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وضعیت فعلی جامعه
اﻣﺮوزه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺴـﻴﺎري از ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎي ﻣـﺰﻣﻦ ،اﻧﺠﺎم رﻓﺘﺎرﻫﺎي ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪه
ﺳـﻼﻣﺖ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
ﻫم اﻛﻨون ﺗﻘﺮیﺒﺎً ﺑﻴش از ﻧﻴﻤﻲ از ﻣﺮدم جهﺎن در شهﺮﻫﺎ ﺑﺴﺮ ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ ،پﻴش ﺑﻴﻨﻲﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ رشﺪ
ﻓعﻠﻲ ،جﻤعﻴﺖ ﻛﺸور در ﺳﺎل  ۰۰۱۱ﺑﻪ  ۰۳۱ﻣﻴﻠﻴون ﻧفﺮ خواﻫﺪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ حﺪاقل ﺑﻪ  ۲ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺎحﺖ ﻛﻨوﻧﻲ ﺑﺮاي
ﮔﺴﺘﺮش شهﺮﻫﺎ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ .
حﺪود  ۲ﻣﻴﻠﻴون ﻧفﺮ در جهﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن ﻓعﺎلﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﻴﺰیکﻲ جﺎن خود را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ»«،ﺑﻴش از
 0۱درصﺪ جﻤعﻴﺖ جهﺎن ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﺎن را زﻧﺎن و دخﺘﺮان ﺗﺸکﻴل ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻴﺰان الزم ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ
ﺗﺤﺮک ﻓﻴﺰیکﻲ ﻧﺪارﻧﺪ» 0۱«،درصﺪ از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ در اثﺮ ﺑﻲ ﺗﺤﺮﻛﻲ ﺑﻪ وجود ﻣﻲ آیﺪ» ایﻦ آﻣﺎر و اطﻼﻋﺎت ﻧﺘﺎیج
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت جهﺎﻧﻲ اﺳﺖ و الﺒﺘﻪ در ایﺮان ﻫم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت از ﺑﻲ ﺗﺤﺮﻛﻲ حﺪود  ۰4درصﺪ از ایﺮاﻧﻴﺎن
حکﺎیﺖ دارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎرشﻨﺎﺳﺎن چﻨﺪي پﻴش وزیﺮ ﺳﺎﺑق ﺑهﺪاشﺖ و درﻣﺎن ﻧﻴﺰ اﻋﻼم ﻛﺮد ﺑﻴش از  ۲2درصﺪ
ﻣﺮدم ایﺮان ﻛﻪ دچﺎر ﺑﻲ ﺗﺤﺮﻛﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي قﻠﺒﻲ ،ﻋﺮوقﻲ ،ﻓﺸﺎر خون ،دیﺎﺑﺖ و حﺘﻲ ﺑﺮخﻲ
ﺳﺮطﺎن ﻫﺎ رﻧج ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ ..
