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کسب رتبه برتر شهرستان نجف آباد 
ــن  ــی و تعیی ــش اساس ــردم نق ــت م ــامت و بهداش ــه در س ــت ک ــی  اس ــای مهم ــه ه ــزء مجموع ــان ج ــت و درم ــبکه بهداش ش
ــی و تنــوع  ــی تحــت پوشــش و فراوان ــه وســعت جغرافیائ ــا توجــه ب ــاد ب کننــده ای دارد. ایــن شــبکه در شهرســتان نجــف آب
ــا برنامــه هــا و  ــا مدیریــت صحیــح و کارآمــد و همچنیــن کارکنــان پــر تــاش توانســته انــد ب خدمــات بهداشــتی- درمانــی ب
اقدامــات صحیــح، گام مهمــی در ســامت و بهداشــت ایــن شهرســتان برداشــته و ســطح ســامت را در ایــن شهرســتان ارتقــا 

دهنــد. 
در یــک روز گــرم تابســتان مهمــان دکتــر غیــور مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان نجــف آبــاد بودیــم و در حــوزه ی 
بهداشــت و درمــان ایــن شهرســتان بــا ایشــان بــه گفــت و گــو نشســتیم. در آخــر الزم اســت از مدیریــت، معاونــت هــا و روابــط 

عمومــی ایــن شــبکه تشــکر کنیــم کــه اگــر زحمــات ایــن عزیــزان نبــود، ایــن گفــت و گــو میســر نمــی شــد.

ــه عنــوان  ــا وجــود مشــغله هــای فــراوان کاری وقــت خــود را در اختیــار مــا قــرار دادیــد . ب 1- ضمــن تشــکر از شــما کــه ب
ــرد ؟ ــر مــی گی ــوری را در ب ــان چــه ام ــارات شــبکه بهداشــت و درم ســوال اول، حــوزه مســئولیتی و حــدود اختی

ــت  ــد از : معاون ــت هــا عبارتن ــن معاون ــد . ای ــی دارن ــف و اختیارات ــت تشــکیل شــده کــه هــر کــدام وظای ــان از ســه معاون شــبکه بهداشــت و درم
بهداشــتی کــه شــامل بخــش هایــی از قبیــل بهداشــت محیــط، بهداشــت خانــواده ، مبــارزه بــا بیماریهــا ، بهداشــت حرفــه ای و ... اســت، معاونــت 
ــا ،  ــی ، تخصصــی ، دندانپزشــکی و ... ( ،  مطــب ه ــا ) عموم ــگاه ه ــا و درمان ــک ه ــا ، کلینی ــه بیمارســتان ه ــر کلی ــان مســئولیت نظــارت ب درم
آزمایشــگاه هــا ، مراکــز تصویــر بــرداری و .... را بــه عهــده دارد و آخریــن معاونــت غــذا و دارو کــه کلیــه داروخانــه هــا ، صنایــع و کارگاه هــا ی تولیــد 
کننــده مــواد غذایــی و آرایشــی و بهداشــتی از بــدو تاســیس و بهــره بــرداری تــا مرحلــه تولیــد و عرضــه تحــت نظــارت ایــن معاونــت مــی باشــند . 

2- چالش ها و مشکات شبکه بهداشت و درمان از نظر شما چیست ؟
چنانچــه در مقدمــه عــرض شــد وســعت بــزرگ جغرافیایــی و تعــدد مراکــز و واحــد هــای تحــت پوشــش و افزایــش شــاخص نــرخ رشــد جمعیــت 
و مهاجــر پذیــری نیــاز بــه تامیــن زیــر ســاخت هــای موجــود از جملــه تامیــن نیــروی انســانی مــورد نیــاز ، تامیــن یــا اصــاح  ســاختار فیزیکــی 
ــزان  ــن می ــه همی ــی ، آرایشــی و بهداشــتی و ب ــواد غذای ــب در حــوزه م ــش تقل ــاز دارد . از طــرف دیگــر افزای ــورد نی ــات م ســتاد شــبکه و ملزوم
تخلــف انجــام شــده و دخالــت ناآگاهانــه و بــی مــورد در امــر درمــان توســط افــرادی کــه صاحیــت علمــی و تخصصــی ندارنــد از نمونــه چالــش هــا 

و مشــکات موجــود مــی باشــد . 
3- وضعیت سامت و بهداشت در نجف آباد را چطور ارزیابی می کنید ؟

بــا توجــه بــه شــاخص هــای موجــود در مقایســه بــا ســایر شهرســتان هــا و میانگیــن اســتانی وضعیــت قابــل قبولــی داریــم کــه در حــوزه درمــان 
در برخــی از بیمارســتان هــا نیــاز بــه توســعه و ارتقــاء خدمــات درمانــی بخصــوص در بخــش اورژانــس و تخصــص هــای مــورد نیــاز داریــم کــه در 
حــال پیگیــری جهــت ارتقــاء وضــع موجــود نســبت بــه گذشــته اســت  ولــی چنانچــه عــرض شــد در حــوزه بهداشــت بــه جهــت وضعیــت مناســب 

و خــوب شهرســتان ، شــبکه بهداشــت و درمــان پایلــوت دو طــرح کشــوری مــی باشــد . 
 ادامه در صفحه2

در مصاحبه با رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد، دکتر غیور

در بسیج ملی کنترل و ثبت فشار خون
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

رئیــس شــعبه 104دادگاه کیفــری نجــف آبــاد گفــت: دو کاهبــردار کــه بــا اســتفاده از جعــل 
عناویــن دولتــی و ســاخت مهرهــای ادارات تامیــن اجتماعــی و تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی 
توانســته بودنــد از بیــش از هفتــاد نفــر بــه میــزان یــک میلیــارد و هفتصــد و پنجــاه میلیــون 

تومــان کاهبــرداری کننــد، اخیــرا اولیــن جلســه محاکمــه خــود را پشــت ســر گذاشــتند.

محاکمه کالهبرداران میلیاردی

روایتی از اولین شهید بی سر 

ــد در  ــم. مجی ــری خوابیدی ــاد و هــر کــدام در قب ــزار شــهدای نجــف آب ــم گل ــک شــب رفتی ی
قبــری کــه انتخــاب کــرده بــود، جــا نمــی شــد چــون قــدش بلنــد بــود. ایــن تــک پســر اصــرار 

داشــت کــه در همیــن قبــر خاکســپاری خواهــد شــد.
اصغــر حبیبــی آزاده و جانبــاز نجــف آبــادی در همایــش شــمس الشــموس کاشــان گفــت: قبــل 
ــه گلســتان شــهدا  ــی، ب ــا شــهید مجیــد ابوتراب ــاه ســال 1۳۶1 ب از عملیــات رمضــان در تیرم
ــد و هــر  ــود خوابیدن رفتیــم و در آنجــا هــر یــک از دوســتان در قبر هایــی کــه کنــده شــده ب

کــدام گفتنــد ایــن قبــر مــن اســت.
ــن اســت،  ــر م ــن قب ــا را نشــان داد و گفــت ای ــد هــم یکــی از قبر ه ــه داد: مجی ــی ادام حبیب
امــا چــون قــدش بلنــد بــود نتوانســت در آن بخوابــد و همــه دوســتان بــه او گفتنــد تــو شــهید 
ــود  ــته ب ــود و از آن حضــرت خواس ــه ب ــا )ع( رفت ــام رض ــه ام ــه ب ــا خــودش ک نمی شــوی، ام
مثــل مــوال و اربابــش سیدالشــهدا شــهید شــود گفــت بخــدا قســم شــهید می شــوم و همیــن 

ــر خــاک می شــوم. ــن قب ــا در ای ج
ــی  ــی پزشــک همیشــه انقاب ــی ابوتراب ــد عل ــر محم ــا پســر دکت ــی تنه ــد ابوتراب شــهید مجی
نجــف آبــاد، اولیــن شــهید نجــف آبــاد در دفــاع مقــدس محســوب مــی شــود کــه پیکــرش از 

ــدون ســر برگشــت. عملیــات رمضــان در تیرمــاه ســال ۶1 ب

فرمانــدار شهرســتان گفــت: در ســال گذشــته بیــش از بیســت و دو هــزار و چهارصد 
لیتــر ســوخت قاچــاق شــامل بنزیــن و گازوئیــل در ســطح شهرســتان کشــف شــد و 
در کنــار آن شــاهد کشــف اقــام قاچــاق دیگــری همچــون پنجــاه تــن چــوب بلــوط 

و نزدیــک بــه هفتــاد تــن انــواع ســموم کشــاورزی نیــز بوده ایــم.
مجتبــی راعــی  افــزود: ایــن شهرســتان از لحــاظ حجــم کاالی قاچــاق عبــوری و 
ــا برخــی شــهرها نیســت و  ــل مقایســه ب ــه هیــچ وجــه قاب میــزان کشــفیات آن ب
ــاد  ــاط کشــور از نجف آب ــایر نق ــه مقصــد س ــز بیشــتر ب ــام محــدود نی ــن اق همی

