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مافیای دارو؛ سرسخت ترین 
مخالفان طب ایرانی-اسالمی

عالقــه ی شــدید کشــورهای اروپایــی و آمریکایــی بــه 
تاســیس دانشــکده  ایرانی-اســالمی موجــب  طــب 
طــب اســالمی در نیویــورک و صدهــا مرکــز درمانــی 
گیاهی در اروپا شــده اســت. اما در ایران ســودجویان 

مخالــف گســترش طــب ایرانی-اســالمی هســتند.

پیشـرفت هـای چشـمگیری در تشـخیص و درمـان بیمـاری هـا 
ایجـاد شـده کـه باعـث ریشـه کن شـدن بسـیاری از بیمـاری ها، 
کـودکان و زنـان بـاردار ،شـناخت دقیـق تـر  کاهـش مـرگ و میـر 

عالئـم و میـزان بیمـاری و .... شـده اسـت.

در  شـگرفی  تحـوالت  جدیـد  علـوم  کـه  نیسـت  ایـن  در  شـکی 
دنیـای امـروز رقـم زده اسـت اما باید میزان سـود و ضرر ماهیت 

جدیـد پزشـکی را بـه طـور دقیـق مـورد بررسـی قـرار دهیـم.

تمام متخصصان طب ایرانی-اسـالمی بر این باورند که تجویز 
داروی یکسـان بـرای تمـام بیمـاران بـا ذائقـه هـا و طبـع هـای 
متفـاوت، اشـتباهی فاحـش اسـت کـه ایـن رویه به هیـچ عنوان 
نمـی توانـد بـه درمـان بیمـاران کمـک کنـد. حقیقـت این اسـت 
کـه پزشـکی جدیـد یـک صنعـت اسـت و طبیعی اسـت کـه تمام 
کثـری در بخـش هـای مختلـف  تـالش خـود را بـرای نفـوذ حدا
کثـری برسـد. اول از  زندگـی انسـان انجـام دهـد تـا بـه سـود حدا
همـه بایـد بپذیریـم که قشـر خاصـی از جامعه پزشـکان صرفًا بر 
اسـاس عالقه وارد این شـاخه شـده اند و قداسـت کار خود را به 
خوبـی درک می کننـد. در برابـر ایـن قشـر سـر تعظیـم فـرود مـی 
آوریـم و بابـت تمـام زحماتشـان طلـب خیر و برکت برای ایشـان 
داریـم. امـا در درجـه دوم بایـد قشـری را نیـز در نظـر بگیریـم کـه 
نـه بـر اسـاس عالقـه و بـا در نظـر گرفتـن مزایـای مالـی وارد ایـن 
رشـته شـده انـد. دکتـر النکتـوت در کتـاب ))مافیـای(( پزشـکی 

عنـوان مـی کنـد شـرکت هـای بـزرگ داروسـازی در جهـان بـرای 
فـروش داروهـای خود بیماری می سـازند.  چندی بعد سـیریل 
کـرد  اعـالم  لیبریـا  دانشـگاه  کشـاورزی  کالـج  عضـو  بریدریـک 
بیمـاری ابـوال کـه اولیـن بـار در کشـورهای آفریقایـی شـیوع پیدا 
کسـن  کـرد توسـط شـرکت های دارویـی آمریکایی برای فروش وا
النکتـوت  دکتـر  اسـت.  بـوده  هـا  شـرکت  ایـن  جدیـد  داروی  و 
معتقد اسـت ۷۵ درصد پولی که در نظام سـالمت جدید خرج 
می شـود نـه بـه جیـب پزشـک مـی رود و نـه بـه درد سـالمتی 
بیمـار می خـورد. نظـام پزشـکی جدیـد یا به قـول دکتر النکتوت 
))نظـام بیمـاری(( ترجیـح می دهـد بـه جـای پیشـگیری درمان 
کنـم ترجیـح مـی دهـد یـک بیمـاری را  کامـل تـر  کنـد و بحـث را 
بـرای تمـام جامعـه ملمـوس  کنـد.   بـه بیمـاری دیگـر تبدیـل 
کثر تحصیل کرده های دانشـگاه های علوم پزشـکی  اسـت که ا
کننـد و حتـی  کشـتی سـالمت  نتوانسـته انـد مـردم را سـوار بـر 
بعضـًا مشـاهده می شـود باعـث سـقوط مـردم در قعـر اقیانـوس 

امـراض گشـته انـد.

