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کارها با هم مشورت می کنند و از رأی صاحبان نظر و اندیشه بیشترین بهره را می گیرند.  که در  یکی از صفات اهل ایمان این است 
کارهای فردی و هم جمعی بسیار مفید و الزم است. بدیهی است مشورت هم در 

کرم)ص( آمده است که: »هیچ مردی با کسی مشورت نمی کند مگر آن که به سوی رشد هدایت می شود«.  در روایتی از حضرت رسول ا
را به نام شورا  اختصاص داده است. که قرآن مجید یک سوره  از اهمیت بسزایی برخوردار است  امر شورا و مشورت آن چنان 
گویی با دکتر بصیری پور عضو شورای شهر مشهد و رییس شورای عالی استان های کشور درباره  گفت و  نظر به اهمیت این موضوع 

که نظر شما را به آن جلب می کنیم: نقش شوراها انجام شد 

گفت و گــــو

گفت وگو با دکتر بصیری پور، رییس شورای عالی استان های کشور

»مربی بهداشت« مدارس را، احیا کنید
خاطره بره مقدم | عضو هیأت تحریریه فصلنامه بهورز

 کمی درباره نقش و اهمیت شوراها بگویید.
ً
 لطفا

که  هستند  کشور  مردمی  نهاد  گیرترین  فرا و  بزرگ ترین  شوراها 
جمعیتی بالغ بر 117 هزار نفر در 38 هزار واحد شورایی کشور حضور 
دارند. در این میان 35 هزار واحد شورایی روستایی هستند؛ لذا 
کار شوراها قانونی است و نمایندگان شورا منتخب  که  از آن جایی 
مردم هستند و مسایل شوراها به عموم جامعه مرتبط است و با 
کشور، بستر مناسبی است  توجه به حضور شورا در تمامی نقاط 
تا به لحاظ پشتیبانی و اطالع رسانی تعامل متقابلی بین بهورزان 

و شوراهای روستا در زمینه های مختلف بهداشتی فراهم شود.

چگونه می توان درباره مسایل بهداشتی با شورا تعامل داشت؟
که جمعی  ما معتقدیم در زمینه مسایل بهداشتی در هر جایی 
عنوان  به  داشت،  مناسب  برنامه ریزی  آن  برای  باید  دارد  وجود 
سالمت  کنیم  کار  خوب  گر  ا است،  پایه  مدارس  بهداشت  مثال 
سمت  به  را  مسؤوالن  توجه  باید  می شود.  کامل  نیز  خانواده 
احیای  شوند.  تقویت  خوب  باید  مدارس  کرد.  متمرکز  مدارس 

مربی بهداشت در مدارس به نظر من از امور ضروری است.
کردن قلیان و استفاده از جوش شیرین در نان از  بحث ممنوع 
پیگیری  شورا  در  جدی  صورت  به  که  بود  فعالیت هایی  جمله 
شد. در پیگیری و آموزش مسایل بهداشتی نباید از تکرار دست 
برداشت، تکرار تمرین و بعد دسترسی در این راستا مهم است. 
برای تحقق اهداف فوق استفاده از مجتمع های اجتماعی مانند 
خیریه ها و... نیز مؤثر و مفید است. بهورزان و مسؤوالن نباید به 
بهداشت  خانه  باشند.  داشته  اداری  نگاه  فقط  بهداشت  خانه 
مرکز سالمت جامعه روستایی است و سالمت جامعه جسمی و 

روحی است و ما در هر دو بعد وظیفه داریم.

نظرتان درباره فصلنامه ملی بهورز چیست؟
به مدیران اجرایی و دست اندرکاران فصلنامه بهورز خداقوت 
که این نشریه از خراسان و جوار بارگاه منور  گویم و خوشحالم  می 
سالمت  ارتقای  برای  می شود.  منتشر  الرضا)ع(  موسی  بن  علی 
کار بسیار ارزشمندی است. مدیران و متولیان  که  تالش می کنید 
گوش مردم  کانالی باید شعار و حرکت سالمت را به  سالمت از هر 
که هر چه قوی تر باشد،  برسانند. هر حرکتی یک نوع آموزش است 
آموزش بهتری انجام می شود. این نشریه عالوه بر اطالع رسانی به 
کار بزرگی محسوب می شود.  که  مخاطبان، نوعی آموزش است 
از  است.  دیگر  قوت  نقطه  نیز  نشریه  انتشار  جغرافیایی  وسعت 
در  که  است  نشریه  مخاطبان  دیگر،  اهمیت  حایز  نکات  جمله 

سنین و عالیق مختلف هستند.

سخن پایانی شما...؟ 
سایر  و  بهورزان  با  که  شهری  و  روستایی  شوراهای  از  پایان  در 
دست اندرکاران سالمت و عموم مردم همکاری می کنند، تشکر 
برگزاری جلسه  یادآور می شوم جهت تعامل رسانه ای و  می کنم. 
با  تصمیم گیری  به  نیاز  ســــالمت  متولیان  که  ای  زمینـــــه  هر  در 
کشور  شوراها را دارند در همه سطوح شهرستان، بخش، استان و 
می توانند با شماره پیامک 20002356 به طور مستقیم با ما در 

ارتباط باشند.

که با وجــــــــود  ضمن قدردانی و سپاس از دکتر بصیری پور 
ضیــــــق وقت پاسخـــــگوی ما بودند، امیـــــــــد است روزی فرا 
که مشـــورت و شوراها زیربنای تمام تصمیم گیری ها و  برسد 

برنامه ریزی ها باشد.
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