
 

 م رَبری بٍ مىبسبت آغبز سبل وًبخشی از پیبم وًريزی مقبم معظ
 

 

هب اهسبل سبل دیگزي را در پیص دارین كه به اهید خدا ٍ بب تَكل بز 

پزٍردگبر، ببس هلت ایزاى بب فعبلیت خَد، بب تالش خَد، بب هَضوٌدي 

خَد در ایي سبل خَاهد تَاًست پیطزفتهبي سیبدي را بزاي خَد به 

 ارهغبى بیبٍرد.

ي هزدم عشیشهبى  ي اقتصبدي ٍ هوه اًدركبراى عزصه ي دست ي هسئَلیي كطَر، هوه هوه

را دعَت هیكٌن به ایي كه اهسبل را سبل رًٍق تَلید داخلي قزار بدهٌدبٌببزایي ضعبر 

هب ببید بتَاًین اس كبرِ كبرگز  است.« ي ایزاًي تَلید هلي، حوبیت اس كبر ٍ سزهبیه»اهسبل، 

ر ایزاًي حوبیت كٌین؛ ٍ ایي فقط بب تقَیت دا ي سزهبیه ایزاًي حوبیت كٌین؛ اس سزهبیه

 . پذیز خَاهد ضد تَلید هلي اهكبى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سبلمىذی ي يرزش 

پيش هي ضًَذ ، ثشخي اص هشدم ػوش عَالًي تش داسًذ ٍ لبدسًذ ويفيت صًذگي ثْتشي دس ّوِ افشاد دس حبل سبلخَسدگي ّستٌذ اهب افشاد هختلف ثِ غَست ّبي هتفبٍت 

 سبلوٌذي داضتِ ثبضٌذ . 

            ضَد للت ، سيِ ّب ، سيستن ػػجي ، ػضالت ٍ استخَاًْب  دچبس تغييشات ًبضي اص سيثب افضايص سي تغييشات هتؼذدي دس لسوت ّبي هختلف ثذى ايزبد هي 

 هي ضًَذ . ثشخي اص ػَاسؼ سبلوٌذي ػجبستٌذ اص :

  وبّص ثبفت ٍ لذست ػضالت 

  وبّص ثبفت استخَاًي 

  وبّص فؼبليت سيستن ايوٌي 

  وبّص ثشٍى دُ للجي ٍ ظشفيت سيَي 

 ٌَايي وبّص لذست ثيٌبيي ٍ ض 

  وبّص ػولىشد وليَي 

  ثي خَاثي ٍ... ٍ يجَست 

 آيب راَی برای كىترل ايه عًارض يجًد دارد ؟ 

 .يه ساُ هغوئي ثشاي وٌتشل ٍ ثِ تأخيش اًذاختي ػَاسؼ پيشي فؼبليت ّبي ثذًي هٌبست ٍ هٌظن است

ّبي وٌذ ًوَدى سًٍذ پيشي ، ٍسصش ٍ توشيٌبت ثذًي هٌظن است وِ  هْوتشيي سٍش ػذم تحشن هْوتشيي ػبهل دس ايزبد پيشي صٍدسس است .دلت وٌيذ وِ يىي اص

 هي تَاًذ ثبػج سبصگبسي ٍ افضايص دٍسُ تحشن ٍ فؼبليت ٍ ّوچٌيي افضايص سبلْبي هؤحش ٍ هَلذ ػوش گشدد . 

 . ثِ ًىبت صيش تَرِ ًوبييذ

 شفيت ّبي للجي ، سيَي ، ػػجي ٍ اسىلتي است . فؼبليت ّبي ثذًي هٌظن دس عَل ػوش ، ثِ خػَظ سٌيي ثبال ػبهل حفظ ٍ حتي تمَيت ظ

 ثب فؼبليت ثذًي هي تَاى هشي ٍ هيش ًبضي اص ثيوبسيْبي ػشٍلي للت ، سشعبى سٍدُ ثضسي ٍ افضايص لٌذ خَى ثضسگسبلي سا وبّص داد . 

 خَى هَحش است وٌتشل چبلي ، ولستشٍل ثبال ٍ فطبس فؼبليت ثذًي دس

 ن ثشاي لشاس گشفتي ولسين  دس داخل استخَاى ٍ هحىن ضذى استخَاى ّب است. فؼبليت ّبي ثذًي يىي اص ػَاهل هْ

 توشيٌبت ثذًي هَرت وبّص ػالئن افسشدگي ٍ اضغشاة ٍ ّوچٌيي ثبػج ضبداثي ، سشصًذگي ٍ افضايص اػتوبد ثِ ًفس ٍ ػضت ًفس هي گشدد . 

 ِ ٍ وبسايي خَاة افضايص هي يبثذ . ثب اًزبم توشيٌبت سجه ، اضتْب افضايص يبفتِ ، فطبسّبي سٍحي وبّص يبفت

 ي وٌيذ  . ساحت تش ٍ ػويك تش ثِ خَاة هي سٍيذ ، دس ًتيزِ ثب خَاة ووتش ، احسبس سشحبلي ثيطتش ٍ دس صهبى ثيذاسي ًيض َّضيبسي ثيطتشي سا احسبس ه

ؼي ٍسصش وٌيذ رزاثيت ٍ تذاٍم ثيطتشي داسد ٍ ثبػج ضبدي ٍ اًزبم هشتت توشيٌبت ثذًي ثش لذست ػضالًي ٍ ٍسصيذگي ضوب هي افضايذ ، خػَغبً اگش ثِ غَست رو

 سشحبلي ضوب ًيض هي گشدد . 

