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 ٍ کبٍ سٍاى ،سیبستوذاس ،دٍست، پضضک ثب است ثْتش کتبة ایي خَاًذى اص قجل

 ضوبست اص تش تیضَّش کٌیذ هی فکش کِ کسی ّش یب خَد سٍحبًی پیطَای

 ثبیذ ّستیذ؟ گَینهی هي آًچِ خَاًذى ثِ هجبص آیب کِ کٌیذ ثشسسی ٍ هطبٍسُ

 صیبدی افشاد ٍ است هي ضخػی ػقیذُ کبهالً گَین هی کتبة ایي دس آًچِ ثذاًیذ

 پضضک یک ًظبست ثذٍى اگش .هخبلفٌذ ّبینگیشیًتیجِ ثب کبهالً کِ داسًذ ٍجَد

 ًبضش .اًذاصیذ هی خطش ثِ سا خَد دّیذ اًجبم امکشدُ تَغیِ سا چِ آى هجبص

 اّذاف ثشای فقط سا اطالػبت ایي ّبفشٍضیکتبة ٍ کٌٌذگبىتَصیغ ًَیسٌذُ

 تجَیض سا ای پضضکی دسهبى گًَِ ّیچ ًذاسم قػذ هي .دٌّذ هی اسائِ آهَصضی

 اًجبم سا کبس ایي تَاًذهی پضضک یک فقط هتحذُ ایبالت قَاًیي تحت چَى کٌن،

 !است کٌٌذُ ًبساحت چقذس .دّذ

 ثشای فقط کِ است هي ّبی گیشی ًتیجِ ٍ افکبس ػقبیذ فقط کتبة ایي پس

 اًتخبة سا سٍضی خَاًذیذ آًچِ ثب هطبثق اگش ٍ است ضذُ تذٍیي آهَصضی اّذاف

 .ّستیذ هسئَل خَدتبى فقط ٍ فقط دادیذ اًجبم ٍ کشدیذ

 

 مقدمه

 کٌذ؟ هی هسوَم سا ضوب ثذى هیخَسیذ سٍصاًِ کِ هَادی ثیطتش هیذاًیذ آیب

 جبی ثِ داسًذ توبیل داسٍسبصی غٌؼت ثب ّوشاُ پضضکی حشفِ داًیذهی آیب

 داسًذ؟ ًگِ ثیوبس ّویطِ سا ضوب دسهبى
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 ًگِ هخفی سا ساص ایي کٌذ هی تالش قذست توبم ثب فذسال دٍلت هیذاًیذ آیب

 داسد؟

 ٍ فشدی سالهت ثب ساثطِ دس ثشاًگیضش جٌجبل ٍ جذیذ کتت دس تشادیَ کَیي

 تب اًذاخت خطش ثِ سا خَد اٍ .داسد ثشهی پشدُ ّب کبسی فشیت ایي اص ػوَهی

 .دّذ اسائِ ضوب ثِ سا پیچیذُ تَطئِ یک اص کبهل گضاسضی

 فشآٍسدُ تجبسی ثضسگ ّبی ضشکت فشٍضی خشدُ ّبی فشٍضگبُ ّبیخشٍجی اص

 ّبی ضشکت ّوبى ػَاهل دیگش کِ ضَدهی ػشضِ ضذُ دستکبسی غزایی ّبی

 کویسیَى حوبیت ثب هػٌَػی ٍ سوی کبالّبی ایي سپس .کٌٌذ هی تَلیذ

 حبفظ دٍلتی سبصهبًْبی .هیطَد فشٍختِ داسٍ ٍ غزا سبصهبى ٍ فذسال تجبسی

هػشف هضهي ّبیثیوبسی ٍ آیٌذُ ّبیثیوبسی ثشای کبالّب ایي سًٍذ اسبس

 تضویي پضضکی ٍ داسٍیی ّبی ثخص ثشای سا دسآهذ هٌجغ ایي ٍ است کٌٌذگبى

 چطَس کِ کٌذهی هطخع سا دٌّذُ تکبى ٍاقؼیت ایي کَیي ّوچٌیي .کٌذ هی

 کٌذهی ٍاداس سا اٍ ضًَذ،هی تجلیغ کٌٌذُ هػشف ثشای هستقین کِ داسٍّبیی

 حذ تب ّب ثیوبسی گستشدگی دلیل ّویي ثِ ٍ کٌذ استفبدُ آًْب اص ّویطِ ثشای

 .هیشٍد ثبال اپیذهی

 سا خَاًٌذُ ٍ تَاًذ هی تبسیکی دس سا ًَسی کَیي اهب آیذهی کٌٌذًُگشاى ًظش ثِ

 هْن کٌذ حزف سا پضضکی ّبیسٍش ٍ هختلف ّبی دسهبى تب کٌذ هی ساٌّوبیی

 ٍضؼیت ثذًتبى ٍ کٌذهی کوک ضوب ثِ ثبلقَُ ّبی دسهبى کِ است ایي تش

 .آٍسد دست ثِ هجذد سا خَد ضبداثی ٍ سالهت طجیؼی
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 تضویي سا خَد سالهت ٍ تغزیِ ٍ ّوشاّی سا کَیي اسشاسآهیض سفش ایي دس پس

 ثِ تؼْذ اٍ .است کٌٌذگبىهػشف طشفذاس تشیي سشضٌبس تشادیَ کَیي .کٌیذ

 ٍ فشدی سسبلت ٍ هبهَسیت ػٌَاى ثِ سا «کبهل ضخع هثجت تبثیش» ػجبست

 فشٍش ثشای ثضسگی تجبسی ّبیضشکت دس اٍ .است کشدُ اتخبر خَد ضغلی

 ثب اٍ .است ثَدُ جْبًی سشهبیِ دالس ثیلیَى دٍ هسئَل ٍ هیکشد ثبصاسیبثی کبالّب

 افطبگشی دس ثضسگ ّبیدٍلت چگًَِ کِ ضذ هتَجِ خَد تجبسة اص استفبدُ

 ّبی ضشکت هٌبفغ ثِ هیتَاًذ کِ دٌّذهی استقب سا کبالّبیی کِ داسًذ افشادی

 دادى قشاس قبًًَی تؼقیت تحت دًجبل ثِ اٍ .ثشسبًذ آسیت هلیتی چٌذ ػظین

 کست هتَسط کٌٌذگبىهػشف اص کِ است دٍلتی هَسسبت ٍ ّب ضشکت افشاد

 دًجبل پی دس هختلف اسبسی تطکیالت ثشای کَیي ّوچٌیي .کٌٌذ هی هٌبفغ

 دادُ اختػبظ هَضَع ایي ثِ سا خَد ثشٍت ثیطتش ٍ است هػون ٍ اّذاف کشدى

 .است


