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نشریه خبری روابط عمومی دانشگاه

دبیر کل مجمع خیرین سالمت کشور:

کمک 50هزار میلیارد ریالی خیرین سالمت کشور

آبـان ماه سالـروز وفــات حــاج
حســن تفضلی یا به قــول مردم
کاشان اربابتفضلی

1200میلیــارد ریــال توســـط خیــرین سالمت
منطقه کاشان در حوزه سالمت هزینه
شده است

4

مجمـــعخیرینسالمتدارای
آثار و برکات زیادی در کشور
است
4

نخستین گردهمایی زنان خیــــر
سالمت کاشان و آران و بیدگل
برگزار شد
4

آیین تقدیر از دانشجــــــویان
استعدادهای درخشان دانشگاه
برگزار شد
1

انتخاب کـــارمند دانشگـــاه
به عنوان کتــــابدار برگزیده
کشوری
4

اخبار فرهنگ سالمت

مجمع خیرین سالمت دارای آثار و برکات زیادی در کشور است  -صفحه 4
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مراسم افتتاحیه بازسازی آزمایشگاه پاتولوژی و ایستگاه ذهن آزاد دانشکده پزشکی
برگزار شد

آیت ا ...نمازی در دیدار با برگزیدگان قرآنی کشوری دانشگاه:
انس باکتاب خدا انسان را به باالترین درجه کمال می رساند

مراسم افتتاحیه بازسازی آزمایشگاه پاتولوژی و ایستگاه ذهن آزاد دانشکده پزشکی با حضور رئیس دانشگاه،
سرپرست دانشکده پزشکی ،معاونین و جمعی از مسئولین و کارکنان دانشگاه روز یکشنبه مورخ 96/8/21در سالن
طبیب دانشکده پزشکی برگزار شد.
به گزارش وب دا ،رییس دانشگاه با اشاره به بازسازی آزمایشگاه پاتولوژی توسط خیر آموزشی «دکتر زریچهر
وکیلی» بهعنواناولینپروژهخیرسازدانشگاهدرحوزهآموزشیواهداییکدستگاههودبرایآزمایشگاهپاتولوژی
توسط خیر آموزشی «دکتر طاهره خامه چیان» از تشکیل مجمع خیرین آموزشی در دانشکده پزشکی خبر داد.
دکتر ابراهیم کوچکی ،با اشــاره به «ایستگاه ذهن آزاد» از اجرایی شدن این ایده ابراز خرسندی کرد و افزود:
وظیفه مســئولین دانشــکده ایجاد محیطی آرام و جذاب برای دانشجویان جهت کسب علم ،و گذراندن اوقات
فراغت خود در محیطی سالم و مفرح است.
سرپرســت دانشکده پزشکی نیز در این مراسم ،ضمن تشــکر از خیرین آموزشی دانشکده اظهار داشت :کار
خیر این دو خیر ارجمند دارای دو اثر دنیایی و اخروی است که اثر دنیایی آن ،کمک به ارتقاء کیفیت آموزش
دانشجویان و اثر اخروی آن ،رضایت خداوند متعال است.
دکتر عباس تقوی اردکانی ،ضمن ارائه گزارش مبسوطی از مراحل اجرای « ایستگاه ذهن آزاد»  ،ایجاد محیطی
آرام و جذاب جهت دانشجویان و همکاران  ،ارائه مطالب علمی و معرفی مشاهیر علمی  ،معرفی اساتید دانشجویان
و کارمندان نمونه در حوزه آموزشی در قالب پوستر و ارائه بازیهای فکری برای دانشجویان در راستای ایجاد ذهن
خالق را از اهداف ایجاد این بخش برشمرد.
دکتر مجید حســن زاده ،معاون اداری مالی دانشکده پزشکی نیز در این مراسم ،ضمن تقدیر از حرکت خود
جوش خیرین آموزشی دانشکده پزشکی «دکتر وکیلی « و «دکتر خامه چیان» از تالش های خانوادگی آنها در
راستای هرچه بهتر به ثمر نشستن پروژه ابراز امیدواری کرد :شاهد امتداد این راه خیر در دانشکده باشیم.
گفتنی است در پایان با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از این دو خیر بزرگوار تجلیل به عمل آمد.

نماینده ولی فقیه درکاشــان ،با اشــاره به اینکه قرآن برای همه قابل دسترسی نیست ،گفت :قرآن را فقط اهل
بیت(ع) درک میکنند و برداشت ما از قرآن نیز به اندازه میزان معرفت ما است.
آیت ا ...عبدالنبی نمازی در دیدار با جمعی از اساتید ،کارکنان و دانشجویان فعال در حوزه قرآن و عترت و رتبه
آوران برتر جشنوارههای قرآنی دانشگاه همزمان با هفته قرآنی دانشگاهها ،ضمن قرائت آیه  ۹سوره اسرا (إ َِّن َه َذا
َ
الصال ِ َح ِ َ
ِیرا(آشنایی ،انس ،حفظ و هم
ین یَ ْع َملُونَ َّ
ین ال َّ ِذ َ
ال ْ ُق ْرآنَ یَ ْه ِدی لِلَّتِی ِه َی أَق ْ َو ُم َویُبَشِّ ُر ال ْ ُم ْؤمِن ِ َ
ات أ َّن ل َ ُه ْم أ ْج ًرا َکب ً
نشینی با قرآن را نعمت بزرگی خواند و افزود :همه اینها مقدمه ای برای عمل به قرآن است.
وی افزود :در نظام آفرینش و تکوین ،اگر قرآن از جامعه و زندگی بشر حذف شود ،زندگی بشر بر روی کره
زمین بی معنی خواهد بود و آنچه به انسان و زندگی انسان ارزش و اعتبار می دهد معرفت ا ...است و اگر انسان
ممکن الوجود که توسط واجب الوجود آفریده شده است به حب ا ...پیوند نخورد همه وجود او بی معنی و پوچ
خواهد بود.
نماینده ولی فقیه در کاشان ،با اشاره به اینکه معرفت اهلل به زندگی انسان معنا می دهد ،گفت :اگر انسان با کتاب خدا
آشنا شود و با آن انس پیدا کند و معارف در قرآن را عملیاتی کند به باالترین درجه کمال و تکامل خواهد رسید.
آیت ا ...نمازی گفت :به برکت انقالب اسالمی ،قرآن از حاشیه زندگی مردم به متن زندگی مردم وارد شده و
این درحالی است که قبل از پیروزی انقالب اسالمی قرآن در حاشیه قرار داشت و در آموزش و پرورش نیز خبری
از قرآن و آشنایی با قرآن وجود نداشت.
حمیدرضا گیالسی معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه نیز در ادامه ،به رتبه های برتر این دانشگاه در حوزه قرآن
طی سال های گذشته اشاره کرد و گفت :دانشگاه طی  ۷سال متوالی در بین  ۶۱دانشگاه در سراسر کشور موفق به
کسب رتبه برتر شده است و سال گذشته رتبه دوم را کسب کرده است.
وی ،با اشاره به اینکه دانشگاه در بیست و دومین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت موفق به کسب ۲۶
مقام برتر قرآنی شده است؛ تعمیق فرهنگ قرآنی را از جمله برنامه های دانشگاه علوم پزشکی کاشان برشمرد.

آیین تقدیر از دانشجویان استعدادهای درخشان در دانشگاه برگزار شد
آییــن تقدیــر از
دانشجویان استعدادهای
درخشــان دانشــگاه با
عنوان طلــوع با حضور
مشــاور وزیر بهداشت
در کمیسیون تخصصی
آمــوزش پزشــکی،
جمعــی از اعضــای
هیأت علمی ،مدیران و
مســئولین و دانشجویان
دانشگاه ظهر روز سه شنبه مورخ  96/8/30در سالن
آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه برگزار شد.
دکتــر ابراهیم کوچکی رئیس دانشــگاه در این
مراســم ،ضمن تبریک کســب رتبه هــای برتر به
دانشــجویان و با اشــاره به پتانســیل های موجود در
دانشجویاناستعدادهایدرخشانابرازامیدواریکرد:
در آینده شاهد کسب رتبه های برتر کشوری بیش از
پیش در این عزیزان باشیم.
دکتر علی جعفریان مشــاور وزیر بهداشــت در
کمیســیون تخصصی آموزش پزشــکی نیز ،ضمن
تشکر از برگزاری این مراسم ،اظهار داشت :موفقیت
ها با سختی و تالش به دست می آیند .سرپرست دفتر
استعدادهای درخشان دانشــگاه نیز در این نشست،
گزارش کاملی را از روند اجرای مراســم و انتخاب
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دانشــجویان برگزیــده
ارائه کــرد .دکتر الهه میانه
ســاز اظهار داشــت :برای
نخستین بار انتخابات کمیته
مشــورتی دانشجویی دفتر
اســتعدادهای درخشان در
حاشــیه این مراسم برگزار
گردید .وی ،عضویت در
دفتر استعدادهای درخشان
دانشــگاه (دانشــجوی
استعداد درخشان ؛ مســتعد یا جز ده درصد برتر رشته
ورودی) ،عالقــه مندی به امور اجرایی و آموزشــی،داشــتن معدل کل حداقل  ،۱۷باقــی ماندن حداقل ۳
ترم از سنوات تحصیلی) برای دانشجویان تحصیالت
تکمیلی باقی ماندن حداقل  ۲ترم از ســنوات تحصیلی
و عدم وجود ســوء ســابقه یا حکم محکومیت قطعی
در کمیته انضباطی دانشــگاه را از شرایط عضویت در
کمیته مشورتی دفتر استعدادهای درخشان عنوان کرد.
سرپرست دفتر استعدادهای درخشان یادآور شد :زمینه
سازی برای بهره گیری از خالقیت و ایده های نوآورانه
آموزشی دانشجویان ،بستر سازی تعامل و تبادل تجارت
دانشجویی در حیطه های آموزش علوم پزشکی ،انتقال
پیشنهادات و انتقادات دانشجویان در حیطه آموزشی به
سطوحمدیریتکالنآموزشیدانشگاه،ایجادفرهنگ
ادامه در صفحه 4

