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کـه  اسـت  مدیـدی  مـدت     
حرف وحدیث هـا و نقطه نظـرات 
متفاوتی پیرامـون پدیده مهاجرت 
نخبـگان می شـنویم و طبعـا ایـن 
بحـث در بیـن جامعـه پزشـکی و 
خانواده هـای آنـان داغ تـر اسـت، 
شـاهد  هـرروزه  کـه  به گونـه ای 
مشـورت ها، پیگیری هـا و انـواع و 
اقسـام تبلیغ ها در فضـای واقعی و 
به ویژه در فضای مجازی هستیم و 
متأسفانه بر اسـاس برخی آمار، چهارهزار نفر از جامعه پزشکی 

طـی سـه سـال گذشـته، اقـدام بـه مهاجـرت نموده انـد.
جدای از جنجال ها و موضع گیری های احساســی و یا بعضا سیاســی 
و نه بر پایــه عقل و منطــق، دیدگاه های موجــود را می توان بــه دو گروه 

تقسیم کرد.
کیــد می نمایــم محوریت ایــن نوشــته، افزایــش قابل توجه  مجددا تأ
مهاجرت نخبگان در جامعه پزشکی است و نه سایر اقشار باانگیزه های 

متفاوت که البته آن هم نیاز به بررسی و تأمل در جای خود دارد.
گروه اول: عده ای معتقدند که به هر دلیل، شرایط کلی جامعه ایرانی و 
حتی خاورمیانه در ابعاد مختلف، به گونه ای است که امکان برنامه ریزی 
صحیح و مناســب برای پیشــرفت فردی و اجتماعــی و برخــورداری از 
ســامت جســمی، روحی، اجتماعی و معنوی بســیار ســخت و حتی 
غیرممکن است و نخبگان با اتقان به این وضعیت، علی رغم میل باطنی 
و بعضا با تحمل نامایمات، عــزم را جزم و به هر نحو که شــده درصدد 
برمی آیند تا بر اساس امکانات شخصی و شرایط کشورهای مقصد، ادامه 

مسیر زندگی خود را در سرزمین دیگری پی بگیرند.
اینکه چه تعداد از این افراد، موفق به مهاجرت شده یا سرانجامشان چه 
می شود، بحث دیگری است که شــاید در آینده به آن نیز بپردازیم، اما 
کثریت قریب به اتفاق این گروه مشترک است؛ عشق و عاقه  نکاتی که در ا
وافر به وطن خود، احساس ناچاری در مهاجرت و اشراف به مشکات و 

سختی های این مسیر است.
و اما گروه دوم: این گروه علی رغم اینکه طبعا با بسیاری از دغدغه ها و 
ایده های گروه اول موافق اند، لیکن معتقدند وظیفه نخبگان، به ویژه در 
شرایط بحرانی کنونی، ماندن و سعی و تاش در تغییر وضعیت موجود 
است. آن ها معتقدند که علت اصلی مشــکات موجود در حوزه های 
مختلف اعم از فرهنگ، اقتصاد، آموزش، سامت، سیاست و ... عدم 
توجه به نقطه نظرات اندیشــمندان و کارشناســان خبره هر حــوزه در 
سیاست گذاری ها و تصمیم سازی هاست که منجر به اقدامات نادرستی 
می گردد که به عوارض فاجعه بار زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی 

و فرهنگی منتهی می شود.
واضح و مبرهن اســت کــه عدم تدبیــر و مدیریت صحیح، باعــث انواع 
و اقســام بی عدالتی ها، فســادها، رانت ها، اختاس هــا و در یک کلمه 
ناهنجاری های مختلف گردیده و خواهد گردید؛ بنابراین تنها نخبگان 

می توانند این شرایط را به سمت اصاح رهنمون گردند.
گفته پیداســت که در چنین وضعیــت خطیری، پرداختــن هرگونه  نا
هزینه ای برای تغییر وضعیت موجود دور از انتظار نیست؛ چرا که این 
رویکرد، منافع نامشروع و بی حدوحصر بســیاری از صاحبان قدرت و 
منابع مالی بادآورده را تهدید نموده و بنابراین به طور طبیعی، به راحتی 