مسـئله ایـن اسـت چرا با وجود خدمات گسـترده طـب ایرانی-
هزینه هـای  و  همـگان  بـر  آن  بـودن  موثـر  اثبـات  و  اسـالمی 
هیـچ  دولـت  جدیـد،  پزشـکی  بـه  نسـبت  آن  پایین تـر  بسـیار 
گونـه فضاسـازی بـرای ورود ایـن اطبـاع بـه بیمارسـتانها نمـی 
نمایـد تـا بیمـاران خودشـان پزشـک شـان را انتخـاب کننـد. در 
گلـودرد هـا،  کـه میتوانیـم خیلـی از بیمـاری هـا را ماننـد  حالـی 
سرماخوردگی، گرفتگی عروق کرونر، آب مروارید ، ضعف بینایی 
و.... به راحتی با استفاده از طب ایرانی-اسالمی درمان کنیم، 
ک و هزینـه بـر  چـه نیـازی اسـت بـه روش هـای پرخطـر و دردنـا
اسـت  آن  از  کـی  حا هـا  گـزارش  بزنیـم.  دامـن  جدیـد  پزشـکی 
عوارض ناشـی از مصرف نادرسـت دارو در سـال بیش از ۱۰ هزار 

مـورد اسـت و 4۰ درصـد افـرادی کـه دارو مصرف مـی کنند دچار 
عارضـه مـی شـوند. توجـه کشـورهای غربـی و آمریکایـی به طب 
کـه در نیویـورک دانشـکده طـب  اسـالمی بـه حـدی زیـاد شـده 
گیاهـی در اروپـا  اسـالمی تاسـیس شـده و صدهـا مرکـز درمانـی 
کـه آنهـا تـا ایـن انـدازه  گرفتـه اسـت.  جـای تاسـف دارد  شـکل 
بـرای علـوم انبیـا، معصومین و حکمای بزرگی چـون رازی و ابن 
سـینا ارزش قائلنـد امـا در ایـران اقدامـات ضـد طب اسـالمی هر 
گسـترش اسـت.  سرسـخت تریـن مخالفـان طـب  روز در حـال 
کـه بیشـترین  اسـالمی مافیـای داروسـت خیلـی واضـح اسـت 
از پزشـکی جدیـد مافیـای دارو میبـرد. خیلـی دردآور  را  سـود 
اسـت کـه انسـان بفهمـد بخـش هایـی که بـرای درمـان بیماری 
ها و بهبود کیفیت زندگی انسان ها شکل می گیرند به صورت 

نظـام منـد در حـال سـرکوب سـالمت مـردم هسـتند.

در شـماره ی اول نشـریه بـه بـاال بـودن میـزان مصـرف دارو در 
کشـور پرداختیـم و آمارهایـی در ایـن خصـوص ارائـه داده شـد 
جالـب اسـت بدانیـد در هیـچ کشـوری تعـداد اقـالم دارویـی کـه 
کنـد بـه بیـش از سـه عـدد  پزشـک در یـک نسـخه تجویـز مـی 
نمیرسـد امـا در ایـران بـه بیش از ده قلم دارو نیز میرسـد بدون 
اینکـه در نظـر بگیرنـد ایـن داروهـا بـرای بیمـار مثل سـم اسـت.

داروهـای  مصـرف  ترویـج  بـرای  مناسـب  ریـزی  برنامـه  عـدم 
گیاهـی باعـث واردات بـی رویـه داروهـای خارجـی و ضربـه ی 
شـدید اقتصـادی مـی شـود. درسـال۹۷ بیـش از 2میلیـارد دالر 

ایـم. کـرده  از خـارج وارد  دارو 

بهداشـت خواهشـمندیم سیاسـت هـای  وزیـر محتـرم  از  لـذا 
کـه بـه آن پرداختـه شـد اتخـاذ  مناسـبی در خصـوص مـواردی 
ایـن دچـار سیاسـت زدگـی  از  تـا نظـام سـالمت بیـش  نماینـد 

نشـود.