با حضور حجت االسالم و المسلمین محسن قرائتی :
از چهره برتر قرآنی دانشگاه تقدیر شد
در نشستی که با حضور
حجت االســام محسن
قرائتــی پیرامون موضوع
«قــرآن و نمــاز» برگزار
شــد از چهره برتر قرآنی
دانشــگاه و فعالین حوزه
نمــاز در خوابــگاه های
دانشجوییتقدیرشد.
بــه گــزارش وب دا،
شامگاه سه شنبه مورخ۱۷
آبانماهنشستصمیمیپیرامونموضوع«قرآنونماز»
باحضورمعلمقرآنحجتاالسالموالمسلمینمحسن
قرائتی و جمع کثیری از دانشجویان و دانشگاهیان در
محلآمفیتئاترمرکزیدانشکدهپزشکیبرگزارشد.
حجت االسالم قرائتی در این نشست ،با بیان این که
موضوع نماز ،روزه ،امر به معروف و نهی از منکر تنها
مختص اسالم نیست و در ادیان قبل از اسالم و پیامبران
دیگر نیز وجود داشته تصریح کرد :اگر اهل نماز واقعی
باشیم مشــکالت و مسایل دیگر درست میشود زیرا
تمام کماالت در نماز یافت میشود.
وی ،با اشــاره به اهمیــت نماز و برشــمردن انواع
نمازها (باران ،آیات ،و ،)...نماز را نوعی شکرگزاری
از پــروردگار خواند و افــزود :اگر نماز ما مورد قبول
پروردگار واقع شــود بقیه امورات خوب و خیر انسان

نیز مورد توجــه پرودگار
قــرار خواهد گرفت .وی،
در ادامه ضمن ارزش نهادن
به رشــته های پزشــکی و
پیراپزشــکی ،تحصیل در
راه طبابت خلــق را نوعی
عبادت دانست و تصریح
کــرد :فراگیــری علم نور
اســت و بــه دانشــجویان
توصیه نمــود در تحصیل
علمقناعتنداشتهباشندودرکنارتحصیلعلمبهورزش
ومطالعهنیزاهمیتدهند.
این گزارش حاکیســت :در پایان این برنامه با حضور
معاون فرهنگی دانشــجویی و همچنین حجت االسالم
قرائتی از دکتر محمدرضا شــریف بهعنوان چهره برتر
قرآنی دانشگاه با اهدای لوح تقدیر و هدیه تجلیل شد.
دکتر شریف فوق تخصص بیماریهای عفونی اطفال
و اســتاد تمام و عضو هیات علمی دانشــگاه و مقام آور
جشنواره قرآنی از نوزدهمین تا بیست و دومین جشنواره
قرآن و عترت وزارت بهداشت می باشد که در سال ۹۶
بهعنوانچهرهبرترقرآنیدانشگاهانتخابشد.الزمبهذکر
است :در ادامه همچنین از دانشجویان؛ سجاد برازجانی،
محبوبه حبیبی و مهسا احمدیان فعاالن نماز خوابگاه های
دانشجویی با اهدای لوح و هدیه قدردانی شد.

مدیر عامل انجمن خیرین ســامت کاشــان اظهار
داشت :از زمان تاسیس مجمع خیرین سالمت کاشان
تاکنون 1200میلیارد ریال توسط خیرین سالمت منطقه
کاشان در حوزه سالمت هزینه شده است.
به گزارش وب دا ،دکتر حسین نیک زاد در نخستین
گردهمایی زنان خیر سالمت کاشان و آران و بیدگل
در دانشــگاه گفت :در این مدت 48 ،پروژه بهداشتی،
درمانی ،آموزشی و پژوهشی در شهرستان های کاشان
و آران و بیدگل با مشارکت دانشگاه و خیرین سالمت
مورد بهره برداری قرار گرفته اســت .وی افزود :پروژه
های افتتاح شده و درحال بهره برداری به همت خیرین
سالمت به وسعت  100هزار متر مربع در دو شهرستان
کاشان و آران و بیدگل است .معاون توسعه مدیریت
و منابع دانشگاه یادآور شد :خیرین سالمت این منطقه
در کنار کمک به بیماران بی بضاعت ،سرطانی ،قلبی،
کلیــوی و غیــره همچنین چهل میلیــارد ریال جهت
خرید تجهیزات پزشکی کمک کرده اند .دکتر نیک
زاد ،با بیان اینکه از ســال  1384مجمع خیرین دانشگاه
علوم پزشکی کاشان به طور رسمی کار خود را آغاز
کرد ،افزود :شناســایی و ســاماندهی خیرین فعال در
امر ســامت ،برنامه ریزی برای بهــره گیری صحیح
از کمک ها و مشــارکت هــای مردمی و هدایت این
کمک ها به اولویت های دانشگاه در حوزه سالمت از
اهداف این مجمع است.
وی تصریح کرد :ســابقه انجام امــور خیر در حوزه
بهداشت و درمان این منطقه به سال  1317برمی گردد
که نخستین مرکز خیرساز درمانی با عنوان بیمارستان
نقوی توسط زنده یادحاج محمد صادق نقوی احداث
گردید و در سال  1328نیز با احداث بیمارستان اخوان
توسط زنده یاد حاج علی اکبر اخوان ادامه یافت.
وی ،همچنین احداث زایشگاه کاشان به همت زنده
یاد حاج محمود فقیهی نراقی در سال  ،1337بیمارستان
متینی در سال  1341توسط زنده یادحاج تقی متینی و
زایشگاه دکتر شبیه خوانی در سال  1356توسط زنده
یاد حاج محمد فقیهی نراقی را از دیگر اقدامات خیرین
این منطقه تا قبل از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی
عنوان کرد .وی ،وجود خیرین سالمت را از افتخارات
این منطقه برشمرد و ادامه داد :اقدام در حوزه سالمت
ایــن منطقه طبق اولویت ها و نیازهای دانشــگاه علوم
پزشــکی و با مشــورت با این مجمع خیرین صورت
گیرد .دکتر نیک زاد ،در پایان خواستار حمایت خیرین
ســامت در فراهم نمودن بســترهای الزم بهداشتی و
درمانی و خرید تجهیزات بیمارســتانی در این منطقه
شــد .وی تاکید کرد :زنان در ایران اسالمی در عرصه
های مختلف پیشگام بوده و اقدامات موثری را به ثمر
رسانده اند .مدیر عامل انجمن خیرین سالمت کاشان،
در پایــان ضمن تقدیر از فعالیت خیرین ســامت در
شهرستان های کاشان و آران و بیدگل اظهار امیدواری
کرد :با حضور بانــوان در این عرصه گام های بلندی
درحوزه سالمت منطقه برداشته شود.
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نشریه خبری روابط عمومی دانشگاه
برگزاری پیاده روی بانوان به مناسبت
هفته ملی سالمت بانوان ایرانی

مراســم پیاده روی ویژه بانوان شاغل در دانشگاه
صبح روز ســه شــنبه  96/8/2در دانشکده پزشکی
برگزار شد.
به گزارش وب دا ،دکتر طاهره مازوچی مشــاور
امور بانوان رئیس دانشگاه با اعالم این خبر گفت:
این مراســم به همت امور بانــوان با همکاری اداره
رفاه کارکنان و امور فرهنگی دانشــگاه بمناســبت
هفته « ملی ســامت بانوان ایرانی « برگزار شد.
دکتــر مازوچی افــزود :این برنامه از ســاعت 7
و نیم صبــح با حضــور بانوان واحدهــای محتلف
دانشــگاه از محل درب ورودی دانشگاه آغاز و با
نرمش صبحگاهی همراه بود.
مشــاور امور بانوان رئیس دانشگاه ،ضمن تشکر
از حضــور بانوان در این مراســم با توجه به شــعار
این هفته « ورزش ،نســخه رایگان سالمت « اظهار
امیدواری کرد :این برنامه ها تداوم داشــته باشد .
مراســم پذیرایــی و اهــدای جوایــز بــا حضور
رئیس دانشــگاه ،معاون توســعه مدیریــت و منابع
دانشــگاه ،معــاون دانشــجویی فرهنگی ،مســئول
روابط عمومــی ،معاون دفتر نهاد رهبری ،مســئول
اداره رفاه کارکنان و جمعی از مدیران و مســئولین
دانشگاه برگزار شد.

سفیر سابق ایران در فرانسه در دانشگاه :
حضور در کشورهای منطقه با زور نبوده است
سفیر ســابق ایران در فرانسه گفت :امروز اگر در
منطقه ای حضور پیدا می کنیم به زور نبوده اســت،
ایران در هیج کجای دنیا بدون درخواســت مردم و
حاکمیت آنجا حضور نداشته است.
صــادق خــرازی در برنامــه ایــی کــه از ســوی
انجمن اســامی دانشــجویان با عنوان «تحلیل رابطه
ایــران و آمریکا» که به مناســبت  ۱۳آبان شــامگاه
یکشــنبه مورخ  96/8/14در دانشــگاه برگزار شد،
در خصــوص حضور مستشــاران نظامــی ایران در
کشورهای منطقه اظهار داشت :جوانان کشور ما در
کشورهای منطقه شــهید میشوند و عدهای به بهانه
روشنفکری همه ارزشها و اخالقیات را زیر سوال
میبرند؛ اگر داعش به کشور ما هم تجاوز کرده بود
همین جریان روشنفکری مدعی میشد چرا امنیت
کشور فراهم نشده است.