اجازه اصاح نخواهند داد.
گرهــا و  حــال ایــن ســؤال مهــم مطــرح می گــردد کــه علی رغــم امــا و ا
دشواری های نظریه گروه دوم، به حکم آیه »اَنّ اهلل ال ُیغّیُر ما بقْوم حتی 
گر بنا به ماندن و تاش عالمانه و بی وقفه جهت  ُیغیُروا ما بأنفسهْم«، ا

تغییر شرایط موجود باشد، از کجا باید شروع کرد؟
حداقل پیش نیازها چیست؟

وظیفه هر انسان وظیفه شناس اعم از روحانیت معزز، دانشگاهیان، 
بازرگانان، هنرمندان و ... چیست؟

سرمقــــــــالــــــــه
بروم یا بمانم؟!!

تاریخچه تعاونی درمانگران استان 
اصفهان

مروری بر هشتمین دوره انتخابات 
سازمان نظام پزشکی

زاینده رود را دریابید!
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مسئولیت اخالقی و 

اجتماعی پزشک در 

جامعه جدید

  دکتر محسن مصلحی، 
قائم مقام و معاون پشتیبانی و 

رفاهی نظام پزشکی اصفهان

ابداع روش ها و فناوری های 
جدید و مسائل اخالقی جدید

تغییر در اقتصاد پزشکی و 
جنبه های اخالقی و حقوقی آن

چندگانگی رسالت پزشک   •
)درمانی، اجتماعی، فرهنگی ...( 
باتوجه به نقش SDH در سالمت

 فرد و جامعه!

)پیوند اعضا، باروری حمایت شده، سقط جنین، تحقیقات ژنتیک، 

سلول های بنیادی و شبیه سازی، شرایط ادامه حیات و ...(

 )مدیریت درمان، بیمه سامت،

 تجاری شدن امور پزشکی(



2
www.isf-irimc.org

شماره 17 آذر ماه 1400 سازمان نظام پزشکی اصفهان خبر نامه داخلی

  ایجاد مجموعه ای برای اعضای سازمان 
نظام پزشکی و خدمت رسانی به آنان، یکی از 
آرزوهای دیرین مسـئوالن نظام پزشکی بود، 
آرزویـی کـه در سـال های بعـد بـه راه انـدازی 
تعاونـی مصـرف درمانگـران و سـاخت خانـه 

پزشـک انجامید.

در این راســتا، در اواخــر ســال 1373 قطعه زمینی 
از طــرف اداره مســکن و شهرســازی بــه ســازمان 
کــه بــرای اجــرای  نظام پزشــکی فروختــه شــد 
ســاختمان آن، محدودیت زمانی وجود داشــت و 
ع وقت مراحل ساخت آن آغاز می شد.  باید دراسر
از آن جایی که تأمین اعتبار توســط نظام پزشــکی 
و از محــل حــق عضویــت ممکــن نبــود، پــس از 
بحث وبررســی، مشــورت های فــراوان و جلســات 
متعــدد در هیئت مدیــره نظام پزشــکی تصمیــم 
گرفته شد تا با استناد به یکی از ارکان قانون جدید 
نظام پزشکی، یعنی تشکیل صندوق تعاون و رفاه، 
از طریق ایجاد یک شرکت تعاونی و با دریافت حق 
عضویت از داوطلبان، امکان انجام پروژه ساختمان 

