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اوقات شرعی به افق تهران
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واگذاري امتياز بهره  برداری از معادن ايران به رويتر انگليس��ي در زمان ناصرالدين ش��اه )1251 ش(  حمله منافقين و ارتش بعث عراق به مناطق َكَرند غرب و س��رپل ذهاب در اس��تان كرمانش��اه )1367ش(   عمليات كوچك ش��هيد چمران در امروز در تاریخ
منطقه جاده ماهشهر توسط سپاه )1360ش(   آغاز صدارت  اميركبير  صدراعظم با كفايت ناصرالدين شاه قاجار)1264 ق(  تصويب قانون كاپيتوالسيون )1343ش(   درگذشت خانم دكتر عصمت ستارزاده محقق و مترجم معاصر )1372 ش(

 آگهی مناقصه دومرحله اى 98/14

«روابط عمومى شرکت توزیع نیروى برق استان سمنان»

دوم
ت 
نوب

شرکت توزیع نیروي برق استان سمنان در نظر دارد انواع، کلید مینیاتورى، کلید اتومات، کنتاکتور، موردنیاز خود را از طریق برگزارى مناقصه عمومى خریدارى 
نماید، لذا از کلیه فروشندگان و تولیدکنندگان داخلى داراى صالحیت از شرکت توانیر دعوت مى شود جهت دریافت اسناد مناقصه پس از واریز مبلغ 250,000 ریال 
به حساب0101817283006 بانک صادرات شعبه میدان سعدى از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 5 روز به امور تدارکات شرکت واقع در سمنان- شهرك گلستان- بلوار 

کاشف– نبش میدان الغدیر- شرکت توزیع نیروى برق استان سمنان مراجعه نمایید.
ضمنًا این شرکت در رد یا قبول پیشنهاد ها مختار است و هزینه هاى مربوط به برگزاري مناقصه را از برنده اخذ خواهد نمود. فروشندگان و تولیدکنندگان مى توانند با 
مراجعه به پایگاه اطالع رسانى توانیر به آدرسhttp://tender.tavanir.org.irبخش مناقصه/توزیع برق استان سمنان، نسبت به دریافت اسنادمناقصه اقدام نمایند.

  الف - نوع ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار :
1- ضمانتنامه بانکی قابل تمدید و معتبر با اعتبار سه ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم

2- واریز وجه نقد به  حساب 0101857293005  بانک صادرات شعبه میدان سعدى به نام شرکت توزیع برق استان سمنان و ارائه رسید وجه
ب-  به پیشنهادهاى مخدوش ، مشروط و مبهم و بدون مهر و امضاء و یا فاقد ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در 

فراخوان واصل مى شود به  هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ج) به پیشنهادهاى فاقد سپرده،سپرده هاى مخدوش،سپرده هاى کمتر از میزان مقرر،چک شخصى و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نکته: شرکت کننده موظف است تصویر پاکت هاى« الف» و« ب» و« ج» و پاکت « مجموعه کامل اسناد » که در انتهاى اسناد مناقصه درج گردیده را روى چهار پاکت 
ارسالى خود (با چسب مایع) بچسباند.

سایر اطالعات و جزئیات  مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
شماره تماس پیگیرى امور ادارى 33438130-023 نمابر: 33435157- 023 و امور فنى 65-33435160-023- (داخلى 5316)

http//www.SEMEPd.ir   : وب سایت

شرکت توزیع نیروي برق استان سمنان

مبلغ  واحدمقدار           موضوع مناقصهردیف
تضمین(ریال)

مهلت خرید 
اسناد تا تاریخ

تاریخ تحویل 
اسناد

تاریخ بازگشایى 
پاکات الف و ب

   414,025,000عدد12250کلید مینیاتورى1

 روز شنبه ساعت 1398/5/81398/5/17       
10 صبح مورخ 
1398/5/19

711,300,000 عدد270          کلید اتومات     2

579,500,000عدد     725               کنتاکتور3

1,704,825,000جمع کل

مالقات عمومى مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان روزهاى پنجشنبه 10 صبح الى 12 ظهر