دبیر کل مجمع خیرین سالمت کشور ،از کمک
 50هزار میلیارد ریالی خیرین از پنج ســال گذشته
در حوزه سالمت خبر داد و اظهار امیدواری کرد:
این رقم در سال های آینده افزایش یابد.
به گزارش وب دا ،دکتر حســینعلی شــهریاری،
روز پنــج شــنبه مــورخ  96/8/4در نخســتین
گردهمایــی زنان خیر ســامت کاشــان و آران و
بیــدگل در دانشــگاه گفت :امســال با مشــارکت
وزارت بهداشــت ،درمــان و آموزش پزشــکی و
بنیاد برکت ،کارهای خیر زیادی در کشــور انجام
شده است.
زنان موتور محرکه اقدامات خیرخواهانه

اعزام تیم عملیاتی مرکز مدیریت حوادث و
فوریت های پزشکی دانشگاه به ایالم
سرپرســت مرکــز مدیریت حــوادث و فوریت
هــای پزشــکی دانشــگاه ،از اعــــزام تــیــــم
عــمــلــیــاتــــی این مــرکــــز بــــه استان ایالم
همزمان با فرا رسیدن اربعین حسینی خبر داد.
بــه گــزارش وب دا ،دکتــر حســین ریاحــی
گفــت :تیم  10نفــره اورژانس پیش بیمارســتانی
دانشــگاه شــامل کارشــناس ،کاردان ،امدادگر
و راننــدگان اورژانــس کاشــان بــــا یــــک
دســتــگــــاه اتــوبــــوس آمــبــولــانــس و دو
دســتــگــاه آمــبــولــانــس تجهیز شده جــهت
پــوشــــش درمــانــــی و امــدادی مــراســــم
اربــعــیــــن حــســیــنــــی عازم مــرز مهران در
استان ایالم شدند.
وی افــزود :تیم های فوریت های پزشــکی از
سراسر کشــور برای حضور در مراسم اربعین در
کربال در مرزهای خروجی به ســمت عراق مستقر
می شــوند و تا چندروز پس ازمراســم اربعین در
مکان های مشخص شده مستقر می شوند.
بازدید رئیس دانشگاه از دانشکده
دندانپزشکی
رئیس دانشــگاه در راستای بررســی روند توسعه
و تجهیز کلینیک های درمانی جدید دندانپزشــکی
روز دوشــنبه مــورخ  96/8/2از دانشــکده
دندانپزشکی بازدید کرد.
بــه گــزارش وب دا ،دکتر ابراهیــم کوچکی به
همــراه معاون توســعه مدیریت و منابع دانشــگاه و
جمعی از کارشناســان دفتر فنی مشکالت مربوط به
ساختمان جدید دانشــکده و کلینیک دندانپزشکی
را مورد بررسی و پیگیری قرار داد.
الزم به ذکر است دانشکده دندانپزشکی در حال
حاضــر در بخش تشــخیص ،معاینــه ،رادیولوژی،
جرمگیــری ،درمــان ریشــه (عصــب کشــی)،
ترمیمــی و پروتزهــای دندانــی مشــغول بــه ارائه
خدمات می باشد.
جلسه گروه تخصص زنان و زایمان دانشگاه
برگزار شد
جلســه گروه تخصص زنان و زایمان دانشــگاه با
حضــور رئیس دانشــگاه ،معاونین توســعه ،درمان
و آموزشــی ،مدیر گــروه زنان ،رئیس دانشــکده
پزشــکی و سرپرســت بیمــه تامیــن اجتماعی روز
چهارشــنبه مورخ سوم آبان  96در ســتاد دانشگاه
برگزار شد.
به گزارش وب دا ،این جلســه به منظور بررسی و
تبــادل نظر جهت حل مشــکالت مربوط به پذیرش
بیمــاران در بیمارســتان شــبیه خوانــی و فعالیــت
اعضای هیات علمی در بیمارســتان تشکیل گردید.
این گــزارش حاکیســت :پس از بحــث و تبادل
نظر مقرر شــد ســازمان بیمه تامین اجتماعی تعامل
و همــکاری خود را با دانشــگاه علوم پزشــکی به
منظور برطرف نمودن مشــکالت بیشتر نماید.

وی گفــت :اگر معنای داعــش و جبهه النصره را
بدانیــم در رابطه با این موضــوع این چنین صحبت
نمیکنیم ،باید سرمان را باال بگیریم و به کسانی که
برای امنیت کشور جان میدهند افتخار کنیم.
*فحاشی و زورگویی از هیچکس پذیرفته نیست
وی ،ضمــن محکوم کردن رفتار ترامپ در عربی
خوانــدن خلیج فــارس اظهار داشــت :فحاشــی و
زورگویــی از هیچکس پذیرفته نیســت ،جایی که
ترامپ وقیحانه از خلیج عربی سخن میگوید یعنی
تمــام قوانین جهانی را نادیده گرفتهاســت؛ در تمام
کتــاب های درســی از خلیج فارس صحبت شــده
است و نقشــههای موجود در کتابخانههای دنیا سند
این مدعاست.
خرازی ،در رابطه با مناســبات بین المللی ایران و
آمریکا ادامه داد :هیچ کدام مناســبات سیاســی این

دو کشــور در سال های اخیر بر اساس نظام بین الملل
شکل نگرفته است.
وی با اشــاره به ویژگی های کشــور آمریکا افزود:
آمریکا کشــوری قدرتمند اســت که بزرگترین نیرو
نظامــی و قدرت اقتصادی را داراســت و  ۴۷کودتا و
انقالب های مخملی زیــادی را در دنیا رهبری کرده
است؛ پیام سیاســت خارجه این اســت که میگوید
در مرزهــای خــودم جا نــدارم و میخواهــم در تمام
جغرافیای جهان دست داشته باشم.
سفیر سابق ایران در فرانســه تصریح کرد:همانطور
که جامعه شناسان معتقدند آمریکا زادگاه دموکراسی
بوده اســت و در داخل کشــور کامال به دموکراسی
مقید اســت ،در بــرون خود سیاســتی اســتعماری و
اســتکباری داشته و کشــورهای زیادی از آن آسیب
دیدهاند.

خرازی گفــت :اگر امروز میبینیــد ایران لنگرگاه
امنیت اســت نشــانه قدرت سیاســت خارجه و تدبیر
ماست و کشورهایی که دچار ناامنی و ناآرامی هستند
نتیجه اعتماد به دشمن است.
وی ادامــه داد :در سیاســت خارجی ما نه دوســتی
دائمــی نه دشــمنی دایمــی معنــا دارد ،بلکــه منافع
دائمــی ما مطرح اســت که همه چیز بــرای تامین آن
برنامهریزی میشود.

کمک 50هزار میلیارد ریالی خیرین سالمت کشور
زنان موتور محرکه اقدامات خیرخواهانه حوزه سالمت

در حوزه سالمت
وی ،در ادامه با اشــاره به تشــکیل شورای زنان
مجمــع خیرین ســامت در دانشــگاه هــای علوم
پزشــکی کشــور گفت :زنان بیــش از  50درصد
جمعیت کشور را تشــکیل می دهند که مشارکت
آنها مــی توانــد نقش موثــری را در ایــن عرصه
ایفاکند.
به گفته وی ،زنان به عنوان موتور محرکه آقایان
به ویژه در عرصه خیرین ســامت می تواند ســهم
عمده ای داشــته باشد و مشــارکت آنان را بیشتر و
جدی تر کند.
دکتر شــهریاری ،با بیان اینکــه نیمی از جمعیت

کشــور را بانوان تشــکیل مــی دهند ،تاکیــد کرد:
بایــد زنان خیرســاز ســامت بیش از پیــش در این
حوزه وارد شــوند و مــردان خود را نیز بــه این امر
ترغیب نمایند.
بــه گفتــه وی ،تشــکیل نخســتین شــورای زنان
مشــارکت های مردمی مجمع خیرین سالمت کشور
در دانشــگاه علوم پزشــکی کاشــان نیز با مشارکت
پررنــگ بانــوان خیــر آن بســیار حائــز اهمیــت و
قابل تامل است.
دکترحسینعلی شــهریاری تصریح کرد :انتظار می
رود کاشان با ظرفیت ویژه خیرین آن به ویژه بانوان
خیّــر آن بتواند مشــارکت  50درصدی زنان در این

شورا فراهم کند.
دبیر کل مجمع خیرین سالمت در پایان ،از تمامی
مسئولین امور خیرین سالمت کاشان برای برگزاری
اولین گردهمایی بانوان تشکر کرد.

نشست هم اندیشی اساتید دانشگاه برگزار شد
به مناســبت گرامیداشــت  13آبان روز اســتکبار
ستیزی ،نشست هم اندیشی اساتید دانشگاه با حضور
دبیــر کل جمعیت فدائیان اســام در روز یکشــنبه
مورخ  96/8/14در سالن دکتر قریب برگزار شد.
بــه گــزارش وب دا ،دکتــر محمد مهــدی عبد
خدایی در این نشســت ،با اشــاره به دو نوع سرمایه
داری عمومــی و خصوصی اظهار داشــت :آمریکا
ســرمایه گذاری دولتی ندارد و دولــت آمریکا در
هیچ پروژه ای سرمایه گذاری نمی کند.
وی افــزود :آمریــکا کشــورها را بــه وســیله
قراردادهای نظامی شــامل پیمان ناتو با کشــورهای

اروپایی و پیمان ســیتو با کشورهای آسیای جنوب
شــرقی به خود وابســته می نمود اما ایران جزء هیچ
پیمان نظامی نبود و آمریــکا برای حفظ منافع خود
پیمــان بغــداد را بین کشــورهای ایــران  ،عراق و
پاکستان منعقد نمود.
دبیــر کل جمعیــت فدائیان اســام تصریح کرد:
روحانیــون اولین مخالفان حضــور امریکا در ایران
بودنــد همچنین مخالــف انعقاد پیمــان های نظامی
بودند.
وی ،با اشــاره به سه نوع استعمار کهن ،نو و فرانو
ادامــه داد :ســرمایه داری آمریکا نوع اســتعمار را

عــوض کرد و اقتصاد کشــورهای تحت ســلطه را به
خود وابسته کرد.
دکتــر عبــد خدایی یــادآور شــد :در زمان جنگ
اســتکبار ،عراق را تا دندان مســلح نمود اما با رهبری
امام خمینی(ره) نتوانستند به خاک کشور ما دسترسی
پیدا کنند با فرماندهای جوانی که در هیچ دانشــکده
نظامی آموزش ندیده بودند به عراق چیره شدیم.
وی گفت :آمریکا هر کشوری را که مخالفش بود
به آن حمله نظامی نمود اما ایران را نتوانســت .ما تنها
کشور قدرتمند منطقه به خاطر حضور مردم هستیم.
الزم بــه ذکر اســت قبــل از برگزاری نشســت هم

اندیشــی ،رئیس دانشــگاه به همراه اعضــای محترم
هیات رئیسه با دکتر عبدخدایی دیدار نمودند.
این گزارش حاکیســت :هم چنین دبیرکل جمعیت
فدائیان اســام بعد از نماز جماعــت ظهر و عصر در
مسجد بقیه ا ...سخنرانی کردند.

مراسم تکریم و معارفه مدیر امور دانشجویی دانشگاه برگزار شد
مراســم تکریــم و معارفه مدیر امور دانشــجویی
دانشــگاه روز دوشنبه مورخ  96/8/8در سالن دکتر
محمد قریب برگزار شد.
به گزارش وب دا ،معاون فرهنگی و دانشــجویی
دانشــگاه در این مراســم ،از زحمات  31ماهه دکتر
علی یوسفیان مدیر ســابق امور دانشجویی تقدیر و
برای دکتر ســید علیرضا طالیی در این مســئولیت
آرزوی موفقیت کرد.
دکتر حمیدرضا گیالســی اظهار داشــت :رسالت
حــوزه دانشــجویی دانشــگاه کاهــش دغدغــه
دانشــجویان در زمینه های اســکان ،رفــاه ،تغذیه و
فراهم نمودن بستری مناســب برای تحصیل هر چه
بهتر دانشجویان می باشد.

دکتر ســید علیرضــا طالیــی مدیر جدیــد امور
دانشجویی دانشگاه نیز ،تمرکز بر سه حوزه رفاهی،
تغذیه ،تربیت بدنی و کسب رضایت دانشجویان را
از اهداف خود در حوزه دانشجویی بیان نمود.
وی ،همچنیــن پیگیــری تکمیــل خوابــگاه
جدیداالحداث و همچنین کلنگ زنی سالن جدید
تربیت بدنی را از دیگر برنامه های خود عنوان کرد.
دکتر یوسفیان مدیر سابق امور دانشجویی دانشگاه
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در
ادامه مراســم ،جمعیت دانشجویان را با شور ،نشاط
و پرانــرژی توصیف کرد کــه فعالیت در کنار آنان
باعث انتقال انرژی می شود.
دکتر علــی یوســفیان ،ضمن ابراز خرســندی از

کســب ایــن تجربه ،بخشــی از عملکرد خــود را در
طی  31ماه خدمت از ســال  93تــا  95در حوزه های
مختلف دانشجویی ارائه کرد.

در پایان مراسم ضمن ابالغ حکم دکتر سید علیرضا
طالیی از ســوی معاون فرهنگی و دانشجویی ،با اهدا
هدایایی از زحمات دکتر یوسفیان تقدیر شد.

برگزاری نشست معاون درمان دانشگاه
با معاون آموزشی ،اعضای هیأت علمی و مدیران کلینیک های دانشگاهی

نشســت معاون درمان با معاون آموزشی ،اعضای
هیأت علمی و مدیران کلینیک های دانشــگاهی به
منظور بررسی نحوه ارائه خدمات در کلینیک های
ویژه دانشــگاه ،افتتاح کلینیک ویژه اخوان و انتقال
سایر کلینیک های دانشــگاهی به این ساختمان در
دفتر معاون درمان برگزار شد.
بــه گــزارش وب دا ،معاون درمان دانشــگاه در

این جلســه ،به ارائه توضیحاتی در خصوص نقشــه
ســاختمان و پتانســیل های موجود در آن پرداخت
و بــر لزوم هماهنگی حوزه هــای درمان و آموزش
دانشــگاه در برنامه ریزی دقیق برای کلینیک های
دانشــگاهی با محــور اولویت هــا و نیازهای بخش
درمان تاکید کرد.
دکتــر محمــد حاجی جعفــری ،ضمــن مطلوب

دانســتن راه اندازی کلینیک تخصصی دانشــگاهی در
راستای ارائه خدمت تخصصی به بیماران سرپایی افزود:
این کلینیک نقش موثــری در کاهش هزینه ها ،صرفه
جویی در وقت ،انرژی ونیروی انسانی خواهد داشت.
وی ،همکاری و مســاعدت گــروه های تخصصی
پزشــکان و رؤســای بیمارســتان ها را در ایــن زمینه
خواستار شد.

رئیس دانشکده پزشکی و معاون آموزشی دانشگاه
نیز در این نشســت ،نقطه نظرات خود را در خصوص
نحوه فعالیت و همکاری واحدهای آموزشی دانشگاه
ارائه کردند.
در پایــان مقرر شــد پــس از بررســی ظرفیت های
موجود سایر کلینیک ها با اولویتهای مدنظر ،کلینیک
ویژه بیمارستان نقوی به کلینیک اخوان منتقل شود.

نشست هماهنگی مرکز تحقیقات تروما با اعضای هیات علمی تروما
جلســه هماهنگــی مرکــز تحقیقــات ترومــا بــا
گروه های هیات علمی حوزه تروما با حضور رئیس
دانشگاه در روز سه شنبه مورخ  96/8/16در مجتمع
بیمارستانی شهید بهشتی برگزار شد.
به گزارش وب دا ،رئیس دانشگاه در این نشست،
با تأکید بر اینکه به صورت جدی از همکاری مراکز
پژوهشــی با گروه های آموزشی به ویژه در ارتقای
ســامت جامعه حمایت مــی کند ،اظهار داشــت:
دانشــگاه به عنــوان یک بازوی علمی سیاســتگذار
شــهری و منطقــه ای در زمینــه ترومــا و اجــرای

برنامــه هــای ارتقای کیفیــت درمان بیمــاران تمام
ســطوح از اورژانــس پیش بیمارســتانی تا ســطح
بازتوانی می تواند نقش آفرینی کند.
دکتــر ابراهیم کوچکی ،خواســتار حضور جدی
گروه ها به ویژه دســتیاران در فرآیندهای آموزشی
و پژوهشــی در زمینه تروما شــد و گفت :دانشــگاه
تصمیم جــدی بــرای راه انــدازی کلینیــک های
بازتوانی و پیگیری بیماران آسیب دیده را دارد.
وی ،از مرکز تحقیقات تروما و گروه های علمی
درخواست کرد تا برنامه عملیاتی جامع کلینیک ها

را طراحی و راه اندازی کنند.
دکتــر حمیدی معاون تحقیقات و فناوری دانشــگاه
نیــز ،با اعالم حمایت ویژه ایــن معاونت از برنامه های
پژوهشی مرکز در زمینه های بازتوانی سخنانی را عنوان
کرد.
دکتر محمدرضا فاضل رئیس مرکز تحقیقات تروما
در این نشســت ،درباره معرفی مرکز و تشــریح زمینه
همکاری مرکز با گروه های مرتبط تروما صحبت کرد.
دکتر اســماعیل فخاریان عضو شــورای عالی مرکز
تحقیقات ترومــا ،درباره اهمیــت بازتوانی و پیگیری

بیماران بــه خصوص از طریق کلینیک های مربوطه به
عنوان پیشــگیری ســطح  3و اثر آن بر سالمت جامعه
یاد کرد.
دکتــر مجتبــی صحت عضو شــورای عالــی مرکز
نیز در این جلســه ،در خصوص برنامه اســتراتژیک و
طراحی کوهورت بازتوانی و پیگیری بیماران ترومایی
صحبت کرد.
این گزارش حاکیست :در پایان این نشست مدیران
گروه هــای مختلف نظــرات و پیشــنهادات خود را
درباره همکاری با مرکز ارائه کردند.

3

حیات
شماره  .164آبان ماه 1396

نشریه خبری روابط عمومی دانشگاه

معاون غذا و دارو کاشان:
افزایش سطح آگاهی مردم بهترین راهکار پیشگیری از بروز مسمومیت است

معاون غذا و دارو کاشــان ،شــعار هفته پیشگیری
از مســمومیت ها در کشــور مانند سال گذشته را با
«با افزایش آگاهی ،مانع مســمومیت دارویی شویم!
« عنوان کرد.
دکتــر حمیدرضــا بنفشــه ،هــدف از برگزاری
این هفته را اطالع رســانی و آمــوزش مردم جهت
پیشگیری از بروز مسمومیت ها عنوان کرد.
وی تاکیــد کرد :آمــوزش همگانی در خصوص
نحوه پیشــگیری از مسمومیت های ناشی از داروها،
مســمومیت در کودکان ،گازها و منوکسید کربن،
ســموم دفــع آفات ،مــواد شــیمیایی ،مســمومیت
ناشــی از گزیدگــی و ســوء مصرف مــواد مخدر

را از اهــداف بزرگداشــت هفتــه پیشــگیری از
مسمومیت ها برشمرد.
وی گفــت :دوازدهمیــن دوره هفته پیشــگیری
از مســمومیت ها ،همه ســاله به سرپرســتی ســتاد
مرکزی و مرکز ملی اطالع رسانی داروها و سموم
ســازمان غذا و دارو در زمینه های مختلف برگزار
می گردد.
دکتر بنفشــه خاطر نشان کرد :مســمومیت ها چه
عمدی و چه اتفاقی قابل پیشگیری است و آموزش
و افزایــش ســطح آگاهی مــردم بهتریــن راهکار
پیشگیری از بروز مسمومیت به شمار می رود.
وی در پایان عناوین روزهای هفته پیشــگیری از

مسمومیت ها را به شرح زیر اعالم کرد:
دوشــنبه  :96/8/1روز پیشگیری از بروز مسمومیت
ناشی داروها
سه شــنبه  :96/8/2روز پیشــگیری از مسمومیت ها
در اطفال
چهارشــنبه  :96/8/3روز پیشــگیری از مسمومیت
ناشی از گازها و منوکسید کربن
پنج شــنبه  :96/8/4روز پیشــگیری از مسمومیت با
مواد غذایی و گیاهان سمی
جمعه  :96/8/5روز پیشگیری از بروز مسمومیت با
سموم دفع آفات نباتی  ،مواد شیمیایی
شــنبه  :96/8/6روز پیشــگیری از مسمومیت ناشی

از گزیدگی ها
یک شــنبه  :96/8/7روز پیشــگیری از مسمومیت
ناشی از سوء مصرف مواد مخدر و محرک

بیمارستان های دولتی موظف به فعال کردن واحد مراقبت در منزل هستند

مدیــر پرســتاری دانشــگاه اظهــار داشــت:
بیمارســتان های دولتی موظف به فعال کردن واحد
مراقبت در منزل ( )H .C.Uهستند.
معصومه حمزه ای در گفتگو با خبرنگاران افزود:
طبق آیین نامه ابالغی از ســوی وزارت بهداشــت،
بیمارســتان های دولتی مؤظف به فعــال کردن این
واحد می باشند که تحت نظارت مدیر پرستاری آن
مجموعه خواهد بود.