ذى ٍ  ّوچٌيي ، فَايذ صٍدسس توشيٌبت ثذًي ، ضبهل ثْجَد تؼبدل ٍ ّوبٌّگي ، افضايص لذست ٍ استمبهت ػضالت ، افضايص اًؼغبف پزيشي ٍ هتبثَليسن َّاصي ث

تش دس حشوبت ، افضايص سشػت ساُ سفتي ،افضايص تَدُ خبلع ثذى ٍ دس ًْبيت پيطگيشي اص ثيوبسيْبست ، وِ ّوگي هٌزش ثْجَد داهٌِ حشوتي هفبغل ٍ ّوبٌّگي ثْ

 ثِ ثْجَد ويفيت صًذگي ٍ افضايص عَل ػوش هي گشدد . 
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سالهت وِ  دوتش سشٍسي سئيس داًطگبُ ػلَم پضضىي ٍ لبئن همبم ٍصيش دس استبى دساٍليي سٍص اص ّفتِ

ّبي  سخٌشاى پيص اص خغجِ ثِ ػٌَاىًبهگزاسي ضذُ  «ٍسصش ٍ سالهت هؼٌَي سبلوٌذي ،»ًبم ثِ 

 دس خالل ايبم ّفتِ سالهت اظْبس داضتالهت ًوبص روؼِ ضوي اضبسُ ثِ گشاهيذاضت ّفتِ س

 .دس سغح استبى ارشائي خَاّذ ضذثْذاضتي دسهبًي ثشًبهِ 051

ٍسيستن  س ّوِ دٍساى صًذگي اًسبى هَحش داًستِايطبى دس سخٌبًي سالهت سا دس ّوِ افشاد ٍ د 

            ٍي دس ثخص ديگشي اص سخٌبى خَد گفت :.  سا ًيض دس ايي صهيٌِ دخيل داًست ثْذاضتي ٍ دسهبًي

تَاًوٌذي غَست  سالهتي سا اهشٍصُ ثِ ، سًٍذ صًذگي هبضيٌي ٍ سسَخ آى دس صًذگي سٍصهشُ  ثب تَرِ ثِ

 دوتش سشٍسي . ثسيبس هْن هي ثبضذ ايي ساستب ٍ لضٍم آهَصش ٍ آگبُ سبصي هشدم دس تؼشيف هي ًوبيٌذػي ٍ هؼٌَي دس فشد رسوي ،سٍاًي ارتوب يب سفبُ

 ، ػبهل للجي ٍ ػشٍلي افضٍد ،ٍ  ضوشدُپيطگيشي سا همذم ثش دسهبى  پشداختِ ٍدسهبى هحَس ٍ هحَس دس اداهِ ثِ روش تَضيحبتي دس صهيٌِ ًظبم سالهت

       سبلوٌذاى ، پشّيض اص دخبًيبت  تحشن ثذًي ، غزايي ، سشعبى اص رولِ ػَاهل اغلي هشي ٍ هيش دس دًيب است ٍ ثب اغالح ػبدات سَاًح ٍ حَادث ٍ

آى ادُ اسربع ٍ پضضه خبًَ ثب تبويذ ثشاًزبم ًظبم . ًبهجشدُ ٍ ػشٍلي ٍ ثسيبسي اص ثيوبسيْبي ديگش پيطگيشي ًوبيٌذ للجي هي تَاًٌذ اص اثتال ثِ ثيوبسيْبي

 . الىتشًٍيىي هي ضًَذ سالهت  ثِ صٍدي وليِ سٍستبييبى داساي پشًٍذُ اص هْوتشيي الذاهبت سالهت هحَس دس استبى ًبم ثشدُ ٍ افضٍدًذسا 

دس ايي  فَق تخػعسِ ،خشيذاسي دٍ دستگبُ ساديَ تشاپي ٍ فؼبليت  افضايص تزْيضات ٍ اهىبًبت دسهبًي اص رولِ تختْبي ٍيژُ ثيوبساى سشعبًي ايطبى

  . اًزبم گشفتِ دس صهيٌِ دسهبًي دس استبى ثش ضوشدًذ صهيٌِ سا اص الذاهبت

ّبي هسئَليي  ش سشٍسي ثبتبويذ ثش ثشًبهِ سيضي ثشاي سالهت سبلوٌذاى آى سا يىي اص دغذغِتدو  

 سبلوٌذاى ، سبهبًذّي ثيوِ ّبي ٍ تذٍيي لَاًيي حوبيت وٌٌذُ دٍلت ٍ هسئَليي ،روش ًوَدُ 

تبويذات ٍصاست هتجَع لشاس  ي ٍ ثْجَد هؼيطتي آًبى سا دس ايي صهيٌِ هْن ثشضوشدُ ٍ افضًٍذ ثبتَاًجخط

  . است ثخص عت سبلوٌذي ًيض دس استبى ساُ اًذاصي ضَد

چطن اًذاص  ديگشي اص سخٌبى خَد ثب تبويذ ثش سٌذ ثخصسيبست داًطگبُ ػلَم پضضىي صًزبى دس   

