
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هقام هعظن رّبري :

 لحاظ نظاهي  كشور در حال يك تحزك جدي به سوت جلوست . هن اس لحاظ علوي ، هن اس لحاظ سياسي ، هن اس 

هن اس لحاظ استحكام بنيه هاي اقتصادي ، نظام اسالهي در عول نشاى هي دهد كه يك نظام ريشه دار ، اثز گذار  و

 و داراي اقتدار دروى ساست.

 مىذي ي مراقبت در برابر بيمبري َب سبل
ا٘ذ ٚ ػٛا٘ي ٚ ػبِٕٙذي ثٙبثش سؼشيف ػبصٔبٖ ػٟب٘ي ثٟذاؿز ػجٛس اص ٔشص ؿلز ػبٍِي اػز ٚ ثشاي سٕبْ افشادي وٝ اص حٛادص ٚ اسفبلبر ػبٖ ػبِٓ ثذس ثشدٜ   

اص سٚ٘ذ طجيؼي ا٘ؼبٖ ٔحؼٛة ٔي ؿٛد ٚ ٌزؿز صٔبٖ ، ثيٕبسي ٞب ، دس ٚالغ ػبِٕٙذي ثخـي  . ٔيب٘ؼبِي سا دـز ػش ٌزاؿشٝ ا٘ذ ايٗ دٚساٖ سحمك ديذا ٔي وٙذ

ٗ سؼذاد ػبِٕٙذاٖ ٔـىالر ػؼٕي ٚ سٚحي ٚ ؿشايط ٔحيطي ػٛأّي ٞؼشٙذ وٝ ثشايٗ سٚ٘ذ ٔٛطش اػز . أشٚصٜ افضايؾ أيذ ثٝ ص٘ذٌي ٚ وبٞؾ ٔٛاِيذ ٔٛػت ثبالسفش

سش اص ػبيش ٌشٜٚ ٞبي  ٕٙذي ثؼيبس ػشيغثٝ وُ ػٕؼيز ؿذٜ اػز . دس اوظش وـٛسٞب سٚ٘ذ سؿذ ػٕؼيز ػبِ

ػبَ ثٝ ثبال  60ػٕؼيز افشاد  2000ػٙي اػز ، آٔبسٞبي ػبصٔبٖ ػٟب٘ي ثٟذاؿز ٘ـبٖ ٔي دٞذ وٝ دس ػبَ 

 2سمشيجبً ثٝ  2050ٔيّيٖٛ ٚ دس ػبَ  200ثٝ يه ٔيّيبسد ٚ  2025ٔيّيٖٛ ٘فش ثٛدٜ ٚ سب ػبَ  600ثيؾ اص 

خٛاٞٙذ دس وـٛسٞبي وٕشش سٛػؼٝ يبفشٝ ص٘ذٌي  ػبِٕٙذاٖػٕؼيز  دسكذ 80ٔيّيبسد ٘فش خٛاٞذ سػيذ وٝ 

ثشاػبع ديؾ ثيٙي وبسؿٙبػبٖ دس آيٙذٜ اي ٘ٝ چٙذاٖ دٚس دس ػٟبٖ اص ٞش دٙغ ٘فش يه ٘فش ػبِٕٙذ  وشد.

دسكذي دس حبَ افضايؾ اػز .  2خٛاٞذ ثٛد . ايٗ سٚ٘ذ ػٟب٘ي افضايؾ ػبِٕٙذي دس ايشاٖ ٘يض ثب آًٞٙ سؿذ 

دسكذ خٛاٞذ  9/24ثٝ 1429دسكذ سػيذٜ ،سب ػبَ  3/7ثٝ حذٚد  ٔيضاٖايٗ  1385سي ػبَ ثشاػبع ػشؿٕب

سػيذ. ثب افضايؾ ػٕؼيز ػبِٕٙذي ،ٔؼئّٝ ثٟذاؿز ،ػالٔز ٚ سأٔيٗ آػبيؾ ٚ سفبٜ آ٘بٖ دس ػبٔؼٝ ٞش سٚص 

 شٛلف ثبيذ لجَٛ وشد ػبِٕٙذي ثيٕبسي ٘يؼز فشآيٙذي طجيؼي اػز وٝ ٔ. اثؼبد سبصٜ اي ثٝ خٛد ٔي ٌيشد 

 ٔي سٛاٖ ثٝ ػبِٕٙذي سٛاْ ثب ػالٔشي سػيذ. هراقبت ّاي صحيحثّىٝ ثب  ٕ٘ي ؿٛد

ػبِٕٙذي صٚدسع سا دذيذ ٔي آٚسد . افشادي ٞؼشٙذ وٝ ثٝ دِيُ ػذْ آٌبٞي اص چٍٍٛ٘ي داؿشٗ يه ص٘ذٌي ػبِٓ اص ػّٕٝ سٛػٝ ثٝ  ، وٓ سٛػٟي ثٝ ٔؼبئُ ػالٔشي 

سي اص ػبدار ٔضش اص ػّٕٝ ػيٍبس وـيذٖ ، ضشٚسر ا٘ؼبْ آصٔبيؾ ٞبي ثٝ ٔٛلغ ٚ ٔؼشٕش ، داؿشٗ خٛاة ٔٙبػت ٚ سغزيٝ كحيح ، داؿشٗ سحشن ثذ٘ي ػبِٓ ، دٚ

ثٝ ٘حٛي وٝ اوظش  وبفي ، اخشلبف صٔبٖ ثشاي اٚلبر فشاغز ٚ داؿشٗ سٚحيٝ ؿبد ٚ ديٍش ٔؼبئُ ٔٛػت ؿذٜ اػز وٝ ثيٕبسي ٞبي ٕٞشاٜ ثب ػبِٕٙذاٖ ٘يض ثيـشش ؿٛد

ذاٖ اص ثيٕبسي ٞبيي ٔب٘ٙذ دٛوي اػشخٛاٖ ، فـبسخٖٛ ثبال ٚ ثيٕبسي ٞبي لّجي ٚ ػشٚلي س٘غ ٔي ثش٘ذ  . آ٘چٝ ٔؼّٓ اػز أشٚصٜ سٛإ٘ٙذػبصي ػبِٕٙ ػبِٕٙذاٖ وـٛس اص

ٛأُ اص إٞيز ٚيظٜ اي يىي اص ثٟششيٗ سٛكيٝ ٞب ثشاي اسسمبي ػطح ػالٔشي ايٗ ٌشٜٚ ػٙي اػز ٚ سٛػٝ ثٝ اثؼبد سٚحي ٚ سٚا٘ي دس وٙبس ػبيش ػ خَد هراقبتيطشيك 