عبــور داده می شــوند.
راعــی از انــواع نوشــیدنی، خــودرو، ســاح غیــر مجــاز و مشــروب  هــای دست ســاز 
ــام بــرد و اظهــار  بــه عنــوان دیگــر اقــام شــاخص قاچــاق شــده در ایــن مــدت ن
ــتان،  ــاق در شهرس ــن قاچ ــار پایی ــذار در آم ــر گ ــل تاثی ــر عوام ــت: از دیگ داش
ــوارد  ــی م ــرد و در برخ ــاره ک ــبه اش ــوی کس ــی ق ــادات مذهب ــه اعتق ــوان ب می ت
معــدود نیــز بی اطاعــی اشــخاص از قوانیــن موجــود، کاالی انبــار شــده آن هــا را 

ــد. ــرار می ده ــودن ق ــاق ب ــام قاچ ــرض اته در مع
ــطح  ــای س ــی انباره ــایی تمام ــوف، شناس ــژه صن ــی وی ــات آموزش ــزاری جلس برگ
ــه  ــود ک ــی ب ــر اقدامات ــا دیگ ــودی آن ه ــزان موج ــوع و می ــد ن ــتان و رص شهرس
ــه  ــورت گرفت ــرد ص ــی از عملک ــوان بخش ــه عن ــا ب ــریح آن ه ــن تش ــدار ضم فرمان
در ایــن بخــش خاطــر نشــان کــرد: برآوردهــا نشــان می دهــد کــه پدیــده قاچــاق 

ــد. ــه می زن ــور ضرب ــاد کش ــه اقتص ــارد دالر ب ــزار میلی ــش از 2۵0ه ــالیانه بی س

کشف و ضبط سوخت قاچاق

کاهش ۱۵درصدی طالق

رئیــس اداره ثبــت احــوال نجــف آبــاد گفــت: طــی دو مــاه نخســت ســال جــاری، نــود و شــش 
مــورد طــاق در شهرســتان بــه ثبــت رســیده کــه ایــن میــزان در مقایســه بــا ســال گذشــته 

کاهــش 1۵ درصــدی را نشــان مــی دهــد.
مجیــد میــری اضافــه کــرد: در دو ماهــه نخســت امســال ۳1۳ مــورد ازدواج بــه ثبــت رســیده 
اســت کــه ایــن تعــداد در مقایســه بــا تعــداد ثبــت طــاق در همیــن زمــان، رقــم قابــل توجهــی 
اســت. همچنیــن آمارهــا نشــان مــی دهــد کــه در ســال گذشــته یــک هــزار و ۷1۸ مــورد ازدواج 

بــه ثبــت رســیده اســت.

احکام تلفنی در حد حکم کتبی اعتبار دارند

ــورت  ــه ص ــی ب ــکام قضای ــدور اح ــرای ص ــد ب ــای جدی در آیین نامه ه
تلفنــی نیــز جایــگاه قانونــی الزم دیــده شــده و در پــاره ای مــوارد خاص 
ضابطیــن قضایــی بــدون داشــتن حکــم قضایــی چاپــی امــکان ورود به 

اماکــن یــا دســتگیری متخلفــان را خواهنــد داشــت.
محمد رضــا توکلــی بــا اعــام ایــن خبــر افــزود: تــا قبــل از تغییــرات 
آیین نامــه ای نیــز اســتفاده از دســتورات تلفنــی متــداول بــود چــون در 
بســیاری از مــوارد اگــر بخواهیــم معطــل صــدور دســتور کتبــی و طــی 
شــدن مراحــل اداری باشــیم، مجرمــان چنــد قــدم جلوتــر از نیــروی 
انتظامــی و دســتگاه قضایــی حرکــت کــرده و عــاوه بــر از بیــن بــردن 

مــدارک، امــکان فــرار نیــز خواهنــد داشــت.
ــه عنــوان ضابــط عــام و مجموعه هایــی  توکلــی از نیــروی انتظامــی ب
ماننــد ســپاه و اطاعــات بــه عنــوان ضابــط خــاص دســتگاه قضایــی 
ــه دلیــل بی اطاعــی  ــرد و افــزود: متاســفانه در برخــی مــوارد ب ــام ب ن
شــهروندان از معتبــر بــودن احــکام تلفنــی، شــاهد مقاومــت در برابــر 
ــزان  ــن عزی ــا ای ــی برخوردهــای نامناســب ب ــی و حت ــوران انتظام مام
هســتیم. تامیــن امنیــت روز و شــب نــدارد و ضابطیــن ممکــن اســت 
ــار جانشــین تمــاس  ــا دادی ــا دادســتان ی هــر ســاعتی از شــبانه روز ب
گرفتــه و تلفنــی حکــم ورود بــه اماکــن یــا دســتگیری متهمــان را اخذ 

کننــد. .

افتتاح مرکز پزشکی خیریه قمر بنی هاشم

ــاد  ــف آب ــم نج ــی هاش ــر بن ــه قم ــکی خیری ــی پزش ــز تخصص مرک
ــا هزینــه هفــت میلیــارد تومانــی خیریــن  کــه طــی چهــار ســال ب
ــع  ــر مرب ــای 2۵00 مت ــه و زیربن ــه طبق ــه در س ــارات خیری و اعتب
ســاخته شــده، بــا حضــور اســتاندار اصفهــان و جمعــی از مســئوالن 

ــرداری رســید. ــه بهــره ب شهرســتان رســما ب
ایــن درمانــگاه دارای بخــش هایــی ماننــد رادیولــوژی، ســونوگرافی، 
ماموگرافــی، دندانپزشــکی، اکوکاردیوگرافــی، نوارقلــب، آزمایشــگاه، 
داروخانــه، اتــاق احیــا، کولونوســکپی، آندوســکوپی و درمانگاههــای 

تخصصــی و فــوق تخصصــی اســت.
ــا  ــح ت ــاعت ۷ صب ــه روزه از س ــه هم ــه ک ــن مجموع ــات ای خدم
ــه  ــراد تحــت پوشــش خیری ــرای اف ــود، ب ــد ب ــال خواه ۷ شــب فع
ــل  ــف قاب ــا تخفی ــز ب ــهروندان نی ــر ش ــرای دیگ ــت و ب ــگان اس رای

ــد. ــد ش ــه خواه ــه ارائ توج

درخشش بانوان در مسابقات والیبال بانوان
تیــم والیبــال اســتان اصفهــان بــا حضــور ۳ بازیکــن نجــف آبــادی نرگــس افضلــی، 
مریــم محمــدی و یاســمن کارگــر و بــه مربیگــری اکــرم داودی مربــی بیــن المللــی 
شهرســتان نجــف آبــاد در مســابقات والیبــال دســته 1 نوجوانــان کشــور موفــق بــه 
شکســت حریفــان خــود در دور مقدماتــی شــد. ایــن رقابتهــا در اراک برگــزار مــی 
شــود کــه تیــم اصفهــان در گــروه الــف بــا تیــم هــای مرکــزی، کرمــان و گیــان هــم 
گــروه اســت و در 4 دیــدار دور مقدماتــی خــود موفــق بــه شکســت قاطــع تمــام تیــم 

هــای همگروهــی خــود شــد.  
* گروه الف:  اصفهان، مرکزی، کرمان، گیان و آذربایجان شرقی

اصفهان   ۳ ـ آذربایجان شرقی    0
اصفهان   ۳ ـ  مرکزی   0   

اصفهان   ۳ ـ  کرمان    0
اصفهان    ۳ ـ  گیان   0 

درخشش اسکیت بازان تیم ملی در مسابقات جهانی

ــان در بارســلون  ــی جه ــادی در مســابقات اســکیت قهرمان ــوش نجــف آب ــی پ مل
ــگ شــدند. ــدال  رنگارن ــه کســب ۳ م ــق ب اســپانیا موف

در رقابــت هــای اســکیت فــری اســتایل )اسپیداســالوم( قهرمانــی جهــان اســپانیا 
ــان  ــت مربی ــا هدای ــاد ب ــف آب ــتان نج ــازان شهرس ــکیت ب ــلون 2019، اس ـ بارس
ــه  ــق ب ــی موف ــه ایوب ــادی و فرزان ــب آب ــان حبی ــی، احس ــم مل ــادی تی ــف آب نج
کســب 1 مــدال نقــره و 2 مــدال برنــز  و شکســت رکــورد جهــان شــدند. در ایــن 
رقابــت هــا ۳ اســکیت بــاز نجــف آبــادی تیــم ملــی رضــا لســانی و رومینــا ســالک 
ــه مقــام دوم دســت یافتنــد و همچنیــن  ــه مقــام ســوم و امیرمحمــد ســواری ب ب
ــورد  ــادی شکســته شــد و رک ــوش نجــف آب ــی پ ــن مل ــان توســط ای ــورد جه رک
ــه توســط رضــا  ــان 4.11۸ ثانی ــا زم ــد جهــان در شــاخه اســپید اســالوم ب جدی

ــاد ثبــت شــد. لســانی از شهرســتان نجــف آب

دعوت سعید افشار بازیکن هایپر به اردوی تیم ملی 

ــریعه  ــم الش ــوی ناظ ــن از س ــور 1۶ بازیک ــال کش ــیون فوتب ــام فدراس ــق اع طب
ســرمربی تیــم ملــی فوتســال بــه دومیــن اردوی تیــم ملــی دعــوت شــدند که ســعید 
افشــار بازیکــن نجــف آبــادی هایپــر شــاهین شــهر نیــز در ایــن لیســت حضــور دارد. 
ــر  ملی پوشــان دعــوت شــده از 19  لغایــت 22 تیــر 9۸ در مرکــز ملــی فوتبــال زی