دس  حذي سسيذُ وِ هخالًثؼضي ضبخػْب دس حبل حبضش ثِ خبعش ًطبى وشدًذ  ،  سبلِ ًظبم تثيس

افضايص  %اص الالم داسٍئي دسوطَس ٍ ّوچٌيي افضايص تَسيسن دسهبًي،69ػلَم داسٍئي ثب تَليذ 

  . ضبًينتبحذي هٌَيبت سّجشي ٍ سٌذ چطن اًذاص سا ربهِ ػول ثپَ  استبى تَاًستِ اينسغح  ثْذاضتي دس ٍ دس هبًي پژٍّطي ، فيتْب ي آهَصضي ،ظش

ًفش اص هبدساى ثبسداسپشخغشثبٍرَد ٍضؼيت ثذ آة ٍ َّايي ٍ وَالن دس  82ًزبت ربى ٍ ظشفيتْبي ايزبد ضذُ دس استبى پشداختِ  ي ثِ ثيبىسدوتش سشٍ  

. گبُ ػلَم پضضىي خَاًذًذ طاًسبًي ٍ ٍظيفِ اي داً استبى ٍ اًتمبل آًْب تَسظ وبدس پضضىي ٍ دسهبًي ثِ ثيوبسستبًْب سا يىي اص تؼْذات سٍستبّبي دٍس

اػوبل  اػضبي پيًَذي ،اػضام فَق تخػع رشاحي تشهيوي ٍ پالستيه ثِ هٌبعك هحشٍم ٍ اًزبم اٍليي ساُ اًذاصي ٍاحذ فشاّن آٍسيٍي ثب اضبسُ ثِ 

آهَصش سضتِ ّبي دستيبسي فشاّن ضذى دٍسُ تخػػي دس استبى ٍ ًيض ساُ اًذاصي  ،رشاحي 

ثشًبهِ ّبي   ، َضي ،اػػبة ٍ سٍاى ،... ٍ ًيض حجت اختشاػبت رْبًيٍ صايوبى ،ثيْ رشاحي صًبى

،ثيوبسستبى اختػبغي صًبى  ساُ اًذاصي ثيوبسستبى سَختگي ،هشوض پيًَذ وليِ ساآتي داًطگبُ 

  . ثشضوشدًذ

دس خغجِ ّبي ًوبيٌذُ هحتشم ٍلي فميِ ٍاهبم روؼِ صًزبى حضشت آيت ا... خبتوي ّوچٌيي   

ضوي گشاهيذاضت ّفتِ سالهت اص الذاهبت اسصًذُ ٍ هفيذ داًطگبُ ػلَم  ًزبىاهشٍص ًوبص روؼِ ص

  . سشٍسي سيبست داًطگبُ ٍ لبئن همبم ٍصيش دس استبى لذس داًي ًوَدًذ پضضىي ٍ دوتش

 

  

 

 سخىراوی ريبست داوشگبٌ ي قبئم مقبم يزير قبل از خطبٍ َبی ومبز جمعٍ زوجبن
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                   خبتوي ًوبيٌذُ هحتشم ٍلي فميِ  ...دس اٍليي سٍص اص ّفتِ سالهت حضشت آيت ا

صًزبى ٍ ػضَ ّيبت اهٌبي هحجَة ٍ هشدهي استبًذاس  ِ صًزبى، دوتش سئَفي ًژادٍ اهبم روؼ

  سيبست هحتشم داًطگبُ ٍ لبئن همبم ٍصيش دس استبى ، داًطگبُ ثب ّوشاّي دوتش سشٍسي

ًْبد ًوبيٌذگي همبم هؼظن سّجشي دس داًطگبُ،  حزِ االسالم ٍ الوسلويي چْشي هسئَل

دثيش ستبد ّفتِ سالهت شستبى صًزبى ٍسحوبًي هشوض ثْذاضت ضْسئيس غبئيٌي  دوتش

هسئَليي ثيوبسستبى ٍ استبًذاسي ٍ سسبًِ ّبي گشٍّي اص ثيوبساى  استبى ٍ روؼي اص

آيت ا... هَسَي ػيبدت ًوَدًذ دس ايي ثشًبهِ ضوي ديذاس ٍ گفتگَ ثب  ثستشي دس ثيوبسستبى

ٍ آًْب سا ثِ ػول آهذُ  ضبخِ گل ٍ تَصيغ ضيشيٌي اص ثيوبساى دلزَئي  ثيوبساى ثب اّذاء

  . اص صحوبت ٍ تالضْبي ضجبًِ سٍصي وبدس پشستبسي ثب اّذا ضبخِ گل تزليل ثِ ػول آهذ ّوچٌيي .هَسد تفمذ لشاس دادًذ 

 
   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیمبران عیبدت از

 پيامبر اكرم صلي هللا عليه و آله فرمودند :
 

           خداي عسيجل در ريز قيامت مي فرمايد : اي پسرآدم ! مه بيمار شدم اما عيادتم وكردي ؟ 

 آن كٍ تً پريردگار جهاوياوي ؟عرض مي كىد : پريردگارا چگًوٍ تًرا عيادت كىم حال 

مي فرمايد : مگر وداوستي كٍ فالن بىدٌ ام  بيمار شد ي عيادتش وكردي ، مگرومي داوستي كٍ اگر  

