست بیمه خود را برای تامین اجتماعی ارسال می 
کنند و این موضوع تاثیر زیادی در کاهش رفت و آمد و اتالف 

وقت دارد
سال اول/ شماره اول/  شنبه 4 دی ماه 1395

 24 ربیع االول  1438
 24 DES 2016 |  NO.1 7

مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: 
بازنشستگانی که از سازمان مستمری دریافت 
می کنند 230 هزار نفر هستند که ماهانه 270 
میلیارد تومان از سازمان تامین اجتماعی به این 
افراد حقوق پرداخت می شود و تأمین اجتماعی 
برای پرداخت این مستمری هیچ معوقه ای 

ندارد.
علی اصغر دادخواه در نشست مطبوعاتی خود 
در جمع اصحاب رسانه افزود: پرونده الکترونیک 
بیمه شدگان تامین اجتماعی تاکنون تنها در سه 
استان بطور آزمایشی فعال شده بود که بزودی 
این طرح در استان اصفهان نیز عملیاتی می 

شود.
وی اظهار کرد: در قالب این طرح تمام پرونده  
های یک میلیون و 80 هزار بیمه شده اصلی 

الکترونیک  بصورت  استان  اجتماعی  تامین 
اسکن و ذخیره خواهد شد و بدنبال آن فضاهایی 

که برای بایگانی استفاده می شد، آزاد می شود. 
مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان افزود: 
طرح نسخ درمانی الکترونیکی بزودی در استان 
اصفهان و آذربایجان شرقی به عنوان دو استان 
پایلوت فعال می شود و در قالب آن صدور کارت 
درمانی در محل مراکز درمانی تامین اجتماعی 

انجام خواهد شد. 
تمامی  سال 96  پایان  تا  دادخواه،  گفته  به 
زیرساخت های مورد نیاز برای احقاق فعالیت 
های الکترونیکی در سازمان تأمین اجتماعی 
فراهم می شود و حتی برای بازنشستگی نیز 
نیازی به مراجعه به سازمان تامین اجتماعی 

نخواهد بود. 

مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان میزان 
بدهی معوقه کارفرمایان به تأمین اجتماعی را 
700 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: مجموعه 
ریسندگی و بافندگی کاشان با 120 میلیارد 
تومان بدهکارترین کارگاه به تامین اجتماعی در 

استان به شمار می رود. 
طرح  اجرای  به  اشاره  با  ادامه  در  دادخواه 
بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب 
افزود: مرحله اول این طرح که در شهریور ماه 
امسال اجرا شد 180 میلیارد تومان از بدهی ها 

را شامل شد.
وی یادآور شد: مرحله دوم این طرح برای مدت 
سه ماه از 19 دی 95 تا 19 فروردین 96 اجرا می 
شود و کارفرمایان می  توانند با مراجعه حضوری 
نسبت به این بخشودگی و یا تقسیط یکساله 

مدیرکل تامین اجتماعی اصفهان خبرداد:

اجرای طرح الکترونیکی کردن پرونده بیمه 
شدگان تامین اجتماعی استان اصفهان

قاف قلم

تا پایان سال 
96 تمامی 

زیرساخت 
های مورد نیاز 

برای احقاق 
فعالیت های 

الکترونیکی در 
سازمان تأمین 

اجتماعی 
فراهم می شود 

و حتی برای 
بازنشستگی 
نیز نیازی به 

مراجعه به 
سازمان تامین 

اجتماعی 
نخواهد بود

پرونده الکترونیک بیمه 
شدگان تامین اجتماعی 

تاکنون تنها در سه 
استان بطور آزمایشی 

فعال شده بود

بدهی خود اقدام کنند. 
دادخواه همچنین با اشاره به بدهی 80 میلیارد 
تومانی شهرداری اصفهان به تأمین اجتماعی 
گفت: در عوض این بدهی، زمینی به مساحت 
سه هکتار و به ارزش 25 میلیارد تومان در 
برای  اصفهان  سران  اجالس  سالن  محدوده 
ساخت بیمارستان به تأمین اجتماعی واگذار 
شد و باقی مانده این بدهی نیز در طول ساخت 

بیمارستان پرداخت خواهد شد. 
وی همچنین درباره صندوق بازنشستگان فوالد 
نیز گفت: قرار شده این مجموعه از ابتدای سال 
آینده، تحت حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی قرارگیرد تا دیگر زیر مجموعه سازمان 