مدیر نظارت بــر امور دارو و مــواد مخدر اظهار
داشــت :بروز اکثــر مســمومیت ها ناشــی از عدم
آگاهی خانواده ها می باشد.
بــه گــزارش وب دا ،دکتر محمد حســین خیاط
کاشــانی ،با اشــاره به اینکه دوازدهمین دوره هفته
پیشــگیری از مســمومیت هــا (یکم تا هفتــم آبان)
همه ساله توســط مرکز اطالع رسانی دارو و سموم
 DPICمعاونت های غذا و دارو انجام می شــود،

در مورد زایمان طبیعی بیشتر بدانید.
برای آگاهی در مورد مزایای زایمان طبیعی نسبت
به ســزارین ،گفتگویی با افسانه همتی مسوول واحد
مامایی دانشگاه داشتیم:
در گذشته خانم های باردار به طور طبیعی زایمان
می کردند و تنها درصورتی سزارین انجام می دادند
که ســامت مادر یا جنین در معرض خطر باشد .در
ســال های اخیر در حالی که شــرایط کامال مناسبی
برای یک زایمان طبیعی وجود دارد بسیاری ازخانم
های باردار با صالحدید شــخصی خــود یا توصیه
اطرافیان سزارین را ترجیح می دهند.
شــما مادر عزیز حتما «در هنگام بارداری از خود
پرسیده اید کدام روش زایمان مناسب تر است؟
برخیمزایایزایمانطبیعینسبتبهسزارین:
 شــیردهی در زایمــان طبیعی زودتــر آغاز میشود.
 درد پس از زایمان با روش زایمان طبیعی کمتراز سزارین است.
 هزینــه زایمان طبیعی نســبت به ســزارین کمتراســت لذا از نظر اقتصادی به نفــع خانواده و جامعه
است.
محدودیت تعــداد حاملگــی در زایمان طبیعیوجود ندارد.
 طــول مدت بســتری و نقاهت پــس از زایمانطبیعی و احتمال بروز کمردرد ناشــی از بی حرکتی
نسبت به سزارین کمتر است.
 میزان خونریزی درعمل ســزارین بیشتر بوده ودر نتیجه کــم خونی پس از زایمــان طبیعی ،کمتر

وی ،با اشــاره به ابالغ نظارت و شناســایی مراکز
فعــال و غیر فعــال ارائه مراقبت های پرســتاری در
منزل به سراســر دانشگاه های علوم پزشکی کشور،
تصریــح کرد :تمامــی مراکز باید فعالیــت خود را
بر اســاس آیین نامه جدید تطبیق دهنــد لذا تمامی
مراکز غیر فعال و فعال که بر اساس آیین نامه جدید
فعالیت نمی کنند بایســتی طی یک ماه اقدام به اخذ
مجوز جدیــد نمایند و در غیر ایــن صورت مجوز

قبلی آنها لغو خواهد شد.
مدیر پرســتاری دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی کاشان تصریح کرد :از آبان ماه سال
جاری نظارت و بازرســی از مراکز فوق توســط تیم
بازرسی معاونت درمان آغاز خواهد شد.
معصومه حمــزه ای افزود :جهت ایجــاد و فعالیت
مراکز  ،Home careدارنــدگان مجوز مراقبت در
منزل که دارای حســن ســابقه و توانمنــدی علمی و

مدیر نظارت بر دارو و مواد مخدر کاشان:
بروز اکثر مسمومیت ها ناشی از عدم آگاهی خانواده ها

گفت :به دلیل شــیوع باالی مســمومیت دارویی در
کشور ،شعار هفته پیشگیری از مسمومیتها در سال
جاری همانند ســال گذشته «با افزایش آگاهی ،مانع
مسمومیت دارویی شویم!» اعالم شده است.
وی ،انجــام فعالیــت هــای فرهنگی و آموزشــی
در راســتای افزایــش دانــش عمومی را عــاوه بر
کاهــش مســمومیت هــا و تبعــات آن در جامعه و
خانواده ها ،کمک شــایانی به کاهــش هزینه های

بهداشــتی درمانــی دانســت و افــزود ایــن موضوع
باعــث می شــود شــهروندان ،زندگی ســالم تری را
تجربه کنند.
دکتــر محمد حســین خیاط کاشــانی ،شــیوه های
جدید زندگی ماشــینی و دسترســی آســان به انواع
مواد شــیمیایی ،داروها ،شوینده ها ،سموم و  ...بدون
داشــتن اطالعات کافی از نحوه نگهداری ،مصرف،
عــوارض و خطــرات آنهــا را یکــی از علــل بروز

زایمان طبیعی بهتر است یا سزارین؟

است.
 در زایمــان طبیعــی خطر ایجــاد لخته خون درعروق (ترومبوز) و عوارض ناشــی از آن نســبت به
سزارین کمتر است.
 در زایمان طبیعی عوارض بیهوشی وجود ندارد. خطــر پارگــی رحم در حین زایمــان بعدی درافرادی که قب ً
ال زایمان طبیعی نموده اندکمتر است.
 خطر هیســترکتومی (برداشــتن رحــم) به علتعوارض ناشــی از زایمان در زایمــان طبیعی کمتر
است
 در زایمــان طبیعی خطر انســداد روده به علتچســبندگی ناشی از عمل جراحی ســزارین وجود
ندارد.
 در زایمــان طبیعی درد ناشــی از چســبندگیاحشاء شکم و لگن وجود ندارد
 خطــر حاملگی خارج رحمی پــس از زایمانطبیعی کمتر است
 در زایمان طبیعی نیاز به ســونداژ مثانه نبوده ودر نتیجه عوارض ناشــی از آن مانند التهاب مثانه و
عفونت ادراری وجود ندارد
 در زایمــان طبیعــی خطــر جفــت ســرراهی وعوارض ناشی از آن کمتر است
 احتمال انحنــای مهره های کمر پس از زایمانطبیعی کمتر از سزارین است
 عــوارض مصــرف آنتی بیوتیــک ها در طولجراحی سزارین در زایمان طبیعی وجود ندارد
 احتمال بروز عفونــت پس از زایمان طبیعی 20برابر کمتر از سزارین است

 در بیمــاران قلبــی خطر نارســایی قلبی با روشزایمان طبیعی کمتراز سزارین است
 مشــکالت تنفسی در نوزاد متولد شده به طریقزایمان طبیعی نسبت به سزارین کمتراست
 بایــد توجه داشــت وجود فتق ،ســابقه اعمالجراحی قبلی در ناحیه شکم ،سیاتیک،واریس،شقاق،
هموروئیــد ،فیســتول مقعد و بعضــی از بیماری های
چشم توجیهی جهت انجام سزارین نمی باشد
 احتمال نفخ شــدید و یبوســت پــس از زایمانطبیعی خیلی کمتر از سزارین است.
یکی از راهکارهای افزایش اطالع از زایمان طبیعی
شرکت در کالسهای آمادگی برای زایمان می باشد:
در تمام کشــورهای توسعه یافته دنیا ،امروزه اعتقاد
بر این اســت که از میزان مداخالت پزشکی در حین
بارداری و زایمان کاسته شود.
بارداری و زایمان یک فرآیند طبیعی و فیزیولوژیک
اســت ولی با توجه به تغییراتی که در ساختار جسمی
و روانــی مادر رخ می دهد باید تحــت حمایت قرار
گیرد ،اگر مادر حمایت نشــود این تغییرات می تواند
اثــر نامطلوب بــر روی مادر و جنین بگــذارد ،تجربه
یک مادر از دوران بــارداری و تولد فرزندش دارای
اهمیت بسیاری است.
توانمندســازی مادران باردار و خانواده های آنها با
فراهم نمودن شــرایط برگزاری کالس های آمادگی
دوران بــارداری می تواند راه حل مناســبی برای این
معضل باشد
از ایــن رو مراقبت هــای دوران بــارداری به انجام
معاینه ،آزمایش و سونوگرافی ختم نمی شود.

حرفه ای در انجام وظایف خود می باشند در اولویت
خواهند بود.
مدیر پرســتاری دانشــگاه در پایان اظهار داشــت:
جهت رفاه حال بیمــاران و همراهان آنها ،هم اکنون
لیســت هشــت مرکز معتبر فعلی همراه بــا آدرس و
سایر مشــخصات در سایت معاونت درمان به آدرس:
 http://darman.kaums.ac.irقابــل دســترس
می باشد.

مسمومیت ها دانست.
مدیر نظارت بر دارو و مــواد مخدر در پایان اظهار
امیدواری کرد :با مشــارکت عمومی و سایر نهادهای
ذی ربط نظیر صدا و سیما ،شهرداری و اداره آموزش
و پــرورش گامــی های موثــری در راســتای اصلی
ترین اهداف برگــزاری هفته مذکور که همان ارتقاء
بهداشت و سالمت جامعه و کاهش مرگ و میر ناشی
از مسمومیتها می باشد ،برداشته شود.

هدف نهایی این کالس ها بهبود سبک زندگی در
بــارداری ،حین زایمان و تولد نوزاد اســت که بر پایه
حفظ حقوق طبیعی مادر و جنین استوار است.
بنابراین شــرکت در این کالس هــا منجربه از بین
رفتن درد زایمان نخواهد شــد زیــرا طبیعیت زایمان
درد است.
مادرانــی کــه مــی خواهنــد در ایــن دوره مهم از
زندگیشــان (دوران بارداری) بهترین باشند باید برای
رسیدن به آن تالش کنند.
کالس های آمادگی بــرای زایمان در حال حاضر
توســط واحد مامایــی معاونت درمان در بیمارســتان
متینی کاشان تشکیل می شود.
کالس ها در هشــت جلســه از  22هفتگی بارداری
شــروع می شــود و شــامل بیان تغییرات و سازگاری
هــای بــدن در بــارداری ،روش مقابله بــا تغییرات و
مشــکالت بارداری ،عالیم خطر در بارداری ،روش
هــای کاهش درد زایمان ،نمایش فیلم زایمان طبیعی
و زایمــان در آب ،انجــام تمرینات بدنــی ،تکنیک
های تنفســی و تن آرامی ،تمرکــز و آموزش همراه
و دادن کارت همــراه به مادر باردار با امضای معاون
درمان و مســئول آموزش کالس ها می باشد که این
کارت ایــن امــکان را مهیا می کند تــا همراه مادر
باردار در هنگام شروع دردهای فعال زایمانی اجازه
داشــته باشد در کنار ایشان در بخش زایمان حضور
داشته باشد.
خانم های باردار جهت ثبت نام در کالس ها همه
روزه مــی توانند در ســاعات اداری با شــماره تلفن
 55467299تماس حاصل نمایند.