شﺎیﺪ ﺑهﺘﺮیﻦ و ﻣهم ﺗﺮیﻦ راﻫکﺎري ﻛﻪ ﺑﺘوان ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ  0۱درصﺪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ اﻧﺠﺎم داد ﺗﺮویج ﻓعﺎلﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ
ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺑﺎشﺪ .راﻫکﺎري ﻛﻪ روشﻲ ﺳودﻣﻨﺪ ﺑﺮاي پﻴش ﮔﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ و اقﺪاﻣﻲ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ صﺮﻓﻪ
ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ جﺎﻣعﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ویژه آن ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ،ﻓعﺎلﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻣﻨظم ،ﺑﺮاي
ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم در ﻫﻤﻪ ﺳﻨﻴﻦ و شﺮایط حﺘﻲ ﺑﺮاي ﻧﺎﺗواﻧﻲ ﻫﺎي جﺴﻤﻲ ،طﻴف وﺳﻴعﻲ از ﻓوایﺪ ﺳﻼﻣﺖ جﺴﻤﺎﻧﻲ
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اجﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓکﺮي را ﻓﺮاﻫم ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .شﺎیﺪ ضﺮورت ﺗوجﻪ ﺑﻪ ایﻦ ﻣوضوع ﺑﺎﻋث شﺪ ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻲ
ﻓ عﺎلﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﺗصویب ﺑﺮﺳﺪ .ﺳﻨﺪي ﻛﻪ ﻫﺪف از ﺗصویب آن اﻓﺰایش ﺗﺤﺮک ﺑﺪﻧﻲ در ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺑوده
اﺳﺖ .ﻣعﺎون وزیﺮ ﺑهﺪاشﺖ ﺑﺎ اﻋﻼم ﺗصویب ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺮ ضﺮورت شﻨﺎﺳﺎیﻲ و رصﺪ ﻋواﻣل خطﺮ
ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي غﻴﺮ واﮔﻴﺮ در ﻛﺸور ﻣﻲ ﮔویﺪ :الزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨظور جﻠوﮔﻴﺮي از شﻴوع ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي غﻴﺮ
واﮔﻴﺮ ﻋواﻣل خطﺮ ایﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ را در ﻛﺸور ﻛﺎﻫش ﺑﺪﻫﻴم و یکﻲ از ایﻦ ﻋواﻣل خطﺮ ،ﻣﺴئﻠﻪ ﻧﺪاشﺘﻦ ﻓعﺎلﻴﺖ
ﺑﺪﻧﻲ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﺤوي ﻛﻪ در ﻛﺸور ﻣﺎ حﺪود  0۱درصﺪ از جﻤعﻴﺖ ﺑﻪ ویژه زﻧﺎن خﺎﻧﻪ دار ﻓعﺎلﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ الزم را
ﻧﺪارﻧﺪ و آﻣﺎري ﻛﻪ از ﺳﺎل  2۰ﺗﺎ ﻛﻨون رصﺪ ﻛﺮده ایم ﻫﻴچ ﺗغﻴﻴﺮي ﻧﺪاشﺘﻪ و در روﻧﺪ آن ﺑهﺒودي حﺎصل ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .دﻛﺘﺮ ﻓﺎطﻤﻪ رخﺸﺎﻧﻲ اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ :ﮔﺴﺘﺮش ﻓعﺎلﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻓﻘط در حوزه وزارت ﺑهﺪاشﺖ جﺎي ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد
ﺑﻠکﻪ ایﻦ وزارﺗخﺎﻧﻪ وظﻴفﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔذاري و ﺗﺸویق و آﻣوزش ﻣﺮدم را ﺑﺮﻋهﺪه دارد درحﺎلﻲ ﻛﻪ وظﻴفﻪ ایﺠﺎد
ﻣﺤﻴط ﻣﻨﺎﺳب ﺑﺮاي داشﺘﻦ ﻓعﺎلﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ و اﻣکﺎﻧﺎت و ﻓﺮﻫﻨگ ﺳﺎزي در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻣخﺘﻠف ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و
