
آغـاز سـال نـو فرصتـی اسـت بـرای برقـراری ارتبـاط مؤثـر در زمینه 
تبـادل اطالعـات و احساسـات، همدلـی و آشـنایی مـردم ایـران 
بـا شـادی ها، غم هـا، اندیشـه و نوآوری هـا درکشـور، لـذا فرصـت 
را مغتنـم شـمرده ضمـن تبریـک سـال نـو و آرزوی سـالمتی بـرای 
همـه مـردم ایـران، بـرای دلنشـین کردن هـر چه بیشـتر زندگی در 
کـرده و مـروج »شـهروندی مسـؤول و اثرگـذار« بـا  سـال 95 تـالش 

ویژگی هـای زیـر باشـیم: 
کـه آنچـه   بـا پـروردگار بـزرگ، مهربـان و رئـوف، پیمـان ببندیـم 
را بـرای خـود می پسـندیم بـرای دیگـران نیـز بپسـندیم و آنچـه را 

بـرای خـود نمی پسـندیم، بـرای دیگـران هـم نپسـندیم.
که اساس دین است،   مروج ایمان، تقوای الهی و عمل صالح 
کردم«،  باشـیم. از عباراتـی از ایـن دسـت: »ببخشـید«، »اشـتباه 
»نمی دانـم«، »خواهـش می کنـم«، »ممنونـم« و جمالتـی زیبـا و 

کنیم. پرمهر و دلنشـین، بیشـتر استفاده 
 در اجرای افکار سالم و بیان احساسات مان غفلت نکنیم.

 با بیان عبارت »دوسـت تان دارم«، لبخند و شـادی را به همه 
کینه ورزی ها، مهربانی و دوسـتی با  کنیم، به دور از  مردم هدیه 

کارمان قرار دهیم. همه را سـرلوحه 
زندگـی،  شـئون  همـه  بـه  گاهـی  آ ضمـن  مسـؤوالنه  رفتـار  بـا   
نسـبت بـه رفتارهـای خطـر آفریـن بـرای فـرد و جامعـه، هماننـد 
کم تحرکی، تغذیه ناسـالم، مصرف دخانیات، الکل، موادمخدر 
و روان گـردان و هم چنیـن آسـیب های اجتماعـی )از جملـه: فقر، 
خیابانـی،  و  کار  کـودکان  بزهـکاری،  طـالق،  اعتیـاد،  بیـکاری، 
رفتارهـای جنسـی پرخطـر و...( حسـاس بـوده و در پیشـگیری 

از آن اثرگـذار باشـیم. 
کنیم:  وقت مان را در شبانه روز به سه قسمت تقسیم 

کار و تالش حرفه ای و شغلی اختصاص دهیم. 1. زمانی را به 

دکتر سیاری
معاون وزیر بهداشت

منشوری برای تداوم 
تحول نظام سالمت

دکتر سیاری، معاون وزیر بهداشت، در 
کرد:  پیام تبریک سال نو تبیین 
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چگونه می توانیـــم
کیفیت زندگی مردم بیفزاییم و در   به 
بهبود سبک زندگی
 ارتقای سالمت
 پیشــــگیری از
عوامل خطر سالمت مردم و 
کـارکنـــــان مان
 مؤثرتر باشیم؟

پیام تبریک سال نو



گذراندن با خود و خانواده در نظر بگیریم. 2. اوقاتی را برای 
کمـال  بـه سـوی  بـا خـدا و حرکـت  ارتبـاط  بـرای  را  3. سـاعاتی 

کنیـم. تـالش 
گـذارده و قـدردان پیشکسـوتان   بـه سـالمندان جامعـه احتـرام 
باشـیم، زحمات شـان را پـاس بداریـم و آنـان را از سـرمایه های 

ارزشـمند اجتماعـی بـه شـمار آوریـم.
کیفیـت  بـا  زندگـی  زیسـتن،  سـالم  اسـباب  فراهم کـردن  در   
مناسـب، مولـد، سـالم و شـادی آفرین بـرای همـه مـردم، به ویژه 
جوانـان اهتمـام بورزیـم و جسـتجوگر سـالمتی همـراه بـا زندگـی  
همـه  بـرای  ناتوانـی  و  معلولیـت  از  عـاری  لذت بخـش،  و  پربـار 