خانه پزشک با مشارکت اعضا فراهم شود.
در اولیــن فراخــوان، ۲٧٠ نفــر از همــکاران در 
اجــاره ای  1374 در ســاختمان  فروردین مــاه 
نظام پزشــکی گــرد هــم آمدنــد و تعاونــی مصــرف 
درمانگران استان اصفهان بنیان گذاری شد. این 
تعداد در سال های بعد با مشارکت نظام پزشکی، 
بعضــی انجمن هــای پزشــکی، بیمارســتان های 
خصوصی و همکاران عضو به ۲615 نفر رسید. این 
شــرکت، شــخصیت حقوقی کاما جدایی داشت 
و سازمان نظام پزشــکی تنها یک عضو مانند سایر 

اعضای آن محسوب می شد.
در ادامــه به تفکیــک هیئت مدیره های مختلف، 
تاریخچه مختصری از این شرکت و رویدادهای مهم 

آن ارائه خواهد شد.
1377-1374: اولیــن هیئت مدیره شــرکت 
تعاونی مصــرف درمانگــران با حضــور آقایــان دکتر 
عبدالحســن محمــدی به عنــوان رئیــس، دکتــر 

تاریخچه تعاونی درمانگران استان اصفهان

ســیاوش صحــت به عنــوان نایب رئیــس، دکتــر 
محمدحســن رهگذر به عنوان مدیرعامل و دکتر 
حســن مؤمنــی، دکتــر منصــور شــریفی، دکتــر 
محمدابراهیــم اردســتانی و دکتــر پرویــز دبیــری 
به عنوان اعضا تشــکیل گردید. از اهم فعالیتهای 
انجام گرفته در این دوره می توان به خرید زمین و 
گذاری سهام شرکت  آغاز ساخت خانه پزشک، وا
ســاختمان اصفهان به اعضای متقاضی و ایجاد 
یک فروشگاه کوچک عرضه محصوالت بهداشتی 
مصرفی و برخی ملزومات نظیر فیلم رادیولوژی و لنز 

اشاره کرد.
1383-1378: در این دوره از هیئت مدیره، 
آقایان دکتر سیاوش صحت به عنوان رئیس، دکتر 
مهــدی فقیــه و دکتــر منصــور رســتمیان متناوبا 
به عنــوان نایب رئیــس، دکتــر منصــور شــریفی 
به عنوان مدیرعامل و دکتر حســن مؤمنی، دکتر 
کــزاد، دکتــر رســول مؤمنــی و دکتــر  هوشــنگ پا
محمدابراهیم اردســتانی به عنــوان اعضا حضور 
داشــتند. اهم فعالیت هــای انجام گرفتــه در این 
دوره شامل تکمیل ساخت خانه پزشک و افتتاح 
آن با حضور ریاست سازمان نظام پزشکی ایران در 
سال 1378 و فعالیت فروشگاه عرضه محصوالت 
بهداشــتی مصرفــی را می تــوان نــام بــرد. یکــی از 
اتفاقات مهــم در انتهای ســال 1387، راه اندازی 
شرکت تعاونی مسکن درمانگران استان اصفهان 
و استقرار آن در ساختمان خانه پزشک بود. این 
کامــا  حقوقــی  شــخصیت  گرچــه  ا شــرکت، 
گانه ای داشت، اما به دلیل شباهت اسمی،  جدا
اســتقرار فیزیکــی در یــک ســاختمان و اعضــای 
هیئت مدیره مشترک، مشکاتی را در سال های 
بعد پدید آورد که ناشی از تعمیم رفتار یک شخص 

به دیگران بود.

 1386-1384: دوره ســوم هیئت مدیره با 
حضور آقایان دکتر عبدالرضا توکلی به عنوان رئیس، 
دکتر سید حسن حسینی به عنوان نایب رئیس، 
دکتر کوروش رحیمی به عنوان مدیرعامل و دکتر 
دکتــر  دانشــور،  پویــا  دکتــر  شــریفی،  منصــور 