دﺳﺘگﺎه ﻫﺎي ﻣخﺘﻠف ﺑﺴﺘگﻲ دارد .ﻛﺎرشﻨﺎس پﻴش ﮔﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي قﻠﺒﻲ -ﻋﺮوقﻲ وزارت ﺑهﺪاشﺖ و
درﻣﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اشﺎره ﺑﻪ ﺗصویب ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻲ ﻓعﺎلﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ در آخﺮیﻦ جﻠﺴﻪ شوراي ﻋﺎلﻲ ﺳﻼﻣﺖ و اﻣﻨﻴﺖ غذایﻲ،
اﻓﺰایش ﺗﺤﺮک ﺑﺪﻧﻲ اﻓﺮاد جﺎﻣعﻪ را ﻫﺪف از ﺗصویب ایﻦ ﺳﻨﺪ ذﻛﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻲ ﮔویﺪ :ﺑﺎ ﺗوجﻪ ﺑﻪ خطﺮات
ﻧﺎشﻲ از ﻓعﺎلﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ،ﻫﺸﺪار جﺪي داده شﺪ ﺗﺎ ﺑﺘواﻧﻴم ﺑﺎ ﻫﻤکﺎري ﺑخش ﻫﺎي ﻣخﺘﻠف جﺎﻣعﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ
را ﺑﺎ ﻋﻨوان "ﺳﻨﺪ ﻓعﺎلﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ" طﺮاحﻲ ﻛﻨﻴم و ﺑﻪ ایﻦ ﺗﺮﺗﻴب ﺑﺘواﻧﻴم ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻧهﺎدﻫﺎي ﻣﺮﺑوطﻪ،
ﻓعﺎلﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ قﺸﺮﻫﺎي ﻣخﺘﻠف جﺎﻣعﻪ را اﻓﺰایش دﻫﻴم .ایﻦ اﻣﺮ در ﻛﺎﻫش ﺑﺎر ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي غﻴﺮ واﮔﻴﺮ و از جﻤﻠﻪ
ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي قﻠﺒﻲ– ﻋﺮوقﻲ در جﺎﻣعﻪ ﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣوثﺮ اﺳﺖ.
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺘضﺎي ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﮔوﻧﺎﮔوﻧش ،در ﺗﻼش ﺑﺮاي رﻓع ﻫﺮ ﻛﺪام از ایـﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎﺳـﺖ .در اولویـﺖ ﺑخﺸـﻲ ﺑـﻪ
ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ اﻧﺴﺎن ،ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣواد غذایﻲ در درجﻪ ﻧخﺴﺖ و در ﻣﺮحﻠﻪ ي ﺑعﺪ داشﺘﻦ ﻣﺴکﻦ و اﺳﺘﻘﺮار در آن ﺑﻪ
ﻋﻨوان یﻚ ﺳﺮپﻨﺎه ﺑﺴﻴﺎر حﺎئﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ .
اﻣﺮوزه ﻣﺴﺎئل ﻣﺮﺑوط ﺑﻪ حوزه ﻣﺴکﻦ ﺑﻪ یﻚ اﻣﺮ جهﺎﻧﻲ ﺗﺒﺪیل شﺪه و جواﻣع و ﻛﺸورﻫﺎي ﻣخﺘﻠف ﺑﺎ ﻣﺸـکﻼت
زیﺎدي در ایﻦ حوزه روﺑﺮو ﻣﻲ ﺑﺎشﻨﺪ ،ﺑﻪ طوري ﻛﻪ در حﺎل حﺎضﺮ  0۰۱ﻣﻴﻠﻴون اﻧﺴـﺎن در جهـﺎن ﺑـﺪون ﺳـﺮپﻨﺎه
زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ایﻦ در حﺎلﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺒود ﻣﺴکﻦ ﻣﻨﺎﺳب و ﺑﺎ ﻛﻴفﻴﺖ ﺑﺮ جﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﮔوﻧﺎﮔون زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن ﻫـﺎ

2

خصوصﺎ در ﻧواحﻲ روﺳﺘﺎیﻲ ﻣوثﺮ ﺑوده ،در ﻣﻨﺎطﻘﻲ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸکل ﻣﺴکﻦ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸـکﻼﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﺗﺮک ﺗﺤصﻴل ،ﺑﺎال ﺑودن جﺮم و جﻨﺎیﺖ و ﻧﺒود ﺳﻼﻣﺘﻲ جﺴﻤﻲ و روحﻲ در اﺑعﺎد وﺳﻴعﻲ وجود دارد .