 .ثشخٛسداس اػز 

 سا سب حذ  ايٗ ثبٚس وٝ ديشي ثب ٘مبيق ػٕيك ػؼٕي ٚ سٚا٘ي ٕٞشاٜ اػز ثبٚس دسػشي ٘يؼز اغّت ػبِٕٙذاٖ ٔي سٛا٘ٙذ سٛا٘بيي ٞبي ؿٙبخشي ٚ ػؼٕب٘ي خٛد

 ٚ ٔشالجز ٞبي ػؼٕي ٚ سٚا٘ي سا داؿشٝ ثبؿذ. لبثُ سٛػٟي حفظ وٙٙذ ثٝ خلٛف اٌش فشد ٚسصؽ ٔشست ، سطيٓ ٞبي غزايي ػبِٓ ، اػششاحز وبفي

سؼبٔالر اػشٕبػي داؿشٝ ثبؿذ ، ٔطبِؼٝ وٙذ اص سّٛيضيٖٛ ٚ  ، ثٝ دشداصدػبِٕٙذي وٝ ثٝ فؼبِيز ٞبي رٞٙي فشد 

ساديٛ اػشفبدٜ وٙذ ٔي سٛا٘ذ ثٝ سمٛيز لٛاي رٞٙي خٛد وٕه وٙذ ٚ ثب ايٗ الذأبر اص ثشٚص اخشالالر حبفظٝ ٚ 

 ي وٙذ .يشٍآِضايٕش ديـ

ٔي سٛا٘ذ سب ٞش صٔبٖ وٝ فشد اسادٜ وٙذ ػٛاٖ ثٕب٘ذ دس ٚالغ ثذاٖ ٔؼٙب ٘يؼز وٝ « رٞٗ » ثب ديش ؿذٖ ػؼٓ ، 

افشاد ٔؼٗ ٞيچ ثيٕبسي يب ٔـىّي سا ٘جبيذ سؼشثٝ وٙٙذ ثّىٝ ٔٙظٛس آٖ اػز وٝ وٙششَ ٚ دسٔبٖ ثٝ ٔٛلغ 

 ٘ذٌي آٟ٘ب خٛاٞذ ؿذ .ثيٕبسي ٞب ٚ ا٘ؼبْ ٔشالجز ٞبي الصْ ٔٙؼش ثٝ افضايؾ ويفيز ص



 

 

(2) 

 

 شْرستاى زًجاى  

« ٞب  ػبِٕٙذي ٚ ٔشالجز دس ثشاثش ثيٕبسي » وٝ ثبػٙٛاٖ دس ؿـٕيٗ سٚص اص ٞفشٝ ػالٔز 

 ،ٞبي ٔخشّف  ثبص٘ـؼشٍبٖ اداسار ٚ اسٌبٖ حضٛسثب   پاًل علوي ، ٘بٍٔزاسي ؿذٜ اػز

 شوض ٕٞبيؾ ٞبي٘فش اص ػبِٕٙذاٖ دس ٔ 300 ٘ضديه ثٝ٘فش اص داٚطّجبٖ ػالٔز ٚ  250

ػشٚد ّٔي ٚ خيش ٔمذْ  ٚ دخؾثيٗ إِّّي سٚصثٝ ثشٌضاس ٌشديذ. ٔشاػٓ ثب سالٚر لشآٖ 

ػذغ  .آلبي دوشش كبئيٙي سيبػز ٔشوض ثٟذاؿز ؿٟشػشبٖ ص٘ؼبٖ ثٝ آغبص ٌشديذسٛػط 

ٔشخلليٗ ٚ اػبسيذ ػّٕي دا٘ـٍبٜ آلبيبٖ  دوشش آٍٞٙش ، دوشش لشيـي ، دوشش چيشي ٚ 

 يٕش ، اآِض، دسخلٛف ثيٕبسي ٞبي فـبسخٖٛ ثٝ سشسيت خب٘ٓ دوشش ؿشيفي 

٘فش اص ػبِٕٙذاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ثبص٘ـؼشٍبٖ  13ٔشاػٓ ثب سمذيش  ايٗ دٛوي اػشخٛاٖ ٚ ديبثز ػخٙشا٘ي ٚ دس دبيبٖ ثٝ دشػؾ ٚ دبػخ دشداخشٙذ . 

لبي دوشش ديٗ ٔحٕذي ٔؼبٖٚ ثٟذاؿشي دا٘ـٍبٜ ػّْٛ دضؿىي سٛػط آلبي دوشش ػشٚسي سيبػز دا٘ـٍبٜ ٚ لبئٓ ٔمبْ ٚصيش دس اػشبٖ ،  آ

  بٖ خبسٕٝ يبفز. ٔشوض ثٟذاؿز ؿٟشػشبٖ ص٘ؼ سئيغدا٘ـٍبٜ ٚ خب٘ٓ دوششػؼفشي ٔؼبٖٚ فٙي ٔؼبٚ٘ز ثٟذاؿشي ٚ  

 ثشٌضاسي ٕ٘بيـٍبٜ يه سٚصٜ ٞفشٝ ػالٔز يىي ديٍش اص ثش٘بٔٝ ٞبي سٚص ؿـٓ ثٛد ، دس ايٗ ٕ٘بيـٍبٜ ٔشوض ثٟذاؿز ؿٟشػشبٖ ص٘ؼبٖ ثب سؼٟيض

غشفٝ اص ٚاحذٞبي ٔخشّف وبسؿٙبػي )ثٟذاؿز ٔحيط ، أٛس داسٚيي ، ثٟذاؿز دٞبٖ ٚ  10

د٘ذاٖ ، آٔٛصؽ ػالٔز ، ثٟذاؿز خب٘ٛادٜ ، ٔجبسصٜ ثب ثيٕبسي ٞب ، ٔشوض ديبثز ، داٚطّجبٖ 