پزشکی جدید در خدمت صنعت، در مقابل مردم 
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ایـن  داغ  بحـث  بگوییـم  بهتراسـت  یـا  الکترونیـک  نویسـی  نسـخه 
روزهـای حـوزه سـالمت، فراینـدی اسـت کـه بـرای اولیـن بـار در کشـور 
دانمارک اجرا و در سال ۱3۹۵ به ایران راه یافت. اجرای طرح نسخه 
نویسـی الکترونیک در کشـورهای توسـعه یافته مزایای بسـیاری را به 
گیر نشده و تا رسیدن به تکامل،  همراه داشته ولی در ایران هنوز فرا

مسـیری طوالنـی در پیـش خواهـد داشـت.
کـه بـه وسـیله کاغـذ و قلـم صـورت مـی  معمـوال نسخه نویسـی فعلـی 
توسـط   انسـانی  خطـای  احتمـال  و  بـوده  زمانبـر  فرآینـدی  پذیـرد، 
کادردرمـان در آن زیـاد اسـت. امـا دربـاره نسخه نویسـی الکترونیکـی 
کـه در مجمـوع بـه نوعـی از فنـاوری  تعاریـف متعـددی وجـود دارد 
کـه از رایانـه بـرای ورود اطالعـات و اصـالح آن هـا،  اطـالق مـی شـود 
گیـرد. در ایـن سیسـتم  بازبینـی و ارسـال نسـخه دارویـی انجـام مـی 
اطالعاتـی  پایـگاه  بـرای  را  نسـخه  الکترونیکـی  به صـورت  پزشـک 
کاهـش اشـتباهات تجویـز دارو و  داروخانـه ارسـال نمـوده و موجـب 
در نهایـت کاهـش برگشـت نسـخه به پزشـک جهت اصـالح می گردد. 
ارسـال برخـط نسـخه بـه داروخانـه سـبب کوتاه شـدن فرایند تحویل 
دارو و افزایـش رضایتمنـدی بیمـار می شـود. همچنیـن این سیسـتم 
کامـل از بیمـار بـرای پزشـک، خطاهـای  بـا فراهـم نمـودن اطالعـات 
نسـخه نویسـی بـرای شـخص پزشـک را بـه میـزان زیـادی کاهـش می 
دهـد. در حـال حاضـر بـا شـیوع بیمـاری کرونـا در جهان ،نیـاز فراوانی 
بـه ایـن نـوع از نسـخه هـا وجـود دارد؛ زیـرا دیگـر اجبـاری بـرای انتظـار 
در صـف هـای طوالنـی نسـخه خوانـی داروهـا و یـا تمدیـد دفترچـه ها 
وجـود نخواهـد داشـت و ایـن در حالیسـت کـه بـه گفتـه امیـر عبـاس 
منوچهـری معـاون درمـان سـازمان تأمیـن اجتماعـی : »در مـاه دو 
میلیـون بـار مراجعـه بـه شـعب صـدور و یـا تمدیـد دفترچـه درمانـی 

صـورت مـی گیـرد که سـاالنه به شـصت میلیـون مراجعه می رسـد و با 
حـذف دفترچـه بیمـه ایـن مراجعـات از بیـن مـی رود...«

لـذا حـذف ایـن مراجعـات برای سـالمت بیمـه شـدگان و به خصوص 
افـرادی کـه مبتـال بـه بیمـاری هـای زمینه ای هسـتند و ممکن اسـت 
کرونـا ویـروس داشـته باشـند، موثـر  توانایـی اندکـی بـرای مقابلـه بـا 

اسـت. 
تشـخیص  پزشـک،  چندیـن  ویزیـت  از  حاصـل  دارویـی  تداخـالت 
روی  بـا  بیمـاری  سـوابق  و  بـاردار  زنـان  و  سـالمند  افـراد  دیرهنـگام 
کارآمدن نسل جدید نسخه نویسی رو به افول بوده و برچسب های 
مصرف دارو برروی آن ها و مشکل ناخوانا بودن دستور پزشک را به 