وجود »پالم« در روغن های 
س���رخ کردنی موجود در بازار

عضو انستيتو تحقيقات تغذيه ای با اغواگرانه دانستن 
در  كه  مشکلی  گفت:  تلويزيون  در  روغن  تبليغات 
كشورمان  بازار  در  موجود  سرخ كردنی  روغن های 
وجود دارد، مقدار بيشتر روغن سويا نسبت به روغن 

پالم در فرموالسيون روغن های سرخ كردنی است.
فاطمه اسفرجانی امروز در نشست بررسی چالش های 
تبليغات مواد غذايی از ديدگاه ذی نفعان در انستيتو 
بيان  با  كشور  غذايی  صنايع  و  تغذيه ای  تحقيقات 
كاماًل  فرموالسيون  از  سرخ كردنی  روغن های  اينکه 
كه  مشکلی  كرد:  اظهار  نيستند،  برخوردار  مناسبی 
در روغن های سرخ كردنی موجود در بازار كشورمان 
وجود دارد، مقدار بيشتر روغن سويا نسبت به روغن 

پالم در فرموالسيون روغن های سرخ كردنی است.
وی افزود: روغن سويا به علت دارا بودن مقدار زيادی 
برخوردار  پايينی  مقاومت  از  غيراشباع  چرب  اسيد 
است و به هنگام سرخ كردن به دليل توليد آلدئيدها 
را  قلبی  بيماری های  و  سرطان  به  ابتال  احتمال 
تغذيه ای  تحقيقات  انستيتو  عضو  می دهد .  افزايش 
اغواگرانه  به  نسبت  انتقاد  با  كشور  غذايی  صنايع  و 
بودن تبليغات روغن در تلويزيون و در قالب تبليغات 
روغن های  تبليغ  شاهد  امروزه  شد:  متذكر  مختلف 
وجود  كه  حالی  در  هستيم  پالم  بدون  سرخ كردنی 
روغن پالم در روغن های سرخ كردنی در صورتی كه 
از   بهتر  باشند  برخوردار  صحيحی  فرموالسيون  از 

روغن هايی با مقاومت حرارتی پايين است.
اسفرجانی عدم حضور متخصصين تغذيه در شورای 
از  يکی  را  سيما  و  صدا  بازبينی  شورای  و  سالمت 

داليل اين تبليغات ناصحيح دانست .
غذايی  صنايع  و  تغذيه ای  تحقيقات  انستيتو  عضو 
در  بهداشت  وزارت  مهم  نقش  به  اشاره  با  كشور 
بر  دقيق  كنترل  نبود  گفت:  تبليغات  اين  بر  كنترل 
كمرنگ  همچنين  و  غذايی  مواد  تبليغاتی  ادعاهای 
در  كشور  تغذيه ای  تحقيقات  انستيتو  نقش  بودن 
بايد توسط  از مشکالتی هستند كه  بهداشت  وزارت 
وزارت بهداشت رفع شوند. وی نسبت به پايين بودن 
نيز  جامعه  مختلف  سطوح  در  مردم  تغذيه ای  سواد 
در  پرورش  و  آموزش  مؤثر  نقش  بر   و  داد  هشدار 
تشکيل  كرد:  تصريح  و  تأكيد  مردم  آگاهی  افزايش 

تبليغ  برای  آموزشی  بسيج 
غذايی  مواد  فروش  و 

و همگام سازی  سالم 
ل��ي��س��ت اق���الم 
م��م��ن��وع��ه و 
ن����ظ����ارت ب��ر 
می تواند  بوفه ها 
ب����ر ب��ه��ب��ود 
تغذيه  وض���ع 
دان��ش آم��وزان و 
بسيار  خانواده ها 