زنان ودیابت ،حق ما زندگی سالم است
فدراسیون بین المللی دیابت شعار هفته ملی دیابت
در سال  2017را «زنان و دیابت  -حق ما زندگی سالم
است « اعالم کرده است.
به گــزارش وب دا ،معاون درمان دانشــگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان ،با اعالم
ایــن مطلب که از  19تا  25آبان ماه ،هفته ملی دیابت
است ،گفت :از هر  10خانم یک نفر با دیابت زندگی
می کند و خیلی از آنها دسترسی به آموزش ،مراقبت
و درمان ندارند.
دکتــر محمد حاجــی جعفری افزود :بــه گزارش
فدراســیون بین المللی دیابت از هر هفت تولد یکی
تحــت تأثیر دیابت بارداری اســت و در حال حاضر
 199میلیــون زن مبتال به دیابت وجــود دارند که در
سال  2040به  313میلیون نفر افزایش می یابد.
وی تصریــح کرد :زنان مبتال به دیابت نوع  2تقریباً
 10برابــر بیشــتر احتمال ابتال به بیمــاری های قلبی و
عروقی را نسبت به زنان بدون ابتالء این بیماری دارند.
دکتر حاجی جعفری تصریح کــرد :در زنان باردار
مبتال به دیابت نوع یک خطر ابتال به سقط جنین اولیه یا

ناهنجاری افزایش می یابد لذا سیستم های بهداشتی با
توجه به آسیب پذیر بودن این قشر از جامعه باید توجه
کافی به نیازها و اولویت های خاص زنان داشته باشند.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی کاشان ادامه
داد :نیمــی از مــوارد افزایش قندخــون در حاملگی
در زنان زیر  30ســال رخ می دهد ،اکثریت قریب به
اتفاق مواردافزایش قندخوندر بارداری در کشورهای
کم درآمد و متوســط بوده که دسترســی به مراقبت
های مادری اغلب محدود است.
وی تاکید کــرد :همه زنان مبتال بــه دیابت نیاز به
دسترســی مقرون به صرفــه و عادالنه بــه مراقبت و
آموزش و پرورش برای مدیریت بهتر دیابت و بهبود
نتایج سالمتی خود دارند.
عوارض دیابت بارداری بر جنین
وی ،افزایــش وزن نــوزاد هنــگام تولــد ،زایمان
زودرس و سندرم زجر تنفس جنینی ،پایین بودن قند
نــوزاد هنگام تولد و احتمال بروز تشــنج از عوارض
دیابت بارداری بر جنین عنوان کرد و گفت :فرزندان
مادران مبتال به دیابت بارداری بیش از نوزادان دیگر

در معرض ابتال به چاقی ودیابت نوع  2در آینده هستند.
دکتر حاجی جعفری ادامه داد :احتمال ابتال به دیابت
در خانم های چاق و دارای افزایش وزن ،سابقه دیابت
در بــارداری قبلی ،ســابقه تولد نوزاد بــا وزن  4یا 4/5
کیلو ،ســابقه مرده زایی ،تولد نوزاد ناقص ،فشارخون
باال ،سن بارداری باالی  35سال و سابقه ابتال به دیابت
در خانواده زیاد است.
عوارض دیابت بارداری بر مادر
وی افــزود :افزایــش فشــارخون به شــکل بدخیم،
احتمال ســزارین و افزایش احتمال ابتــا به دیابت در
آینده درمادران از عوارض دیابت بارداری است.
پیشگیری از دیابت بارداری
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی کاشان تصریح
کــرد :اصالح عادات غذایــی (کاهش مصرف چربی
وروغن ،مصــرف غذاها به صــورت آب پز ،کاهش
مصرف غذاهای سرخ شده وفست فود ،کاهش مصرف
قند ،برنج ،ماکارونی ،شیرینی ،کیک ،شکالت ،نوشابه
و غذاهــای شــور و دودی ،غذاهای کنســرو شــده)،
پیــاده روی تنــد  30دقیقه در روز بــه صورت منظم،

نشست رییس دانشگاه با شهردار و رییس
شورایسفیدشهر

نشست رییس دانشــگاه با شهردار و رییس شورای
سفید شهر روز جمعه مورخ  96/8/28برگزار شد.
به گزارش وب دا ،دکتــر ابراهیم کوچکی ،ضمن
بازدید از خانه بهداشــت ســفید شــهر ،مسائل حوزه
بهداشــت و درمان این شــهر را مورد بحث و بررسی
قرار داد.
رییس دانشگاه همچنین به همراه معاون بهداشتی و
سرپرست شــبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل از
خانه بهداشــت در حال ساخت علی آباد سفید دشت
بازدید کرد.
نشست شورای شهر کاشان با محوریت
حوزه سالمت

نشست شورای شهر کاشان با محوریت حوزه سالمت
با حضور رییس دانشگاه و جمعی از مسئولین دانشگاه و
شهرستان روز شنبه مورخ  96/8/6تشکیل شد.
به گزارش وب دا ،رییس دانشــگاه در این نشست
اظهار داشــت :وظیفه مســئولین ،خدمت رســانی به
مردم است که بخشی توسط دانشگاه علوم پزشکی و
بخشی دیگر توسط بقیه مسئولین شهر انجام می شود.
دکتــر ابراهیم کوچکی اذعان داشــت :بر اســاس
قانون ،وظیفه دانشــگاه علوم پزشکی تامین بهداشت
و ســامت و ارتقاء آن اســت لذا برای خدمت دهی
هر چه بهتر ،باید امکانات را توســعه دهیم که آن نیز
تعریف شده است و تمامی بودجه ها مشخص شده و
برنامه ریزی شده است.
دکتر حسین نیک زاد معاون توسعه مدیریت و منابع
دانشگاه نیز در این نشست در خصوص ارتقای خدمات
درمانی و سالمت شهرستان مطالبی را بیان کرد.
نشستمشترکرییسدانشگاهبامسئولین

دانشکده پزشکی و گروه آموزشی جراحی
نشست مشترک رییس دانشگاه با مسئولین دانشکده
پزشــکی و گروه آموزشــی جراحی به دنبــال بازدید
گروه برد وزارت بهداشــت به منظور بررسی مشکالت
این گروه ،روز دوشــنبه مــورخ  96/8/8در محل گروه
آموزشــی جراحی در مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی
برگزار شد.
به گزارش وب دا ،رییس دانشــگاه در این نشست ،بر
اهتمام بیشتر اعضای هیأت علمی جراحی بر امر پژوهش
و ارتقای کیفیت آموزش تاکید کرد.
این گزارش حاکیست :بحث و تبادل نظر در خصوص
ساماندهی درمانگاه گروه جراحی ،برنامه ریزی جهت
آموزش بهتر دســتیاران این رشــته ،و ...از دیگر مسایل
مطرح شده در این نشست بود.
ویزیت رایگان بسیج جامعه پزشکی در
روستای خاوه انجام شد

مســئول جامعه پزشــکی کانون کاشــان ،از ویزیت
رایگان تخصصی روان پزشکی در روز دو شنبه مورخ
 1396/8/8در روستای خاوه خبر داد.
به گزارش وب دا ،دکتر محمد افشــار افزود :بســیج
جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان یک اکیپ
روان پزشکی را به این روستا اعزام کرد.
وی،بابیاناینکهدراینبرنامهبیمارانیکهنیازمندپیگیری
های روان پزشــکی بیشتر بودند به مراکز درمانی دانشگاه
علوم پزشکی کاشان معرفی شدند ،تصریح کرد :ارتقای
سطح سالمت جامعه با بهره گیری از توان و ظرفیت های
بسیجیکیازاهدافبسیججامعهپزشکیاست.
سالنغدیرکتابخانهمرکزیافتتاحشد
ســالن چند منظوره غدیر کتابخانه مرکزی با حضور
رئیس دانشــگاه و اعضای هیات رئیسه دانشگاه در روز
یکشنبه مورخ  1396 /8 /14به بهره برداری رسید.
به گــزارش وب دا ،دکتر غالمعلــی حمیدی معاون
تحقیقات و فناوری دانشــگاه گفت :این سالن از محل
بودجه تجهیز و راه اندازی کتابخانه دیجیتال و بر اساس
برنامه عملیاتی دانشگاه راه اندازی شد.
به گفته وی ،این سالن در محل سابق آرشیو نشریات
کتابخانه مرکزی دانشــگاه اســت و با اولویت آموزش
منابع الکترونیک و ظرفیت  40نفر می باشد.
پنجمینجلسهکمیسیونقانونیماده 20امور
داروخانه ها تشکیل شد

مصرف وعده های غذایی در ساعات مقرر ،استفاده از
روغن های گیاهی ،استفاده از گوشت کم چرب (مرغ
وماهی بدون پوست)  ،محدود کردن مصرف تخم مرغ
 3تــا  4عدد در هفته  ،مصرف ســبزیجات ومیوه های
تازه ،ساالد بدون سس و انجام تست تحمل گلوکز در
طول هفته  24تا  28بارداری به عنوان غربالگری دیابت
بارداری توســط مادران از راه های پیشگیری از دیابت
بارداری می باشد.
وی یادآور شد :ســبک زندگی سالم مانند مصرف
غذاهای ســالم ،ورزش ،فعالیت بدنی و کاهش وزن،
خطر ابتال به دیابت نوع  2را بسیار کم می کند.

جلســه کمیســیون قانونی ماده  20امور داروخانه ها
با حضور رئیس دانشگاه و ســایر اعضاء در محل ستاد
مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کاشــان در سال جاری
تشکیل شد.
بــه گــزارش وب دا ،موافقــت با تأســیس یک باب
داروخانه در شــهر ابوزید آباد به صورت شــبانه روزی
در داخل و یا در مجاورت درمانگاه ،بررسی و تصویب
صالحیت دو داروســاز جهت تصدی مســئولیت فنی
داروخانــه ،عدم موافقت با درخواســت تغییر وضعیت
ارائــه خدمات دارویی یک بــاب داروخانه از روزانه به
شبانه روزی و عدم موافقت با تاسیس داروخانه سرپایی
در یکی از بیمارستان ها از موضوعات این نشست بود.