خوبـی حـل نمـوده اسـت.
کاهـش سواسـتفاده از نسـخه هـای دارویـی نیـز یکـی دیگـر از ویژگـی 
هـای مفیـد ایـن طرح مـی باشـد. در فرایند کنونـی اطالعـات دارویی 
کـه توسـط پزشـک تجویـز و بوسـیله بیمـار مصـرف شـده، زمانـی بـه 
دسـت ناظـر مـی رسـد کـه داروخانـه بـرای دریافـت فرانشـیز نسـخه را 
ارائـه مـی دهـد. امـا در نسـخه الکترونیـک ایـن کنتـرل در مبـدا انجـام 
مـی شـود، یعنـی دقیقـا در زمـان نسـخه نویسـی پزشـک. در نسـخه 
نویسـی آنالیـن برخـی از داروهـا را مـی تـوان بـرای گروهـی از پزشـکان 
کـرد یـا حتـی بعضـی از  بـا توجـه بـه تخصصشـان، محـدود یـا ممنـوع 
داروهـا ماننـد رانیتیدیـن را مـی تـوان بـه آسـانی از فهرسـت تمامـی 

گـردد. داروخانـه هـا حـذف و اجـازه تجویـز آن سـلب 
رهگیری فروش و مصرف دارو در این طرح بسیار آسان تر از وضعیت 
گـر یـک دارو از چرخـه تولید یـا واردات خارج  فعلـی اسـت. در نتیجـه ا
و بـه مسـیر قاچـاق وارد شـود، قابـل شناسـایی و پیگـرد خواهـد بـود. 

بـه عـالوه مـی تـوان از قاچـاق دیگر تجهیزات پزشـکی کـه هزینه های 
زیـادی از ارز دولتـی را بـه خـود اختصـاص مـی دهند جلوگیری نمود.

همچنین باید در نظر داشت حذف نسخه های کاغذی فواید مالی 
و زیسـت محیطـی فراوانـی برای کشـور دارد. کاهش مراجعـه مردم به 
کـز سـازمان بیمـه جهت دریافت دفترچه بیمـه و تمدید آن منجر  مرا
به افزایش رضایتمندی بیماران خواهد شـد. از دیگر مزایای پرونده 
های الکترونیکی می توان به افزایش سرعت و تسهیل فرآیند تحویل 
دارو نیز شـفافیت سـوابق داروهای مصرفی و تاریخچه بیماری های 
فـرد اشـاره کـرد. بایـد در نظر داشـت که مشـخص بودن سـوابق بیمار 
می توانـد در تشـخیص صحیـح و دقیـق تـر بیمـاری به پزشـکان یاری 
برسـاند. به ویژه در موارد اورژانسـی یا در مواقعی که بیمار هوشـیاری 

کافی برای پاسـخگویی ندارد. 
در مجموع آنچه که مانع پیشـرفت این طرح اسـت، مقاومت برخی 
پزشـکان و عـدم وجـود زیرسـاخت هـای مناسـب اینترنـت و شـبکه 
کـه نسـخه  سـازماندهی مـی باشـد. بسـیاری از پزشـکان معتقدنـد 
کشـور اسـت امـا  الکترونیـک جـز طـرح هـای برتـر در حـوزه سـالمت 
وجـود زیرسـاخت هـا بـرای اجـرای صحیـح آن ضـروری مـی داننـد. 
چـرا کـه در صـورت بـروز اختالالت در این سیسـتم، زیـان های جبران 
ناپذیـری بـه سـالمت بیماران و رضایتمنـدی آن ها وارد خواهد شـد.
در ایـران برخـی از دانشـگاه هـای علـوم پزشـکی در بیمارسـتان هـای 
تحـت نظـر خـود، اجـرای ایـن طـرح را در سـطح مقدماتی و آزمایشـی 
آغـاز نمـوده انـد. مسـلما بـا سـرعت بخشـی بـه اجـرای ایـن پـروژه و 
حـوزه  در  روشـنی  هـای  افـق  تـوان  مـی  کشـور  کل  در  آن  گیـری  فرا

کـرد. سـالمت مشـاهده 

رهما�ن   �ن �ق :  محمدݠح��ی دگاݠݠںن ݔ��ن ݠوݤىݭݭݫ
�ن

اسی  �ن ؛ ݠکار�ش ا�ن ن اطمه محمدی م�ی و  �ن
ݠکی،   �ش ن ا�پ �ی دݠکه  �ݪݕ سݩݒ �ق عمل،دا�ن ا�ت

