شعرها از :حبیب اهلل ماندگار
مدیر مرکز آموزش بهورزی رامهرمز
دانشگاه علوم پزشکی خوزستان

سالمت
مطلبی را من بگویم تا به کــار آیــد تو را

بـه زگـنـج عـالـم و مشک تتار آیــد تو را

زیستن در ایــن دیــار وکــارانــدر روزگــار

وز سـالمت یک حیات بختیار آیــد تو را

دائم ًا درجنگت ازهــر سو هــزار آید تو را

میکرب و ویروس وانگل بهرجان داردخطر
دست خودبا آب وصابونشوی قبل ازهرغذا

گرنشویی میکرب ازبهرشکار آیــد تو را

انگل و ویروس و میکرب عامل بیماریاند

همـره سبزی و بــا گــردوغــبــار آیــد تــو را

گرسیگاری هستی وباشی بـه دام آن اسیر

زخــم معده یا نفستنگی دچــارآیــد تو را

همت َارداری ،عنان و اختیار آید تو را

ترک سیگارت نما وسهلگیر وسختکوش
گربخواهی توسالمت را و یابی این نشاط

دانــش بهداشت ره گیرتابه کــار آیـد تو را

بهترازبهداشت نیست اندرگلستان جهان

کن رعایت تاکه بهروزی به بارآید تو را

ماندگارا لحظهای بهداشت را غافل مشو

با سالمت یک حیات مانـدگارآید تو را

به
ورز یابی
ما همه در شهر خود بهورز یابی میکنیم

پستهای خالی خود بازیابی میکنیم

بازنشسته گر شــود بهورز دو ســال دگر

ما به جایش روستا را ارزیابی میکنیم

چونکمیته میشود تشکیل ماصاحبنظر

نــظــرات جــمــع را ارزشــیــابــی میکنیم

بعدازآنهمکارشناسانه به روستا میرویم

دائماخود رابهپیشمردمانشآفتابیمیکنیم

تا بیابیم آنکه میخواهیم و باشد در نظر

زین سبب اقــدامهــای انقالبی میکنیم

بازنشستهگرشوندبهورزمردوزن بطورهمزمان

درهمان روستای آن هاجفت یابیمیکنیم

نیست پارتیبازی و فامیل بــازی کار ما

آنچنان با اقتدارهم دستیابی میکنیم

سن او را طبق آییننامه داریــم در نظر

باصالبت  26و  28را ارزیابی میکنیم

چونکه آییننامه دارد بر حجاب تأکید ،ما

ثبتنام را لغو از هر بدحجابی میکنیم

چــونــکــه در روســتــا بــوم ـی ب ــود در نظر

درده اصلی و یا اندرقمر بهورزیابیمیکنیم
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