نظــر کادر فنــی تمریــن خواهنــد کــرد. 
* اسامی دعوت شدگان

ــی  ــدی )گیت ــپهر محم ــی، س ــعید احمدعباس ــونگون(، س ــس س ــور )م ــاالر آقاپ س
پســند(، ســعید افشــار )هایپرشــاهین شــهر بازیکــن نجــف آبــادی(،  حســین طیبــی 
ــرز(،  ــهرداری الب ــت ش ــام )مقاوم ــم خی ــی، میث ــی رحیم ــتان(، عل ــرت قزاقس )غی
مهــدی کریمــی، علیرضــا جــوان )ســن ایــچ ســاوه(، رحمــان ســارانی، بهــزاد عظیمی 
)فــرش آرا مشــهد(، فرهــاد ابراهیمــی، علیرضــا رفیعــی پــور )حفــاری خوزســتان(، 
امیــن مجیــدی پــور، محمــد نجــف زنگــی )ســتارگان ورامیــن( و محســن منتظمــی. [

تجدید میثاق معلمان و دانش آموزان با آرمان های 
انقالب اسالمی

در گردهمایــی بزرگــی کــه بــه مناســبت روز عفــاف و حجــاب، چهارشــنبه مــورخ 
19/4/9۸  در میــدان امــام )ره( برگــزار گردیــد؛ معلمــان و دانــش آمــوزان شــهرمان 
همــراه بــا دیگــر اقشــار مــردم شــهید پــرور شهرســتان بــا حضــوری پرشــور بــاری 

دیگــر پایبنــدی خــود را بــه اعتقــادات و نظــام اســامی ثابــت کردنــد .
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فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

نشست مدیران انجمن های ادبی

نشســت مشــترک مدیــران انجمــن هــای ادبــی شهرســتان 
بــا حضــور دکتــر آزاد دبیــر مجامــع ادبــی کشــور و 

ــد . ــزار ش ــتان برگ ــی اس ــع ادب ــئولین مجام مس
ــی  در ابتــدای ایــن نشســت  کارشــناس انجمــن هــای ادب
شهرســتان ضمــن ارائــه گزارشــی از وضعیــت انجمــن هــای 
ادبــی گفــت : شهرســتان نجــف آبــاد بالــغ بــر 12 انجمــن 
ادبــی فعــال دارد کــه در طــول هفتــه در ایــن شهرســتان  

نشســت هــای ادبــی برگــزار مــی شــود .
تــوکل صالحــی  بــا اشــاره بــه وجــود شــعرا  و نویســندگان 
ــه  ــوب در زمین ــای خ ــت ه ــتعداد و ظرفی ــته و  اس برجس
ــتان  ــی از شهرس ــاد را یک ــف آب ــتان نج ــات ،  شهرس ادبی
ــرد . ــه شــعر و ادب قلمــداد ک ــا در زمین ــال  و پوی هــای فع

ــه  ــی  ب ــران انجمــن هــای ادب در ادامــه ایــن نشســت مدی
ــود  ــای   خ ــن ه ــای انجم ــت ه ــی از فعالی ــه  گزارش ارائ

ــد. پرداختن
در ایــن نشســت  کاکایــی دبیــر مجامــع ادبــی اصفهــان نیــز 
ضمــن اعــام خرســندی از حضــور در شهرســتان ادب پــرور 
ــف  ــات مختل ــتان از جه ــن شهرس ــت : ای ــاد گف ــف آب نج
ــرد  ــدواری ک ــار امی ــزد اســت و  اظه ــری زبان فرهنگــی هن
ــن جلســات مشــترک هــم اندیشــی گامــی در راســتای  ای
فعالیــت و همــکاری بهتــر شــعرا و اهالــی ادب ایــن 
شهرســتان بــا دیگــر محافــل و انجمــن هــای ادبــی اســتان 

باشــد.
ــی  ــع ادب ــر مجام ــر آزاد دبی ــت دکت ــن نشس ــان ای در پای
کشــور نیــز ضمــن قدردانــی از فعالیــت هــای خــوب 
ــن عرصــه  ــعرا و پیشکســوتان ای ــی و ش ــای ادب ــن ه انجم
ــی کشــور  ــا تشــکیل مجامــع ادب اظهــار امیــدواری کــرد ب
در آینــده ای نــه چنــدان دور فعالیــت انجمــن هــای ادبــی 

ــد . ــته باش ــی  داش ــق خوب رون
ــر  ــعرا از دیگ ــی ش ــعر خوان ــنتی و ش ــیقی س ــرای موس اج

ــود . ــه ب ــای برنام قســمت ه

4 - وضعیــت نیــروي انســاني متخصــص بیمارســتان چگونــه اســت؟ چــه تعــداد 
نیــرو تحــت نظــارت شــبکه بهداشــت و درمــان نجــف آبــاد مــی باشــند؟

وضعیــت نیــروی انســانی شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان نجــف آبــاد شــامل 1۳ 
نفــر پزشــک خانــواده، 12 نفــر مامــای خانــواده، 1۸ نفــر پزشــک مراکــز شــهری، 12 نفــر 
دندانپزشــک، 1۳ نفــر بهداشــت محیــط، ۳ نفــر بهداشــت حرفــه ای، 10 نفــر آزمایشــگاه، 
1۳ نفــر خدمــات، 1۳ نفــر پذیــرش ، 110 نفــر مراقــب ســامت دولتــی، 14 نفــر مراقــب 
ــرون  ــب ب ــی در قال ــروی بهداشــتی و درمان ــر نی ــداد 92 نف ــی و تع ــا دولت ســامت مام
ســپاری مــی باشــدکه متاســفانه همــان طــور کــه در بــاال هــم اشــاره کــردم، امیــدوارم 
بــا عنایــت وســعت ارائــه خدمــات شــاهد ارتقــاء کمــی نیــروی انســانی مــورد نیــاز باشــیم 
ــوم پزشــکی  ــه دانشــگاه عل . همچنیــن بیمارســتان شــهید محمــد منتظــری وابســته ب
ــر  ــکی و 112 نف ــتاری و پیراپزش ــروی کادر پرس ــا 400 نی ــی ب ــش درمان دارای 14 بخ

پزشــک فــوق تخصصــی ، تخصصــی و عمومــی ارائــه خدمــات مــی نماینــد . 
ــتایي و  ــهري و روس ــي ش ــتي درمان ــز بهداش ــد مرک ــی چن ــور کل ــه ط 5- ب

ــد؟ ــبکه می باش ــش آن ش ــت پوش ــت تح ــه بهداش خان
تعــداد مراکــز، پایــگاه و خانــه بهداشــتی در شهرســتان نجــف آبــاد مجموعــا ۶1 واحــد 
مــی باشــد کــه شــامل 19 مرکــز خدمــات جامــع ســامت کــه 12 مرکــز شــهری، 2 
مرکــز شــهری روســتایی و ۵ مرکــز روســتایی اســت. همچنیــن 29 پایــگاه ســامت نیــز 
ــگاه  ــگاه ســامت ضمیمــه و 1۵ پای ــن شــبکه مــی باشــد کــه از 14 پای تحــت نظــر ای
ســامت غیــر ضمیمــه تشــکیل شــده انــد و 1۳ خانــه بهداشــت نیــز تحــت پوشــش ایــن 
ــه  ــگاه هــا در حــال خدمــت رســانی ب ــم در آن مراکــز و پای شــبکه اســت کــه همکاران

مــردم ایــن شهرســتان هســتند.
6 - درخصــوص کیفیــت عرضــه ي انــواع مــواد غذایــي فســادپذیر ، مــواد غذایــی 
ســرخ کردنــی در ســطح شــهر ، واحدهــای تولیــدی مــواد بهداشــتی و آرایشــی 
غیــر مجــاز و ایــن گونه مــوارد، تاکنــون چــه اقداماتــي انجــام داده ایــد و بفرمایید 
همــکاري چــه ادارات و نهادهایــي در بهبــود بهداشــت شهرســتان مؤثر اســت و آیا 

تاکنــون ایــن همــکاري بــه صــورت شایســته وجود داشــته اســت؟
ــم  ــد، همکاران ــه فرمودی ــواردی ک ــه در م ــم ک ــرض کن ــد ع ــه را بای ــن نکت ــدا ای در ابت
بــرای حفــظ ســامت مــردم شهرســتان، نظــارت و بازدیــد هــای منظمــی در دســتور کار 
خــود دارنــد و بــا توجــه بــه افزایــش ایــن بازدیــد هــا و همــکاری هــای درون بخشــی و 
همچنیــن بــرون بخشــی و تعامــات بــا دیگــر نهادهــا و ادارات در ایــن چنــد ســال اخیــر، 
وضعیــت رو بــه بهبــود اســت و نشــان آن نیــز ارتقــای شــاخص بهداشــتی در حــوزه ی 

بهداشــت محیــط مــی باشــد. 
از جملــه اتفاقــات بســیار مبــارک نیــز در دو ســال اخیــر بــه عنــوان مثــال کاهــش میــزان 
درصــد نــان دارای نمــک نامطلــوب از 19.۷ درصــد بــه 9.۷ درصــد مــی باشــد و تقریبــا 
میــزان نمــک دریافتــی معــادل ۳ گــرم از نــان مصرفــی مــی باشــد کــه 2 گــرم از ســزانه 