در ﺳﺎل  ۰4۰2ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ،در ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ جهﺎﻧﻲ حﻘوق ﺑﺸﺮ شﺮح داد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﺮاي دﺳﺖ یﺎﺑﻲ ﺑﻪ یﻚ ﺳطح
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻨﺎﺳب زﻧﺪﮔﻲ جهﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ خود و خﺎﻧواده اش ﻛﻪ شﺎﻣل غذا  ،لﺒﺎس و ﻣﺴکﻦ حﻘﻲ دارد.
ﻣﺴکﻦ از ﻣهﻤﺘﺮیﻦ ﻋواﻣل ﺗﺸکﻴل دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻓﺖ روﺳﺘﺎیﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺎثﺮ از ﻋواﻣل طﺒﻴعﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑوده ،ﺑﻨﺎﺑﺮایﻦ
ﻫﺮ ﮔوﻧﻪ ﺗغﻴﻴﺮ در شﺮایط طﺒﻴعﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﺑﻪ طﺮق ﻣخﺘﻠف در ﻣﺴکﻦ ﺗﺠﻠﻲ ﻣﻲ یﺎﺑﺪ )
در ادﺑﻴﺎت ﻣﺮﺑوط ﺑﻪ ﺗوﺳعﻪ ،اﻣکﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ زیﺴﺘﻲ ﻫﺪف اولﻴﻪ ﺗوﺳعﻪ ﺗﻠﻘﻲ شﺪه و ﻣﻴﺰان
ﻓﻘﺮ اﻓﺮاد را ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ایﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﺗعﺮیف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .یکﻲ از ﻛﺎالﻫﺎي ﻣهم در ایﻦ خصوص ﻣﺴکﻦ اﺳﺖ.
ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﻣﺴکﻦ ﻣﻨﺎﺳب یعﻨﻲ ﻓﻘﻴﺮ ﺑودن ،ﺑﻨﺎﺑﺮایﻦ ﻧﻤﻲ ﺗوان از اقﺪام ﺑﻪ ﺗوﺳعﻪ ﺳخﻦ ﮔفﺖ ﺑﺪون ایﻨکﻪ ﺑﻪ
طور جﺪي ﺑ ﺮاي ﻣﺴﺎلﻪ ﻣﺴکﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮي ﻧﺸﺪه ﺑﺎشﺪ از ﻧظﺮ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﺒود ﻣﺴکﻦ ﻣﻨﺎﺳب در ﻧواحﻲ
روﺳﺘﺎیﻲ ﺑﺮ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣولفﻪ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎلم در ایﻦ ﻧواحﻲ ﻣوثﺮ واقع ﻣﻲ شود ،در ﺑﺮخﻲ ﻣوارد ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑودن
ﻣﺴکﻦ از ﻋواﻣل اصﻠﻲ ﺑﺮوز ﻣهﺎجﺮت ﻫﺎي روﺳﺘﺎیﻲ ﺑﻪ حﺴﺎب ﻣﻲ آیﺪ اﻓﺰایش ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﻫﺎي اجﺘﻤﺎﻋﻲ را ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل داشﺘﻪ ﺳﻼﻣﺖ روان اﻓﺮاد ﺳﺎﻛﻦ در ایﻦ ﻣﺴﺎﻛﻦ را دچﺎر اخﺘﻼل اﻓﺰایش خطﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ و ﺗغذیﻪ
ضعﻴف را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.
شاخص های فعالیت فیزیکی
شﺎخص ﻫﺎي ﻓعﺎلﻴﺖ ﻓﻴﺰیکﻲ در حوزه ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨوان شﺎخص ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي و ﺗعﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه در ﻛﺸورﻫﺎي
ﺗوﺳعﻪ یﺎﻓﺘﻪ لﺤﺎظ ﻣﻲ شوﻧﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺮخﻲ از ایﻦ شﺎخص ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨوان ﻧﻤوﻧﻪ آورده شﺪه اﻧﺪ:

 ﺗعﺪاد ﻛودﻛﺎن و ﻧوجواