دبيرخانه انجمن ملي خامگياهخواري و گياهخواري ايران
(فرم شماره )5
فرم اساس نامه
به نام خداوند جان و خرد
اساس نامه انجمن ملي خامگياهخواري و گياهخواري ايران بشرح زير مي باشد
-1ايجاد بسترالزم جهت تسريع نيل به هدف ارتقا سالمت و نشاط جامعه و پيشگيري از بيماريها (فرم شماره 1و 2و )3
-2ايجاد بسترالزم جهت اطمينان افراد جامعه از اينكه با خامگياهخواري روزهاي فرد ،مي توانند درسالمت كامل باشند (،فرم شماره )1
 -3ايجاد بسترالزم جهت داشتن يك برنامه ماهيانه ،سالم و مطمئن جهت افراد جامعه (فرم شماره )2
 -4ايجاد بسترالزم جهت پيگيريهاي علمي افراد جامعه (فرم شماره )3
 -5ايجاد بسترالزم جهت تهيه آمار آزمايشات پزشكي خامگياهخواري و گياهخواري سراسر كشور (اين فرم بعد ارائه مي گردد).
و ارايه آمار رديف  5به مجلس و وزارت بهداشت تا اين مراجع به لحاظ علمي همچون جدول شماره  ،5متقاعد شوند گياهخواري و
خامگياهخواري با روش علمي  ،براي مردم مفيد هست و الزمست در دانشگاهها تدريس گردد و در صدا و سيما برنامه هفتگي داشته باشد.
 -6اعضا انجمن ملي ايران هيچ نوع فعاليت سياسي و مذهبي و اقتصادي  ،درهنگام حضور در انجمن ملي نخواهند داشت.
-7هدف بلند مدت پنج ساله انجمن ملي ،به ياري خدا  ،ايجاد بستر و آگاهي بيشتر جامعه جهت افزايش يك ده هزارم جمعيت
خامگياهخواري و گياهخواري فعلي ايران  ،به معدل 11درصد جهاني مي باشد تا سالمت و نشاط عمومي جامعه افزايش يابد وبيماريها
پيشگيري شود.
-8انجمن ملي تالش مي نمايد توجه مردم را به نكات الف  ،ب و ج زير جلب نمايد:
الف -انسان  5كيلو پروتئين گياهي مفيد به مرغ مي دهد و 1كيلو پروتئين حيواني مضر تحويل مي گيرد آيا منطقي است؟
ب -انسان 15كيلو پروتئين گياهي مفيد به مرغ مي دهد و 1كيلو پروتئين حيواني مضر تحويل مي گيرد آيا منطقي است؟
ج -انسان مي تواند با يك دهم زمين و آبي كه االن استفاده مي نمايد ،غذاي طبيعي را بدست آورد و الزمست از پرورش و كشتن حيوانات
دور شود تاكاينات و زندگي از هر نوع جنگ و خشونت دور شود همچنين به دليل حذف كود حيواني ،گازهاي مضر حذف و كره زمين
پاكتر مي شود.
-9انجمن ملي (مطابق فرم شماره 3و )4با ارايه راهكارهاي الزم به پزشكان محترم و همرديف و مديران انجمنهاي محلي و گروههاي
مجازي و حضوري ،ايجاد وحدت رويه مي نمايد تا هم انجمن ها و هم مديران گروهها و هم تازه واردين ،به حاشيه نروند.
-11انجمن ملي تالش دارد پزشكان ارجمندي كه خامگياهخوار يا گياهخوار شده اند ،را ترغيب نمايد مقداري وقتشان را در اختيار
برنامه هاي خامگياهخواري و گياهخواري گزارند.
-11انجمن ملي تالش دارد افرادي كه امكانات مالي وملكي دارند را ،ترغيب نمايد مقداري مالشان يا ملكشان را براي برنامه هاي انجم
ملي (از جمله كلينيك گياهخواري و خامگياهخواري) اهدا نمايند.
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