ݠکی ݠک�ما�ن �ش ن ݠگاه علوم �پ سݩݒ دا�ن

نسخه نویسی الکترونیک، 
مزایا و چالش ها در ایران
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تاثیر امنیت بر سالمت

گـزارش شـده طـی چنـد روز اخیـر جوانـی حـدود 3۰  طبـق اخبـار 
ساله در میدان مرکزی شهر چرام در استان کهگیلویه و بویراحمد 
بـه دالیـل نامعلوم به قتل رسـیده اسـت. بعد از این حادثـه، مردم 
ایـن شـهر بـه خصـوص خانـواده مقتـول، قصـاص را بـرای قاتـل 
کاهـش پیـدا  بـه شـدت  امنیـت درشـهر  الزم می داننـد و میـزان 
کـرده اسـت؛ سـالمت تـک تـک افـراد، چـه مقصـر در حادثـه و چـه 
بـدون ارتبـاط بـا حادثه دچار اختالل شـده اسـت. البته نهادهای 
مختلـف امنیتـی اسـتان در حـال پیگیـری هسـتند و سـعی بـر آن 
کننـد و اوضـاع شـهر را تحـت  کـه آرامـش و امنیـت را برقـرار  دارنـد 

کنتـرل خـود دربیاورنـد تـا فـرد دیگـری دچـار آسـیب نشـود.
ابتـدا بایـد دقـت کنیـم سـالمت مـردم از عوامل مختلفـی تاثیر می 
پذیـرد و هرگونـه خلـل در هـر یک از آنها سـالمت افراد را تحت تاثیر 
قـرار مـی دهـد. یکـی از ایـن عوامـل همانطـور کـه گفته شـد امنیت 
جامعـه و مـردم  اسـت، بـه گونـه ای کـه احسـاس امنیت اجتماعی 
بـه میـزان 4۱ درصـد بـر سـالمت اجتماعـی تأثیـر مثبـت می گـذارد. 
هرچـه امنیـت افـراد باالتـر باشـد سـالمت آنهـا نیـز بیشـتر اسـت،  
کـه شـاخص هـای  کشـورها را مثـال زد  از ایـن رو می تـوان برخـی 
امنیتی آنها بسیار باالتر از کشور های غنی است؛ و به تبعیت آن، 

شـاخص سـالمت آنها از کشـورهای غنی تر چشـمگیرتر می باشد.
 امنیت امروزه یکی از اساسی ترین نیازهای فرد و جامعه است به 
گـواری بـرای سـالمت جسـم و  طـوری کـه فقـدان آن پیامدهـای نا
روح افـراد دارد. بنابرایـن هـر گونـه اختاللی که به علت بی نظمی و 
عدم امنیت ایجاد شود، سالمت روح افراد را درگیر کرده و مطابق 
بـا درگیـری هایـی کـه طی ایـن چند روز در شهرسـتان چـرام وجود 
داشـته اسـت، نـه تنهـا امنیـت مـردم از نظـر جسـمی دچـار تزلـزل 
شده است بلکه استرس حکم فرما بر آن نیز، مخاطره آمیز است.
و بـه همیـن دلیـل توجـه بـه امنیـت بـرای ارتقای سـالمت ضـروری 
اسـت. انسـان برای زندگی در جامعه و دسـتیابی به موفقیت ها و 

دسـتاورد هـای  باالتـر نیازمند امنیـت و آرامش اسـت.
کـه احسـاس امنیـت می کنـد، بـا آرامـش خاطـر  فـرد و اجتماعـی 
اهداف خود را دنبال می کند و در چنین جامعه ای دسـتیابی به 

اهـداف راحت تـر و سـریع تر اسـت.
حـال جوانـی را در نظـر بگیریـم کـه در جامعـه ای  بـا سـطح امنیت 
پاییـن زندگـی کنـد؛ یـا اینکـه به طور مثال شـرایط در شـهر چـرام بر 
همیـن منـوال باقـی بماننـد و نهادهـای امنیتـی در طوالنی مـدت 
توانایـی کنتـرل شـرایط را نداشـته باشـند، ایـن جوان نه انگیـزه ای 