آبان ماه سالروز وفات حاج حسن تفضلی یا به قول مردم کاشان ارباب تفضلی  /از گذشته تا بحال؛با خیرین سالمت
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کسب افتخاری دیگر برای دانشگاه در
حوزه رسانه و فرهنگی
دوتن از دانشــجویان و کارمندان دانشــگاه،
در جشــنواره «مردم و رادیو» صدا و ســیمای
جمهوری اســامی ایران ،نامزد نهایی دریافت
جایزه شدند.
به گزارش وب دا« ،سعید غزنوی» دانشجوی
فارغ التحصیل پرســتاری دانشگاه و برنامه ساز
رســانه ،در بیش از  ۹بخش از جشنواره «مردم
و رادیــو» صدا و ســیمای جمهوری اســامی
ایران نامزد نهایی دریافت جایزه شد.
کمیتــه داوری اولین دوره جشــنواره «ایران
مــن» ،بعــد از پایــان داوری در بخــش های
مختلــف بــا دریافت حــدود پنج هــزار اثر و
چندیــن مرحلــه داوری ،نامزدهــای دریافت
جایزه در هر بخش را معرفی کرد.
همچنیــن «علیرضــا رجبعلیزاده کاشــانی»
کارمنــد ایــن دانشــگاه نیــز در بخش شــعر
توانست به جمع نامزدهای نهایی راه پیدا کند.
جمعــا  ۹۷نفــر ،نامــزد دریافــت جایزه در
جشــنواره فرهنگی هنری «ایــران من» ،بودند
که  ۳۵نفــر ازنامزدها از تهــران و بعد از آن،
اصفهــان و کاشــان باالتریــن آمــار نامزد را
داشتند.
«ســعید غزنوی» فــارغ التحصیل پرســتاری
دانشــگاه علــوم پزشــکی کاشــان ،در ایــن
جشــنواره در بیــش از  ۹بخش شــامل :برنامه
ســازی و تهیه کنندگــی رادیو (پادکســت)،
مســتند رادیویی ،برنامه طنــز ،گزارش صوتی
رادیویــی ،فضای مجازی ،شــعر ،داســتانک،
متــن رادیویــی ،آنونس و تیــزر صوتی نامزد
نهایــی دریافــت جایزه شــد و رتبه نخســت
بیشــترین تعداد ثبت اثر در جشنواره را از آن
خود کرد.
گفتنــی اســت ،اختتامیه جشــنواره رادیویی
«مــردم و رادیو» شــبکه رادیویــی ایران ،آذر
ماه همزمــان با میالد حضرت رســول(ص) با
حضــور جمعی از اهالــی رســانه و هنرمندان
صدا و ســیما در تهران برگزار خواهد شد.

برگزاری مانور زلزله در شهرستان
آران و بیدگل
بــه منظور آمادگــی در هنگام وقــوع زلزله و
همچنین در راســتای اجرای برنامه پاسخ به بالیا
و حوادث ( )EOPمانور زلزله در مرکز پامیلی
شبکه بهداشت و درمان شهرستان آران و بیدگل
برگزار شد.
آمادگی ارگان ها و نهادهای زیربط در هنگام
وقوع زلزله هدف از برگزاری این مانور بود.
ایــن گزارش حاکیســت :این مانــور به همت
شــبکه بهداشــت و درمان آران و بیدگل مرکز
ســامت جامع پامیلی ،ســازمان آتش نشــانی،
جمعیت هالل احمر ،ناحیه مقاومت بسیج ،مرکز
فوریت های پزشکی ( )115و شهرداری آران و
بیدگل برگزار گردید.

کمیسیون ماده  20صدور پروانه ها و
موسسات پزشکی دانشگاه برگزار شد
کمیســیون ماده  20دانشــگاه روز ســه شنبه
 96/8/24با حضور رییس دانشگاه و سایر اعضا
در دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید.
به گــزارش وبدا ،در این جلســه بــا احداث
درمانــگاه عمومــی شــبانه روزی در منطقــه
فیــن بــزرگ و خیابان آیــت اله یثربــی ،تغییر
مســئولین فنی تعدادی از مراکز ســوء مصرف
مواد و فیزیوتراپی ،تاسیس درمانگاه تخصصی
غــدد درمحــور خیابــان امیرکبیــر ،موافقــت
بعمل آمد .
این گزارش حاکیست :صدور مجوز تاسیس
مرکزدرمان سوء مصرف مواد در جوشقان قالی
و موافقت با بهره برداری مرکز فیزیوتراپی امام
حسن وابسته به هالل احمر شهرستان آران و از
دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

از تفضل بی منت تا اربابی برای محرومین/همراه
با حسن تفضلی(ارباب تفضلی)،از خیرین بنام دیار
سیلک
تفضلــی ،یکــی از بنیــان گــذاران مهم صنعت
نساجی در کاشان است .کارخانه کوچک وی در
طی  45ســال (از زمان تأســیس در سال  )1313به
یکی از بزرگ ترین واحدهای نســاجی کاشان و
ایران تبدیل شد که  4500پرسنل داشت.
حسن تفضلی در سال  1274در کاشان
به دنیا آمد.
حسن تفضلی ،فرزند عبدالرحیم ،سال  1274در
کاشان به دنیا آمد .تحصیالت وی بر اساس کارت
بازرگانیش ،لیسانس بود.
او در  39ســالگی اولین فعالیت مدرن نساجی را
در شهرش تأسیس کرد.
شرکت ریســندگی و بافندگی کاشان
(ســهامی عــام) در  28آذر  ،1313با ســرمایه
اولیه دویســت هزار تومان توسط تفضلی و چهار
نفر دیگر تأسیس شــد و در اول تیر  1315به بهره
برداری رسید.
این شرکت در ابتدا کارگاه کوچکی بود که آن را برای تهیه نخ های مورد مصرف در صنعت فرش بافی
تدارک دیده بودند و با  100نفر ،شــروع به کار کرد .تفضلی به مدت  45ســال ،رئیس هیئت مدیره و مدیر
عامل آن بود .در اواخر دهه چهل ســید محمد قریشــی ،حسین کیهان ،حسین محمدیان و محمد کاشانی،
اعضای هیئت مدیره آن بودند.
قسمت ریسندگی کارخانه ،انواع نخ شماره  4تا  80با  6400دوک و  90هزار بقچه تولید می کرد .پس از
چند سال ،تعداد کارگران شرکت به  300نفر رسید.
در اول تیر  1327به منظور توسعه کارخانه ،نوسازی ماشین آالت ریسندگی و بافندگی و چیت سازی مبلغ
چهل و هشت میلیون ریال به سرمایه شرکت ،اضافه شد .در پی آن ،محصول شرکت به چند برابر سال های
قبل افزایش یافت.
در ســال های  1334و  1338چهل و پنج میلیون ریال ،به ســرمایه شرکت افزوده شد و کارخانه دیگری با
 14000دوک نخ ریسی و  508ماشین بافندگی ،رنگرزی ،چاپ و تکمیل ،تأسیس شد ،که روزانه هفتاد هزار
متر پارچه پشمی ،ابریشمی ،پوپلین ،ساتن و کرپ دوشین تولید می کرد.
پس از  8سال( ،سال  )1346تعداد دوک های نخ ریسی به  36500عدد ،ماشین های بافندگی به  1040عدد
و تعداد پرسنل به  2800نفر رسید و روزانه حدود صد هزار متر پارچه و نود نوع بافته ،تولید می شد .قسمت
ریسندگی ،بافندگی ،رنگرزی ،چاپ و تکمیل انواع منسوجات -از پنبه طبیعی ،الیاف سنتیک ،پارچه های
زنانه و مردانه با طرح های مختلف -به طور مرتب در حال گســترش بود .در ســال  1350شــرکت از واحد
جدید خود بهره برداری کرد و با بیست هزار ،دوک ریسندگی و دستگاه های بافندگی ،محصوالت کرب،
ژورژ ،فاستونی ،پلی استر ،پوپلین و پارچه های مبلی تولید کرد.
در اواخر دهه چهل سرمایه شرکت از چهار صد و هشتاد و شش میلیون ریال به نهصد و سی و دو میلیون
ریال و در سال 1356به  1/557/000/000ریال افزایش یافت .در طی چهل سال ،زیربنای کارخانه به پنجاه و
هشت هزار متر مربع رسید .محصوالت آن انواع منسوجات نخی ،ابریشمی ،الیاف پشمی ،مصنوعی ،متقال و
تولید سالیانه شرکت ،سی و پنج میلیون متر ،از انواع پارچه بود.
در اســفند  1355ریسندگی و بافندگی کاشــان در بورس پذیرفته شد ،بهای اسمی هر سهم  5000ریال و
آخرین قیمت هر سهم در پایان  ،1357به مقدار  10300ریال بود .این شرکت در سال  1357با بیش از 8500
سهام دار ،حدود  4500پرسنل ،چهار متخصص خارجی و  11مهندس فعالیت داشت.

