
نامه سرگشاده جامعه پزشکی اصفهان به رییس جمهور

به نام خدا
 جناب آقای روحانی، رییس جمهور محترم

 پس از سالم

رساند امضا کنندگان این نامه، پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و پیراپزشکان برخاسته از بطن همین به استحضار می
.دانندباشند که محبت اهل بیت را میراث ارزنده تاریخی و فرهنگی خود میجامعه مسلمان و مذهبی می

یدن صلح به بهای شهادت خود، تجویز تقیه در شرایط خاص و ... ، رفتار پیشوایان ما در تن دادن به حکمیت، برگز
 .گویای ارزش نفوس از دیدگاه اسالم و اهمیت حفظ جان افراد و پرهیز از زیان دیدن و زیان رساندن بوده است

خواست امضا کنندگان این نامه به عنوان متولیان و مدافعان سالمت جامعه که علیرغم ازدست دادن همکاران بسیار در 
ایم آن است که نگذارید جان و سالمت مردم در معرض نابودی قرار صف مقدم نبرد با این بیماری خطرناک قرار گرفته

.مالحظات غیر منطقی گردد گرفته و خون شهدای سالمت پایمال تعارفات ناموجه و
دانید با تمهیدات بهداشتی و پیشگیرانه در بسیاری از کشورها، مرگ و میر به ارقام بسیار پایینی رسیده ولیکن متاسفانه می

در کشور ما رقم تلفات روزانه بیماری از مرز سه رقم گذشته و همچنان نیز رو به فزونی دارد. کادر درمانی کشور با 
بسیار سنگین در معرض فرسودگی قرار گرفته، ظرفیت بیمارستانها و بخشهای کرونا پر شده و دسترسی به تحمل تلفات 

داروهای تایید شده برای بسیاری از مردم عادی ناممکن گردیده است که در این شرایط صدور مجوز برای هرگونه 
.است” به مهلکه افکندن خویشتن به دست خود“اجتماعات مصداق 

روحانی، حفظ جان مردم در این شرایط حساس و بحرانی، بزرگترین و مهمترین مسئولیت شما در پیشگاه  جناب آقای
ها و رهنمودهای متخصصین در انجام این وظیفه خداوند، ملت و قانون است که باید بر اساس راهکارهای علمی و توصیه

اید، نه باشید که این بار آنچه صعودش را به تماشا نشستهتمام تالش خود و امکانات دولت را به کار گیرید و به یاد داشته 
! نرخ ارز و تورم که منحنی آمار مرگ و میر عزیزان ماست

دور از شتابزدگی و انفعال و نیز عمل به شعار تدبیر و امید، ایران عزیزمان  امید است با اتخاذ تصمیمات درست، به
.تین و خرد محور باشدسرآمد کشورهای اسالمی در عمل به شریعت راس