برای ادامه زندگی دارد و نه حتی آرزو و هدفی که برای آن بجنگد، 
کاهـش یافتـه اسـت و ایـن اشـخاص  بنابرایـن سـطح امیـد افـراد 
تالشـی بـرای جامعـه ی بهتـر نخواهنـد داشـت. بـه همیـن دلیـل 
کید بـر این داشـتندکه "تحصیل  اسـت کـه مقـام معظـم رهبـری تا
در دانشـگاه هـای نظامـی و نیروهـای مسـلح یکی از باشـرف ترین 

کار هاسـت."
جامعه با امنیت پایین نه تنها کنترل امور را ندارد و سـالمت تک 
گون اقتصادی،  تک افراد به خطر می افتد، بلکه از نظر ابعاد گونا

و  می شـود  رکـود  دچـار  و...  فرهنگـی  علمـی، 
کشـورهای اسـتعمارگر بـه راحتـی بـر آن غلبـه 

مـی کننـد. 

کالم  کـه بـه اهمیـت ایـن  و در اینجاسـت 
رهبـری پی می بریم که بدون امنیت همه 

ارزشهای کشور دچار اختالل می 
شـود و بـه درسـتی کـه امنیت 

در جامعـه بـر سـالمت افـراد 
جامعه تأثیر بسـزایی دارد.

دی،  ه�ی
اطمه ݣݣݣݣ�ش ده: �ن ݔ��ن ݠوݤىݭݭݫ

�ن

سݠوݠحݭݭݭݭݭݓ ݠکی �ی ݩݩݠݠݒ �ݧ ن ݭݕ ݠگاه علݠوݣݣݣݣمݤݤݤݤݤ �ݫ سݩݩݠݒ دا�ن

مرد ،  وا�ن ده: رسݠوݣݣلݤݤݤ ݠحݓ ݔ��ن ݠوݤىݭݭݫ
�ن

ره وسش ݠکی �ݓ ݩݩݠݠݒ �ݧ ن ݭݕ ݠگاه علݠوݣݣݣݣمݤݤݤݤݤ �ݫ سݩݩݠݒ دا�ن

کهگیلویه  [ 
و بویراحمد[

کشته شدن یک جوان در یکی از شهرستان های استان 
کهگیلویه و بویراحمد و کم شدن امنیت برای مردم

ثبـــت نـــام داوطلبیـــن عضویـــت در ششـــمین دوره شـــورا هـــای 
اســـالمی از چهارشـــنبه 2۰اســـفند ۹۹ اغـــاز و تـــا ســـه شـــنبه - 
2۶اســـفند مـــاه ادامـــه یافـــت ؛ انتخابـــات ایـــن دوره شـــورا هـــا نیـــز 

در روز جمعـــه 2۸ خـــرداد ۱4۰۰ برگـــزار خواهـــد شـــد .
کـــه بـــا انتخـــاب  شـــورای اســـالمی یـــک نهـــاد مردمـــی  اســـت 
مســـتقیم مـــردم ناحیـــه اعضـــای ان مشـــخص مـــی شـــوند . 
از جملـــه وظایـــف و اختیـــارات شـــورای شـــهر مـــی تـــوان بـــه 
انتخـــاب شـــهردار بـــرای مـــدت چهارســـال ،  بررســـی و شـــناخت 
کمبودهـــا ، نیازهـــا و نارســـاییهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشـــی 
، اقتصـــادی و رفاهـــی حـــوزه انتخابیـــه و تهیـــه  ، بهداشـــتی 
کاربـــردي  طرحهـــاو پیشـــنهادهای اصالحـــي و راه حـــل هـــای 
در ایـــن زمینه هاجهـــت برنامه ریـــزی و ارائـــه آن بـــه مقامـــات 
ـــورا و  ـــات ش ـــراي مصوب ـــن اج ـــر حس ـــارت ب ـــط ، نظ ـــئول ذیرب مس
طـــرح هـــای مصـــوب در امـــور شـــهرداری و ســـایر ســـازمان هـــای 
ــادی  ــان عـ ــل جریـ ــارت مخـ ــن نظـ ــه ایـ کـ ــی  ــی در صورتـ خدماتـ
ایـــن امـــور نگـــردد ، همـــکاری بـــا مســـئولین اجرایـــی و نهادهـــا 
ـــی،  ـــف اجتماع ـــای مختل ـــی در زمینه ه ـــای مملکت ـــازمان ه و س