مجــاز نیــز کمتــر مــی باشــد .
ــداری ، دادگســتری ، دادســتانی  و از جملــه نهادهــا و ادارات همــکار در ایــن امــر فرمان
ــن و  ــت اماک ــی و مدیری ــروی انتظام ــی نی ــهرداری ، فرمانده ــامی و ش ــورای اس ، ش
ــتان ، اداره  ــی شهرس ــزات حکومت ــی ، اداره  تعزی ــروی انتظام ــی ، نی ــات و آگاه اطاع
صنعــت معــدن و تجــارت شهرســتان ، مجمــع امور صنفــی شهرســتان ، اداره دامپزشــکی 

و مدیریــت  جهــاد کشــاورزی شهرســتان و ....  مــی باشــد . 
7- احداث بیمارستان شیخ بهایی به کجا رسید ؟

ــت  ــی تح ــیخ بهای ــتان ش ــدازی بیمارس ــاخت و راه ان ــروژه س ــه پ ــه اینک ــت ب ــا عنای ب
ــا  ــروژه ب ــام پ ــل اتم ــد ، مراح ــی باش ــازی م ــکن و شهرس ــراء وزارت مس ــارت و اج نظ
اعتبــارات همــان وزارت خانــه در حــال پیگیــری مــی باشــد کــه امیدواریــم بــا تخصیــص 
اعتبــارات مــورد نیــاز توســط مجریــان طــرح ایــن پــروژه نیــز بــه مرحلــه افتتــاح و بهــره 

ــرداری برســد .  ب
8- مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و بهداشتی سطح شهرستان چگونه نظارت 

می شو د؟
نظــارت هــا ) همــراه بــا نمونــه بــرداری و آزمایشــات الزم (، روزانــه و بــه طــور مســتمر در 
بلــوک هــای مشــخص و توســط کارشناســان بهداشــت محیــط در ســاعات اداری و غیــر 

اداری تحــت نظــارت و کنتــرل بــه صــورت کشــیک گشــت ضربــت انجــام مــی پذیــرد .
ــی  ــای صنعت ــط و واحده ــت محی ــد بهداش ــط واح ــی توس ــای صنف ــن واحده همچنی
توســط معاونــت غــذا و دارو) واحــد نظــارت بــر مــواد غذایــی، آرایشــی و بهداشــتی( بــه 
صــورت مســتمر و چندیــن مرتبــه در ســال، بازرســی، پایــش و نمونــه بــرداری توســط 
ــی  ــای خصوص ــگاه ه ــا در آزمایش ــذا و دارو، ی ــت غ ــگاه معاون ــا در آزمایش ــکاران م هم

انجــام مــی گــردد.
ــی کیفیــت  9- یکــی از مشــکات عمــده ی کشــور، محصــوالت نامرغــوب و ب
ــه در شهرســتان  ــن زمین ــی در ای ــا شــما نظارت آرایشــی بهداشــتی اســت . آی
ــد انجــام داد ؟ ــن مشــکل بای ــع ای ــی در جهــت رف ــد و چــه اقدامات انجــام داده ای

در مــورد نظــارت بایــد بگویــم کــه بازدیدهــای ماهیانــه و ســالیانه ای از فروشــگاه هــای 
ــوه  ــوص نح ــی در خص ــای آموزش ــزاری کارگاه ه ــا برگ ــراه ب ــتی، هم ــی و بهداش آرایش
ــی  ــن شــبکه م ــات ای ــای آرایشــی و بهداشــتی، از اقدام ــرآورده ه ــت ف تشــخیص اصال
باشــد. البتــه بــا توجــه بــه تحریــم هــا و شــرایط کنونــی و بــرای جلوگیــری از قاچــاق 
ــدگان و  ــرف کنن ــال مص ــاه ح ــت رف ــتی و در جه ــر بهداش ــتی و غی ــوالت بهداش محص
همچنیــن حمایــت از تولیــد داخلــی، بازدیــد هــا و نظــارت هایمــان را افزایــش داده ایــم 
تــا بــه آن اهدافــی کــه اشــاره کــردم، دســت پیــدا کنیــم و مطمئــن باشــید ایــن حمایــت 
هــا و نظارتهــا ، کمــک هــای شــایانی بــه کنتــرل قاچــاق محصــوالت و افزایــش ضریــب 

ایمنــی و کیفیــت محصــوالت  خواهــد کــرد . 
10- مــی تــوان گفــت کــه غــذا و دارو از عمــده تریــن دغدغــه هــای مــردم 
ــت و  ــبکه بهداش ــردم ، ش ــرای م ــاد ب ــل اعتم ــع قاب ــا مرج ــتند و تنه هس
ــردم از  ــرای حفــظ ســامت م ــات مهمــی ب ــان مــی باشــد . چــه اقدام درم

ــه اســت ؟ ــر شــما صــورت گرفت نظــر غــذا و دارو در شــبکه تحــت ام
مــا اقدامــات بســیاری در جهــت ســامت مــردم در زمینــه غــذا و دارو انجــام مــی دهیــم 
و از نمونــه ایــن اقدامــات در زمینــه ی نظــارت بــر مــواد غذایــی و دارویــی مــی تــوان بــه 
پایــش واحدهــا، ارائــه ی راهکارهــا و تذکــرات الزم بــه آنهــا و در صــورت لــزوم برخــورد 
بــا واحدهــای متخلــف، ر ســیدگی و پیگیــری شــکایت هــای مردمــی تــا حصــول نتیجــه 
و انجــام اقدامــات اصاحــی توســط تولیــد کننــدگان جهــت تولیــد محصــوالت ایمــن 
ــاال تنهــا نمونــه ای کوچــک از فعالیــت همکارانــم مــی باشــد. البتــه در  ــا کیفیــت ب و ب
ــه ی راهکارهــای  ــد مســتمر از واحدهــای تولیــدی و ارائ ــه بازدی ــد ب کنــار ایــن هــا بای
مفیــد جهــت افزایــش ایمنــی و کیفیــت محصــوالت، بازرســی از داروخانــه هــا، بازرســی و 
نظــارت از واحدهــای تولیــدی غذایــی در ســطح شهرســتان)غذایی، آشــامیدنی، آرایشــی 

و بهداشــتی( نیــز اشــاره کــرد . 
ــتفاده  ــو اس ــی و س ــواد غذای ــدن م ــران ش ــه، گ ــای ظالمان ــم ه 11- تحری
ســودجویان و عرضــه بــی کیفیــت برخــی از محصــوالت مــواد غذایــی را در 
پــی داشــت و در خبرهــا بســیار در مــورد کشــف و پلمــپ واحدهــای تولیدی 
مــواد غذایــی غیــر بهداشــتی بســیار مــی خوانیــم . اقداماتتــان را در زمینــه 
نظــارت ،کشــف و توقیــف واحدهــای بهداشــتی و غیــر بهداشــتی غیــر مجاز 

را توضیــح دهیــد و چــه پیشــنهادی در جهــت رفــع ایــن معضــل داریــد.
در صــورت کشــف واحدهــای غیــر مجــاز از طریــق گــزارش مردمــی، بازدیــد کارشناســان 
ــراه  ــه هم ــذا و دارو، ب ــت غ ــط و معاون ــت محی ــان بهداش ــاکی، بازرس ــکایت ش ــا ش ی
ــه و بررســی  ــه محــل مراجع ــی ســریعا ب ــروی انتظام ــط و نی کارشناســان مراجــع ذیرب
هــا و اقدامــات الزم را در خصــوص پلمــب محــل و ارســال پرونــده بــه مراجــع قضایــی 

انجــام مــی دهنــد. 
ــرای  ــر ســاختی و دائمــی ب ــدام زی ــد خاطــر نشــان ســاخت کــه اق ــه در اینجــا بای البت
حــل معضــل مذکــور، کمــک بــه افزایــش تولیــدات داخــل و همچنیــن برخــورد قاطــع 
بــا متخلفیــن و قاچــاق کاالهایــی اســت کــه در فــرآورده هایــش فاکتورهــای غیــر ایمــن 
ــه کار رفتــه اســت و ســامتی مصــرف کننــدگان را تهدیــد مــی کنــد مــی  و ناســالم ب

باشــد از جملــه مــوارد کشــف و توقیــف مــی تــوان بــه : 
*معــدوم ســازی بیــش از 1 تــن  ۶00 کیلــو گــرم مــواد غذایــی فاســد و تاریــخ گذشــته 

و غیــر مجــاز در مرکــز دفــن زبالــه نجــف آبــاد از فروردیــن 9۷ تاکنــون 
*کشف و توقیف یک واحد تولید کشک در شرایط کاما غیر بهداشتی واستفاده از مواد 

غیر مجاز 
*توقیــف بیــش از 2000 حلــب عســل مشــکوک در گشــت و بازرســی کارشناســان گــروه 

مهندســی بهداشــت محیط
*توقیف بیش از 4 تن گز تاریخ گذشته و فاسد کشف

*پلمپ یک انبار انواع شوینده ها و اسیدهای غیر مجاز
*توقیف 1۵0 کیلوگرم لواشک تقلبی

*کشف و توقیف ۷00 کیلوگرم پنیر پیتزای فاسد و تاریخ گذشته
*توقیف بیش از ۳۷0 لیتر عرقیات گیاهی غیر مجاز 