باشد.  مؤثر 
تسنیم

درادامهمشرحايننامهآمدهاست:
صرف نظ��ر از منابع زي��ر زمينی مث��ل نفت، گاز، 
مع��ادِن س��نگها و كانی های بس��يار باارزش��ی كه 
خداون��د مهربان به ايران زمين عطا كرده اس��ت، 
اين كشور دارای منابع علمی و كهن از طب سنتی 
اس��ت؛ طبی كه پرچمداران آن  همچون زكريای 
رازی، ابوعل��ی س��ينا، ابوريح��ان بيرونی و س��يد 
اس��ماعيل جرحانی، قرن هاس��ت كه كتب آنها به 
عنوان الگوی تدريس طب در دانش��گاه های علوم 
پزش��کی غرب وش��رق عالم مورد توجه، افتخار و 
مباهات پزش��کان و انديشمندان جهان قرار گرفته 

است.
چرا كه اين منابع علمی و طب س��نتی با ارزش در 
ايران، با اضافه ش��دن منابع وحيانی توسط امامان  
معصوم، طبی بس��يار معجزه آس��ا و شگفت انگيز تر 
ساخته است؛ در اين طب سنتی، امامان معصوم با 
دسترسی به علوم غيبی و ماوراء طبيعه و با آگاهی 
از رم��ز و راز گياهان دارويی، در قالب ثواب، مردم 
را به اس��تفاده از گياهان و غذاهای ساده و طبيعی 

مختلف ترغيب و تشويق كرده اند.
بطوری كه وجود چندين هزار س��ند شيعی اعم از 
بحار االنوار و وسايل الشيعه و...  ضمن آنکه سندی 
اس��ت بر اين مدعا، می تواند منابع با ارزشی برای 
تهي��ه و انتش��ار دايرة المعارفی بس��يار غنی به نام 
دانشنامه احاديث پزشکی باش��د كه با استفاده از 
اين گنج ب��ا ارزش می توان در درمان بيماری های 

بسيار گسترده امروزی فائق آمد.
بديهی است با پش��توانه بسيار غنی منبع وحيانی 
كه افتخاری اس��ت نصيب يگانه كش��ور شيعی در 
كره زمين و با اتکاء به اين سرچش��مه اليزال الهی 
كه براس��تی مکاتب جالينوس��ی، هندی  و چينی 
از آن بی به��ره بوده اند، می توان به نحو احس��ن از 
ظرفيت ها و توان موجود در طب س��نتی ايران در 
درمان بيماری های عصر و نسل جديد بهره گرفت؛ 
بيماريهايی ك��ه حاصل از امتزاج ب��ا آلودگی های 
مختل��ف ميکروبی و ويروس��ی ناش��ناخته  پديد 
آمده اند و طب مدرن تاكنون در درمان بسياری از 

اين بيماری ها كم توان و ناتوان بوده است.
ام��روزه می توان با اس��تفاده از روش های علمی و 
آكادمی و انتشار مقاالت مستند  به زبان روز دنيا، 
اس��تدالل های علمی معتبر داش��ته و جهانيان را 
در براب��ر اهميت اين طب اله��ی به ادب و خضوع 
واداشت بطوريکه می توان با تاسيس پژوهشکده ها 
و آزمايش��گاه های مجهز، به اثبات و كش��ف اسرار 
ناشناخته گياهان پرداخت و با انجام پژوهش های 
بالينی در بيمارس��تانهای فوق تخصصی كنونی، با 
روش های درمانی كهن ايران اس��المی و اس��تفاده 
از گياهان داروي��ی و داروهای گياهی آن، بيش از 
پيش آشنا ش��د، در حاليکه هم اكنون اصاًل شاهد 

چنين اقداماتی در كشور نيستيم!
به عنوان مثال، ش��ناخت ِسّر خواص معجزه آسای 
دانه حبةالس��ودا يا همان س��ياهدانه است كه اين 
گياه دارويی بس��يار معروف در طب سنتی ايران، 
گياهی است كه خداوند از طريق جبرئيل در مورد 
آن، در شب معراج به پيامبر بزرگ اسالم امر كرد: 
"ای محمد به امت ات س��فارش كن كه از خوردن 
س��ياهدانه غفلت نکنند كه اي��ن دانه به جز مرگ 