 بٍ عيادتش ريي ، مرا وسد اي مي يابي ؟ 
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 شُرستبن ابُر 

ػيبدت ديذُ ضذُ ّوشاُ ثب اٍليي سٍص ّفتِ سالهت دس ضْشستبى اثْش ثب ضىَُ خبظ آغبص ٍ ثشًبهِ ّبي تذاسن 

اص ثيوبساى ثستشي دس هشوض آهَصضي دسهبًي اهذادي اثْش تَسظ روؼي اص هسئَليي ضْشستبًي اص رولِ ًوبيٌذُ 

، سيبست اداسُ اسضبد اسالهي ، سيبست ضجىِ ثْذاضت ٍ دسهبى ضْشستبى ثْضيستي  هسئَلسپبُ ًبحيِ اثْش، 

اص ًخستيي  ي اص ثبصًطستگبى ضجىِ ثْذاضت ٍ دسهبى اثْشهذيش ٍ سشپشست ثيوبسستبى اهذادي اثْش ٍ روؼ

 ّفتِ سالهت ثَد .  فؼبليتْبي آغبصيي سٍص

ًيبصّب ٍ چبلطْبي  تَسؼِ پبيذاس ،هحَس ، ص روؼِ پيشاهَى سالهت ربهؼِدسهبى اثْش لجل اص خغجِ ّبي ًوب هحتشم ضجىِ ثْذاضت ٍ سيبستّوچٌيي 

 رولِ تَسؼِ خَد هشالجتي سبلوٌذي ٍ ...اص دس ايي صهيٌِ همتضيلضٍم ثشًبهِ سيضي ّبي بلوٌذي ٍ حَصُ سالهت ، ضشٍست تَرِ رذي ثِ هسئلِ س

 سخٌبًي سا رْت ًوبصگضاساى ثيبى ًوَدًذ . سبيش ثشًبهِ ّبي ربسي دس ايي سٍص ػجبست ثَدًذ اص :

 ساُ اًذاصي ًوبيطگبُ ّفتِ سالهت 

 اويپ پشستبسي اص اػضبي ثسيذ ربهؼِ پضضىي 8وؼِ ثب استمشاس غشثبلگشي ًوبصگضاساى لجل اص ايشاد خغجِ ّبي ًوبص ر 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 شُرستبن خذابىذٌ 

 ثِ ػٌَاى دوتش هسؼَد حسيٌلَ سئيس ضجىِ ثْذاضت ٍ دسهبى ضْشستبى خذاثٌذُ  دس اٍليي سٍص ّفتِ سالهت

حفظ آى ضوي ثيبى اّويت سالهت ٍ ًمص هشدم دس تأهيي ٍ  سخٌشاى پيص اص  خغجِ ّبي ًوبص روؼِ ضوي

          ساُ اًذاصي ثخص ّبيدس تسشيغ  خَيص هَرتووه ّبي خيش ضْشستبى وِ  تمذيش ٍ تطىش اص هشدم

ثب ضذًذ  61دس آثبى هبُ سبل بسي ادساس ٍ چطن ثيوبسستبى ٍ رزة چٌذيي هتخػع زللت ٍ ػشٍق وليِ ٍ ه

 سا اسائِ ًوَد .  هغبلت هجسَعيضؼبس اهسبل ّفتِ سالهت ) سالهت ٍ سبلوٌذي (  اضبسُ ثِ

پَوي استخَاى ، افسشدگي ، فطبس خَى ثبال ، ديبثت ٍ ثيوبسيْبي للجي ٍ ػشٍلي اص سخٌبى خَد  يثخط ٍي دس

دس  سا  ثشًبهِ ّبي ايي ضجىٍِ دس پبيبى   هغبلجي سا اسائِ ًوَدُ سا اص هطىالت ػوذُ سبلوٌذاى ثش ضوشدُ ٍ پيشاهَى ػَاهل هؤحش دس سالهت سبلوٌذاى

 تِ سالهت ثشضوشدًذ . عَل ّف

اص فؼبليت ّبي ضجىِ  61فؼبليت ّبي اًزبم ضذُ دس سبل حضشت حزت االسالم ٍ الوسليوي عْوبسجي اهبم روؼِ هحتشم ضْش ليذاس ًيض ثب اضبسُ ثِ 

 لوٌذاى اضبسُ وشدًذ . هجيي اسالم دس خػَظ تىشين سب دييثيبى احبديج ٍ سٍايبت ٍاسدُ دس  ثِ  ثْذاضت دسهبى خذاثٌذُ تمذيش ٍ تطىش ًوَدُ ٍ

 ثِ ضشح ريل ثَد :ّفتِ سالهت  يياٍل سبيش فؼبليت ّبي ضجىِ ثْذاضت ٍ دسهبى خذاثٌذُ دس

  ثشي پوفلت دس خػَظ سالهت ٍ سبلوٌذي ثيي ًوبصگضاساى  0111تَصيغ 

  ًِفش اص سبلوٌذاى  51ثشگضاسي ّوبيص پيبدُ سٍي سبلوٌذاى دس ضْش ليذاس ٍ اّذاء ّذايب ث 

 ثشي پوفلت دس خػَظ سالهت ٍ سبلوٌذي ثيي ًوبصگضاساى ضْشّبي سزبس ، گشهبة ، صسيي سٍد  0511اد تَصيغ تؼذ 