ػالٔز ، ثٟذاؿز حشفٝ اي ، ٔشوض آٔٛصؽ ثٟٛسصي ٚ ...( الذاْ ثٝ اطالع سػب٘ي ٚ اسائٝ 

ٞبي ٔخشّف ٕ٘ٛد. دسضٕٗ ٔؼبٚ٘ز ٞبي دسٔبٖ ، غزا ٚ داسٚ ، سحميمبر ٚ ٔـبٚسٜ دس صٔيٙٝ 

ٞٓ دس غشفٝ ٞبي ٚيظٜ ثٝ ٕ٘بيؾ اٞٓ  سٛصيؼي ٘يه ٟٔش ص٘ؼبٖ –فٙبٚسي ٚ ٌشٜٚ سِٛيذي 

ٕ٘بيـٍبٜ اخجبس طٙض سٛػط ٔشوض آٔٛصؽ ثٟٛسصي ػٟز ٗ ايدس .  ٙذثش٘بٔٝ ٞبي خٛد دشداخش

دا٘ـٍبٜ ٚ لبئٓ ٔمبْ ٚصيش دس  سئيغٜ سٛػط  . ايٗ ٕ٘بيـٍباسائٝ ؿذثبصديذ وٙٙذٌبٖ 

ثب ثشٌضاسي دبُ٘ ٚ ٕ٘بيـٍبٜ ٞٓ صٔبٖ ٚ  لشاس ٌشفزثبصديذ ٔٛسد اػشبٖ ٚ ٞيئز ٕٞشاٜ 

ٚاحذ آٔٛصؽ ػالٔز ٔشوض ثٟذاؿز ؿٟشػشبٖ ص٘ؼبٖ الذاْ ثٝ اسػبَ ٔطبِت ، 

. دس ضٕٗ يه اويخ ػالٔز دس طالع سػب٘ي اص طشيك ثّٛسٛص ٕ٘ٛدآٔٛصؿي ٚ ا

دضؿه ،  سٛػط ٚيضيزاص ػّٕٝ ٍبٜ ػٟز اسائٝ خذٔبر ثٟذاؿشي دسٔب٘ي سايٍبٖ ٕ٘بيـ

ثشاي ثبصديذ (   BMI) ا٘ذاصٜ ٌيشي فـبس خٖٛ ، لٙذ خٖٛ ٚ ٕ٘بيٝ سٛدٜ ثذ٘ي

 وٙٙذٌبٖ ٔؼشمش ثٛد.

ػٛٔيٗ ثش٘بٔٝ ، شٌضاسي ٔشاػٓ اخششبٔيٝ ٕ٘بيـٍبٜ ػىغ ٚ ٘مبؿي دس ػيٕٙب لذع ث 

ٔٛسد اص ٘مبؿي ٞبي ٔٙشخت دا٘ؾ آٔٛصاٖ سٛػط ٔشوض ثٟذاؿز ؿٟشػشبٖ ص٘ؼبٖ  10دس ايٗ ٔشاػٓ ثٝ سٚص ؿـٓ دس ٞفشٝ ػالٔز ثٛد  

 ػٛايضي اٞذاء ؿذ.

 ديگر برًاهِ ّاي شْرستاى :

  ٘لت  دس ٔشاوض ثٟذاؿشي  ،اػشاي ٔؼبثمٝ سٚص٘بٔٝ ديٛاسي ثيٗ داٚطّجبٖ ػالٔز

 ٘فش اص ثش٘ذٌبٖ. 10دسٔب٘ي ٚ اٞذاء ػٛايض ثٝ 

 جبٖ ػالٔز .داٚطّ سٛػطخب٘ٛاس سحز دٛؿؾ  500ػّؼٝ آٔٛصؿي ثشاي  ثشٌضاسي 

  ٌٝشدٕٞبيي خٛاٞشاٖ ثؼيؼي حٛصٜ فٟيٕٝ ػيبسي دس دبسن ثب٘ٛاٖ ثٝ ٔٙبػجز ٞفش

 «.ػبِٕٙذي ٚ ػالٔز»ػالٔز دس صٔيٙٝ ؿؼبس ػبَ 

  ٚ آٔٛصؽ دس ٔذاسع ػطح ؿٟش ٚ سٚػشب سٛػط دشػُٙ ٔشاوض ثٟذاؿشي دسٔب٘ي ؿٟشي

 ٘فش اص دا٘ؾ آٔٛصاٖ. 30سٛصيغ ٔؼٛان ٚ خٕيش د٘ذاٖ ثٝ  سٚػشبيي ٚ
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 .ٖثشٌضاسي ٔؼبثمٝ ػّٕي ٚ طٙبة وـي دس ٔذسػٝ ؿجب٘ٝ سٚصي اسٔغب٘خب٘ٝ ٚ اٞذاي ػٛايض ثٝ ثش٘ذٌب 

  ثٟذاؿشي ثب ٔٛضٛع ػبِٕٙذي ٚ ػالٔز دس أبوٗ ػطح ؿٟش دٕفّز ٞبيسٛصيغ 

 ثشاي حفظ ٚ اسسمبء ػالٔز خٛد  ػّٕٝ اص « ػبِٕٙذي ٚ ػالٔز»س ٞفشٝ ػالٔز دسع ؿؼب

 .ص٘ذٌي ػبِٓ ، طَٛ ػٕش ثيـشش  –ثش٘بٔٝ سيضي وٙيذ 

  ٞبي  دس ػشثشي فبوشٛس فشٚؽ وبالٞب دس فشٚؿٍبٜ ،سأٔيٗ ػالٔز يه ٔؼئِٛيز ٍٕٞب٘ي

 ، ٚػشثشي ٘بٔٝ ٞبي اداسار .ثضسي 

  ؿٟش.سٛصيغ ٔطبِت آٔٛصؿي دس خلٛف ػبِٕٙذي ٚ ػالٔز دس داسٚخب٘ٝ ٞبي ػطح 

  ٝآٔٛصؽ ؿيٜٛ ص٘ذٌي ػبِٓ دس ػبِٕٙذاٖ دس ٔشاوض ثٟذاؿشي دسٔب٘ي ؿٟشي ٚ سٚػشبيي ث

 ٔشاػؼيٗ ٚ ػبِٕٙذاٖ.

 

 

 

       

 أبْ كبدق ػّيٝ اِؼالْ :

 ػظٕٝ وجبسوٓ ٚ كّٛ اسحبٔىٓ

 ثضسٌؼبالٖ خٛد سا احششاْ وٙيذ ٚ كّٝ اسحبْ سا ثٝ ػبي آٚسيذ

 

 

 

 

 

د ٔؼٗ ٘ؼجز ثٝ ديٍش ٌشٜٚ ٞبي ػٙي ، ثيـشش ثٝ ثيٕبسي ٞبي ٔضٔٗ ٔجشال ؿذٜ ٚ سحز دسٔبٖ ٔطبِؼبر ٘ـبٖ دادٜ اػز وٝ افشا

 ٔي ثبؿٙذ . داسٚ دسٔب٘ي دس افشاد ٔؼٗ سايغ اػز .

ٞب ٔي ؿٛد  خبطش ٘ـبٖ وشد خٛد دسٔب٘ي يىي اص ٔٛاسد ؿبيغ دس افشاد ػبِٕٙذ اػز وٝ ثبػض ثشٚص ٔـىالر فشاٚاٖ ثشاي آٖ ثبيذ

شش آ٘بٖ ٔشاػؼٝ ثٝ دضؿه  ػخز اػز ثٙبثشايٗ ٘ؼجز ثٝ ػبيش ٌشٜٚ ٞب سٛكيٝ ٞبي اطشافيبٖ سا ػٟز دسٔبٖ ثٝ چشا وٝ ثشاي ثيـ

ساحشي ٔي دزيش٘ذ ٚ داسٚٞبي ٔخشّف سا ثذٖٚ دِيُ ٔلشف ٔي وٙٙذ ، ٕٞچٙيٗ ثشخي اص افشاد داسٚٞبي خٛد سا ثٝ الٛاْ ٚ آؿٙبيبٖ 

ٔي وٙٙذ وٝ دس ايٗ كٛسر ٕٔىٗ اػز ٔٙؼش ثٝ ثشٚص ٔـىالر صيبد ٚ حشي ثب ٕٞبٖ ٔيضاٖ وٝ ثشاي ايـبٖ سؼٛيض ؿذٜ سٛكيٝ 

 ٔشي ٔي ؿٛد.
 