بـــه  عمرانی بنـــا  و  اقتصـــادی  آموزشـــی،  فرهنگـــی، 
کـــرد . باتوجـــه بـــه اختیـــارات  درخواســـت آنـــان و ... اشـــاره 

کـــه ایـــن  و وظایـــف گســـترده شـــورای شـــهر مـــی تـــوان گفـــت 
کـــه در پیشـــرفت وابادانـــی  نهـــاد از مهمتریـــن نهـــاد هایـــی اســـت 
ـــا روســـتا تأثیـــر مســـتقیم دارد و  ـــا عقـــب ماندگـــی یـــک شـــهر ی و ی
بـــر ایـــن اســـاس مـــی تـــوان بـــه حساســـیت و اهمیـــت انتخـــاب 
بـــرد و نمـــی  درســـت اشـــخاص درســـتکار و متخصـــص پـــی 
کـــم ارزش خوانـــد. بـــر  تـــوان ان را  مســـئله ای بـــی اهمیـــت و یـــا 
ایـــن اســـاس مـــی تـــوان اذعـــان داشـــت از وظایـــف مـــردم و بـــه 
ـــر  کـــه افـــراد مصلـــح ت ـــر تـــوده مـــردم  اســـت  گاه ت خصـــوص افـــراد ا
را بـــه دور از هـــر گونـــه تعصـــب انتخـــاب نماینـــد و همچنیـــن بـــه 

ســـایر مـــردم معرفـــی کننـــد .
را  بهتـــر  شـــخص  دارنـــد  وظیفـــه  مـــردم  کـــه  همانگونـــه  امـــا 
کـــه  انتخـــاب کننـــد ، اشـــخاص انتخـــاب شـــده نیـــز وظیفـــه دارنـــد 
بـــه بهتریـــن شـــکل ممکـــن و بـــا عدالـــت و درســـتکاری وظایـــف 
ــد  ــت بیاییـ ــه دسـ ــه بـ ــن نتیجـ ــا بهتریـ ــد تـ ــام دهنـ ــود را انجـ خـ
ــت  ــال نخسـ ــا سـ ــاه یـ ــه در مـ کـ ــد  ــه نباشـ ــد اینگونـ ــعی کننـ و سـ

بســـیار پـــر تـــالش باشـــند ولـــی پـــس 
از ان دیگـــر بـــه انجـــام کامـــل و درســـت 
ــه  ــا اینکـ ــد و یـ ــود اهمیـــت ندهنـ وظایـــف خـ
تمـــام هـــدف انهـــا از انتخـــاب شـــدن اســـتفاده از موقعیـــت هـــا 
و رانـــت هـــای ایـــن ســـمت باشـــد و حتـــی بـــا وجـــوده داشـــتن 
ــولیتی در  ــاس مسـ ــه احسـ ــچ گونـ ــی هیـ ــم کافـ ــتگی و علـ شایسـ

انجـــام وظایـــف خـــود نداشـــته باشـــند.

دقـــت  بـــا  بایـــد  انتخابـــات  بـــر  نظـــارت  شـــورای  همچنیـــن 
ــط  ــد رأی توسـ ــه خریـ ــی از جملـ ــف هایـ ــب تخلـ ــتری مراقـ بیشـ
کـــه رفتـــه رفتـــه بیشـــتر  اشـــخاص داوطلـــب باشـــد ، پدیـــده هایـــی 
و بیشـــتر مـــی شـــوند و ســـبب انتخـــاب اشـــخاص بـــا پشـــتوانه 
مالـــی بیشـــتر ، بـــه جـــای افـــراد بـــا پشـــتوانه علمـــی بیشـــتر مـــی 

ــوند . شـ

کـــه بـــا عمـــل تمـــام افـــراد بـــه وظایـــف قانونـــی و  امیـــد اســـت 
اخالقـــی خویـــش، در جهـــت ابادانـــی و پیشـــرفت هرچـــه بیشـــتر 

کشـــور خـــود ایـــران عزیـــز قـــدم برداریـــم .