 ِهػبحجِ اختػبغي دوتش حسيٌلَ سئيس ضجىِ ثْذاضت ٍ دسهبى ضْشستبى خذاثٌذُ ّفتِ ًبه 
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  ايجريدشُرستبن 

بى ايزشٍد دس ًوبص ػجبدي ٍ سيبسي دس اٍليي سٍص ّفتِ سالهت سئيس ٍ وبسوٌبى ضجىِ ثْذاضت دسهبى ضْشست

ٍ اّويت   دوتش ًظشي دس خػَظ ربيگبُ سبلوٌذ ، صخغجِ ّبي ًوب پيص اص .روؼِ ايي ضْشستبى حضَس يبفتٌذ 

وِ تىشين وٌٌذوبى ثِ پذس ٍ هبدس ّن ًطيٌبى هي دس سٍص   تَرِ ثِ ايي لطش ثب روش حذيخي اص پيبهجش ثضسي اسالم

  هَلت ايي ضْشستبى اهبم روؼِ  حزت االسالم ٍالوسليي سْشاثي  ٍ دس اداهِ  َدًذاسائِ ًوليبهت ّستٌذ سخٌبًي 

ٍ ثب ثيبى احبديخي اص اهبهبى هؼػَم )ع( دس  ِثِ اّويت همَلِ ثْذاضت دس ربهؼِ پشداخت  دٍم ًوبص  دس خغجِ ّبي

سبل )سالهت ٍ هاخػَظ سػبيت ثْذاضت ثبالخع آداة غزا خَسدى دس اسالم اضبسُ ٍ ًيض ثب تَرِ ثِ ضؼبس 

ايي لطش دس   ٍ احتشام ٍ ربيگبُ سبلوٌذي( ٍ تبويذ لشآى وشين دس خػَظ احتشام ثِ پذس ٍ هبدس ٍ لضٍم تَرِ ثيطتش

دس ثْذاضتي   خذهبت  اسائِضْشستبى ثِ رْت ٍ دسهبى  دس اداهِ اص هزوَػِ ضجىِ ثْذاضتي ٍ ُاضبسُ ًوَد  ربهؼِ

 . ًذايي هٌغمِ تمذيش ٍ تطىش ًوَد

ِ وِ ثب استمجبل ثسيبس گشم هشدم هَارِ ضذ ث ديگش ثشًبهِ ّبي ايي سٍص ثشگضاسي غشفِ سالهت دس ًوبصروؼِ ثَداص  

 ثْشُ هٌذ ضذًذ .  اهىبًبت ايي غشفِ اص ًحَي وِ اوخش ًوبصگضاساى

              اًذاصُ گيشي خذهبتي اص لجيل  روش است دس ايي غشفِِ الصم ث

  ٍ تَصيغ پوفلت ٍ  ٍ تؼييي هيضاى لٌذ خَى BMIفطبس خَى ،

اسائِ اعالع سسبًي ثِ هشدم دس خػَظ سبلوٌذي ٍ هشالجت ّبي آى 

 گشديذ .

 ٍ اص ديگش ثشًبهِ ّبي ايي ضجىِ دس سٍص اٍل ّفتِ سالهت اسسبل  

 . تلفي ّوشاُ ضْشستبى ايزشٍد ثَد  پيبهه ثب ضؼبس صًذگي سبلن ،عَل ػوش ثيطتش ثِ هطتشويي

 .روؼِ تَسظ ايي هزوَػِ پزيشايي ثؼول آهذ يبى اص ضشوت وٌٌذگبى دس ًوبصدس پب 

 

 

  شُرستبن مبَىشبن
اص ثيوبساى ثستشي دس ثيوبسستبى ػيبدت  ضْشستبى دس اٍليي سٍص ّفتِ سالهت دس ضْشستبى هبٌّطبى ثبحضَس اهبم روؼِ ،هؼبًٍت فشهبًذاسي ٍ سئيس تجليغبت اسالهي

 ضيشيٌي اص آًْب دلزَيي ضذ .ٍ ثب اّذاء گل ٍ  ُثؼول آهذ

             ضْشستبى ثِ ػٌَاى سخٌشاى پيص اص  ضجىِ ثْذاضت دسهبى سشپشستّوچٌيي دس هشاسن ػجبدي سيبسي ًوبص روؼِ وِ هػبدف ثب اٍليي سٍص ّفتِ سالهت ثَد 

ثشًمص ٍسصش ٍتحشن ثذًي "سبلوٌذي،ٍسصش ٍسالهت هؼٌَي " ٌَاىثباضبسُ ثِ ًبهگزاسي اٍليي سٍصاصّفتِ سالهت ثبػصهيٌِ آغبص ّفتِ سالهت  دس ًوبصّبي  خغجِ 

 .ايشاد ًوَدًذ سا سالهت سبلوٌذاى ٍتىشين سبلوٌذاى  سخٌبًي  دساستمبء

 .ي دسخػَظ سالهت سبلوٌذاى تَصيغ گشديذيدسايي هشاسن ثشٍضَسّبيي ثب هضبهيي ضؼبسّب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . سبلم پیر شذن را از ديران كًدكی آغبز كىیم
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  زوجبنشُرستبن 
 تِ سالهت دس ضْشستبى صًزبى ًيض ّوچَى ديگش ضْشستبًْب الذاهبت هختلفي اًزبم ضذ . ثِ هٌبسجت اٍليي سٍصّف