 

 سالمت بيشتر در سىيه سالمىدي ، در گري سالمت در سال هاي پيشيه زودگي

 فرد است كه دامىة آن شامل ديران جىيىي ، سال هاي ابتداي زودگي ، وًجًاوي ، 

 بلًغ ي مياوسالي مي شًد .
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 رٍد شْرستاى ايج

ثٝ ٔٙبػجز ؿؼبس ٞفشٝ  « دٚٔيذا٘ي» دس ؿـٕيٗ سٚص اص ٞفشٝ ػالٔز دس ؿٟشػشبٖ ايؼشٚد ٔؼبثمٝ 

٘فش اص  60ػالٔز )ػالٔز ٚ ػبِٕٙذي( دس صٔيٗ فٛسجبَ ػذيذاالحذاص ؿٟشػشبٖ ثب ؿشوز ثيؾ اص 

دس ايٗ  ػشػز ثشٌضاس ٌشديذ . اػشمبٔز ٚ دٚ دا٘ؾ آٔٛصاٖ ايٗ ؿٟشػشبٖ دس صٔيٙٝ دشسبة ٚص٘ٝ ، دٚ

٘فش اص ٘فشار اَٚ سب ػْٛ ايٗ  9ثٝ  ٚ ٔشاػٓ ٔؼبٖٚ فشٔب٘ذاس ٚ ػبيش ٔؼئِٛيٗ ؿٟشػشبٖ حضٛس داؿشٙذ

 اٞذاء ٌشديذ. ؿٟشػشبٖسػٓ يبدثٛد سٛػط ؿجىٝ ثٟذاؿز ٚ دسٔبٖ ي ثٝ ٔؼبثمبر ػٛايض

 بالخق دس دثيشػشبٖ دؼشا٘ٝ ؿٟشيبس ثٝ دا٘ؾ آٔٛصاٖ دسخلٛف ؿيٜٛ ص٘ذٌي ػبِٓ دس دٚساٖ ص٘ذٌي ث

 چگًَِ خَد»  ايٙىٝ ثٝ دا٘ؾ آٔٛصاٖ دخششا٘ٝ ٔمطغ دثيشػشبٖ فبطٕيٝ ٘يض دسخلٛف ٚ دٚساٖ ػبِٕٙذي

 آٔٛصؽ ٞبي الصْ دادٜ ؿذ . «  را در برابر ايدز هحافظت كٌين

 ٗٚاحذ ػشٚيغ   30وًّٙ احذاص  دس ايٗ سٚص ٕٞچٙي

ثٟذاؿشي ثب حضٛس ٔؼبٖٚ فشٔب٘ذاس ٚ سئيغ وٕيشٝ أذاد 

يٙي )سٜ( ٚ سئيغ ؿجىٝ ثٟذاؿز ٚ دسٔبٖ خٕأبْ 

 ؿذ.  صدٜٔذدػٛيبٖ وٕيشٝ أذاد  اػشفبدٜ ؿٟشػشبٖ ػٟز 

  ٖدس دبيبBMI   ٖلٙذ خٖٛ وبسوٙبٖ اداسار ؿٟشػشب ٚ

 چٙيٗ فـبسخٖٛ آ٘بٖ وٙششَ ٌشديذ. ٚ ٞٓ
 

  طارمشْرستاى 

صٔبٖ ثب حضٛس ٔؼبٖٚ فشٔب٘ذاس ، ٔؼئَٛ ػب « ّوايش سالوٌداى» دس ؿٟشػشبٖ طبسْ 

 سجّيغبر اػالٔي ، سئيغ ؿجىٝ ثٟذاؿز ٚ دسٔبٖ ٚ ثب ٕٞىبسي اداسار ٔخشّف ثشٌضاس ؿذ . 

ايٗ ٔشاػٓ اثشذا ثب سالٚسي اص لشآٖ ٚ دخؾ ػشٚد ّٔي ػٕٟٛسي اػالٔي ٚ خيشٔمذْ آلبي 

دوشش ٟٔذٚي ثٝ حبضشيٗ ٚ ثيبٖ اٞذاف ٕٞبيؾ ؿشٚع ٌشديذ ٚ ػذغ دسخلٛف ٔـىالر 

ٙذاٖ ٔطبِجي سا ثيبٖ داؿشٙذ ٚ دس ادأٝ خب٘ٓ دوشش ٔشادي دضؿه سغزيٝ ٚ ٌٛاسؽ دس ػبِٕ

ٔشوض ثٟذاؿشي ٚ دسٔب٘ي ؿٟش آثجش دسخلٛف افؼشدٌي ٚ ػبيش اخشالالر سٚا٘ي ؿبيغ دس 

ػبِٕٙذاٖ ٚ ػشدشػز ػبصٔبٖ سجّيغبر 

٘مؾ » اػالٔي ؿٟشػشبٖ دس ٔٛسد 

ديٗ ٚ آٔٛصٜ ٞبي ديٙي ٚ سىشيٓ 

بس )ع( ٚ ٘مؾ ٔشدْ ٚ خب٘ٛادٜ دس احششاْ ثٝ ػبِٕٙذاٖ ٔطبِجي سا سٚايبسي اص ائٕٝ اطٟ« ػبِٕٙذاٖ 

 ػٙٛاٖ ٕ٘ٛد٘ذ.

 ساير برًاهِ ّا در ششويي رٍز از ّفتِ سالهت :

 ٚي خب٘ٛادٌي دس سٚػشبي سـٛيش ثب ٕٞىبسي دٞيبسي سٚػشب ٚ اٞذاء ػٛايض ثٝ ثشٌضاسي ديبدٜ س

 ٘فش اص ؿشوز وٙٙذٌبٖ. 6ليذ لشػٝ ثٝ 

  ٜ٘فش . 4غزاي ػبِٓ ٔحّي دس ػبِٗ ؿجىٝ ثٟذاؿز ٚ دسٔبٖ ٚ اٞذاء ػٛايض ثٝ ثشٌضاسي ػـٙٛاس 

  دس دثيشػشبٖ دؼشا٘ٝ ؿٟيذ سػبيي دساْ.«  زًدگي سالن طَل عور بيشتر» ثشٌضاسي والع آٔٛصؿي ثب ٔحٛسيز 

 ٖٞبي ٔخشّف. ٔشاػٓ اوشاْ ػبِٕٙذاٖ ثبص٘ـؼشٝ اداسار ٚ اسٌب 

 ثيٕبسي ٞبي دٚسٜ ػبِٕٙذي دس خٛاثٍبٜ ٞبي ؿجب٘ٝ سٚصي  ثشٌضاسي والع آٔٛصؿي ديـٍيشي اص

 دخششا٘ٝ فضيّز دساْ. دثيشػشبٖدؼشا٘ٝ ٚ 

  ثشٌضاسي والع آٔٛصؿي دس وٕيشٝ أذاد أبْ خٕيٙي )سٜ( ؿٟشػشبٖ سٛػط وبسؿٙبع ٚاحذ

 ثٟذاؿز ٔحيط.