*توقیف بیش از 2۵0 کیلوگرم سوسیس و کالباس فاسد و تاریخ گذشته
*توقیف بیش از 1۸۷۸بطری یک و نیم لیتری دلستر تاریخ گذشته کشف و توقیف 

*پلمپ یک باب کارگاه غیرمجاز و غیربهداشتی تولید رشته آش در شهرستان
*پلمپ یک واحد غیر مجاز فرآوری و بسته بندی پودر موبر 

*کشف و توقیف بیش از 12۵۶ کیلوگرم خیارشور فاسد و کپک زده
12 - آیــا تحریــم هــا بــر دارو اثــر گذاشــته اســت ؟ همچنیــن وضعیــت دارو 
در نجــف آبــاد را چطــور ارزیابــی مــی کنیــد ؟ چــه اقداماتــی بــر نحــوه ی 

توزیــع دارو انجــام مــی دهیــد ؟
ــی کشــور وارد  ــه ی داروی ــر بدن ــرات مثبــت و منفــی ب ــا اث ــم ه ــد گفــت کــه تحری بای
ــل و  ــای مکم ــی داروه ــری از واردات برخ ــت آن جلوگی ــرات مثب ــت . از اث ــرده اس ک
تقویتــی، کــه معــادل داخلــی دارد، مــی تــوان اشــاره کــرد کــه ایــن کار موجــب، رشــد 
ــرات  ــا از اث ــراد منفعــت طلــب مــی شــود. ام ــاه شــدن دســت اف صنعــت داخــل و کوت
ــرآورده  ــه کمبــود برخــی از مــواد اولیــه و ف ــد ب ــه ، بای ــم ناجوانمردان منفــی ایــن تحری
هــای آن اشــاره نمــود کــه بــه شــکل هدفمنــد بــه دنبــال ایجــاد نارضایتــی مردمــی و 
خــروج ارز از کشــور مــی باشــند . البتــه بایــد ایــن نکتــه را گفــت کــه ایــن موضــوع بــا 
تدابیــر مناســب معاونــت غــذا و دارو در ایجــاد ثبــت دارو و همچنیــن ایجــاد داروخانــه 
ــا  ــا، ت ــه ه ــی از داروخان ــا در برخ ــرآورده ه ــن ف ــی از ای ــروش برخ ــب و ف ــای منتخ ه

حــدودی مدیریــت شــده اســت. 
ــارش  ــان ب ــرات زی ــن اث ــا و همچنی ــا رســیدن فصــل تابســتان و گرم 13- ب
ــردم در  ــامت م ــظ س ــرای حف ــی ب ــه اقدامات ــما چ ــی ، ش ــواد غذای ــر م ب
ــرای واحدهــای  ایــن مــورد انجــام داده ایــد و همچنیــن چــه پیشــنهادی ب
ــدن  ــی و بهداشــتی، جهــت مصــون مان ــواد غذای ــازه هــای م تولیــدی و مغ

ــد ؟ ــا داری ــان از گرم ــی ش ــواد غذای م
ــه طــور  ــان ب همــان طــور کــه گفتــم نظــارت هــای مجموعــه شــبکه بهداشــت و درم
روزانــه و مســتمر صــورت مــی پذیــرد و در صــورت بــروز تخلــف و یــا مــوارد دیگــر کــه 
جــان مــردم را بــه خطــر مــی انــدازد، ســریعا بــا خاطیــان برخــورد جــدی مــی گــردد و 
مــردم نیــز مــی تواننــد در ایــن موضــوع بــا مــا همــکاری نماینــد و در صــورت مشــاهده 
و بــروز چنیــن تخلفاتــی ســریع بــه همــکاران مــا در شــبکه بهداشــت و درمــان نجــف 

آبــاد خبــر دهنــد . 
ــا بیمــاری هــا در طــول تابســتان عهــده دار انجــام آمــوزش  همچنیــن واحــد مبــارزه ب
هــای الزم بــه صــورت گســترده در کلیــه مراکــز بهداشــتی و درمانــی در مــورد 
پیشــگیری از ابتــا و انتقــال بیمــاری و معرفــی مراکــز نمونــه گیــری و درمــان بیمــاری 

ــی باشــد. ــه شــهروندان م ــه کلی ــذا ب ــه از آب و غ ــای منتقل ه
ــا و  ــتان ه ــا ،بیمارس ــک ه ــی ،کلینی ــتی درمان ــز بهداش ــه مراک ــز کلی ــن تجهی همچنی
ــری از بیمــاران و سرکشــی  ــه گی ــات نمون آزمایشــگاه هــای ســطح شــهر از نظــر امکان
مرتــب جهــت بررســی مــوارد تــک گیــر بیمــاری و رصــد تعــداد بیمــاران جهــت واکنــش 
ســریع بــه افزایــش احتمالــی مــوارد بــروز بیمــاری هــا توســط تیــم طغیــان شهرســتان 

برعهــده ایــن واحــد مــی باشــد.
آمــوزش و راهنمایــی کلیــه زائریــن ،حجــاج و مســافران کشــورهای خارجــی در زمینــه 
ــری و  ــه گی ــج در کشــورهای مقصــد و نمون ــذای رای ــه از آب و غ ــای منتقل ــاری ه بیم
نظــارت در هنــگام بازگشــت ایشــان از ســفر نیــز از جملــه فعالیــت هاییســت کــه امســال 

انجــام گرفتــه اســت .
ــا توجــه  البتــه در ایــن جــا الزم اســت بــه مغــازه داران عزیــز نیــز توصیــه کنــم کــه ب
ــل  ــاب و مقاب ــی شــان در آفت ــواد غذای ــن فصــل، از گذاشــتن م ــوا در ای ــای ه ــه گرم ب
نــور مســتقیم خورشــید بپرهیزنــد و حتــی االمــکان مــواد غذایــی شــان را در یخچــال 
نگهــداری کننــد.  همچنیــن بــر دمــای یخچــال، کنتــرل سیســتم ســرمایش یخچــال هــا 

ــد.   ــا نظــارت نماین ــرل سیســتم انجمــاد و ســرمایش فریزره ــای انجمــاد، کنت و دم
14- در پایان اگر صحبتی و یا حرف ناگفته ای دارید بفرمایید .

ــد  ــه صــورت جمــع بنــدی در چن ــن ســوال اجــازه مــی خواهــم ب ــا آخری ــاط ب در ارتب
ــزم برســانم: ــا و همشــهریان عزی ــم اســتانی ه ــه اســتحضار همــه ه ــی را ب قســمت مطالب

اولیــن قســمت از عرایضــم حضــور مســتمر و دلگــرم کننــده خیریــن ســامت شهرســتان 
مــی باشــد کــه از تجربــه اولیــن حضــورم در شهرســتان نجــف آبــاد بــه عنــوان ریاســت 
ــای  ــز بخــش ه ــدازی و تجهی بیمارســتان شــهید محمــد منتظــری در ســاخت و راه ان
دیالیــز، C.C.U- I.C.U، ســی تــی اســکن، ریــکاوری اطــاق عمــل، اطــاق عمــل جراحــی 
مغــز و اعصــاب، آزمایشــگاه پاتولــوژی، اورژانــس و پلــی کلینیــک تخصصــی تا بــه امروز و 
افتتــاح پــروژه هــای مراکــز جامــع ســامت شهرســتان نظیــر مراکــز جــال آبــاد، نهضــت 
آبــاد و جــوزدان همیشــه از همراهــی ایــن معتمدیــن و خیریــن بزرگــوار بهرمنــد بــوده ام 
و امیــدوارم در ســال جــاری و بــا همــت بلنــد ایــن عزیــزان  و بخصــوص خیریــن بزرگــوار 
ــامت  ــن س ــع خیری ــرم مجم ــره محت ــت مدی ــی و هیئ ــک زاده و رحیم ــا مل ــاج آق ح
ــزی و غربالگــری ســرطان ،  ــروژه آزمایشــگاه مرک ــاح پ ــام و افتت شهرســتان شــاهد اتم
مراکــز طــب کار و مشــاوره قبــل از ازدواج ارمغــان و همچنیــن مرکــز جامــع ســامت 
اشــن باشــیم. الزم بذکــر اســت در صــورت رفــع موانــع حقوقــی و قضایــی پیــش آمــده 
کــه متاســفانه باعــث توقــف در ادامــه اجــراء پــروژه هــای ویاشــهر، یزدانشــهر ، امیرآبــاد 
)صالــح آبــاد( گردیــده اســت بتوانیــم ایــن پــروژه هــا را نیــز بــه ســرانجام برســانیم البتــه 
ــرادران یــک شــهید  واال مقــام،  ــا همــت و بزرگــواری اخیــر ب در آینــده نزدیــک نیــز ب
انشــااهلل شــاهد کلنــگ زنــی و ســاخت یــک پایــگاه اورژانــس پیــش بیمارســتانی 11۵ 