تغییر کاربری 
طبقه همکف 

برای راه اندازی 
هایپرمارکت 

درمانگران و آغاز 
فرایند تبدیل 
شرکت تعاونی 

مصرف به سهامی 
عام از اهم فعالیت 

های این دوره 
است

محمدابراهیم اردستانی و سرکار خانم دکتر فریبا 
حقانــی به عنــوان اعضــا تشــکیل شــد. اهــم 
فعالیت های انجام گرفته در این دوره شامل تجهیز 
ســالن اجتماعــات طبقــه ســوم بــا سیســتم 
ویدئوکنفرانــس و ســمعی - بصــری، برگــزاری 
دوره  هــای آمــوزش مــداوم پزشــکی و ایجــاد 
غرفه هــای اســتیجاری مختلــف نظیــر آژانــس 
مسافرتی و کتاب فروشــی می شد. همچنین، در 
ســال 1385 شــرکت تعاونــی مســکن درمانگران 
استان اصفهان از ساختمان خانه پزشک به محل 

دیگری نقل مکان نمود.
1389-1387:در این دوره از هیئت مدیره، 
آقایان دکتر سید حسن حسینی به عنوان رئیس، 
دکتر عبدالرضا توکلی به عنوان نایب رئیس، دکتر 
مهدی فقیه به عنوان مدیرعامل و دکتر حسن 
مؤمنی، دکتر عباســعلی جوادی، دکتر کوروش 
رحیمی و دکتر پویا دانشور به عنوان اعضا حضور 
داشتند. از مهم ترین فعالیتهای انجام گرفته در 
این دوره می توان به تجهیز سالن طبقه همکف 
مزیــن بــه نــام مرحــوم دکتــر عبدالرضــا توکلــی 
به صورت ســالن اجتماعات آمفی تئاتر، معرفی 
پروژه های قمرالدوله و کوه نور جهت خرید مطب 
و پــروژه ســپهر 1 بــه اعضــای متقاضی، برگــزاری 
کاس های آموزش مداوم و فعالیت انجمن های 
ایمپلنت و دندانپزشکان در خانه پزشک اشاره 

کرد.
1393-1390: دوره پنجم هیئت مدیره را 
آقایان دکتر مهدی فقیه به عنــوان رئیس، دکتر 
سید حسن حسینی به عنوان نایب رئیس، دکتر 
مجتبی بزرگی به عنوان مدیرعامل و دکتر حسین 
مؤمنی، دکتر عباســعلی جوادی، دکتر کوروش 
رحیمی و دکتر مصطفی میرقادری به عنوان اعضا 
تشکیل می دادند. اهم فعالیتهای انجام گرفته 
در این دوره شامل پیگیری پرونده ادعای مالک 
قبلــی زمیــن و اعــاده حــق مالکیت ملــک برای 
تعاونی مصرف درمانگران، معرفی پروژه سپهر ۲ 
به اعضای متقاضی و برگزاری کاس های آموزش 

مداوم بود.

1397-1394: در ایــن دوره از هیئت مدیره، 
آقایــان دکتر حســین ایقایــی به عنــوان رئیس، 
دکتر علیرضا اسدی به عنوان نایب رئیس، دکتر 
کــوروش رحیمــی به عنــوان مدیرعامــل و دکتر 
مجتبــی بزرگــی، دکتر محســن مصلحــی، دکتر 
ســیامک شــریفیان و ســرکار خانــم دکتر آتوســا 
فرزام فر به عنــوان اعضا حضور داشــتند. از اهم 
فعالیتهای انجــام شــده در ایــن دوره می توان 
بــه تجهیــز ســالن زیرزمیــن به صــورت کافــه 
بنگاه، ایجاد واحد پســماند پزشــکی، برگزاری 
کاس های آموزش مداوم و برگزاری کاس های 