تامین اجتماعی نباشد.
مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: 
مستمری  برای  تومان  میلیارد  ماهانه 270 
بازنشستگان زیر پوشش تامین اجتماعی استان 
هزینه می شود و تأمین اجتماعی برای پرداخت 

این مستمری هیچ معوقه ای ندارد. 
وی با اشاره به لیست بیمه شدگان کارگاه ها و 
دستگاه های اجرایی بصورت اینترنتی گفت: 
110 هزار کارفرما در استان اصفهان بدون نیاز 
به مراجعه حضوری لیست بیمه خود را برای 
تامین اجتماعی ارسال می کنند و این موضوع 
تاثیر زیادی در کاهش رفت و آمد و اتالف وقت 

دارد. 
مدیرکل تامین اجتماعی اصفهان تصریح کرد: 
با محوریت تمرکز نامنویسی بیمه شدگان در 
سامانه الکترونیکی، امروزه تنها با یک بار ثبت نام 
در هر شعبه ای، در تمام شعب دیگر اطالعات 
بیمه شده قابل مشاهده و پیگیری است و این 
کار تا حد زیادی می تواند در صرفه جویی زمان 

کاربران و کارمندان موثر باشد. 
وی، بازرسی الکترونیک را نیز از دیگر اقدامات 
این سازمان بمنظور نیل به دولت الکترونیک 
دانست و گفت: این کار در ابتدا بصورت آزمایشی 
در تهران انجام شده بود اما از اسفند امسال در 

سایر استان ها عملیاتی می شود.
وی تصریح کرد: بازرسان تامین اجتماعی با 
استفاده از تبلت با مراجعه به کارگاه ها و ثبت 
اثر انگشت الکترونیک، روند بازرسی را انجام می 

دهند. 
وی با بیان اینکه در استان اصفهان 22 هزار 
نفر از بیمه بیکاری استفاده می کنند، مقرری 
بگیران بیمه بیکاری نسبت به مدت مشابه 
پارسال 30 درصد افزایش داشته  است که با 
توجه به رکود چند سال گذشته، افزایش این 

آمار طبیعی است. 
دادخواه یادآور شد: 65 درصد جمعیت استان 
اصفهان یعنی سه میلیون و 300 هزار نفر زیر 

پوشش اداره کل تأمین اجتماعی هستند. 

سی و هشتمین سالروز پیروزی انقالب شکوهمند 
اسالمی ایران را تبریک می گوییم.

قابل توجه کارفرمایان خوش حساب واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی؛
جهت بهره برداری از بخشودگی جرائم بیمه ای به سایت رسمی سازمان تامین 

اجتماعی به نشانی www.tamin.ir  و یا شعب این سازمان مراجعه فرمائید.

روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان



او که از کودکی هوش و استعداد سرشاری داشت، در آن سنین ادبیات فارسی، صرف و نحو را نزد 
مال محمد هادی همامی در چرمهین خواند و سپس به اصفهان آمد. وی در بدو ورودش به اصفهان 
به محضر میرزا بدیع درب امامی رفت و آنجا به تحصیل پرداخت، اما این مقطع از تحصیل آقا رحیم 
خیلی به طول نیانجامید و میرزا بدیع بدرود حیات گفت. پس از درگذشت ایشان، آقا رحیم وارد 
فاز جدیدی از تحصیل شد و اصول فقه را نزد آیت اهلل سید محد باقر درچه ای، خارج فقه و اصول 
را نزد سید سید ابوالقاسم دهکردی و حاج آقا منیر احمد آبادی آموخت و به درجه اجتهاد رسید. 
با اینکه آیت اهلل حاج آقا رحیم ارباب درجه اجتهاد را کسب کرده بود، باز هم شوق یادگرفتن 

شهید مظلوم بهشتی: 
کودکان از نگاه حاج آقا رحیم محترم بودند

شهید مظلوم آیت اهلل بهشتی که از شاگردان حاج آقا رحیم ارباب بودند، در 
باره فضایل اخالقی ایشان مسایلی را عنوان کرده اند.