 ٛػذبٜ ؿٟشػشبٖ . ػطسمذيش اص اػضبي اويخ دضؿىي اػضأي ثٝ ٔٙبطك ٔحشْٚ ؿٟشػشبٖ س 
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   خدابٌدُشْرستاى 
سٛػط ثبصسػبٖ ثٟذاؿز ٔحيط دس اػشاي طشح  ، سٗ ٔٛاد غزايي سبسيخ ٌزؿشٝ ٚ فبػذ  اص ٔشاوض سٟيٝ ٚ سٛصيغ ٔٛاد غزايي 5/1 ، دس ؿٟشػشبٖ خذاثٙذٜ 

ثب حضٛس سيبػز ؿجىٝ ثٟذاؿز ٚ   ، ديذٜ ثٛدضجط  ٌش 1390لبٖ٘ٛ ٔٛاد خٛسد٘ي ، آؿبٔيذ٘ي ٚ آسايـي دس ػٝ ٔبٞٝ چٟبسْ ػبَ  13سـذيذ ٔبدٜ 

ٖ دسٔبٖ ؿٟشػشبٖ ٚ ٕ٘بيٙذٌبٖ دادػشب٘ي ، ٔؼٕغ أٛس كٙفي ، اداسٜ كٙؼز ، ٔؼذٖ ٚسؼبسر ٔؼذْٚ ؿذ . دسايٗ ٔشاػٓ سيبػز ؿجىٝ ثٟذاؿز ٚدسٔب

 ضٕٗ سمذيش اص صحٕبر ثبصسػبٖ ثٟذاؿز ٔحيط ثش ٕٞىبسي ثيٗ ثخـي ؿجىٝ ثٟذاؿز ٚ دسٔبٖ ، ٔؼٕغ أٛس

ٚ ٕٞچٙيٗ آٔٛصؽ ثٟذاؿز سا اص ػٛأُ ٔٛطش دس  وشد٘ذسأويذ  كٙفي ٚ اداسٜ كٙؼز ٚ ٔؼذٖ ٚ سؼبسر

 ديـٍيشي اص ػشضٝ ٔٛاد غزايي سبسيخ ٌزؿشٝ دس ٔشاوض سٟيٝ ٚ سٛصيغ ٔٛاد غزايي دا٘ؼشٙذ.

 برگسار شد :در ايي شْرستاى  از ّفتِ سالهت برًاهِ ّاي هتٌَع ديگري كِ در رٍز ششن

  ثؼشٝ ٔٛاد غزايي ) سخٓ ٔشؽ ٚ ٘بٖ ثبوز( دس ثيٗ ػبِٕٙذاٖ ؿٟشػشبٖ دس ػشاي ػبِٕٙذاٖ  1200سٛصيغ

 ثٟذاؿز ؿٟشػشبٖ. ثب حضٛس وبسؿٙبػبٖ ٔشوض  ا٘ذيـٝ ؿٟش ليذاس

  ثب  ٍرزش ٍ سالهتيثشٌضاسي ٕٞبيؾ ديبدٜ سٚي خب٘ٛادٌي دس سٚػشبي ٌُ سذٝ ، حؼبْ آثبد ثب ؿؼبس

 ٘فش اص ؿشوز وٙٙذٌبٖ. 5ُ ٔشوض ثٟذاؿشي دسٔب٘ي ٚ خب٘ٝ ثٟذاؿز ٚ ثب اٞذاء ػٛائض ثٝ ٕٞىبسي آٔٛصؽ ٚ دشٚسؽ ، دشػٙ

 ٘فش  185حضٛس  ثشٌضاسي والع آٔٛصؿي دس سٚػشبٞبي ٌُ سذٝ ، آغٛصِٛ ، حؼبْ آثبد ، ديشٔشصثبٖ ، ثشٖٚ ٚ ثيٍٓ آغب دسخلٛف ػالٔز ٚ ػبِٕٙذي ثب

 اص ػبِٕٙذاٖ.

 ِ٘فش (. 22 ) ؿٟشي  دٕٚٙذاٖ دس ٔشوض ثٟذاؿشي دسٔب٘ي ؿٕبسٜ ا٘ؼبْ اديٛٔششي ٚ اػذيشٚٔششي ػب 

 ٘فش (. 125)  ي دسٔب٘ي ؿٟشي ٚ سٚػشبييٚيضيز سايٍبٖ ػبِٕٙذاٖ دس ٔشاوض ثٟذاؿش 

  ٗآٔٛصؽ سغزيٝ كحيح. ٓ ٚدس ٔشاػ حبضشيٗآٔٛصؽ ػّٕي سٟيٝ ػٛح ثبحضٛس ػبِٕٙذاٖ خب٘ٓ دس خب٘ٝ ثٟذاؿز ؿؼجبٖ ٚ سٛصيغ ػٛح ثي 

 ثشٌضاسي والع آٔٛصؿي سٛػط  آٖ ؿٟشذ دا٘ؾ آٔٛصاٖ ؿٟش صسيٗ سٚد اص ٔشوض ثٟذاؿشي دسٔب٘ي ثبصدي ٚ

 وبسؿٙبػبٖ ٔشوض دسخلٛف ػبِٕٙذي ٚ ػالٔز ثٝ دا٘ؾ آٔٛصاٖ .

  ثشٌضاسي ػّؼٝ ٞيئز أٙبء ٔؼبػذ دس ٔشوض ثٟذاؿشي دسٔب٘ي صسيٗ سٚد ٚ سبويذ ثش سػبيز ثٟذاؿز دس

 ٔؼبػذ ٚ ػالٔز ػبِٕٙذاٖ.

  سٟيٝ كجحب٘ٝ ػبِٓ دس خب٘ٝ ثٟذاؿز ٞيشآثبد ثب حضٛس

ػبِٕٙذاٖ سٚػشب ٚ اسائٝ آٔٛصؽ سغزيٝ ػبِٓ دٚساٖ 

 ػبِٕٙذي.