برای هر بيماری درمان  است."
آي��ا به راس��تی در م��ورد اين حديث قدس��ی كه 
خداوند مهربان با اين قاطعيت به آخرين پيامبرش 
اس��تفاده از اين ش��اهکار خلقت را توسط پيروان 
تاكيد  كرده است، تاكنون در كشورهای اسالمی، 
تحقيق و تفحصی انجام گرفته است؟! آيا در مورد 
كش��ف اس��رار اين دارو و رمز س��المت و زندگی  
حاصل از آن و راز ديرزيستی آن، توسط مسلمانان 
تحقيقات��ی علمی و مطالبی مبتنی بر مش��اهدات 

علمی انجام شده است؟!
آنچه امروزه به روش��نی آشکار است، برای نابودی 
ي��ك ملت و فرهن��گ غنی آن، لشکركش��ی الزم 
نيست و فقط كافيست الگوی غذايی آنها را تغيير 
داد؛ غربی ه��ا با مطالعه ب��ر روی ژن و نژاد ايرانی 
به خوبی دريافته اند كه رس��تم و اس��فنديار مورد 
اش��اره در شاهنامِهفردوس��ی،موجودات افسانه ای 
و تخي��الت اس��تعاره ای ذه��ن مرحوم فردوس��ی 
نبوده اند بلکه آنها انس��ان هايی رشيد،  قوی هيکل، 
با سينه های ستبر و كمر های باريك بوده  اند كه در 

جای جای ايران می زيسته اند.
ايران شناس��ان غربی همچنين دريافتند كه غذا و 
قوت اين مردم و اين هيکل های تنومند و رش��يد، 
ن��ان كامل با تخمير طبيعی به همراه كمی دوغ يا 
كش��ك يا ماست و س��بزی های مختلف و مصرف 
آبه��ای طبيع��ی و چشمه س��ارها بوده اس��ت؛ در 
وعدهناهار غالب مردم ايران، آبگوش��ت با گوشت 
گوس��فند كه طبيعتی گرم داشت به همراه نخود 
و لوبي��ا  ك��ه عالی ترين منبع كلس��يم، فس��فر و 
پتاسيم بوده است، به همراه زردچوبه، پياز و دنبه 
گوسفندی مصرف می كردند همچنين مردم ايران 
ب��ه همراه غ��ذا از داروخانه كاملی به نام "س��بزی 
خوردن"، به جای س��االِد با طبيعت سرد، استفاده 

می كردند.
آنان بعد از غذا با مصرف نوش��يدنی سركه ش��يره 
و س��کنجبين كه تركيب اين شربت معجزه آسای 
درمان��ی، چرب��ی ناش��ی از گوش��ت گوس��فند را 
خنث��ی می كرد، به همراه ش��يره انگور، عالی ترين 
مواد معدن��ی مورد نياز ب��دن را تامين می كردند؛ 
مردم ايران همچنين س��الی يك ب��ار در ايام بهار  
و هم��گام ب��ا طبيعت ب��ا حجامت به پاكس��ازی 
خ��ون می پرداختن��د و ب��دن خ��ود را از خ��ون 

غليظ شده در فصل زمستان كه  حاصل از مصرف 
چربی و قورمه های حيوانی بود، س��بك كرده و در 
طی روز با انج��ام كارهای يّدی و تعريق حاصل از 

آن، سموم بدن خود را دفع می كردند.
 در حال��ی كه ام��روزه در جامعه اي��ران به وضوح 
ش��اهد مصرف بی روي��ه غذاهای فرنگی و فس��ت 
فوت ه��ا و داورهای ش��يمايی هس��تيم همچنين 
همگ��ی در تمامی ابعاد جامعه مش��اهده می كنيم 
كه جمله معروف "غذای ش��ما دوای شما و دوای 
ش��ما غذای ش��ما" از ذهن جامعه پاك  ش��ده و با 
تش��ويق مردم به الگو گيری از غذاهای سرد مزاج 
غربی بيماری های مختلف در جامعه ايران ش��يوع 