باشـیم.
کنیـم در سـال 95 انسـان پرثمری برای خـود، خانواده،   تـالش 

کشـورمان باشـیم. مردم، جامعه و 
 روزی حداقـل نیـم سـاعت بـرای خودشناسـی و تزکیـه نفـس، 
برقـراری ارتبـاط بـا خـدا بـه منظـور خداشناسـی و معرفـت او بـا 
ذکـر و فکـر در راه طاعـت و عبـادت و ارتبـاط و توجـه بـه او وقـت 

بگذاریـم.
بـرای  دقیقـه   30 مـدت  و  مطالعـه  بـرای  سـاعت   2 روزی   
بگذاریـم. وقـت  روز در هفتـه(  و ورزش )حداقـل 5  پیـاده روی 
ویژگی هـای شـهروند خوب بـودن و مسـؤولیت پذیری را در خود 

کنیم. و جامعـه تقویت 
کاهـش  تغذیـه سـالم از قبیـل مصـرف بیشـتر سـبزی و میـوه و 
کنیـم و تـالش  کشـور ترویـج  مصـرف نمـک، چربـی و قنـد را در 
کافـی، مطلـوب و سـالم  کشـور همـه مـردم بـه غـذای  کنیـم در 

بهره منـد شـوند. آن  از  و  دسترسـی داشـته 
و  منفـی  گفت وگوهـای  شـایعات،  صـرف  را  خـود  انـرژی   

. ه نکنیم کنند د لسـر د
 جزو مروجان سـالمتی در کشورباشـیم؛ شـادی، نشـاط، انرژی 
مثبت در زندگی و محبت را به همه هموطنان مان در سال 95 

کنیم. به صورت مسـتمر هدیه 
بـه دیگـران  و  بیاموزیـم  را  تفکـر منطقـی و حـل مسـأله   روش 

دهیـم. آمـوزش 
کشـور بی تفاوت نباشـیم؛   در مقابل مشـکالت جامعه، مردم و 
کـردن راه حـل منطقـی و  آن را از خـود بدانیـم و در صـدد پیدا

علمـی بـرای آن باشـیم.
کشـور احسـاس مسـؤولیت   در مقابـل نیازمنـدان و دردمنـدان 

کنیـم و پناهـگاه بی منـت آنـان باشـیم.
 در مقابـل قانون گریـزی، بی عدالتی، زورگویی، فسـاد، خرافات 
برخـورد منطقـی داشـته  و  نباشـیم  بی تفـاوت  و خرافه پرسـتی 

باشیم.

به عنوان یک مدیر بهداشتی: 
کیفیت  که چگونه می توانیم به  کنیم   همیشه از خود سؤال 
زندگی مردم بیفزاییم و در بهبود سبک زندگی، ارتقای سالمت، 
مؤثرتر  کارکنان مان  و  از عوامل خطر سالمت مردم  پیشگیری 
کیفیت تری عرضه  باشیم و تأثیر عمیق تری بگذاریم و خدمات با
سازمان مان  و  کاری  محیط  تمام  در  باید  را  موارد  این  کنیم؟ 

کنیم. تبدیل به فرهنگ 
مرگ  باشیم،  حساس  آن  زمینه ساز  علل  و  مردم  مرگ  به   
نابهنگام تک تک آنان را علت یابی کنیم و در جهت پیشگیری و 

کاهش آن برنامه مداخله ای داشته باشیم.
 به شاخص های سالمت حساس باشیم و برای بهبود مستمر 

کنیم. آن برنامه ریزی 
 تنها ناظر و تماشاچی نباشیم، فرمانروا باشیم، مثل چشمه 
را در  کنیم. احساس مسؤولیت  را سیراب  بجوشیم و دیگران 
کنیم و همواره  کارکنان نسبت به جامعه و افراد تقویت  خود و 
منافع جامعه، مردم و سازمان را بر منافع خود مقدم بداریم و 
کنار مسایل  کنیم. خود را در  آن را جزو فرهنگ سازمان خود 

قرار نداده و فرصت طلب و شکست گرا نباشیم.
و  سخت کوش  انضباط،  و  نظم  اهل  باشیم،  وقت شناس   