در نجــف آبــاد خواهیــم بــود.
دومیــن قســمت از عرایضــم تقدیــر و تشــکر از همــت واال و همراهــی صادقانــه و قابــل 
ــی  ــاط جغرافیای ــان در اقصــی نق ــه بهداشــت و درم ــم در مجموع ــه همکاران ــر هم تقدی
شهرســتان مــی باشــد کــه باعــث کســب رتبــه برتــر شهرســتان نجــف آبــاد در بســیج 
ــون  ــار خ ــت فش ــام و ثب ــار از انج ــم انتظ ــد و علیرغ ــون گردی ــار خ ــرل فش ــی کنت مل
۸۶۵00 نفــر از افــراد بــاالی ۳0 ســال شهرســتان در طــول زمــان طــرح، 110۷2۶ نفــر 
از همشــهریان کنتــرل و ثبــت فشــار خــون گردیــد یعنــی تعــداد حــدود 2۵000 نفــر 
بیــش از عــدد تکلیــف یــا تعییــن شــده و جــای دارد کــه از داوطلبیــن عزیــز همــراه کــه 
در قالــب پرسشــگران و ثبــت کننــدگان از ســایر دســتگاه هــا و نهادهــا نظیــر فرماندهــی 
ــجویان،  ــا و دانش ــگاه ه ــر، دانش ــال احم ــپاه، ه ــیج و س ــت بس ــروی مقاوم ــرم نی محت
بازنشســتگان عزیــز ، خیــر یــه هــا ، تامیــن اجتماعــی و ســایر ..... نیــز تشــکر و قدردانــی 

کنــم
ــان  ــت و درم ــتان بهداش ــاص شهرس ــژه و خ ــگاه وی ــم، جای ــمت از عرایض ــومین قس س
دانشــگاه علــوم پزشــکی و وزارت مبتــوع مــی باشــد کــه در اجــراء طــرح هــای بهداشــتی 
و درمانــی شهرســتان و شــبکه بــرای اجــرا انتخــاب مــی گــردد از جملــه طــرح بررســی 
اختــاالت تکاملــی و رفتــاری در کــودکان کــه نجــف آبــاد در طــرح اوتیســم کــودکان بــه 
عنــوان پایلــوت کشــوری انتخــاب  و دوره هــا و کارگاه هــای آموزشــی بــرای کلیــه افــراد 
ــوق تخصــص  ــرم و ف ــن محت ــال، متخصصی ــرم اطف ــن محت ــه متخصصی ــط از جمل ذیرب
روانشناســی اطفــال، پزشــکان گفتــار و کار درمانــی هــای و... انجــام پذیرفــت و در شــرف 
ــا اهــداء زمیــن در بهتریــن نقطــه شــهر توســط  اجــرا مــی باشــد و انشــاهلل در آینــده ب
ــم حجــت  ــه خان ــه شــان حاجی ــای امامــی و همســر مرحوم ــوار حــاج آق ــن بزرگ خیری
مرکــز جامــع توانبخشــی ) مرکــز اوتیســم ( جهــت شهرســتان نجــف آبــاد و شهرســتان 

هــای غــرب اســتان کلنــگ زنــی و ســاخته خواهــد شــد . 
ــاد بگویــم کــه مــن و تمــام  ــه مــردم عزیــز شهرســتان نجــف آب در اینجــا الزم اســت ب
ــت  ــن اس ــر ای ــا ب ــاش م ــعی و ت ــام س ــان، تم ــت و درم ــبکه بهداش ــم در ش همکاران
ــر موجــب، خشــنودی  ــن ام ــاء داده و ای ــه را ارتق ــا ســطح ســامت و بهداشــت جامع ت
پــروردگار عالــم و رضایــت مــردم عزیزمــان گــردد . در آخــر نیــز الزم مــی دانــم از نــگاه 
و حمایــت پدرانــه امــام جمعــه عزیــز شــهرمان نســبت بــه مجموعــه بهداشــت و درمــان 
ــی نمــوده و  ــدار شهرســتان قدردان شهرســتان و همراهــی و بزرگــواری نماینــده و فرمان
ــربلندی  ــت و س ــان موفقی ــم و برایت ــکر کن ــه تش ــه نام ــکاران در آن هفت ــما و هم از ش

مســئلت مــی نمایــم  .

 جشن بزرگ پسران آفتاب

ــا  ــژه والدت ب ــاب وی ــران آفت ــزرگ پس ــن ب ــم جش مراس
ــارگاه  ــن  ب ــور خادمی ــا حض ــا )ع(  ( ب ــام رض ــعادت ام س
ــه همــت اداره فرهنــگ و ارشــاد  ــام هشــتم  و ب ــور  ام من
اســامی شهرســتان نجــف آبــاد  و کانــون هــای فرهنگــی 

ــد . ــزار ش ــاد برگ ــری مســاجد  نجــف آب هن
ســید حســن لــوح موســوی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی شهرســتان نجــف آبــاد در حاشــیه برگــزاری ایــن 
ــوی و  ــگ رض ــج فرهن ــه تروی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــم ب مراس
ــف  پاسداشــت والدت ائمــه اطهــار علیهــم الســام از وظای
ــرزگ  ــژه برنامــه جشــن ب هــر مســلمان اســت  گفــت : وی
ــه منظــور گرامــی داشــت دهــه کرامــت  پســران آفتــاب ب
ــاب رضــوی  ــگ ن ــا  فرهن ــان  ب و آشــنایی بیشــتر  نوجوان
ــل حضــرت رضــا)ع(  برگــزار  ،  ســیره ، شــخصیت و فضائ

شــد .
در ایــن  برنامــه کــه بــا حضــور بیــش از 400 نفــر از 
ــاجد  ــری مس ــی هن ــای فرهنگ ــون ه ــر کان ــان پس نوجوان
شهرســتان برگــزار شــد ؛ اجــرای برنامــه  مولــودی خوانــی 
ــرای  ــی ،  اج ــم گردان ــا ، پرچ ــام رض ــن ام ــط خادمی توس
ســرود، مدیحه ســرایی  ، برگــزاری مســابقه و برنامــه هــای 
ــن مراســم  ــای ای ــه برنامه ه ــر  از جمل ــوع دیگ ــاد و متن ش

ــود . جشــن ب
گفتنــی اســت در ایــن مراســم بــا اجــرای مســابقه ای بیــن 
ــک  ــی و ۶  کم ــز فرهنگ ــدگان جوای ــه برگزی ــان ب نوجوان
هزینــه ســفر بــه مشــهد مقــدس و 2 کمــک هزینــه 
کربــای معلــی بــا حضــور مــادر شــهید علیرضــا یزدانــی ) 

ــدا شــد . ــدس ( اه ــاع مق ــوان شــهید دف نوج
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

ــی باشــد.  ــر و صنعــت م ــه از آن هن ــردم آن جامع ــل م ــر و صنعــت، شــناخت کام ــک هن ــق و شــکوه ی ــل رون یکــی از دالی
ــی رود. ــودی و انحطــاط م ــه ناب ــم رو ب ــم ک ــر ک ــن هن ــت . ای ــدم حمای ــدم شــناخت و ع ــا ع ــه ب ــی اســت ک طبیع

منســوجات نیــز یکــی از هنرهایــی اســت کــه رو بــه فراموشــی ســپرده شــده و روز بــه روز از رونــق ایــن هنــر کاســته مــی 
شــود. بــه عقیــده اکثــر ایــران شناســان تاریــخ نســاجی در ایــران بــه آغــاز عصــر نوســنگی مــی رســد و از آنچــه کــه بــه نقــل 
ــاره ی قدمــت ریســندگی و بافندگــی در ایــران پیــش از تاریــخ ،در کتــب  از ایــران شناســان مشــهور و صاحــب نظــران درب
ــت  ــات قدم ــه ســهم خــود در اثب ــک ب ــر ی ــه ه ــز وجــود دارد ک ــای باســتانی دیگــری نی ــه ه ــر شــده ، بازیافت تاریخــی ذک

ــد. نســاجی در ایــران اهمیــت خاصــی دارن
ــی دوام آن  ــری و چگونگ ــد شــکل گی ــی رســد و رون ــاد م ــش از می ــای پی ــزاره ه ــه ه ــران ب ــز در ای ــی نی پیشــینه بافندگ
ــران  ــوده اســت و بافندگــی در ای ــر از فــراز و نشــیب هــای تاریخــی ب هماننــد ســایر پدیــده ی هــای صنعتــی- هنــری متاث
نیــز از دیــر بــاز رونــق داشــته اســت  و در مــورد بافنــدگان و پارچــه هــای ایرانــی ســخن بســیاری در کتــب تاریخــی معتبــر 

گفتــه شــده اســت کــه حاکــی از اعتــا و رونــق بافندگــی در ایــران مــی باشــد . 
ــا  ــن کاالی گرانبه ــان ای ــان خواه ــد و مشــتریانی از ســرتا ســر جه ــان شــهرت داشــته ان ــواره در جه ــران هم منســوجات ای
بودنــد. از دوره ی هــرودت نیــز شــهرت منســوجات ایــران عالــم گیــر بــوده و مــردم رم بــرای خریــداری آنهــا مبالــغ گزافــی 
ــا، بســیاری  ــت ه ــا بیزان ــه تنه ــد و ن ــران کردن ــد از منســوجات ای ــه تقلی ــا شــروع ب ــت ه ــس از آن بیزان ــد . پ ــی پرداختن م
کشــورهای دیگــر نیــز بــه تقلیــد فــن بافــت و پارچــه هــای ایــران پرداختنــد. اهمیــت بررســی ایــن صنعــت نــه تنهــا ســبب 
ــی از  ــد. یک ــی ده ــا م ــه م ــز ب ــری نی ــودمند دیگ ــات س ــه اطاع ــت بلک ــور اس ــک کش ــدن ی ــخ و تم ــا تاری ــدن ب ــنا ش آش