پيدا كرده است.
مصرف گوشت گاو، كالباس و سوسيس، ماكارانی، 
ساالد، س��س های مختلف و كچاب های صنعتی و 
فرآوری ش��ده كه به منظور ب��اال بردن مدت زمان 
مان��دگاری هم��راه با م��واد ش��يمايی نگهدارنده  
هستند همچنين تبليغ و مصرف نوشابه های غربی 
ب��ه همراه ش��کر صنعتی و طعم ه��ای مصنوعی و 
شيميايی، همه و همه دست به هم داده اند تا نژاد 
گرم و غيور ايرانی به انس��ان های با طبيعت سرد و 
بلغمی و س��ودايی تبديل شوند؛ نتيجه  اين تغيير 
تغذي��ه نيز ايج��اد بيماری های مختلف جس��می، 
همچ��ون كم خونی، ناتوانی جنس��ی در زن و مرد 
ايرانی بوده ك��ه از  ثم��رات  آن، افزايش آمارهای 

باالی طالق نيز بوده است.

پسمیتوانگفتتوآنیكهمیخوری؛
بگوچهمیخوریتابگويمكهكیستی!

هنری كس��ينجر وزير خارجه يهودی االصل اسبق 
آمريکا 45 سال پيش در سخنرانی خويش صريحا 
اعالم كرد، غذا اسلحه است؛ شايد بسياری از مردم 
آن زم��ان به نيت اصلی س��خنان آن صهيونيس��م 
كه قصدی جز ويران كردن نس��ل و نژاد انس��ان ها 
و ملت ه��ا را نداش��ت توجه نکردن��د و فقط از بعد 
سياس��ی و ايج��اد وابس��تگی به گن��دم روس ها و 
توليدات كش��اورزی و گندم آمريکا بود، آن جمله 

مطرح شد.
از آن زمان تاكنون ش��ركت های صهيونيستی كه 
ش��بانه روز در حال انجام تغييرات ژنتيکی بر روی 
همه دانه ها و سبزيجات و ميوه ها هستند، لحظه ای 
بی كار ننشس��ته و س��موم را از طريق دانه و بذر و 
غذاهای مصنوعی و فرآوری ش��ده وارد سفره های 
ايران��ی كردند؛ به اي��ن ترتيب جنگ تم��ام عيار 
خويش را بر عليه ملت ها، خصوصا جوامع اسالمی 
آغ��از كردند و همواره به پيش می برند. ايجاد انواع 
بيماری ها و كش��ف ب��ه ظاهر داروهای ش��يمايی 
ب��رای درم��ان بيم��اری و نيز ايج��اد بيماری های 
جانبی و حاش��يه ای ديگر بدنب��ال آن، ره آورد های 
ش��ركت های س��وداگر مرگ در قالب شركت های 
غذايی و دارويی اس��ت كه به وفور در عصر جديد، 
خصوصاً  در كش��ورهای اسالمی و كشور خويش، 

شاهد آن هستيم.
جای بسی تأمل است كه هر چهار گوشه سرزمين 
ايران دارای آب و هوا و اقليم خاص و شگفت انگيز 
است كه سبب رشد گياهان و مواد غذايی منحصر 
بفرد اس��ت؛ به عنوان مثال گندم استان خراسان،  
گندمی است كه از نظر مواد غذايی و معدنی فوق 

الع��اده غنی بوده و با توليد ف��راوان آن كه در هر 
هکت��ار 10 ت��ا 11 تن قابليت برداش��ت دارد، اين 
گندم كه در فرانس��ه ني��ز به نام گندم خراس��ان 
ش��هرت  يافته است، متاس��فانه در حال حاضر نه 
تنها نژاد اين گندم، بلکه س��اير ژنوم های بی نظير 
غذاي��ی و گياه��ی ايران زمين  با دس��تانی مرموز 
و كامال حس��اب ش��ده در حال نابودی است...اين 
فاجع��ه نه تنه��ا در  بذرهای ايرانی اتف��اق افتاده 
اس��ت، بلک��ه هم اكنون گوس��فند نژاد افش��اری، 
سنگس��ری، دش��ت مغانی به صورت زنده صادر و 
در ازاي��ش گوس��فند رومانف تلفيق ش��ده با نژاد 
خوك كه هيچگونه طعم و مزه ای همچون گوشت 
گوس��فند ايرانی ندارد به اسم  يك نژاد چندقلو زا 