دومین سرمایه گذاری صنعتی تفضلی در کاشان
دومین ســرمایه گذاری صنعتی تفضلی در سال  ،1334در کارخانه مخمل کاشان صورت گرفت که 25
درصد سهم متعلق به تفضلی و  75درصد سهم از آن خاندان الجوردی بود.
کارخانه مخمل کاشان در حدود صد و بیست هزار متر مربع زمین و  6500متر مربع زیربنا داشت و به تولید
انواع نخ ،پارچه های چادری ،حریر ،انواع مخمل پتویی ،مبلی ،کبریتی ،پالش ،شــیفون و نخی ،ســجاده و
 ...می پرداخت و در طی  25سال به تدریج توسعه یافت .در اواسط دهه چهل ،سرپرستی مخمل با تفضلی،
الجوردیان و محمود رضایی (فارغ التحصیل مدیریت صنعتی از آمریکا) بود .این کارخانه در ســال 1345
حدود  2000پرسنل داشت.
در بهمن  1353شرکت مخمل و ابریشم کاشان در بورس پذیرفته شد که ارزش هر سهم آن  1000ریال
بود .در ســال  1357ارزش معامالتی آن به  1400ریال رســید .شرکت مخمل در سال  1357بیش از 2040
ســهام دار داشت و سرمایه آن پس از چند مرحله به  1/765/000/000ریال ،افزایش یافت.مدیران و سهام
داران کارخانــه ،تفضلــی ،الجوردیان و خانواده الجوردی بودند .تفضلی مدیری مجرب و آشــنا به بازار
بافندگی ایران بود که در صنعت نســاجی سابقه ای  20ساله داشت .او در زمان تأسیس مخمل ،صنعتگری
شــناخته شده (در حوزه نســاجی) بود.محصوالت کارخانه مورد پسند بازار بود و هر قدر تولید می شد به
فروش می رســید ،به طوری که فروش شــرکت از چهل و نه میلیون تومان در سال  1349به پانصد میلیون
تومان در سال  1357رسید.
برای افزایش تولید به کارگران پیشــنهاد شــد بر پایه کارمزد (به جای روزمزد) کار کنند .مزد کارگران،
شــش تومان ،در ازای  12متر تولید مخمل بود .هر کس ،بیشــتر از  12متر می بافت ،مزد آن را دریافت می
کرد .تولید آنان به موارات باال رفتن سطح بهره وری به روزی  28متر و دستمزد آنان به  10تا  14تومان رسید.
تفضلی در بازدید فرح پهلوی از کاشان خواستار تاسیس تأمین اجتماعی بیمارستانی شد
در خــرداد  1353فرح پهلوی از کارخانه های نســاجی کاشــان بازدید کرد؛ هنــگام بازدید ،چهار نفر از
صاحبان صنایع (حســن تفضلی ،اکبر الجوردیان ،محمدتقی و ســید محمد فقیهی که از مؤسسین کارخانه
کاموا بودند با وی دیدار کردند و از او اجازه خواستند برای تربیت مهندس و تکنسین مورد نیاز کارخانجات
کاشان ،یک مجتمع آموزش صنعتی ،مشابه دانشکده کار بلژیک احداث کنند .همچنین خواستار آن شدند
که تأمین اجتماعی بیمارستانی تأسیس کند؛ چرا که ده هزار کارگر بیمه شده در کارخانه های بزرگ کاشان
وجود داشــت؛ در ضمن ،خواستار رسیدگی به مسئله وجود امالح در آب لوله کشی ،شدند .دیگر خواسته
آن ها تأسیس فرودگاه در کاشان بود.در پایان این دیدار ،الجوردی شش هزار متر زمین به فرح پهلوی اهدا
کرد که وی آن را برای پارک کودک ،اختصاص داد.
تفضلی بین کارگران ،به ارباب مشهور بود؛ دایم ًا تکرار می کردند:
تــا ارباب بود ،کارگران با جان و دل کار می کردند و کســی ،شــرمنده زن و بچه اش نبود .پارچه تولید
کارخانه با برترین کیفیت تولید می شــد و بازاریان برای خرید آن رقابت می کردند .همه چیز هماهنگ و
منظم بود .وقتی رفت ،به تدریج همه چیز از فوت کرد .صالبت و مدیریت خردمندانه ،پس از وی هیچ گاه
دیده نشد.
کمک مالی برای تأسیس دانشکده علوم پزشکی کاشان
تفضلی در سال  1360در کارهای نیکوکارانه مشارکت داشت.
باشــگاه ورزشی کارگران ریسندگی و بافندگی کاشان را تأسیس کرد؛ هدف او پر کردن اوقات فراغت
کارگران و خانواده های آن ها بود .حدود  400ورزشکار این باشگاه و با کمک مربیان ،چندین مقام استانی،
کشوری و جهانی را در رشته های مختلف ورزشی به دست آوردند.
ساخت مرکز رادیولوژی و بخش  c.c.uدر بیمارستان کاشان ،مرمت مزار محتشم کاشانی و چاپ اشعار
وی ،کمک به مساجد و هیات های مذهبی نشانگر توجه او به مسائل خیریه بود.
کمک مالی برای تأسیس دانشکده علوم پزشکی کاشان بخشی از فعالیت های اجتماعی او پس از انقالب
بود .همچنین دخترش زیبا تفضلی در احداث ســاختمان دانشکده نســاجی و هنر دانشگاه کاشان ،نقش به
سزایی داشت.
تفضلی در نهم آبان ماه  1366درگذشت
روحش شاد
سرانجام زندگی این کارآفرین به پایان رسید (آبان .)1366

نخستین گردهمایی زنان خیر سالمت کاشان و آران و بیدگل برگزار شد

مجمع خیرین سالمت دارای آثار و برکات زیادی در کشور است

نخســتین گردهمایــی زنــان خیــر
سالمت کاشــان و آران و بیدگل روز
پنج شنبه مورخ  96/8/4در سالن دکتر
محمد قریب دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب دا ،رئیس دانشگاه
در ایــن نشســت ،از بانــوان خیــر
خواســت با انفــاق مال خــود ،ادامه
دهنده راه بانوان خیر از صدر اســام
تاکنــون بــه ویژه حضــرت خدیجه
(ص) باشند.
دکتــر ابراهیــم کوچکــی ،بــه
خدمات بارز بانــوان در زمان جنگ
اشــاره کرد و این عزیزان در پشــت
خط مقدم خدمات ارزنده ایی را انجام دادند و در حال حاضر شــما بانوان میراث دار آنان هستید.
دکتر کوچکی ،به ســاخت بیمارســتان های بقیه اهلل اعظم (عج) در کاشان و امام حسن مجتبی (ص)
و ثامن االئمه (ع) واقع در آران و بیدگل اشــاره کرد و خواســتار همکاری و مســاعدت بیشتر خیرین
ســامت در این راستا برای ارتقای سالمت مردم منطقه شد.
معــاون توســعه مدیریت و منابع دانشــگاه و مدیرعامل انجمن خیرین ســامت کاشــان نیز در این
نشســت ،از اقدامات خیرین ســامت منطقه تشکر و قدردانی کرد .دکتر حســین نیکزاد افزود :مردم
منطقه کاشــان در انجام اقدامات خیرخواهانه به ویژه در حوزه سالمت سابقه دیرینه دارند و با اتحاد و
همدلی در زمینه های مختلف به توســعه و آبادانی منطقه پرداختند .رئیس شــورای زنان مجمع خیرین
ســامت کاشــان نیز ،از حضور بانوانی که حضرت خدیجه (ص) و حضرت فاطمه(س) را در ایثار و
بخشــندگی الگوی خود قرار دادند ،تقدیر نمود .دکتر طاهره مازوچی ،با اشــاره به اینکه کاشان شهر
دارالمومنین و در امور خیر و نیک بســیار پیش قدم اســت ،خواستار مشارکت بانوان خیر در همه ابعاد
حوزه ســامت شــد .این گزارش حاکیســت :در پایان این نشســت از جمعی بانوان فعال در اقدامات
خیرخواهانه حوزه سالمت تقدیر شد.

انتخاب کارمند دانشگاه به عنوان کتابدار برگزیده کشوری
در هفتــه کتــاب و کتابخوانی و در روز
کتابدار ،کارمند دانشــگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی کاشان به عنوان
کتابدار برگزیده کشوری معرفی شد.
بــه گــزارش وب دا ،زهــرا بتولــی
مدیــر کتابخانــه دانشــکده بهداشــت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانــی کاشــان و دانشــجوی دکتــرای
علم اطالعــات و دانش شناســی به عنوان
ســومین کتابــدار برگزیــده کشــوری
بــا مجمــوع  260امتیاز انتخــاب گردید و
در مراســمی که به همین مناســبت از ســوی وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشکی برگزار شد،
مورد تقدیر قرار گرفت.
معاونت تحقیقات و فناوری دانشــگاه این انتخاب شایســته را تبریک و برای ایشان آرزوی موفقیت
نموده است.

نمــاینده ولــی فقیــــــه وامــــام
جمعــــه شهرستــان کاشـــــان در
دیــدار با دبیــر کل مجمــع خیرین
سالمت کشــور ،ریاست دانشگـــاه
و جمعی از مسئولین دانشگاه اظهـار
داشت :ایـن مجمــع دارای آثــار و
برکات زیادی در کشور است.
آیت ا ...عبدالنبـی نمازی ،برلـزوم
تعریف شـرح وظایف برای مجمــع
خیریــن ســالمت ،گفـت :مجمـــع
خیـرین سالمت دارای یک میــدان
عملیـاتی به نام پشتیبــانی از بیماران
نیازمند و یک میدان علمی است
که در پشتیبـــانی از وزارت بهداشت ،درمـــان و آموزش پزشکی در عرصه های جدید باید اهتمــام
داشته باشد.
وی ،با اشاره به این که مجمع خـــیرین سالمت بایستی به فعالیت های علـــمی و پژوهشـی بپـردازد،
افزود :اســام در بحث سالمت در آیات و روایات حرف برای گفتن زیاد دارد.
عضو خبرگــان مجلس رهبـــری ،به اهمیـت اخـــالص در کــار اشــاره و تصریـح کرد :خداونـد
لبـــاس خدمت را بر اندام ما پوشانیده است تا برای خدا و خلق خدا فعالیت کنیم و از هرگونه تالش
بـــرای شهرت ،تظاهر و ریا پرهیز کنیم و اخالص را سرلوحه امور خود قرار دهیم.
آیت ا ...نمازی عضـــو ارشد جـــامعه مدرسیـن حـوزه علمیه قـم با اشــاره به این که ،ایران اسالمی
هشت ســـال دفـاع مقدس را با تمـــام مشکـــالت و سختـی هـا و شهــادت جوانـــان خود با پیروزی
پشت سرگذاشت و امروز شهـــدا سرمایه بزرگی برای حفظ نظام و انقالب اسالمی هستند ،ادامه داد:
دفـــاع مقـدس دارای آثـار و برکـات و دستاوردهای زیادی بود.
آیت ا ...عبدالنبـــــی نمــازی نمــــاینده ولی فقیـه و امــام جمعه کاشـــــان ،در پایان از اقدامـــات
مجمع خیرین سالمت کشور تشکر کرد.

آیین تقدیر از دانشجویان استعدادهای درخشان در دانشگاه برگزار شد
ادامه از صفحه 1

مشــارکت و احساس مســوولیت در بین
دانشــجویان برای ارتقــا کیفیت آموزش،
بســتر ســازی برای تعامل آگاهانه؛ علمی
و فعال دانشجویان با نظام آموزشی جاری
در جهــت ارتقــاء برنامــه های آموزشــی
بخشــی از شــرح وظایف کمیته مشورتی
دفتر استعدادهای درخشان می باشد.
الزم به ذکر است سومین جشن طلوع
در قالــب آیین تقدیــر از  81دانشــجوی
استعداد درخشان و مســتعد دانشگاه علوم
پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی
کاشــان در رشــتهها و مقاطــع مختلف با اهداء لوح تقدیــر ،هدایا و تندیس در ســالن آمفی تئاتر این
دانشگاه برگزار شد.
گفتنی است در این مراسم از زحمات دکتر میانه ساز سرپرست دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه
و لیال ســحرخوان کارشناس این دفتر نیز تقدیر شد.

