
 
 

 وب خوردن و عاقالنه برای خ  ستفاده از قلبا

 آشامیدن
نوشااب  اا   ببیوو  اای شوین  ب  نا ببیوو  اای بجای  

 را انتخا  کنود.شوین  نشد  

اوو  از شوین  بجای شاوینن  اا    ااانی اواغ ایان   

 ااتفاغ  کنود. االم اای تاز  ب  عنوان نک اانگزن 

ااا م دود غ اااک کت غاااه  اوو     5ااا   کنود  

ب  ای  بن اا ا  توانند –اااا زی غر ر ز ا ااای  کنود 

 .دنتاز ، انجید، کنسی ی نا خشک شد  باش شکل

 ا ی  الکل را کااش غاود. 

یااای فیب ری شااد    بساات  بندی شااد  را ک  اا   ا 

 احد غ کنود.زناغی استند، نیک، شکی   چیب   وا ی

 .نا ادرا  را خوغتان ت و  کنود ایااای احل کار 

          

 آیا می دانستید؟
قند خون باال ا  تواند نشاااان  بویاری غنابه باشاااد. بویاری ق    

گی بنابیان  ا .اکثینه ایگ اا غر افیاغ غنابت  ا  شوغا   عی ق  

را غر ا یض  افیاغباد ن تشاااخود   غرااان باق  بیاند ا  تواند 

 خطی بوشتیی از بویاری ق      اکت  اغزی قیار غاد.

 
 

 برای فعالتر بودن استفاده از قلب 
غقوق  ف الوه بدن  با شااد   03ت اایوم بگویند وداقل 

 .ر ز غر افت  انجام غاود 5را ر زان  نا وداقل اتواط 

غقوق  ف الوه بدن  با شاااد  زناغ غر  و   55نا وداقل  

 .غاودافت  انجام 

 -باازی کیغن، یوااغ  ر ی، کاار غر خان ، ویکا  اوز ن 

 .دشونا  ازء ان  ف الوه اا احسو  ای  

از ی   اا باال بی ند، بجای -ای ر ز بوشاااتی ف ا  باشاااود 

 .رانندگ  یواغ  ر ی کنود نا غ چیخ  اواری کنود

 

 آیا میدانستید؟
ه اافشاارخون باال نک  از عواال خطی ال   بویاری ق    عی ق  

اوچ عالئم  "چون ا یوال .وش نااود  ا  شوغ  ب  عنوان قاتل خاا

بسواری از افیاغ اتوا  ابتال ب  ان  بویاری  اشدار غاند  ای ندارغ،

 نی  شوند.

 

 

 

 

 

 
 

 برای نه گفتن به مصرف دخانیات استفاده از قلب 
ب تین  چوزی ااه ک  بیای ب  وغ االاه  ن تن اب  ان   

 .ق   انجام ا  غاود

از تیک غخانوا ، خطی بویاری عی ق  ب اد ااااا  2    

 کااش ا  نابد.  اااا بطور کی نی ق  

خطی بویاری ق    عی ق  ب  اوزان خطی  ،اا  55 ب د از 

 .غر افیاغ اوی اوگاری اویاد

یاری اواا   با غ غ غاااه غ م غخانوا  نوز نک ع ه بو 

 ق    عی ق  غر افیاغ اویاوگاری ااه.

 

 آیا می دانستید؟
وون ایگ غر اااا  ااه، لیا ب  او  4اییا  با خون باال ک ساتی   

ان ب داشت  غراان  ایاا   کنود   از بن ا بخوااود ک ستی   کارکن

  بی انخون   نوز  زن   نیان  توغ  بدن  شاایا را انداز  گویی کند. 

خوااند بوغ غر خ او  خطی ق    عی ق  شیا بن اا قاغر اااا  

غر نتوج  ا  توانود اقدااات  بیای ب  وغ االاه  .انیان  کنندارا ر

 ق   خوغ انجام غاود.

 

 
 

 به معنی دوست داشتن است؟ آیا استفاده از قلب 

معنی بسیار بیشتاب نیز بلی، این یکی از معانی آن استت  دوستت داشتن یب ب م م ا از ک ب به انت اه یاب ب تا است، اما استفاده از قلب  

ب در ااااد سالمت قلاستتفاده از قلب یعنی استتفاده از بیبیا بااب اازایم دانم و بیییا راتار د،د، استفاده از ابترار و اباب شی د،د بااب او ، ب،دن   دارد

 آسیب پذیا جامعهبی ار ااااد  بااب و استفاده از بط،ات و ی یوی ذاربیاست و ایجاد بیییاات مثرت در بی اران و ابضاب جامعه و در س دان،اده

 

 