وارد كشور می شود!
غربی ها از زمان پادش��اهان نااليق قاجار،علی رغم 
وج��ود دارالفنون و تربيت ش��اگردان طب ايرانی، 
خيل��ی ن��رم و آرام ب��ه مخالف��ت با طب س��نتی 
پرداختن��د، به نحوی كه با اعم��ال نفوذ در مراكز 
و مؤسس��ات طبی و بهداش��تی آن زمان، بهدليل 
بهداشتی نبودن برخی مراكز طب سنتی، اعتقادات 
مردم را به س��خره گرفت��ه و با بزرگ نمايی برخی 
كاس��تی ها، به مبارزه جدی و سرس��ختانه با طب 

سنتی پرداختند.
ب��ه اين ترتيب به اف��کار عمومی الق��اء كردند كه 
اين طب پيش��ينه ی علمی و دانش��گاهی نداشته 
و زاي��ده ی تفک��رات عده ای بی سواد،س��ودجو و 
خرافه گراست،... و بااين شيوه بيشترين لطمه را به 
طب س��نتی ايران وارد ساختند. با پيروزی انقالب 
و گراي��ش مردم و رش��ادت ع��ده ای از نخبگان و 
دلسوزان طب س��نتی، مجددا تالش شده است تا 

زمينه پيدايش اين گنجينه مخفی احيا شود.
اما جای بسی تعجب است كه در طی اين 40 سال 
هيچ��گاه نه در مجلس و نه در دولت، تمايلی برای 
ظهور توان های اين طب س��نتی و استقالل آن از 
طب مدرن نبوده اس��ت! در حاليکه اين حق مردم 
اين زمين اس��ت تا خود بتوانند با انتخاب يکی از 
اي��ن دو روش درمانی و يا ه��ر دو روش با هم، راه 

درمان و بهبودی خويش را، خود انتخاب كنند.
بنابراي��ن تصويب طرح يا اليحه ای مس��تقل برای 
احي��اء و اس��تقالل ط��ب س��نتی غن��ی در ايران  
ضرورتی اس��ت تا اين طب ارزشمند از حضانت و 
سرپرستی طب مدرنی كه خود در درمان بسياری 
از بيماری ه��ا عاجز بوده و داروه��ا و تجويزات آن 

عوارض  و هزينه های بسيار دارد، آزاد شود.
ضرورت اين امر بخصوص در ش��رايطی كه شاهد 
هس��تيم در كشورهای هند، پاكس��تان و چين، با 
تصويب قوانين مس��تقل اين دو مکتب طبی از هم 

جدا شده اند، اهميتی دو چندان می يابد.
سالهاس��ت دلس��وختگان و محققان طب س��نتی 
آرزو داش��ته اند كه نماين��دگان مجلس در اقدامی 
خداپسندانه و ش��جاعانه با تقديم طرحی جامع و 
الگوگيری از قوانين ساير كشورهای صاحب تجربه 
در طب س��نتی، اين فرصت را به طب سنتی ايران 
ك��ه الحق طبی بس��يار غنی تر و جامع تر از س��اير 
مکات��ب طب��ی دنيا اس��ت، داده و زمينه رش��د و 

شکوفايی آن را فراهم سازند.
در اين طب به صورت خاص و منحصر بفرد، توجه 
ب��ه م��زاج و طبايع ش��ده و با توجه ب��ه اين اصل 