تالشگر باشیم.
 همیشه دارای ظاهری آراسته، مرتب و منضبط بوده و محیط 

کاری سالم و بهداشتی داشته باشیم.
 در حرفه خودمان دست همدیگر را بگیریم نه پای همدیگر را.
کارمان به قله موفقیت برسیم. کنیم در دنیای کسب و   تالش 
 تفاوت بین »توجیه کردن« و »استدالل کردن« را بفهمیم و از 
را  کنیم و »نقد«  کارمان تقدیر و تشکر  از  نقد عالمانه دیگران 

کشور باشیم. فرهنگ سازمانی بدانیم و مروج آن در 
گفت وگو و مناظره عصبانی نشویم و به  کنیم در بحث،   تالش 

شخصیت دیگران احترام بگذاریم.
کنیم.  استقالل فکری خود را در هر شرایطی حفظ 

اجتماعی  مختلف  صحنه های  در  مردم  مشارکت  قدردان   
با  را  ایرانیان  معنوی  و  اجتماعی  بزرگ  سرمایه  این  و  باشیم 
انسجام  و  و نشاط، سرمایه  زنیم؛ شادی  پیوند  بهار طبیعت 
موتور  به  را  آمده  وجود  به  میهنی  و  ملی  دینی،  اجتماعی، 
در  عقب ماندگی  و  مشکالت  حل  و  توسعه  برای  محرکه ای 
از  مغزها  فرار  قبیل  از  اجتماعی  آسیب های  کاهش  کشور، 
کشور، بازماندگی از تحصیل در آموزش وپرورش و آموزش عالی، 
فقر، بیکاری، نابرابری اقتصادی، فساد، رشوه و رانت خواری، 
کار و خیابانی، زنان سرپرست خانواده  کودکان  طالق، اعتیاد، 

تبدیل کنیم. 
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که به  کنیم فضای عمومی جامعه برای معدود افرادی   تالش 
این سرمایه اجتماعی آسیب می رسانند تنگ تر و ناامن تر شود 
و به سمت توزیع عادالنه تر قدرت و ثروت و فراهم کردن فرصت 

کنیم. کشور حرکت  مشارکت بیشتر مردم در امور 
و  فقر  نفت،  به  وابستگی  از  را  کشور  ملی،  تولید  افزایش  با   
عقب ماندگی برهانیم و در اعتالی نام ایران و ایرانی در جهان 

تالش کنیم.
گرسنگی، بیماری جسمی و روانی  که از  کسانی بیندیشیم   به 
و  معاش  امرار  برای  شغلی  زندگی،  برای  سرپناهی  رنجند،  در 
کردن راه حلی  امیدی برای ادامه حیات ندارند و درصدد پیدا

برای آنان باشیم.
شرایط  فراهم شدن  مسکن،  تأمین  جوانان،  اشتغال  مروج   
بی عدالتی  نابرابری،  و  فقر  کاهش  خانواده،  تشکیل  و  ازدواج 

برای همه ایرانیان در همه جای ایران باشیم.
 از تنبلی، بی تفاوتی، منفی گرایی، کم کاری، حقه و کلک، تزویر 
کنیم. تفکر، تدبر و  و ریا، تحقیر، تکذیب و تکفیر همدیگر پرهیز 
عقالنیت، راستگویی، درستکاری، امانت داری و وفای به عهد 

کار و زندگی مان قرار دهیم. را محور 
به  جامعه،  و  خانه  از  رانده شدگان  تهیدستان،  مقابل  در   
نابرابری های اجتماعی و وضعیت زندگی نامساعد روزانه مردم 

کنیم. حساس بوده و دین خود را در برابر آنان ادا 
 در حفظ محیط زیست که سرمایه ملی و مایه آرامش و آسایش 
مسؤولیت  احساس  است،  کشورمان  توسعه  و  سالمتی  و 
بورزیم. اهتمام  آن  بهبود  و  نگهداری  حفظ،  در  و  کرده 
کم و بیش، فساد وجود دارد و باید مبارزه   در همه جای دنیا، 
با فساد را تبدیل به عزم ملی از طریق مشارکت همه مردم و 
کنیم؛ از چالش ها و مشکالت آن نهراسیم چون زندگی  جامعه 
مردم  فرد  فرد  لذا  است؛  حاصل  بدون  مزرعه  چالش،  بدون 
گشایش امور  کنند و به  ایران باید در این امور مسؤوالنه تالش 
کشور  جوانان  و  نظام  کارگزاران  و  مجریان  و  مدیران  به دست 