 حضَس تؼذادي اصهسئَليي ضْشستبى اص رولِ هطبٍس سئيس داًطگبُ ، هؼبًٍت داًطزَيي ٍ فشٌّگي ، سيبست تشثيت ثذًي ٍ ... ٍ ثب ثبثشادساى  ّوگبًي هسبثمِ دٍ

غبص ضذ ٍ ضشوت وٌٌذگبى دس عَل هسيش ثِ سلبثت پشداختٌذ . دس پبيبى آلبي دوتش حسٌي ضوي تجشيه ّفتِ  سالهت ٍ سخٌشاًي سيبست هشوض ثْذاضت ضْشستبى آ

ٍ تَسظ هسئَليي حبضش ثِ ثشًذگبى رَايضي اّذاء گشديذ . ّوچٌيي دس ايي سٍص ضوي استمشاس يه  ُاػالم ًوَد تطىش اص حضَس ضشوت وٌٌذگبى اسبهي ًفشات ثشتش سا

سخَى ، الًس ٍ چْبساويپ هذيشيت ثحشاى ٍ يه اويپ سالهت، دسعَل هسيشهسبثمِ خذهبت ثْذاضتي دسهبًي اص لجيل اًذاصُ گيشي ًوبيِ تَدُ ثذًي ، فطبدستگبُ آهجَ

صًزبى دسصهيٌِ  هشوض ثْذاضت ضْشستبى هحتشم هػبحجِ هغجَػبتي سيبستّوچٌيي لٌذ خَى ٍهؼبيٌِ پضضىي سايگبى ثِ روؼي اص هشدم حبضش دسهحل اسائِ گشديذ . 

ٍاسائِ سِ اويپ سالهت ٍيژُ خَاّشاى ٍ ثشادساى دس هحل ثشگضاسي ًوبص روؼِ استمشاس   ، ثشًبهِ ّبي ّفتِ سالهت ٍ استمبء ضبخػْبي سالهت ثب خجشگضاسي فبسس

ٍ ضي دسخػَظ هسبئل هختلف سبلوٌذي دس ثيي آًبى پوفلت ّبي آهَص  ٍ تَصيغًفش (  911روؼي اص ًوبصگضاساى ػضيض )ثِ تؼذاد  خذهبت ثْذاضتي دسهبًي سايگبى ثِ 

فؼبليت ّبيي اص لجيل آهَصش  ثضسي ضْش ثِ هٌبسجت ّفتِ سالهت ٍ وبالّبي فشٍضگبّْبي ضؼبسّبي ثْذاضتي دس سش ثشي فبوتَس فشٍش رْت دسد ّوبٌّگي

  ُ دس اٍليي سٍص ّفتِ سالهت دس ايي ضْشستبى ثَد.اص فؼبليتْبي اًزبم ضذثسيزيبى ضبغل دسحَصُ ّبي همبٍهت ًػت ثٌش ٍ پالوبسد دس سغح ضْش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حق سبلمىذ

اسالم بَد ٍ اها حق بسرگسال)سالوٌذ( آى است كِ حرهت ٍ احترام سي اٍ را ًگْذاری ٍ اگر از اّل فضیلت در »

اٍ را هقذم داًستِ ٍ حق تقذم اٍ در اسالم را بسرگ داشتِ ٍ ارج بٌْی ٍ بِ ٌّگام هشاجرُ ٍ هٌازعِ از تقابل ٍ 

ستیسُ جَیی با اٍ خَدداری كٌی ٍ در راُ رفتي بر اٍ پیشی ًگیری ٍ جلَتر از اٍ ًرٍی ٍ اٍ را ًاداى هپٌذاری، ٍ 

كٌی ٍ اٍ را بخاطر حق تقذم در اسالم ٍ سٌش، تكرین ٍ احترام  اگر اٍ ًسبت بِ تَ بٌاداًی عول كرد، تحول

       «كٌی، زیرا حق سي بِ اًذازُ حق تقذم در اسالم است، ٍالقَُ اال باهلل

 )عليه اسالم(رساله حقوق امام سجاد             
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 شُرستبن خرمذرٌ
دس ضْشستبى خشم دسُ ثب ديذاس روؼي اص هسئَليي دستگبّْبي ارشايي اص  60اٍليي سٍص اص ّفتِ سالهت سبل 

 سبلوٌذتشيي خبًَادُ ضْذاء ضْشستبى آغبص گشديذ.

ِ ثب ػٌَاى سبلوٌذي، ٍسصش ٍ  سالهت هؼٌَي ًبهگزاسي گشديذُ دوتش سسَلي سئيس ضجىِ دس ايي سٍص و 

هشاُ ثخطذاس هشوضي ٍ سئيس اداسُ ثٌيبد ضْيذ ضْشستبى ٍ روؼي اص پشسٌل ضجىِ  ثْذاضت ٍ دسهبى خشم دسُ ثِ

ضْذاء ، ثب ضْيذ ثضسگَاس دفبع همذس ضوي تزذيذ پيوبى ثب آسهبًْبي ٍاالي  3ثْذاضت ثب حضَس دس هٌضل 

خبًَادُ آى ػضيضاى ديذاس ًوَدُ ٍ دس هحيغي سشضبس اص غويويت ٍ هْشثبًي اص ًضديه ثب هطىالت ٍ خَاستِ ّبي 

ثحك آى ػضيضاى آضٌب گشديذًذ. دس اًتْبي ايي هشاسن هؼٌَي ثب اّذاي لَح ٍ ّذايبيي اص خبًَادُ ضْذاء تمذيش 

 ثؼول آهذ.