 والسالم
اعضای جامعه پزشکی استان اصفهان

شیواطاهریدکتر
دکترمازیارستاری

دکترپویادانشور
برکتیندکترریحانه
سالکدکترمهدی
باقریدکترنسرین

دکترلیالشریفی
بهادراندکترمجتبی

دکترفریدخسروی
امیرزادهدکترخلیل

دکترمحمودنادری
هاشمیدکترسوزان

مهدویرمریمدکت
دکترصفورافراست

زمانیدکترمرضیه
دکترساراراستی
دکترمجیدکیوانفر



نصیریدکترزهره
نصریدکترپیمان

دکترپریساایروانی
قاسمیدکتررامین

دکترمحمدرضاکریمی
منتصریدکتر مجتبی

دکتربهزادبهشتی
دکتررزسلطانی

کیمیاییدکترنسیم
جمشیدیاندکتربابک
غفاریدکترمینا

سلطانیدکترداریوش
فاضلدکترمحسن

دکترمنصوررنجکش
دکتراصغرلطفی
دکترشیواوفایی

شعبانیدکترشهره
خلجدکتربیتا

دکترهماایرانپور
دکتراحمدمحمدی
دکترفریبااشتری

دوامیالساداتدکترنسرین
جعفریدکترکرم

ذوالفقاریدکترمحمدرضا
زارعدکترنرگس

پورزوارهدکتررضاحسین
نورضیقادکترمرجان
شهشهاندکترطاهره

دکترزهراعبدیزدان
باجغلیدکترشیرین

بکتاشدکترمریم
کارگردکترمریم

آذربانیدکترنسرین
قوامیدکترآرزو

دکترشهنازدکترصفایی
رضازادهدکترمریم
نقرهدکترمریم
سامعدکترزهره
یارعلیدکترفهیمه

رستمیدکترمجتبی
کالهدوزاندکترمحسن

دکتررضاغیاثوند
دکترنداحکیمیان

سمیعیدکترمحبوبه
زادهابراهیمدکترعلی
نادراالصلیدکترمریم



 جزایریدکترمهناز
 پوردکترمحمدمتین

 دکترمحمدرضامحمودی
 دکترگوهرگلشاهی
 دکتربهزادشاکریان

 هاشمیدکترفیروزه
 دکترفریباحقانی

 صابریدکترمحبوبه
 دکترفرشیداحمدی
 روحانیدکتررزیتاشریف

 ادکترمجیدعسگرنی
 دکترمهردادمسائلی

 اصالنیدکترعلی
 دکتراحمدرضاسائری

 صفویمرتضیدکترسید
 فشارکیهاشمیدکترامیرحسین

 ترابیدکترمحسن
 حسینیالهدکترحبیب

 دکترنازفرایزدی
 دکترمنصورحکیمیان

 دکترحمیدرضاطلوعی
 محمدشایقدکترملک
 صالحیدکترپیمان
 صالحیدکترپژمان

 دکترهوشمندفرهمندفر
 دکترساراصافی

 زمانیدکتریلدا
 مقدمفریدوندکتریداله

 مقدمدکتراحمدباقری
 دکترفریباشرافتی

 جاللیدکترآزاده
 بوستانیدکترتهمینه
 کرمیدکترنازیال

 دکتراکبردانشور
 صفویدکترسروش

 دکترفرزادکسایی
 آبرویدکترهوشا
 بهزادیدکترفریده

 اسفندیاریدکترصدیقه
 چعباویزادهدکتراطلس

 دکترعلیمحمدخدائی
 سراجاندکتراعظم

 دکترسحرآقاجانی
 دادگرمحمددکتر

 دکترامیراکبری
 وفامهردکتروجیهه



دکترساراسرائیان
دکترعلیرضاعشقی

دکترغالمرضاعباسی
هدایتیدکترزهراپارین

ابطحیدکترسیدهاشم
هنرمنددکترالهه

پورسعادتدکترمحبوبه
رضویالساداتدکترمهوش
مرتضویداتالسادکترفاطمه
آذربایجانیدکترمحمد

دکترمهنازضیایی
حسینیخاطرهدکتر

کاغذچیدکترافسانه
مجیریدکترراحله
ایرانپوردکترمریم

دکتررویامناجاتی
روحانیدکترفریبا
برادرانهفتدکتربهاره

دکترساراجمالی
دکترعلیرضاعندلیب

مومندکترطوبی
یصادقدکترسمیه

قوچانیبندریشاهدکترمرتضی
یزدانیدکترهادی
علیزادهدکترفهیمه
تقویدکترترانه

جزایریمحسن
والیانیدکترمحبوبه
کیانجودکترمژگان

شهشهانیدکترشهالمیرشمس
محمدیدکترزهراچنگیزی

دکترشهالشفائی