 ( ٖثيٗ ػبِٕٙذاٖ ؿٟشػشب ) ثشي(. 2600سٛصيغ دٕفّز ثب ٔضبٔيٗ ؿؼبس ػبَ ) ٞفشٝ ػالٔز 

 

   هاٌّشاى شْرستاى 
ػبِٕٙذي ٚ ٔشالجز دس » ثب ػٙٛاٖ  وٝ دس ؿـٕيٗ سٚص اص ٞفشٝ ػالٔز ي ايٗ ؿٟشػشبٖثش٘بٔٝ ٞب

 :٘بٍٔزاسي ؿذٜ اػز ػجبسسٙذ اص « ثشاثش ثيٕبسي ٞب 

 ٘فش اص  30 ، ي دس ٔذسػٝ اثشذائي ؿٟيذ وبوبئي ؿٟش ٔبٞٙـبٖثشٌضاسي ايؼشٍبٜ ٘مبؿ 

 ٔششي ثب ٔٛضٛع  15دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٔذسػٝ ثب ؿشوز دس ايٗ ثش٘بٔٝ ٚ اسائٝ ٘مبؿي ثش سٚي دبسچٝ 

ٞفشٝ ػالٔز سا ٌشأي داؿشٙذ ٚ دس دبيبٖ ثٝ ثٟششيٗ ٞب ػٛائضي اٞذاء « بِٕٙذي ػالٔز ٚ ػ» 

 ٌشديذ.

  ثشٌضاسي ٕٞبيؾ ػبِٕٙذاٖ  ثب ػٙٛاٖ ثيٕبسي ٞبي دٚساٖ ػبِٕٙذي ٚ سغزيٝ ػبِٕٙذاٖ ثشٌضاس

 دس دبيبٖ ٕ٘بيٝ سٛدٜ ثذ٘يٚ دٕفّز دس ثيٗ آ٘بٖ ٘يض سٛصيغ ٌشديذ  ثٝ ٔٙظٛس اطالع سػب٘يؿذ 

 (BMI  ) ٚ ٌٖشديذ. سؼييٗفـبسخٖٛ ػبِٕٙذا 

ثشٌضاسي والع آٔٛصؿي ػٟز وٛدوبٖ ٟٔذ وٛدن ٞؼشي دس صٔيٙٝ ٘حٜٛ ٔؼٛان صدٖ ٚ سٛصيغ  -

 ٔؼٛان ٚ خٕيشد٘ذاٖ ثيٗ آ٘بٖ .
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   ابْر شْرستاى 

ّوايش سالهت هعٌَي در دٍراى » ٟشػشبٖ سٚص اص ٞفشٝ ػالٔز دس ايٗ ؿ دس ؿـٕيٗ

ثب حضٛس ٚ ػخٙشا٘ي ػٙبة حؼز االػالْ  « هَثر بر آى سالوٌدي ٍ عَاهل اجتواعي

ٚ إِؼّٕيٗ حبع آلب سحيٕي أبْ ػٕؼٝ ٔحششْ اثٟش ٚ آلبي دوشش ٔٛػٛي سيبػز ؿجىٝ 

ثٟذاؿز ٚ دسٔبٖ دس ػبِٗ ٕٞبيؾ ٞبي اداسٜ اسؿبد اػالٔي ػٟز ػْٕٛ ٔشدْ ٚ ٔؼّٕبٖ 

ايٗ ػّؼٝ دس خلٛف ٚ ػبيش ثبصديذوٙٙذٌبٖ ٕ٘بيـٍبٜ ثشٌضاس ٌشديذ . دس دبُ٘ ٞبي 

اص ٔٙظش آٔٛصٜ ٞبي ديٙي ثحض ؿذ ٚ ثٝ ػئٛاالر ٔذػٛيٗ  كراهت اجتواعي سالوٌداى

دبػخ دادٜ ؿذ . ايٗ ٔشاػٓ ثب ثبصديذ أبْ ػٕؼٝ اص ٕ٘بيـٍبٜ ٚ ٕٞچٙيٗ اػشاي ٔٛػيمي 

 ػٙشي ، سٛاؿيح ، ؿؼش ػبِٕٙذاٖ ٚ وّيخ ثٝ دبيبٖ سػيذ .

 در رٍز ششن :ًوايشگاُ  برًاهِ ّاي  

ثشٌضاسي ػّؼٝ آٔٛصؿي دس صٔيٙٝ ثٟذاؿز ٔحيط ، ثٟذاؿز فشدي ٚ ثٟذاؿز ٔٛاد غزايي  

سٛػط وبسؿٙبػبٖ ٔشوض ثٟذاؿز ثشاي دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٔمطغ اثشذائي ٔذاسع ؿٟيذ ٔطٟشي 

 اثٟش. ؿٟش ؿٟشيٛس 17ٚ 

  ، سٛصيغ دٛدس دشوّشيٗ ، دىيغ ٚ دٕفّز ٞبي آٔٛصؿيCD   ٚ خٛدوبس ، ٔؼٛان ٚ

 س ثيٗ دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٚ ٔؼّٕيٗ ٚ ثبصديذ وٙٙذٌبٖ اص ٕ٘بيـٍبٜ خٕيشد٘ذاٖ د

  ( ٜ4500سٛصيغ دٕفّز ٞبي آٔٛصؿي دس ػطح ٕ٘بيـٍب .) ثشي 

 ا٘ذاصٜ ٌيشيBMI   ( ٖٛ350فـبسخٖٛ ٚ لٙذ خ .) ٘فش 

 ٔشوض ثٟذاؿز دس ثشٌضاسي ػّؼبر آٔٛصؿي ٌشٚٞي ثشاي دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٚ ػبِٕٙذاٖ دس صٔيٙٝ ػالٔز ٚ ػبِٕٙذي سٛػط وبسؿٙبػب ٖ

 ػبِٗ اػشٕبػبر ٕ٘بيـٍبٜ .

 حضٛس ٚ ثبصديذ اكٙبف ٚ سئيغ اسحبديٝ آسايـٍشاٖ ؿٟشػشبٖ اثٟش اص ٕ٘بيـٍبٜ ٞفشٝ ػالٔز ٚ ؿشوز دس والع آٔٛصؿي ثٝ ٔٙظٛس اسسمبء

 ػطح ثٟذاؿز آ٘بٖ .

 دسٔب٘ي ٚ سٚػشبٞبي سحز دٛؿؾ ٚ ٔٙبطك ػٟز ٚيضيز سايٍبٖ ٔشاػؼيٗ ػبِٕٙذ دس ٔشاوض ثٟذاؿشي  يٕٞبٍٞٙي ثؼيغ ػبٔؼٝ دضؿى ٚ

 ٔحشْٚ .