                ثيبًبت هجسَط حبد آلب ًَس پَس اهبم روؼِ هحتشم ضْشستبى خشهذسُ دس خػَظ سالهت ٍ سبلوٌذي 60هت اص ديگش ثشًبهِ ّبي اٍليي سٍص ّفتِ سال

 )ضؼبس اهسبل ّفتِ سالهت ( ثَد . 

ّوچٌيي دس ايي سٍص پبيگبُ سٌزص سالهت ايي ضجىِ 

هتطىل اصوبسضٌبسبى ستبدي ثب استمشاس دس هػالي 

اصُ گيشي فطبس خَى، ًوبص روؼِ اص ًوبصگضاساى اًذ

BMI ّبي  پوفلت "ٍ تي سٌزي ثؼول آٍسدًذ ؛ ضوٌب

هشتجظ ثب ضؼبس ّفتِ سالهت دسهحل ًوبص روؼِ تَصيغ 

 .گشديذ

 

 

 

 

 

 

 

  طبرمشُرستبن 
ضجىِ ثْذاضت ٍدسهبى  سئيس هٌبسجت گشاهيذاضت ّفتِ سالهت دساٍليي سٍصاصّفتِ سالهت ،ِ ث

اهبم روؼِ  هحتشم ضْشستبى ديذاسًوَدًذ دسايي  الهت ثبضْشستبى عبسم ثِ اتفبق فؼبالى ػشغِ س

اثشاص هحجت ٍهسبػذتْبي اهبم روؼِ هحتشم ضْشستبى تطىش اص ديذاسغويوبًِ دوتش هْذٍي ضوي 

عبسم دس ثشًبهِ ّبي هختلف ضجىِ ثْذاضت ٍدسهبى خػَغب ّفتِ سالهت ثِ تطشيح ثشًبهِ ّفتِ 

سبلوٌذاى دسربهؼِ هغبلجي  ثِ حتشامدس صهيٌِ ا «سالهت ٍسبلوٌذي  » ثب ضؼبس سبل60سالهت سبل 

                تَرِ ثِ سضذ رؼيت سبلوٌذي دسوطَسثِ اّويت تغزيِ دسسبلوٌذي ٍ ثب ٍ سا ػٌَاى ًوَدُ

ٍاًتظبسات تَاى سٍحي ٍآهَصضْبي سالهت ٍضؼيت سٌي غح سثشًبهِ سيضي ثشاي افضايص ٍاستمبء 

اهبم روؼِ هحتشم ضْشستبى عبسم اصدست اًذسوبساى ٍفؼبالى  ضشٍسي داًستٌذ،دساداهِ خبًَادُ ًيبص ٍ

ائوِ اعْبس دس  صسخٌبًي پيشاهَى ّفتِ سالهت ٍسبلوٌذي ٍسٍايبتي ا ػشغِ سالهت تمذيشٍتطىش ٍ

 صهيٌِ تىشين سبلوٌذاى ثيبى ًوَدًذ .

اي دسًوبصروؼِ ثش «اوشام سبلوٌذاى » ستِ ّبي ّذيِ سالهت اصديگشثشًبهِ ّبي ايي سٍص پخص ث

اهبم روؼِ هحتشم ضْشستبى ًيض دس ثخطي اص  ّوچٌيي .  ػوَم هشدم خػَغب سبلوٌذاى ػضيض ثَد

ن ثضسي تشّب ، يتىشهمَلِ سبلوٌذي ًسجت ثِ خغجِ ّبي ًوبص روؼِ اهشٍص ثب اضبسُ ثِ اّويت 

 ي سا دس ايي صهيٌِ دس روغ سخٌبً، ًيض هي ثبضذ  ثضسگبى ديي تبويذهَسد  هبدسوِ  خػَغب پذسٍ

 . وبصگضاساى اسائِ ًوَدًذً
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 ًیعىسالمت م
دس عَل دِّ ّبي گزضتِ سالهتي ثش اسبس اثؼبد رسوبًي ، سٍاًي ٍ ارتوبػي تؼشيف ضذُ ثَد ٍلي ثشسسيْب ًطبى داد وِ ثُؼذ سالهت 

ثُؼذ هؼٌَي ًيض دس  َي يه ػبهل هْن دس سالهتي است، لزا اهشٍصُ دس تؼشيف سالهت ػالٍُ ثش سالهت رسوي ، سٍاًي ٍ ارتوبػي،ٌهؼ

 آى گٌزبًذُ ضذُ است. 