کنیم. امیدوار باشیم و امید به وجود آمده را تقویت 
کنیم و بهبود   برقراری ارتباط با خدای حاضر و ناظر را تمرین 

ببخشیم.
بدخواهی،  نفرت،  ایجاد  مردم،  ترساندن  و  ترسیدن  از   
افراط گرایی،  غضب،  خشم،  اضطراب،  و  استرس  هیجان، 
غفلت و بی تفاوتی در خود، مردم و جامعه بکاهیم. بر عشق و 
گذشت، تفکر، تدبر و تعقل و  امید، محبت و لبخند و شادی، 

خردورزی بیفزاییم.
جهانی  و  ملی  تفاهم  و  آشتی  و  صلح  امنیت،  بهبود  به   

بیندیشیم.

و  بیندیشیم  است  داده  ما  به  خداوند  که  نعمت هایی  به   
سپاسگزار نعمت های او باشیم.

 معرفت دینی، تقوای الهی، انجام عمل خیر و صالح به ویژه 
کارمان قرار دهیم. کمک بدون منت به مردم را سرلوحه 

که  کالم پایانی و دعای روزانه ما در طول سال اینگونه باشد 
خداوند: 

لبخند،  و  محبت  هدیه،  اهدای  بخشیدن،  لذت   
عشق ورزیدن، صداقت، راستگویی و امانتداری، وفای به عهد، 
مسؤولیت پذیری، پاسخگویی، تعهد به قانون را به مسؤوالن و 
کند و به همه ما توفیق دهد تا آنچه در  کشور ما عنایت  مردم 

کشور انجام دهیم. توان داریم، برای مردم و 
قلبی  با  و  بوده  دردمندان  صبور  سنگ  تا  کند  کمک مان   

مهربان در خدمت دل شکستگان باشیم.
او،  به  کم توجهی ها  ناسپاسی ها،  شکایت ها،  خاطر  به  را  ما   
خودمان و به دیگر بندگانش به نعمت های بی کرانش ببخشد.

 خدایا به آرامی به ما یادآوری کن تا از تو به خاطر آنچه برای مان 
کرده ای، سپاسگزار باشیم. مقدر 

 خدایا ما را از امراض بی درد، تکبر، خودبزرگ بینی، خودستایی، 
حسادت، دروغ، تزویر و ریا، تهمت و غیبت رهایی بخش.

کـه هـر چـه  کـن در همـه حـال متوجـه باشـیم  کمـک   بـه مـا 
کـه حاضر و ناظر و  کـه خالـق و رب مایـی و تویی  داریـم از توسـت 
عالم الغیب و الشـهاده ای، تو شـفادهنده دردمندان و دسـتگیر 
نیازمنـدان و هدایتگـر و روشـنی بخش دل ها، شـفادهنده درد و 

رنـج و بیماری هایـی.

پـس بیاییـد هـر چـه داریـم و انجـام می دهیـم را از او بدانیـم و 
کـه ایـن امید به آینـده بهتر، همدلی و همراهی  از او بخواهیـم 
تفاهـم  و  تدبـر  و  تعقـل  تفکـر،  محصـول  کـه  نظـام  و  مـردم 
ملـی اسـت، تـداوم یابـد و در شـکوفایی، پویایـی و بالندگـی 
اسـتعدادها و افزایـش سـرمایه اجتماعـی و نشـاط جامعـه و 
کنیـد.  کشـور مـا را یـاری  همبسـتگی و تفاهـم ملـی و توسـعه 

کد موضــوع SMS 30007273010001 | 9331 | نحوه امتـیاز دهی: امتیاز -شماره مقاله:مثال:  به این موضوع امتیـــاز دهید ) 1 تا 100( | 
گر امتــیاز شـما 80 باشد 931-80 ا