بسيار مهم، اقدام به تشخيص و درمان بيماری ها  
می شود.  به عنوان مثال توجه نژاد و ژن ايرانی با 
توجه به جغرافيای محيط زندگی )آذربايجان سرد 
و بلوچس��تان گرم(، توجه به مزاج فصل بر اساس 
گرمی، س��ردی، اعتدال )تابس��تان گرم و زمستان 
س��رد(، توجه به مزاج سن هر انسان و در هر دوره 
زندگی )كودكی و جوانی ، بهار و تابستان و پاييز و 
زمستان، ميان سالی و پيری ( و نيز توجه به مزاج 
غذا ها و نوش��يدنی ها بر اساس انتخاب و گزينش 

سه مزاج فوق.
باتصويبقانونمستقلبرایطبسنتیبهعنوان
يکطبمس�تقلازطبم�درن،اهدافذيلقابل

دستیابیاست:
تربیتحکیموطبیبانطبسنتی

تأس��يس مراكز طب س��نتی با حداقل امکانات و 
هزين��ه ودر عي��ن رعايت كامل اصول بهداش��تی، 

فارغ از ضوابط دست و پاگير كنونی و.
دعوت ب��ه كار ف��ارغ التحصيالن در ش��اخه طب 

سنتی در مراكز طب سنتی.
 اعزام حکمای تراز اول طب س��نتی ايران به ساير 
كش��ور های دارای س��وابق طب س��نتی، همچون 

چين و هند.
تهيه داروهای مفرد و مركب گياهی در واحدهای 
كوچك بس��ته بندی با هزينه های كم و مقرون به 
صرفه ) در مقابل ساخت كارخانجات بزرگدارويی با 
صرف هزينه های بسيار زياد و غير قابل دسترسی 
ب��رای عالقه مندان( و صدور مجوز عرضه و فروش 
آنها در داروخانه ه��ای گياهی و نيز صدور آنها به 

ساير كشورهای عالقمند.
 

ارزآوری و اش��تغال زايی در ش��اخه طب سنتی با 
توليد، فروش و صادرات داروهای مربوطه.

همچنين با دستيابی به اهداف فوق كه تنها بخشی 
از اهداف قابل پيش بينی از اس��تقالل فعاليت اين 

طب خواهد بود، قادر خواهيم بود:
با تاس��يس س��المتکده های طب س��نتی در جای 
جای اين سرزمين پهناور، به طور رسمی و قانونی، 
اق��دام به درمان بيماران س��رخورده از طب مدرن 
پرداخت��ه و در كن��ار آن فرهنگ غنی اس��المی و 
ايرانی را نيز توس��عه دهي��م. فرهنگی كه در طب 
آن،  درم��ان ضعفای جامعه به طور رايگان و بدون 
اخ��ذ هزينه بوده و در مقابل، اخذ هزينه درمان از 

اغنيا و توانمندان انجام می شده است.
با تأس��يس سالمتکده های طب س��نتی،  می توان  
ضمن اصالح الگوی تغذيه و سبك زندگی سالم برای 
مردم جامعه، در جهت درمان بيماری های العالج 
در طب مدرن اق��دام كرد همچون درمان بيماران 
منتظر در نوبت پيوند كبد، ريه، س��رطان ها كه با 
اعالن درمان آن ها به مراكز غربی  و گرفتن تاييديه 
از آنها، می توان تبليغ جهانی گسترده ای برای اين 
طب و فرهنگ غنی داش��ته و ش��اهد ورود س��يل 
بی ش��مار بيماران مش��ابه از ديگر نق��اط جهان به 

ايران بود.
تبعا با ورود بيماران العالج ساير كشورهای جهان 
به ايران و درمان آنها، كشور ايران به قطب درمان 
بيماری های العالج تبديل خواهد ش��د و آن وقت 
اس��ت كه متوجه خواهيم ش��د كه كتاب قانون بو 
علی س��ينا برای ايران بس��يار با ارزش تر اس��ت از 
وجود چاه های نفتی ك��ه ...؟! به عنوان مثال وقتی 
عنبر نساء را می توان به صورت فرآوری شده و صور 
داروي��ی در درمان انواع عفونت ها و درمان بيماری 
ميگرن و س��ر درد كه دو س��وم مردم جهان دچار 
آنند ب��ا كمترين هزينه توليد و به دنيا عرضه كرد 