چالش های انتخابات شــورای اسـالمی

دماه 99 �ن ماره ی دهم، اس�ن 3سال اوݣݣلݤݤݤݤ، �ش



 همکاری با نشریه، نظرات و پیشنهادات
طیبی خرمی۰۹۳۸۴۶۷۹۳۸۱

دانلود شماره قبلی   )کلیک کنید(

در روز اول فروردین،با تالش کارشناسان 
بهداشتی واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی 

، از ۸4۱ مرکز تهیه و توزیع موادغذایی و  شیراز
کن عمومی بازدید شد که از این تعداد، 33  اما

واحد متخلف بهداشتی به مراجع قضایی معرفی 
و دو واحد متخلف نیز تعطیل و بیش از 4۷3 
کیلوگرم موادغذایی غیربهداشتی معدوم شد.

طرح دکتر سیدموسی موسوی نماینده 
مردم المرد و مهر در مجلس  شورای 
اسالمی برای اجرای پروژه انتقال آب از 
سدسلمان فارسی به مناطق عالمرودشت، 
خیرگو، چاهورز و بیرم، باالخره پس از 
پیگیری های فراوان به تصویب رسید.

مالیی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
کنون ۷۵ درصد ظرفیت سد  هرمزگان: ا
شمیل و نیان خالی است، ظرفیت این 

کنون  سد ۱۰۰ میلیون مترمکعب است که ا
23 میلیون مترمکعب آب دارد/در تامین 

آب آشامیدنی هرمزگانی ها نگرانیم.

عملیات اجرایی خط دوم انتقال آب از 
خلیج فارس به استانهای خراسان جنوبی 
و خراسان رضوی به طول ۱۵۵۰ کیلومتر با 
2۱ ایستگاه پمپاژ و خط سوم انتقال آب از 
خلیج فارس به استان اصفهان به طول ۹۱۰ 
کیلومتر با دستور رئیس جمهور در ارتباط 
ویدئو کنفرانس آغاز شد. این طرح ها در مدت 
پنج سال به پایان می رسد و برای اجرای آن 
۸2 هزار میلیارد تومان هزینه می شود

پس از گذشت یکسال، کمپ سیل زدگان 
گرد)استان هرمزگان(،  روستای ِسَگن بشا

هنوز بدون آب و برق است

مدیرکل حفاظت محیط زیست بوشهر: نشت 
نفت ناشی از شکستگی خط انتقال نفت از 
دریا به خشکی که از روز چهارشنبه گذشته 
رخ داده، موجب ایجاد آلودگی گسترده 
نفتی در ساحل جزیره خارگ شده است.

جمعی از نیروهای حراست بیمارستان 
شهید جلیل یاسوج با حضور در دانشگاه 

علوم پزشکی یاسوج خواستار پرداخت 
مطالبات عقب افتاده خود شدند.

سوسک سرخرطومی حنایی، درختان 
استان های جنوبی کشور را با تهدید مواجه 
کرده و نخلستان های شهرهای جنوبی 
استان فارس را به نابودی کشیده است.

 اکریاکتوریسءت: 
خدیجه احمدی، دانشاگه علوم پزشکی شیراز

ݬݓه ݣݣݣاحمدی، ݫ ݫ ݬݫ حݫ د�ݭݪݠݠݠݔ ده ݣݣݠحن :  س�ی ݭݭݔ��ت ݫ ݠورىݫ ݠکا�ق ݬݠݔ  ݠکاݠرݤ�ݬݫ
ارن �ی ݠکی �ش �ش ن ݕ ݠگاه علݠوݣݣݣݣݣمݤݤݤݤݤݤݤ �ݫ سݩݒ  دا�ن
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مدیریت ویترینی !
سفر با خودرو شخصی ممنوع است اما وسایل نقلیه عمومی ضدکرونا هستند!

مجموعه ساختمان های عمارت ملک، استان بوشهر

ایــن عمــارت یکصــد ســال قدمــت دارد و مســاحت زیربنــای آن 4۰۰۰ متــر مربــع بــوده و در دوره قاجاریــه توســط 
معمــاران فرانســوی بــا مصالــح محلــی احــداث شــده. منبــع: ســیری  در ایــران

ایستگاه ضد کرونا

کنید( گرام  )لمس یا کلیک  پیج اینستا
@salamat_soor

جهـــان از بـــاد نـــوروزی جـــوان شـــد - زهـــی زیبـــا کـــه ایـــن ســـاعت جݠهـــان شـــد )عطـــار( 
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