آموزش استتیک اشاره کرد.
کنون: دوره هفتم هیئت مدیره  1397- تا
را آقایان دکتر محسن مصلحی به عنوان رئیس، 
دکتر مصطفی دهقان نژاد به عنوان نایب رئیس 
و دکتر مازیار ستاری، دکتر کامبیز بهشید، دکتر 
امین عرب، دکتر سیامک شریفیان و دکتر پویا 
دانشــور و ســپس دکتــر مهــرداد مشــک فروش 
به عنــوان اعضا تشــکیل می دهند. آقــای دکتر 
سیامک شــریفیان تا بهمن 1398 و آقای دکتر 
کنون به عنوان  علی شــکرچی زاده از آن زمان تا
مدیرعامل شــرکت فعالیــت داشــته اند. از اهم 
فعالیتهای انجام گرفته در این دوره می توان به 
اخــذ پایــان کار ســاختمان، ایجــاد فروشــگاه 
تجهیزات پزشکی با مجوز رسمی IMED و ارائه 
خدمــات بــه اعضــای محتــرم کادر درمــان از 
کنــون، توزیــع تجهیزات  ابتــدای دوره کرونــا تا
 ،Shocker محافظت شخصی شامل اسپری و
آغــاز عملیــات ســاختمانی نصــب آسانســور 
ساختمان خانه پزشــک و تغییر کاربری طبقه 
همکف برای راه اندازی هایپرمارکت درمانگران 
و آغــاز فرایند تبدیل شــرکت تعاونــی مصرف به 
سهامی عام به جهت متنوع کردن نوع و عرصه 

ارائه خدمات اشاره نمود. 
امید است با همفکری و یاری همکاران، عاوه 
بر صیانت از ســرمایه شــرکت تعاونی، موفق به 
ســوددهی بیش ازپیــش این بنــگاه اقتصادی 

گردیم.

نمودار مقایسه سود سالیان فعالیت شرکت تعاونی مصرف درمانگران )به روزرسانی شده بر اساس نرخ سال 1399 با استفاده از جدول های بانک مرکزی(
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شماره 17 آذر ماه 1400 سازمان نظام پزشکی اصفهان خبر نامه داخلی

مروری بر هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی

گزارش عملکرد واحد رفاهی نظام پزشکی اصفهان

مجمع عمومـی   
نظام پزشـکی  سـازمان 
جمهوری اسالمی ایران، 
روز جمعه مورخ 9 مهرماه 
1400 در سـالن اجـالس 
ارکان  و  برگـزار  سـران 
سـازمان بـه شـرح ذیـل 

گردیدنـد: انتخـاب 

هیئت رئیسه منتخب 
مجمع عمومی سازمان:

  دکتر محمدحسین انصاری مود
  دکتر اردوان یاراحمدی

  دکتر ایرج کریم فر
  دکتر سعید شاقاسمی

رئیس کل:
  دکتر محمد رئیس زاده

اعضای منتخب شورای عالی:
��گروه پزشکان:

  دکتر منصور جعفری نمین
  دکتر علیرضا مدرکیان 

  دکتر علی ساالریان 
  دکتر علی چنگیزی 

  دکتر محمدرضا جباری 
  دکتر داریوش طاهرخانی 

  دکتر محمدهادی صادقی 
  دکتر قاسم رحمت پور 

  دکتر علی دباغ 
  دکتر محمدباقر حیدری 

  دکتر الله تدین 
  دکتر عبدالرسول صداقت 

  دکتر حسین احمدی 

اعضای علی البدل گروه پزشکان :
  دکتر فاطمه خوشنویسان

  دکتر عباسعلی جوادی
  دکتر آرمین عباسی 
  دکتر عباس آقازاده 

  دکتر سلیمان عاقی

گروه دندانپزشکان :
  دکتر بهنام عباسیان

  دکتر عباسعلی خادمی 
  دکتر سید خسرو شمسیان

  دکتر سعید ساعی 
)عضو علی البدل(

گروه داروسازان:
  دکتر محمود فاضل
  دکتر یداهلل سهرابی

  دکتر احمد آدینه 
  دکتر محمد خلیلی

 )عضو علی البدل(

گروه علوم آزمایشگاهی :
  دکتر محمدرضا امینی فرد

کبر سید مهدی   دکتر سید علی ا
  دکتر محمدجواد عبیداوی

 )عضو علی البدل(

گروه مامایی :
  شکوفه اژدری

  نوشین زنده زبان
  لیا محمدخانی شهری

 )عضو علی البدل(

گروه لیسانسه های پروانه دار:
  فرجود شکوهی
  اشکان آذرکیش

  جواد مایی )عضو علی البدل(

بازرسان منتخب سازمان:
  دکتر محمدرضا اقبالی

  دکتر فهیمه قاسمی
  دکتر علی محمد مظلومیان
  دکتر سید امیر پاشا طبائیان

نتایج انتخابــات داخلی هیئت 
رییسه شورای عالی ســازمان نظام 

پزشکی کشور:
  رئیس شورا: 

دکتر منصور جعفری نمین
)پزشک - متخصص چشم پزشکی( 

  نایب رئیس اول: 
دکتر عباسعلی خادمی 

)دندانپزشک-متخصص
 اندودانتیکس(

  نایب رئیس دوم: 
دکتر محمد هادی صادقی

 )پزشک عمومی( 
  دبیر:

 دکتر داریوش طاهرخانی 
)پزشک عمومی(

گزارش انتخابات داخلی
 هیئت مدیره نظام پزشــکی 

اصفهان:
  رئیس هیئت مدیره: 

دکتر کامران منتظری
  نایب رئیس اول:

 دکتر محسن مصلحی
  نایب رئیس دوم: 
دکتر بهزاد ذوالفقاری

  دبیر: 
دکتر پوریا عادلی

ارکان اجرایی نظام پزشکی 
اصفهان:

  رئیس نظام پزشکی اصفهان: 
دکتر کامران منتظری

  قائم مقــام و معــاون پشــتیبانی 
و رفاهی: 

دکتر محسن مصلحی
  معاون نظارت و برنامه ریزی: 

دکتر محمدحسن بقایی
  معاون آموزشی و پژوهشی: 

دکتر محمدرضا صبری
  معاون انتظامی:

 دکتر پرویز کاشفی
  قائم مقام معاون انتظامی:

 دکتر مصطفی میرقادری
  دادستان:

 دکتر مازیار ستاری
  مشاوران عالی سازمان:

 دکتــر عباســعلی جــوادی، دکتــر 
عباسعلی خادمی

اعضــای هیئت بــدوی انتظامی 
شماره 1:

  دکتر پرویز کاشفی
  دکتر حسین ابدالی

  دکتر محمدرضا صبری
  دکتر مسعود بخشائی

  دکتر حمید صانعی
  دکتر مسیح صبوری

  دکتر سید محسن طباطبایی
  دکتر منوچهر مصری پور

  دکتر محمد اریسیان
  خسرو توکل

  مهرانگیز جعفرزاده

  ودیعه موثقی
  دکتر محمدرضا قنبری

اعضــای هیئت بــدوی انتظامی 
شماره 2:

  دکتر محسن محمودیه دهکردی
  دکتر الهه هنرمند

  دکتر حسن کربکندی
  دکتر حسین فانیان

  دکتر فرشته دانشمند
  دکتر پریسا رضایی

  دکتر منصور دخیل علیان
  دکتر مجتبی رستمی جلیلیان

  دکتر امید ایروانی
  دکتر شیما صفازاده

  منظربانو پویا
  حمیدرضا طغیانی خوراسگانی

  دکتر ابراهیم شریفی گرم دره

اعضای هیئت تجدیدنظر 
انتظامی:

  دکتر محمدحسن بقایی
  دکتر ابوالفضل اصانی

  دکتر الهه زارعان
  دکتر غامرضا بهرامی

  دکتر حسنعلی سلطانی
  دکتر سیامک شریفیان

  دکتر ناصر پورابراهیم
  دکتر شهریار جعفری گیو

  دکتر علی سلیمانپور
  دکتر احمد یزدان نیک

  دکتر آنیتا عمرانی
  عزت شیران

  سید محمد موسویان

دادیاران حوزه دادستانی:
  دکتر بهرام امین منصور

   دکتر حمید موسوی
  دکتر مینو موحدی

  دکتر گیتا فقیهی
   دکتر بهناز عبادیان

   دکتر حبیب اهلل حسینی
  دکتر آرش زاهد

   دکتر امیرحسین داورپناه
   دکتر مهدی قدیری
   دکتر کامبیز بهشید

   1.انعقاد تفاهم نامــه با بانک ملت شــعبه مرداویج که 
کنــون چهارصد و پنجــاه فقره تســهیات به میــزان دو  تا
میلیارد ریال به دســتیاران عزیز با شــرایط ویــژه پرداخت 

گردیده است.
   ۲.انعقاد تفاهم نامه با بیمه های آسیا و دانا

   3.انعقاد تفاهم نامه با هلدینگ مهندسی انبوه سازان 
عتیق نقش جهان 

کادمی شنا آرسن جهت آموزش     4.انعقاد تفاهم نامه با آ
اعضا و خانواده ایشان

   5.انعقــاد تفاهم نامــه بــا شــرکت آیریــک تجــارت 
امــر  در  پشــتیبانی  و  ســهولت  جهــت  نقش جهــان 

کارت خوان ها
   6.انعقاد تفاهم نامه با شرکت انبوه سازان مازیاران رشت 
با شرایط ویژه جهت پیش فروش واحدهای مسکونی در 

شمال کشور
   7.انعقاد تفاهم نامه با هتل ملک جهت اقامت و برگزاری 

مراسمات 
   8.انعقاد تفاهم نامه با کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان استان اصفهان
کثر     9.انعقاد تفاهم نامه با بانک شهر با شرایط ویژه و حدا

سقف اعطای وام
   10.انعقاد تفاهم نامه با بانک کارآفرین با شرایط ویژه و 

کثر سقف اعطای وام حدا
   11. انعقاد تفاهم نامه با مجموعه فرهنگی هفت داستان
   1۲.پیگیری و همکاری مستمر با دانشگاه علوم پزشکی 
کسن کرونا اعضای سازمان،  اصفهان در خصوص تزریق وا

کز تشخیصی و درمانی منشی ها و دستیاران مرا

ک خودرو در ابتدای دوران     13.ارســال بیش از 8000 پا
کرونا برای موضوع منع تردد از درب منزل

ک خودرو برای منع تردد بعد     14.ثبت بیش از 4000 پا
از ساعت ۲1

   15.صدور بیش از 500 مجوز بخشودگی جرایم رانندگی
   16.صدور بیش از 650 مجوز برای تردد خارج از استان

   17.ارائــه رایــگان خدمــات مشــاوره ای در حوزه هــای 
حقوقی، بیمه، مالیاتی، روابط کار، تأمین اجتماعی و ...

   18.پیگیری و ارائه کارت الکترونیک اعضای سازمان

بسمه تعالی
نگاهی اجمالی به رده بندی کشــورهای به اصطاح توســعه یافته، 
نشــان می دهد که حتــی در میــان آنــان نیز اطــاق توســعه یافتگی 
همه جانبه بدون وجود شــرایط زیست محیطی مناســب، ادعایی 
بی پایه واســاس خواهد بــود؛ چه رســد به آنکــه در برخــی از ممالک 
درحال توسعه، بی توجهی مسئوالن و تصمیمات کان مخرب ضد 
زیست محیطی آنان، باعث تغییرات وسیعی گردیده که کلیه ابعاد 
اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعی ســامت آن ســرزمین را به شــدت 
تحت تأثیر قرار داده است، باألخص زمانی که منافع فردی، گروهی 
و یا سیاســی نیز با این روند تخریب آمیز گره خورده باشــد، شدت آن 