چرا اقتصاد مان وابسته به چاه های نفتی باشد؟!
بديهی اس��ت تنها با حمايت همه جانبه مجلس و 
تصويب قانون مستقل طب سنتی و اجازه و فرصت 
دادن به اين گنج ناش��ناخته، كش��تی طوفان زده 
انق��الب می تواند از اي��ن اقتصاد ورشکس��ته و به 
ش��دت بيم��ار رهايی يافت��ه و به ش��عار "اقتصاد 
مقاومتی" مورد تاكيد رهبر معظم انقالب در عمل 
و نه در ش��عار، جامعه عمل  پوش��اند. ... عالوه بر 
دهها اهداف و اقدام  متعالی كه وصف آن گذشت، 
تنها می توان با توليد گوش��ت گوس��فند و شتر و 
پرورش طيور و روغن زيتون به خود كفايی دست 
يافته و زمينه ش��کوفايی اقتصادی كشور را فراهم 

ساخت.
از ديدگاه متخصصين و دلسوخته گان طب سنتی 
اي��ران، اين كش��ور تنه��ا راه نجات��ش احياء طب 
سنتی است؛ ما می توانيم ضمن معرفی منابع طب 
سنتی و طب شيعی، با معرفی علمی و دانشگاهی 
احادي��ث گرانقدر ائم��ه معصومين عليه الس��الم، 
درمان بيماری هايی ك��ه طب مدرن از درمان آنها 

عاجز است را به جهانيان عرضه كنيم.
در اين صورت ب��ه فرموده امام علی )ع(؛ "حکمت 
سخنان ما را به مردم اعالم كنيد آنها خود طرفدار 
ما خواهند شد." در اين صورت شاهد آن خواهيم 
بود كه در اين قرن، جهان به س��مت تشييع اقبال 
خواهند كرد و در مقابل اس��الم داعشی و طالبانی، 
شيعه طلوعی دوباره خواهد داشت و مورد استقبال 

جهانيان قرار خواهد گرفت.
در پايان الزم اس��ت يادآور شد كه وسايل ارتباط 
جمعی به خصوص صدا و سيما و ساير رسانه ها در 
انتشار اخبار واقعی در معرفی امکانات طب سنتی 
ايران��ی و ايجاد مناظره های بی طرفانه و بدون حب 
و بغض های صنفی و سياس��ی ، نقش��ی اساسی در 
حمايت از اين مهم و بيداری مردم و ايجاد فرهنگ 
صحيح غذايی و آشنايی با اين طب خواهد داشت 
كه اميد اس��ت مورد تأكيد و توجه مجلس محترم 

قرار گيرد.

ضرورت تصویب قانون جامع طب سنتی 
مستقل از طب مدرن 

طی این ۴۰ س���ال هیچگاه نه در مجلس و نه در دولت، 
تمایلی برای ظهور توانمندی های طب سنتی کشورمان و 
اس���تقالل آن از طب مدرن نبوده اس���ت. در حالیکه این 
حق مردم این س���رزمین اس���ت تا خود بتوانند با انتخاب 
یک���ی از این دو روش درمان���ی، راه درمان و بهبودی خود 
را انتخاب کنند. جمعی از فعاالن طب سنتی کشورمان 

با تنظیم نام���ه ای خطاب به نمایندگان مجلس ش���ورای 
اسالمی ضمن بازخوانی اهمیت و توانمندی های گسترده 
طب سنتی کشورمان در دو حوزه پیشگیری و درمان، بر 
ل���زوم تصوی���ب قانون جامع برای حمایت از طب س���نتی 
و امکان ارائه خدمات طب س���نتی به صورت منس���جم و 

رسمی و مستقل از طب نوین تاکید کردند.