 ديگر برًاهِ ّاي ايي شْرستاى :

  دا٘ؾ آٔٛصاٖ دثيشػشبٖ دخششا٘ٝ اِضٞشا دس صٔيٙٝ ػالٔز ٚ ػبِٕٙذي ثب سأويذ ثش  ثشايثشٌضاسي ػّؼٝ آٔٛصؿي سٛػط خب٘ٓ دوشش احٕذي

 سغييش ػجه ص٘ذٌي ، ص٘ذٌي ػبِٓ ٚ ديـٍيشي اص دٛوي اػشخٛاٖ .

 شدبيي ٔيض اطالع سػب٘ي ثٝ ٔٙبػجز ٞفشٝ ػالٔز دس ٔشاوض ثٟذاؿشي ٚ دسٔب٘ي سبثؼٝ ٚ اػشاي ثش٘بٔٝ ٞبي آٔٛصؿي سٛػط دضؿىبٖ ث

 .ٚ وبسؿٙبػبٖ  ثٟذاؿشي ٚ دسٔب٘ي  وضأؼئَٛ ٔش
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   خرهدرُ  شْرستاى 

ٔٙبػجز  ٝث«  ّوايش كارگر ٍ سالهت شغلي» دس ؿـٕيٗ سٚص اص ٞفشٝ ػالٔز 

يبدٌبس أبْ خٕيٙي )سٜ( ؿٟشػشبٖ  ػشا ٌشأيذاؿز ٞفشٝ ػالٔز دس ػبِٗ فشًٞٙ

٘فش اص ٔذيشاٖ ٚ وبسٌشاٖ كٙبيغ حضٛس  300خشٔذسٜ ثشٌضاس ٌشديذ. دس ايٗ ٔشاػٓ 

 داؿشٙذ . دغ اص سالٚر آيبسي اص والْ اِٝ ٔؼيذ ٚ ػشم خيشٔمذْ ٚ ػخٙشا٘ي

 ٞب ٟٔٙذع حؼٙي  ،   ، خب٘ٓ سٔبٖٚ د آلبي دوشش سػِٛي سئيغ ؿجىٝ ثٟذاؿز 

دوشش ػّطب٘ي ٔشخلق طت وبس ٚ دوشش اسلبٔي ػضٛ ٞيئز ػّٕي دا٘ـىذٜ ثٟذاؿز 

دا٘ـٍبٜ ػّْٛ دضؿىي ص٘ؼبٖ دس ساثطٝ ثب ثيٕبسي ٞبي سٟذيذ وٙٙذٜ ػالٔز 

وبسٌشاٖ ٚ ٘حٜٛ كحيح ا٘ؼبْ وبس ػٟز سضٕيٗ ػالٔز افشاد دس دٚسٜ 

دس دبيبٖ اص ٔذيشاٖ ، وبسؿٙبػبٖ .   ٕ٘ٛد٘ذػبِٕٙذي ثيب٘بر ٔجؼٛطي سا اسائٝ 

 ثٟذاؿز حشفٝ اي ٚ ػٕؼي اص وبسٌشاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ كٙبيغ سؼّيُ ثؼُٕ آٔذ . 

ٕشاٜ ٞ دس ادأٝ ايٗ سٚص دوشش ػؼٍشي سئيغ ٔشوض ثٟذاؿز ؿٟشػشبٖ ثٝ 

ػٕؼي اص دشػُٙ ؿجىٝ ثٟذاؿز ٚ دسٔبٖ ، ٕ٘بيٙذٜ وٕيشٝ أذاد أبْ )سٜ( ثب 

اص ػبِٕٙذاٖ ثي ثضبػز ضٕٗ ديذاس كٕيٕي ،  حضٛس دس ٔٙضَ سٙي چٙذ

ٔٛاد غزايي ثؼشٝ ثٙذي ؿذٜ دس ساػشبي سشٚيغ فشًٞٙ اػشفبدٜ اص ي ٔمذاس

 ٞب لشاس داد٘ذ.  ٔٛاد غزايي ػبِٓ ٚ ثٟذاؿشي دس اخشيبس آٖ

دس ٕٞيٗ سٚص وبسؿٙبع ثٟذاؿز ثب حضٛس دس ٔذسػٝ اثشذايي دخششا٘ٝ آصادي ٚ 

ٔذيشاٖ ٚ ٔؼّٕيٗ ٔذسػٝ دسخلٛف  ،ٞب  ٗ آٖدس حضٛس دا٘ؾ آٔٛصاٖ ، ٚاِذي

چٙيٗ  سغزيٝ ٔٙبػت ػبِٕٙذاٖ ٚ احششاْ ثٝ ثضسٌششٞب ػخٙشا٘ي ٕ٘ٛد٘ذ ، ٞٓ

ػٕؼي اص دشػُٙ ؿجىٝ ثب حضٛس دس ٔؼؼذ كبحت اِضٔبٖ )ػغ( ٚ ؿشوز دس 

ٕ٘بص ػٕبػز اص خبدٔيٗ صحٕشىؾ ٔؼبػذ ؿٟشػشبٖ ثب ٕٞبٍٞٙي اداسٜ 

صحٕبر اسص٘ذٜ دس أش خذٔز دس خب٘ٝ خذا  سجّيغبر اػالٔي ؿٟشػشبٖ ثٝ دبع

 ثب اٞذاء ِٛح ٚ ٞذيٝ سؼّيُ ثؼُٕ آٚسد٘ذ.

 

 

 

 سبلمىذي يمراقبت ازبيمبري َب                   

 

 زوذگي سبلم ي يريد بٍ ديرة سبلمىذي در عيه تىذرستي

 آرزيي َر اوسبوي است . امب ايه آرزي براي اوسبن َب 

 راٌ َبي پيشگيري از برآيردٌ وخًاَذ شذ مگر آوكٍ 

 بيمبري َب را بيببيم ي طًري زوذگي كىيم تب سبلم ي  

 تىذرست بٍ ديرٌ سبلمىذي برسيم .              
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 تَصيِ ّاي بْداشتي جْت جلَگيري از بيواري ّاي قلبي عرٍقي در سالوٌداى

 ٚاحذ ٔيٜٛ ٚ ػجضي ٔيُ وٙيذ. 5* ٔيٜٛ ٚ ػجضي ثيـشش ٔلشف وٙيذ ، سٚصا٘ٝ حذالُ 

دليمٝ فؼبِيز ثذ٘ي سٙذ دس سٚص ٔي سٛا٘ذ  30 حشي،  داؿشٝ ثبؿيذ* سحشن ثذ٘ي ثيـشش 

 ـبسخٖٛ سا وبٞؾ دٞذ.ف

 غزاٞبي فشآٚسي ؿذٜ خٛدداسي وٙيذ .ٚ اص خٛسدٖ  ٔحذٚدٜ ٕ٘ٛدٜ* ٔلشف ٕ٘ه سا 

 .ٕ٘بييذٌشْ ) حذاوظش يه لبؿك ٔشثبخٛسي ( ٕ٘ه ٔلشف  5ػؼي وٙيذ سٚصا٘ٝ وٕشش اص 

* اص اػشؼٕبَ دخب٘يبر ثذشٞيضيذ . سشن دخب٘يبر خطش ثيٕبسي ٞبي لّجي ػشٚلي سا دس 

 ػبَ ثٝ ٚضؼيز ػبدي ثش ٔي ٌشدا٘ذ. 15ٚ دس ػشم  ػشم يه ػبَ ٘لف

وبٞؾ ٔلشف ٕ٘ه ثبؿذ ثب . وبٞؾ ٚصٖ ثٝ ٚيظٜ اٌش ٕٞشاٜ  دٞيذ* ٚصٖ خٛد سا وبٞؾ 

 .ؿٛدوبٞؾ فـبسخٖٛ ٔي  ٔٛػت

 