به صورت تصاعد هندسی افزایش می یابد.
پدیده هایــی همچون جنگل خــواری، کــوه خــواری، زمین خواری 
و ... در کنــار مدیریــت ناصحیــح ســایر منابــع، چــه در بعــد ملــی و 
چه منطقــه ای، فقــدان نظــارت صحیــح و برخوردهــای قاطعانه و 
مجازات های سخت، کار را به جایی رســانده که به جای ضدارزش 
قلمــداد شــدن این گونــه رفتارهــای تهاجمــی و نابخشــودنی بــا 
محیط زیست، بعضابه برگ برنده ای برای عامان آن در رقابت های 
سیاســی و انتخاباتــی بــدل شــده اســت و طبعافرهنــگ عامــه نیــز 
تحت الشــعاع این ضدارزش ســازی ها به ســمت قهقرا پیش رفته و 

می رود.
تجمعات و اعتراضات کشاورزان در بسیاری از کشورها، معموالبرای 
قیمت نامناسب محصول تولیدی و یا اشباع بازار و عدم حمایت کافی 
دولت ها بوده، نه اینکه برای ساده ترین و بدیهی ترین حق خود یعنی 
داشتن آب جهت پرداختن به شغل بسیار سخت و مقدسی که مورد 
تقدیر و تأیید پیامبران آســمانی و ائمه اطهار نیز بوده است، مجبور 
به اعتراضات مدنی گردند، کمااینکه وضعیت موجود بیش از آنکه 
ناشی از تغییرات جوی صرف باشد، از بی عدالتی و نادیده گرفتن اصول 
کیدات مکرر دلسوزان و دانشــمندان حوزه های مربوطه  علمی و تأ

نشأت گرفته است.
متأسفانه سالیان زیادی است که بحران مدیریت علمی و صحیح، 
گریبان عرصه های مختلف را گرفته و کار را به جایی رسانده که هر روز 
شاهد تنگ تر شدن عرصه بر تولیدکنندگان، صنعتگران، بازرگانان، 
پزشکان، کارگران و کشــاورزان ســخت کوش و قانع هستیم که حق 

بزرگی بر گردن همه دارند.
آحاد جامعه پزشــکی بنــا بر وظیفه شــرعی، حرفــه ای، انســانی و در 
راستای مسئولیت اجتماعی خود و به تبعیت از مواضع و رهنمودهای 
مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت حفظ محیط زیست، ضمن 
حمایت قاطع از مطالبات و خواسته های بحق مدنی اقشار مختلف 
به ویژه کشاورزان عزیز، به دوراز انواع حواشی، مؤکدااز کلیه مسئوالن 
و مدیــران قوای مختلــف خواســتار توجــه بیش ازپیش بــه وظایف 
ذاتی خــود در حوزه هــای قانون گــذاری، اجرایــی و نظارتی اســت تا 
عاوه بر پیشگیری از وخیم تر شدن شرایط موجود، با مسببان این 
وضعیت و مسئوالنی که با ترک فعلشان باعث آنچه شده اند که نباید 
می شد؛ به شدت برخورد نمایند تا همگان به سرعت درصدد جبران 

اشتباهات برآیند.
جمعی از فعالین حوزه سالمت و جامعه پزشکی
 استان اصفهان

زاینده رود را دریابید!



مدیر مسئول:  دکتر کامران منتظری4
 رئیس شورای سیاستگذاری:  دکتر محسن مصلحی

  سر دبیر: دکتر پوریا عادلی
دبیر تحریریه:سعیده موسوی

 نشانی:   خیابان شیـــــخ صدوق جنـــــوبی، میدان برج، 
ضلع شرقی میدان، ساختمان نظام پزشکی اصفهان

فکس:  36692943 031

صفحه آرایی و طراحی: افروز کاظمی
چاپ:  گروه تجارت ماندگار 
گهی ها:روابط عمومی امور ا

03136692941 داخلی 104

@csnpewww.isf-irimc.org Info@isf-irimc.org

گهی دهندگان ندارد. سازمان نظام پزشکی اصفهان هیچ گونه مسئولیتی در قبال تعهدات آ