ایشاندرباره شیوه رفتاری حاج آقا رحیم با کودکان گفتند: 
از خصوصیات اخالقی حضرت آیۀ اهلل ارباب می توان به احترام و تواضعشان 
نسبت به واردین به منزل ایشان یاد می نمود، در قدرتشان اگر چیزی بود 
مضایقه نمی کردند چه نسبت به روحانیون و یا غیر آنها، حتی زمانی که بچه های خردسال همراه 
با بزرگترهایشان وارد مسجد می شدند، آقا تعهد داشتند که یک چیزی به بچه ها بدهندو یا کاری 
برای آن ها انجام دهند. حتی یک موقعی مثل اینکه مقداری گردو آماده کرده بودند جهت این 
مسأله و در این مورد مطلبی را نقل کردند که یکی از مؤمنین » گویا در شهرکرد« جنب مسجدی 
یک دکانی را وقف کرده بود که مال االجاره این دکان این بود کودکانی که ظهر ها به مسجد رفته، 
وضو گرفته و نماز می خواندند آن مغازه دار مواظب بود یک مقداری گردو و بادام به این بچه ها 

بدهد تا با این عمل این اطفال را به نماز تشویق نماید.

شهید مطهری: 
حاج آقا رحیم عالمی طراز اول

شهید مطهری درباره حاج آقا رحیم ارباب می فرماید: »در ماه مبارك 
رجب در سال 21- که تابستان بود و به اصفهان رفته بودیم- می رفتیم به 
درس آقای حاج آقا رحیم ارباب سلّمه اهللَّ تعالی که از بزرگان هستند. من 

این ذکر را اول بار از این مرد شنیدم. 
می دیدم که خیلی کند صحبت می کند و اذکار را بالخصوص خیلی با 
تأنّی و حضور قلب می گوید: ُسْبحاَن ااْللِه الَْجلیِل، ُسْبحاَن َمْن الیَْنَبِغی التَّْسبیُح ااّل لَُه، ُسْبحاَن 
ِۀ َوالَْجالِل ... می دیدم این مرد مرتب اینها را می گفت. چون پیرمرد بود و نمی توانست  ِذی الِْعزَّ
روزه بگیرد، آن را با این جبران می کرد.« »ایشان از علمای طراز اول ما در فقه و اصول و 
فلسفه و ادبیات عرب و قسمتی از ریاضیات قدیم می باشند؛ شاگرد حکیم معروف مرحوم 
 جهانگیر خان قشقایی بوده اند و مثل مرحوم جهانگیر خان هنوز هم کاله پوستی به سر 

می گذارند.«

پرسیدند: پس از این همه عمر آیا ادعایی هم 
دارید یا نه ؟ فرمود: ”در مسائل علمی هیچ 
ادعایی ندارم، اما در مسائل شخصی خود دو 
ادعا دارم: یکی آنکه به عمرم غیبت نگفتم و 
عمر  در طول  آنکه  دوم  و  نشنیدم  غیبت 
چشمم به نامحرم نیفتاد.” همچنین ایشان 
معتقد بود زن از تمام اموال و دارایی های 

شوهر ارث می برد، حتی از زمین .
یکی از صدها رفتار پسندیده ایشان این بود 
که زهد و تقوای باالیی داشتند و هرگز از 
سهم امام زندگی نمی گذراندند. اصاًل سهم 
امام نمی گرفتند و می گفتند خودتان به 
از  امام بدهید یکی  طالب مستحق سهم 
امام  سهم  مقداری  گفت  می  روحانیون 
جهت ایشان آورده بودند، فرمودند تا آن 
پول ها را به آقایی بدهند تا میان طالب 
تقسیم کند، اما پول برای فقرا می گرفتند و 
فقرا نیز به خانه ایشان رفته و حق خود را می 
گرفتند. همچنین ایشان اهل کتاب را طاهر 
می دانستند و در راستای تغییر نگاه مردم 
آن زمان به پیروان دیگر ادیان ابراهیمی و 
اهل کتاب بر اساس نص صریح قرآن، تالش 
زیادی نمود. از دیگر خصوصیات بارز حاج 
آقا رحیم ارباب این بود که هرگز بدخواه 
کسی نبودند، کم حرف می زدند و بیشتر 
می شنیدند، کالمشان به شدت نافذ بود، 
هرگز طعام شبهه ناك نخورد وبه نامحرم 
نگاه نکرد، به همسایگان توجه ویژه داشت، 
دایم الذکر و دایم الوضو بودند، به سادات 

احترام زیادی می گذاشتند و ...
حاج آقا رحیم دوبار ازدواج کرد ولی از این 
دو ازدواج فرزندی نداشت و باالخره ایشان 
در 18 ذی الحجه 1396 مصادف با 16 آذر 
1355 در اصفهان دار فانی را وداع گفت و 
پوالد،  آرامستان تخت  در  را  پاکش  پیکر 
واقع در تکیه ملک نزدیکی گلستان شهدای 
ایشان  به خاك سپردند. هرچند  اصفهان 
سه سال پایانی عمرش را در اثر اشتباه یک 
پرستار پس از عمل جراحی نابینا شد، اما 
هرگز شکایت و اعتراضی نکرد و اکنون مزار 
این عالم بزرگ شیعی محل زیارت بسیاری 