سبلِ ثش  7يه ثشسسي . ّب ووه وٌذ تَاًذ ثِ ثْجَد سالهت ٍ همبثلِ ثب ثيوبسي هي دٌّذ وِ هزّت ٍ ايوبى ًطبى هي ت بًتيزِ هغبلؼ

هزّجي  اى هشي ٍ هيش پيص اص يه تؼغيالت هْنًبتَاًي رسوي ٍ افسشدگي ووتش ّوشاُ است. هيض سٍي ضْشًٍذاى سبلوٌذ ًطبى دادُ است داضتي استجبط هزّجي ثب

 .پيطٌْبد وشدًذ هوىي است ايوبى هشي سا دس ايي هَاسد ثِ تبخيش اًذاختِ ثبضذ دس هيبى ايي گشٍُ سبلوٌذاى ووتش اص حذ اًتظبس ثَد، ثِ عَسي وِ پژٍّطگشاى

ضًَذ، داسًذ. آًْب  سبلوتشي ًسجت ثِ آًْبيي وِ دس ايي هشاسن حبضش ًوي يوٌٌذ دستگبُ ايوٌ افشاد سبلوٌذي وِ ثِ عَس هشتت دس هشاسن هزّجي حضَس پيذا هي

 .ّستٌذ يتش فطبس خَى پبييي داساي ّوچٌيي 

 َد ثيوبسي ٍ افضايص تَاىًيشٍ ّبي هؼٌَي ثِ سبلوٌذاى آساهص، ًيشٍ ٍ ًطبط ٍغف ًبپزيشي هي دّذ. احش ثخطي ايي ًيشٍ ّب تب آًزبست وِ هي تَاًذ هبيِ اغالح ، ثْج

 ضخػيتي دس سٍاثظ ثيي فشدي ضَد .

بس ثي وفبيتي دس فشد ايزبد اص آًزب وِ دسغذ صيبدي اص ًب اهيذي ّب ، وسبلتْب ، دسد ّب ٍ ثيوبسيْب دس سبلوٌذاى رٌجِ ّيزبًي داسد وِ دس ًتيزِ، هحشٍهيت ّب ٍ احس

. دس اسالم ًوبص ثِ ػٌَاى ػجبدتي اسصضوٌذ ٍ دػب ٍ ساص ٍ ًيبص ثب پشٍسدگبس ًيض ثِ هي وٌذ ثْتشيي ساُ تسَيِ ايي رّي هغطَش، ثشلشاسي ساثغِ ثب خذاًٍذ هتؼبل است 

 ػٌَاى پيًَذ ثب وبًًَي ًيشٍهٌذ هغشح است . 

 ّبي صًذگي داسًذ.  سختي ّب ٍ ػمبيذ هزّجي ٍ هؼٌَي ّوچٌيي ًمص هْوي دس ًحَُ ثشخَسد افشاد ثب ضبدي

تَاًذ ثِ آًْب ووه وٌذ ثب احسبس ػزض  ضًَذ، اػتمبدات ٍ اػوبل هزّجي هي هي سٍ سٍثِ رسوي ٍ سٍحي هطىالت  ّبي سخت هبًٌذ ثب هَلؼيت سبلوٌذاى ٌّگبهي وِ 

  ثِ دست آٍسًذ. ضبى ثبص گشداًٌذ ٍ حسي اص تسلظ ثش هَلؼيت سا همبثلِ وٌٌذ، هؼٌب ٍ ًظن سا ثِ صًذگي ٍ ًَهيذي

 حكايت 
 هگر خردي فراهَش كردي كِ درضتي هي كٌي ؟ : كٌجي ًطست ٍگرياى ّوي گفت ٍقتي بِ جْل جَاًي باًگ برهادر زدم ، دل آزردُ بِ

 چٍ خًش گفت زالي بٍ فرزود خًيش            

 چً ديدش پلىگ افكه يپيل ته 

 ر ازعُد خرديت يادآمدي گ         

 كٍ بيچارٌ بًدي در آغًش مه  

    وكردي  در ايه ريز برمه جفا          

 پير زن كٍ تً شير مردي يمه

 به چند :  كمانت
. بِ خويذگي پطت اٍ اضارُ كرد ٍگام بر هي داضت ، جَاًي جاّل اٍ را ديذ بَد  پيرهردي صذسالِ ، كِ در اثر طَل عور ، پطتص خويذُ بَد ، برعصاي خَد تكيِ كردُ

اگرعور يابي ٍ صبر كٌي ، آى را »  پير ، ًگاُ عاقالًِ اي بِ اٍ كرد ٍ گفت : «اي پير هرد ، ايي كواى كِ بر پطت داري بِ چٌذ خريذُ اي تا هي ًيس يكي بخرم ؟ » ٍگفت : 

 « . بِ رايگاى بِ تَ ًيس خَاٌّذ بخطيذ

  تير قدي بر  سر پيري وژود 

 گفت بٍ بازي كٍ كماوت بٍ چىد ؟

 گفت مكه ورخ تُي مايگان 

 ري كٍ َم اكىًن رسدت ، رايگان

 

 دكتر رحين سرٍري زًجاًي  زير وظر :

 دكتر حسيي ديي هحوذي            

  هحوَد حريريدكتر            

  ًاّيذ جعفري  دكتر           

  حواًي اسواعيل ر ريابط عمًمی :

 جليل عابذيٌي  ريابط عمًمی الكتريویك :

 هحجَبِ اضتري   –رحيوِ حسيي خاًي  مسئًلیه اجرايی :

 رابطاى خبري ضْرستاًْا : َمكبران 

 هحوَد فْرستي : تذاركبت

 سْيالتَسلي : حريف چیىی يصفحٍ آرايی 

 

 سْيال تَسلي حريف چیىی ي صفحٍ آرايی :

 