 دكتر رحيم سريري زوجاوي زير وظر :

 دكتر حسيه ديه محمدي           

 محمًد حريريدكتر            

 واهيد جعفري  تردك           

 اسماعيل رحماوي ريابط عمًمي :

 جليل عابديىي ريابط عمًمي الكتريويك :

 س فروغ السادات حسينيمهىد كبرشىبس رايبوٍ :

 پرييه سلفي ، مهىدس جليل وصيري  مسئًليه اجرايي :

 رابطان خبري شهرستاوها : َمكبران 

 محمًد فهرستي : تذاركبت

 يه واصحيپري : حريف چيىي يصفحٍ آرايي 

 

 

 

 مركس تحقيقبت سبلمىذان گسارش براسبس  يضعيت سالمت ي بيمبري سبلمىذان

الصْ ثٝ يبدآٚسي ي ٞبي چـٕي ٔي ثبؿذ ،سٚػشب ثيٕبس داليُ ػٕذٜ ثؼششي ؿذٖ ص٘بٖ دس ؿٟش ثيٕبسي لّت ٚ ػشٚق ٚ دس

اص ٔشداٖ  ٘يض ثبالسشسٚػشب ٚ دس ص٘بٖ ثٝ طٛس لبثُ ٔالحظٝ اي ثبالسش اص اػز وٝ دسكذ اثشال ثٝ ثيٕبسي لّت ٚ ػشٚق دس ؿٟش 

 ٔي ثبؿذ.

ػبَ  66سب  63ػبَ ٚ دس ص٘بٖ ثيٗ  62سب  60ٔيبٍ٘يٗ ػٗ دس ٍٞٙبْ سـخيق ثيٕبسي دس ٔشداٖ ؿٟشي ٚ سٚػشبيي ثيٗ 

ػبِٕٙذاٖ ٔشد ٚ صٖ ؿٟشي ٚ سٚػشبيي دخب٘يبر  ( دسكذ 85سب  65 ) ٔي ثبؿذ. اص ٘ظش اػشيبد ثٝ دخب٘يبر ، اوظشيز

  اػشؼٕبَ ٕ٘ي وٙٙذ.

ػٕؼه ٚ د٘ذاٖ ٔلٙٛػي ، ٔشداٖ ثٝ طٛس ، اػشفبدٜ اص ٚػبيُ وٕىي ٘ظيش ػيٙه ، ػلب ، چٛة صيشثغُ ، ٚاوش يب ٚيّچيش 

 يبٖ سا دس اخشيبس داس٘ذ.ئثيؾ اص سٚػشب يؿٟش ػٕؼيزٚ  لبثُ ٔالحظٝ اي ثيؾ اص ص٘بٖ

افضايؾ فـبسخٖٛ دس ص٘بٖ ػبِٕٙذ اػٓ اص ؿٟشي ٚ سٚػشبيي ، ثطٛسوّي دٚثشاثش ٔشداٖ ٔي ثبؿذ ٚ ٔيبٍ٘يٗ ػٗ 

دس  63ٚ 61ػبٍِي دس ص٘بٖ ؿٟشي ٚ سٚػشبيي ٚ  67ٚ  62دس ٍٞٙبْ سـخيق دس ص٘بٖ ثبالسش اص ٔشداٖ ثٛدٜ اػز )

ص ٘ظش سيٛي ، ٚضؼيز ص٘بٖ ٚ ٔشداٖ ػبِٕٙذ ؿٟشي ٚ سٚػشبيي سمشيجبً ٔـبثٝ ِٚي ا،  ي ٚ سٚػشبيي (ٔشداٖ ؿٟش

 .ايٗ ثيٕبسي دس سٚػشب ثيـشش اػز  ٔيضاٖ ؿيٛع

  دس صٔيٙٝ اخشالالر ثيٙبيي ، ص٘بٖ ػبِٕٙذ ثٝ ٔشاست ثيؾ اص ٔشداٖ سبسي ديذ دس ٞش دٚ چـٓ داس٘ذ ٚ ثطٛس

ؾ اص ؿٟش ٔي ديذ دس سٚػشب ثيوّي ، سبسي 

اص ٘ظش ٚضؼيز ٌٛؽ ٚ ؿٙٛايي ، سمشيجبً سٕبٔي ػبِٕٙذاٖ ثٝ ٘ٛػي اص ػٍٙيٙي  ،ثبؿذ 

ٚ  وٙٙذٞب اص ػٕؼه اػشفبدٜ ٔي  دسكذ آٖ 2-5ِٚي فمط حذٚد  داس٘ذٌٛؽ ؿىبيز 

ٔيضاٖ اػشفبدٜ اص ػٕؼه دس ثيٗ ػبِٕٙذاٖ ؿٟشي ثيؾ اص ػبِٕٙذاٖ سٚػشبيي ٔي 

 ثبؿذ.

دسكذ ثٝ ايٗ  30ٚ ٘ضديه ثٝ  ثٛدٜذاٖ سىشس ادساس ٔحؼٛع سشيٗ ٔـىُ ػبِٕٙ

دسكذ ػبِٕٙذاٖ داساي  50اص ٘ظش ٚضؼيز حشوشي ، ثيؾ اص  ، ٞؼشٙذٔـىُ ٔجشال 

 .ٔي ثبؿٙذحشوشي  راخشالال

دسكذ ػبِٕٙذاٖ  8/13دسكذ ص٘بٖ ٚ ٔشداٖ ػبِٕٙذ ؿٟشي ٚ  18٘ضديه ثٝ  

دسكذ ٔشداٖ  6ٖ ٚ دسكذ ص٘ب 2/5سٚػشبيي داساي د٘ذاٖ ٔلٙٛػي ثٛدٜ ٚ سٟٙب 

 دسكذ ػبِٕٙذاٖ ثذٖٚ د٘ذاٖ ٔي ثبؿٙذ. 10-7ػبِٕٙذ داساي د٘ذاٖ طجيؼي ٔي ثبؿٙذ ٚ ثٝ طٛس وّي ثيٗ 
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