ــد اســت : ــران معتق پژوهشــگران برجســته ی نســاجی ای
 ))هــر چقــدر هــم اطاعــات مــا دربــاره ی ســایر جنبــه هــای یــک تمــدن کــم باشــد وقتــی کــه بــه فــن بافندگــی پیچیــده 
و بیشــمار تــوام بــا مهارتــی برخــورد مــی کنیــم .مــی توانیــم اســتنباط کنیــم کــه جامعــه ی مــورد بحــث ســخت پــر مشــغله 
و ســطح زندگــی آن بســیار پیشــرفته بــوده اســت و هنگامــی کــه روش هــای فنــی ایــن صنعــت از یــک جــا بــه جــای دیگــر 
منتقــل مــی شــود مــی توانیــم نتیجــه بگیریــم کــه ســایر کارهــای فنــی وهنــری و احتمــاال عقایــد اقتصــادی و سیاســی و 

معنــوی نیــز در همــان جهــت ســیر کــرده اســت .((
بــدون شــک یکــی از مشــهورترین پارچــه هــای بافــت ایــران پارچــه هــای ابریشــمی مــی باشــد . ظرافــت ، زیبایــی ، طــرح و 
نقــش ایــن پارچــه هــا بــه خصــوص از زمــان ساســانیان بــه بعــد شــهره ی عــام و خــاص در جهــان بــوده و بســیار مــورد توجــه 
ســیاحان ، مورخــان و تاجــران در زمــان هــای گذشــته بــوده اســت و کمتــر ســیاح و مورخــی مــی تــوان نــام بــرد کــه بــه 
ایــران ســفر کــرده باشــد و نامــی از پارچــه هــای ابریشــمین ایــران در کنــار بقیــه مســائل نیــاورده باشــد .یکــی از هنرهایــی 

کــه در آن ابریشــم بــه کار رفتــه اســت و از بافتــه هــای ابریشمیســت ، مخمــل مــی باشــد .  
مخمــل پارچــه ای نخــی یــا ابریشــمی اســت کــه یــک روی آن صــاف و روی دیگــر دارای پرزهــای لطیــف و نزدیــک بــه هــم 
مــی باشــد کــه ایــن پرزهــا بــه یــک طــرف خــواب دارنــد . مخمــل را نفیــس تریــن پارچــه ی دســت بافــت ایرانــی مــی داننــد 

زیــرا کــه پیچیــده تریــن و دشــوار تریــن شــیوه ی بافــت را داراســت .
امــا مخمــل تعاریــف دیگــری مثــل ایــن نیــز دارد : مخمــل را از لحــاظ تکنیــک بافتــه ای ابریشــمی مــی باشــد کــه دارای 
تار.پــود و پــرز مــی باشــدو فرقــش بــا دیگــر پارچــه هــا ، پــرز آن اســت. عمــده پارچــه هــا از تــار و پــود تشــکیل شــده انــد 
و پارچــه ای کــه خصوصیــت ســوم را داشــته باشــد و برجســتگی ایجــاد کنــد مــی شــود پــرز و مخمــل ایجــاد مــی شــود. در 

متــون قدیــم مخمــل بــه عنــوان خاوخیــز هــم آمــده اســت. 
در کتــب تاریخــی بــه مخمــل در زمــان هــای پیــش از صفویــه اشــاره شــده اســت ولــی متاســفانه ایــن آثــار امــروز در دســت 
نیســتند کــه صحــت یــا ســقم ایــن موضــوع را بررســی کنیــم امــا مخمــل بــه شــکل جــدی مــی تــوان بگوییــم در ایــران از 
صفویــه شــروع شــد. البتــه بــه پارچــه ای بــه نــام کمخــا در زمــا ن هــای قبــل از صفــوی اشــاره شــده اســت کــه شــباهت 
بــه مخمــل نیــز دارد.ایــن بدلیــل داشــتن خــواب . و خــواب داشــتن کــه مخصــوص پارچــه مخمــل اســت کــه پرزهایــش بــه 

یــک طــرف خــواب دارنــد. پــس کمخــا را نوعــی از مخمــل مــی داننــد.
به هر حال مخمل بافی کم و بیش در یک زمان در کشــورهای ایران ، ایتالیا ، چین تکامل یافته اســت .

امــا بــی ســبب نیســت کــه ایــن هنــر را اوج هنــر نســاجی مــی گوینــد ،زیــرا ایــن هنــر از لحــاظ فنــی و پیچیدگــی بافــت در 
بیــن هنرهــا تــک و نــاب اســت و ماحصلــش پارچــه هایــی لطیــف و ابریشــمین و مخمــل گونــه انــد .

اگــر چــه بعضــی ایــن هنــر را برخاســته از چنــد کشــور و شــاید بــه طــور هــم زمــان داننــد امــا مــی تــوان ایــران را نــه تنهــا 
جــزو پیشــگامان ایــن هنــر ، بلکــه جــزو 2 کشــور ابــداع کننــده ، یعنــی در کنــار چیــن ، ابــداع کننــده مخمــل دانســت.

ــه دوره هخامنشــیان نســبت مــی دهــد و  ــران را ب ــد پارچــه مخمــل در ای ــران تولی ــع دســتی ای ــاب ســیری در صنای در کت
ــی در آســیا و  ســخنی از هــرودت را نقــل مــی کنــد کــه گفتــه اســت : )) در دوره هخامنشــیان محصــوالت ابریشــمی ایران
ــی بافتــه مــی شــده  ــه دســت هنرمنــدان و صنعتگــران ایران ــن پارچــه هــای مخمــل ب ــا شــهرت داشــته اســت و بهتری اروپ
اســت.(( البتــه شــاید منظــور پارچــه هــای ابریشــمی باشــد کــه بــه آنهــا اشــاره شــد امــا اگــر منظــور مخمــل مــی باشــد کــه 

ــم. ــه ای از آن دوران نداری ــا نمون متاســفانه م
ضمــن آنکــه مراکــز بــزرگ مخمــل بافــی در ایــران در ســده هــای گذشــته بــه ویــژه دوره ی صفویــه کــه اوج مخمــل بافــی 
بــوده اســت شــهرهای کاشــان یــزد ؛ تبریــز؛ مشــهد و تهــران بــوده و ایــن پارچــه ی نفیــس از قــرن 1۶ میــادی از جملــه 

صــادرات مهــم ایــران بــه شــمار رفتــه اســت.
ایــران از پیشــگامان اصلــی مخمــل بــوده اســت . مخملبافــی در ایتالیــا بعــد چندیــن ســال بعــد از ایــران در پالرمــو شــروع 

شــد و ایتالیــا علنــاً از گردونــه رقابــت خــارج مــی شــود.
بــه هــر حــال مخمــل ایــران از قدیــم شــهرت داشــته اســت تــا آنجــا کــه یــک شــاعر یونانــی در ۸00 ســال پــس از میــاد 
صــورت معشــوقه اش را بــه مخمــل ایرانــی تشــبیه کــرده اســت. مخمــل گرچــه مســتقًا یــک نــوع پارچــه اســت امــا بدلیــل 
ــه همیــن جهــت در بســیاری از کتــب قدیمــی لبــاس هــا و پارچــه  اینکــه ابریشــم جــز الینفــک ایــن پارچــه مــی باشــد ب
هایــی بــه نــام ابریشــم مخملــی یــا مخمــل ابریشــمی آمــده اســت کــه در تحقیقــات بعــدی معلــوم شــد کــه مــراد از ایــن 

اســامی پارچــه هایــی بــوده اســت کــه اختصاصــاَ نــام مخمــل بــه آنهــا اطــاق میشــود و مــراد همــان مخمــل مــی باشــد.