از اهالی زهد و تقواست.
روحش شاد

نمی دانم 
شیعه چه 

وقت 
می خواهد 

عار ترك نماز 
جمعه را از 

خود بردارد و 
جلوی شماتت 

سایر فرق 
اسالمی را که 
ما را به عنوان 

تارك نماز 
جمعه مالمت 

می کنند، 
بگیرد

قاف قلم/ سپیده بارانی

به بزرگواری باران، به لطافت نسیم
 آقا رحیم در سال 1259 هجری شمسی در روستای چرمهین در خانواده ای سرشمار و مالك به دنیا آمد و همین مسئله باعث شد تا وی به تاسی از 
خانواده خود، ارباب لقب بگیرد. پدرش ، حاجی علی پناه که از شعرا و اهالی فضل در منطقه بود، با تخلص لنگر شعر می سرود و از آنجا که هم عصر عمان 

سامانی بود، باعث شد تا آقا رحیم نیز از طفولیت در مجلس بزرگان رفت و آمد داشته باشد.

دیدگاه دیگران 
درباره ابعاد 
شخصیتی

حاج آقا رحیم 
ارباب

 سال اول 8
 شماره  چهارم

 چهارشنبه 20 بهمن ماه 1395 
  10 جمادی االول 1438

امام علی )ع(:
عقل هر انسانى پیشواى فکر و اندیشه اوست  و فکر پیشواى قلب 
و درون او خواهد بود  و قلب پیشواى حواس پنج گانه می باشد، و 

حواس پیشواى تمامی اعضا  و جوارح است.

 صاحب امتیاز و مدیر مسئول: رضا صالحی پژوه
 سردبیر: سپیده بارانی

 مدیر هنری: راضیه امیریان
 آدرس: اصفهان، خیابان آپادانا  دوم، روبروی مسجد کاظمیه، 
کوی بهمن، پالک 52                      تلفن:  031-36632500
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ایشان معتقد بود زن 
از تمام اموال و دارایی 

های شوهر ارث می برد، 
حتی از زمین

در وی فروکش نکرد و برای ادامه تحصیل 
در فلسفه و هیئت و ریاضیات قدیم، نزد 
جهانگیر خان قشقایی و آخوند مال احمد 

کاشی رفت.
حاج آقا رحیم ارباب هرچند در زمان خود 
بر  عمامه  هرگز  اما  بود،  اعلم  مجتهدی 
خان  جهانگیر  میرزا  مانند  و  سرنگذاشت 
قشقایی، همیشه کاله پوستی مشکی رنگی 

بر سر داشت.
وی همچنین تمام عمر خود را در اصفهان 
بود و به غیر از مواقعی که سفر زیارتی می 

رفت، دیگر هیچ موقع اصفهان را ترك نکرد.
عالیقدر  مرجع  این  معروف  شاگردان  از 
جهان تشیع می توان به شهید مفتح، شهید 
ناصری  اهلل  آیت  بهشتی،  مطهری، شهید 
اصفهانی، جالل الدین همایی و مالهاشم 

جنتی اشاره نمود.
به  معتقد  فقهی  لحاظ  به  ارباب  اهلل  آیت 
وجوب نماز جمعه حتی در زمان غیبت امام 
عصر)عج( بود و تا پایان عمر شریف خود در 
ایشان  کرد.  می  برپا  جمعه  نماز  اصفهان 
می گفتند: ”نمی دانم شیعه چه وقت می 
خواهد عار ترك نماز جمعه را از خود بردارد 
و جلوی شماتت سایر فرق اسالمی را که ما را 
به عنوان تارك نماز جمعه مالمت می کنند، 
بگیرد”. در خطبه های نماز جمعه نیز به بیان 
فضایل و مناقب حضرت علی علیه السالم 
می پرداختند. ایشان آنقدر عالقه به حضرت 
صدیقۀ طاهره فاطمه زهرا سالم اهلل علیها 
داشتند که همیشه در نمازهایشان سورۀ کوثر 
را قرائت می فرمودند. و می گفتند: ”من نمی 
توانم این سوره را در نماز نخوانم. چون این 
سوره متعلق به وجود مقدس حضرت زهرا 
سالم اهلل علیها است.” حاج آقا رحیم ارباب دو 
سه سال آخر عمر نابینا شد. وقتی از ایشان 