 سالجقهدکترپژمان
نازاشراقیدکتر پری

 دکترنداابراهیمی
سلیمانیدکترامیرهوشنگ

بحرینیدکترفروغ
کرمیهللادکتررحمت

واعظیدکترمرتضی
ابراهیمیدکتراردالن

دکترناهیدآقانیا
خالقیملکدکترفریده

عباسیدکترنرگس
صدیقیدکترناهید

ناظریانرخساردکترماه
شادزیدکترشهین



نواییدکترفخری
دکترشهنازفخریان

پوردکترزهراسهیلی
نایینییرمحمدیدکتررزیتام

کیانیدکترآسیه
دکترخسرونظری

قائمیدکترصدیقه
داریانکردیدکتررقیه

دکترمهشیدراستی
خسرویدکترشهناز

دکترناهیدزارعی
دکتراحمدمحمودیان

فرمشکیندکترشیرین
خدادادیحسیندکتر
قنبریرضادکتر

شریفیاندکترسیامک
مسعوددکترایوالفضل
نژاددهقاندکترمصطفی

زادهشکرچیدکترعلی
بهشیددکترکامبیز

دکترفرحنازتاجرباشی
میبدیدکتررویاقمی

پورنیکدکترپروانه
حسینیدکترهومن

پرنددکترمحمدحسن
خانیدکترمحسن

دکتراکبرمزروعی
فردوسیدکترفائزه

فرددکترامیدهاشمی
کاویاندکتربابک

دکتررویاحیدری
زادهمصطفویدکترهنگامه
ظاهرنیادکترزهره

اسمعیلنفیسهدکتر
زادهمعیندکترفیروزه
سلیمانیدکترمحسن
جعفریدکترفریبا
مهرزادالهدکترولی
مرادیدکترمریم
اصیلیاندکترعلی

دکترآناهیتاوالی
دکترحمیدرضاهدایتی

دکتریلداعطارزاده
دکترمهرنازسقراطی
دهکردیدکترسیدفرزادایزدی

گهردکترآناهیتاشاهین



 میررکنیانرفاطمهدکت
 فرفرزامدکترآتوسا

 بقاییدکترعبدالمهدی
 دکترمهرنازعطایی

 ربیعیدکترکتایون
 زادهموسویدکترعلی

 رضاپوریاندکترمهوش
 صالحیدکترکتایون

 کارگشاییدکترامیرعباس
 دکترزهراحفیظی

 شناسحقدکتربهار
 دکترزهراعالیی

 دکترشهالنوروزی
 ملکیدکترمریم

 مختاریدکترفاطمه
 پورسمیراکاظمیدکتر
 نازیالپوستیاندکتر

 فردمعتمدیدکترنسرین
 بصیریدکتراکرم

 دکترشهالنوروزی
 ملکیدکترمریم

 مختاریدکترفاطمه
 طالکوبدکترمحبوبه

 پورسمیراکاظمیدکتر
 نازیالپوستیاندکتر
 محققفاطمهدکتر
 زادهرستمعلیدکتر

 دکترمنصوردوامی
 صبریدکترمحمدرضا

 صفازادهدکترمهدی
 طالییدکتررضوان

 یاردکترزهرانیک
 حسینیدکترطاهره

 صفویدکترنسیم
 بخشتاجدکترمریم

 دکترملیناعمرانی
 زادهدکترمحمدرضارئیس

 احمدیدکترساحل
 ثمربخشدکترپونه

 سیارهدکترشقایق
 قادریانمهدیدکتر

 نقویدکترهومان
 بصیریدکتراکرم
 مومنیضامندکترعلی

 کیانیدکتراسدهللا
 کالنتریدختدکترسیمین



شاهمرادیهللاذبیحدکتر
کازرونیدکترمونس

رضازادهدکترمرضیه
هادیدکترمهین
شفیعیدکترعلی

عندلیبدکترفاطمه
راستیدکترمهدی

حمیدموسویدکتر
قائمیدکترصدیقه
اصفهانینصردکتربهرام

دکتراحمدرضازمانی
احمدخاندکترحسین
نجفیرضادکترمحمد
رضویدکتررویا

دکترمجیدقاسمی
دکترسعیدبهرادمنش

سلطانیدکترتوران
امینیدکتراکبر

تحریریاندکترمحمدعلی
بقاییدکترمحمدحسن

پورنادردکتررامش
دکترفریباقنادپور

دکترنازیاللطیفیان

دکترنورالدین آذربانی 
دکترمحمدعلیحسن پور 

دکترشھنازسمسارزاده
دکترامیرمسعودامینی 

دکترمحسنمصلحی

دکترسیدمھدی احمدی
دکترزریچھروکیلی 

دکترسعیدآذربایجانی 
دکترگیتیصادقیان
دکترشھرامحیدری 