ســیاحان زیــادی بــه مخمــل ایــران اشــاره و آن را تعریــف کــرده انــد. بــه عنــوان مثــال ))هیــوان تســانگ(( ســیاح معــروف 
چینــی در ســفرنامه اش مینویســد : ))در ایــران حــدود 2۵ قســم پارچــه از جنســه ای مختلــف پنبــه .ابریشــم .کتان.پشــم 
و... مــی بافنــد کــه هــر یــک بــه کار خاصــی مــی آیــد و بــرای طبقــه خاصــی مــورد اســتفاده اســت.(( وی در توصیــف پارچــه 
ــه  ــی از جمل ــم باف ــر یش ــی و اب ــه باف ــی. ترم ــل دوزی . زری باف ــی . مخم ــد : )) مخملباف ــی نویس ــز م ــت نی ــای گرانقیم ه

صنایعــی اســت کــه محصــول آن بــرای شــاهزادگان و ثروتمنــدان مناســب مــی باشــد.((
مخمــل هــای بســیاری از ایــران در سرتاســر جهــان در مــوزه هــا چشــم نــوازی مــی کنــد کــه مــی تــوان بــه مــوزه متــرو 
پولیتــن نیویــورک اشــاره کــرد کــه در آن نمونــه هــای عالــی و بــی نظیــری از مخمــل هــای ایرانــی وجــود دارد کــه بــه عقیــده 
بســیاری از بازدیــد کننــدگان و صاحــب نظــران ایــن مــوزه . مجموعــه ی مخمــل ایــران از عجیــب تریــن انــواع منســوجات 
قدیــم بــه شــمار مــی رود پارچــه مخملــی بــا نقــش مجلــس شــکار کــه مربــوط بــه نیمــه ی دوم قــرن دهــم هجــری مــی 

باشــد.
ــا تشــکیل سلســله  ــی ب ــزد و کاشــان پارچــه مخمــل تهیــه مــی شــده اســت ول ــان در شــهرهای ی البتــه در دوره ی تیموری
صفــوی در قــرن دهــم  همــان طــور کــه گفتیــم شــاه عبــاس عــاوه بــر کارگاه هــای مخملبافــی در یــزد و کاشــان در اصفهــان 
ــای زری تحــت  ــد کارگاه ه ــه همانن ــرد ک ــوت ک ــه آنجــا دع ــری را ب ــتادان ماه ــی تاســیس و اس ــای مخملباف ــز کارگاهه نی

سرپرســتی غیــاث نقشــبند قــرار گرفــت.
ــب گشــوده اســت. او مــی  ــادی جال ــا انتق ــر ب ــن هن ــف ای ــه تعری ــب ب ــران (( ل ــخ ای ــاب )) تاری ســر پرســی ســایکس در کت
نویســد : )) از دیگــر صنایــع ظریفــه ایــران مخمــل هــای قدیــم کاشــان اســت کــه بســیار قشــنگ. زیبــا و کــم نظیــر اســت 
و براســتی جــای تاســف اســت کــه بانــوان ایرانــی صنایــع زیبــای وطــن خــود را تحقیــر مــی کننــد و صنایــع ناچیــز اروپایــی 

را ترجیــح مــی دهنــد((.
بــی شــک یکــی از دالیــل منســوخ شــدن ایــن هنــر همیــن عــدم اســتقبال ایرانیــان و رود آوردن بــه پارچــه هــای بعضــاَ بــی 

کیفیــت وارداتــی اســت کــه بــه مــرور زمــان بــا ورود ایــن پارچــه هــا کــم کــم ازجایــگاه ایــن هنــر کاســته شــد .
در هــر صــورت تکامــل فــن مخملبافــی و تهیــه منســوجات مخملــی بــه شــکلی امــروزی در عصــر صفــوی محقــق شــد و در 

ایــن میــان شــهر کاشــان را بایــد زادگاه و محــل رشــد ایــن هنــر زیبــا و ظریــف دانســت. 
ــر روی ایــن پارچــه  ــگاره هــای اصیــل و ســنتی مخمــل ب ــرای تولیــد مخمــل از ابریشــم طبیعــی اســتفاده مــی شــود و ن ب
زیبایــی خاصــی را جلــوه مــی ســازد . نکتــه قابــل توجــه در پارچــه هــای مخمــل ایــن اســت کــه در پارچــه هــای مخملــی 
کمتــر نقــش و نــگار دیــده مــی شــود ولــی از پارچــه مخمــل بــرای دوختــن و ایجــاد نقــش ونــگار بــر روی دیگــر پارچــه هــا 

اســتفاده مــی شــود.
 )مخملبافــی(( بــی شــک یکــی از پــر تجمــل تریــن و شــکوهمندترین دســتبافته هــای ایــران اســت. در تولیــد مخمــل ســنتی 
از ابریشــم خالــص جهــت تالــو بیشــتر رنــگ هــا اســتفاده مــی شــده اســت. مخمــل ســنتی بــا تکنیــک حلقــه زدن تارهــا 
و اضافــه نمــودن پودهــای اضافــی تولیــد مــی گــردد. مرکــز مهــم تولیــد مخمــل کاشــان و یــزد بــوده اســت و جــزو رشــته 
هــای در حــال منســوخ شــدن مــی باشــد. نوعــی مخمــل زربفــت نیــز هســت کــه در قدیــم بافتــه مــی شــده ســت و در آن 

از نــخ هــای گابتــون )زرانــدود( در بافــت اســتفاده مــی شــده اســت.
: اصلــی تریــن الیــاف مــورد اســتفاده در مخملبافــی ابریشــم اســت امــا گاهــی از نــخ طــا نیــز در ســاخت مخمــل اســتفاده 
مــی شــود . اشــعار بســیاری در شــعرهای شــعرای معــروف بــه چشــم مــی خــورد کــه از بیــن ایــن اشــعار میتــوان بــه ایــن 

شــعر شــهریار کــه در زیــر مــی آیــد اشــاره کــرد.
دارم از زلفت اســباب پریشانی جمع)شهریار / دریاچه اشک( مخمل اینگونه به کاشــانه کاشــانی ها  

 همــان طــور کــه گفتــه شــد مخملبافــی در صفویــه بــه اوج خــود رســید و در صفویــه عمــده ی محوریتــش شــهرهایی مثــل 
کاشــان . یــزد و اصفهــان و چنــد شــهر دیگــر بــود امــا بیشــترین اتفــاق در کاشــان افتــاد و در قاجــار حتــی دســتگاه هــای 

مخملبافــی صنعتــی در کاشــان را افتــاد.
ــن  ــن و منســوخ شــدن ای ــن رفت ــا وجــود از بی ــون اســت. ب ــا کن ــاز ت ــر ب ــران از دی ــی مخمــل در ای ــد اصل ــا کاشــان مه ام
ــدون کمتریــن چشمداشــتی ادامــه مــی دهنــد.  ــاب را ب ــر ن ــن هن ــی هســتند کــه ای ــا هنــوز در کاشــان هنرمندان ــر . ام هن
هنرمندانــی مثــل اســتاد خلیــل یــا اهلل و پســرش. اســتاد جمشــید خــداداد کــه هنــوز چــراغ کــم ســوی ایــن هنــر را روشــن 
نگــه داشــته انــد. بــی شــک بهتریــن پارچــه هــای مخمــل همــان طــور کــه اشــاره شــد بافــت کاشــان بــوده اســت و از قدیــم 
ــا خاقیــت وا بتــکار خویــش هنــوز چــرخ  ــد و ب ــوده ان ــزد خــاص و عــام ب ــام هنرمنــدان کاشــانی در بافــت مخمــل زبان االی

ایــن هنــر را مــی چرخاننــد.
در زیر ســعی کردیم مطالبی که مبین رواج این هنر از قدیم تا امروز در این شــهر اســت را ذکر کرده ایم:

1 - شــاردن در ســفر نامــه اش در مــورد کاشــان مــی گویــد : )) اســاس ثــروت مــردم کاشــان از ابریشــم بافــی اســت و تنهــا 
ــاف مشــغول کار هســتند. (( کــه ایــن  ــام هــارون .هــزار نفــر کارگــر ابریشــم ب ــه ن در یکــی از حومــه هــای شــهر کاشــان ب
نشــان دهنــده نــه تنهــا رونــق هنــر مخملبافــی بلکــه نســاجی و هنرهایــی شــبیه زری. ابریشــم بافــی نیــز در کاشــان اســت.

ــدان فرهنــگ و  ــون جاوی ــران را کان ــار خــود ای ــز در یکــی از آث ــزرگ فرانســوی نی ــر نویســنده و فیلســوف ب  2 - حتــی ولت
هنــر معرفــی کــرده اســت و شــهر کاشــان را بواســطه مخمــل زیبــا و کــم نظیــرش بــا شــهر لیــون فرانســه کــه مرکــز صنایــع 

ابریشــم اروپاســت همــدوش و برابــر شــمرده اســت.
بــا ایــن وجــود پــی مــی بریــم کــه یــک هنــر چقــدر مــی توانــد در بــاال بــردن فرهنــگ و ارزش نــه تنهــا یــک شــهر بلکــه 
ــه نویســندگان و  ــیده اســت ک ــه حــدی رس ــان ب ــل در کاش ــی مخم ــه زیبای ــم ک ــی بینی ــدو م ــم باش در ســطح کشــور مه

ــد. ــاز کــرده ان ــد ب ــف و تمجی ــه تعری ــب ب جهانگــردان ل
امــا امــروزه بــا وجــود اینکــه ایــن هنــر منســوخ شــده و کمتــر کســی بــه ایــن هنــر و حتــی هنرمندانــش توجــه مــی کنــد 
ــه ایــن هنــر عشــق میورزنــد و  ــا ایــن هنــر حفــظ کــرده انــد و ب . امــا هنــوز هنرمنــدان کاشــانی عهــد و میثــاق خــود را ب
ــدون هیــچ چشمداشــتی  ــادی نکنیــم . هنرمنــدی کــه ب ــا اهلل ی واقعــا حیــف اســت کــه در اینجــا از اســتاد ســید خلیــل ی
ــول ــد بهل ــم : حام ــه  و تنظی ــا دل و جانــش انجــام مــی دهــد.                                                  تهی ایــن هنــر را ب

     
به مناسبت 25 تیر روز بهزیستی و تامین اجتماعی 

گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد
وقتی دستی را به یاری می گیری،

بدان که دست دیگرت در دست خداست...

)) مخمل (( بافته ای از دل و جان


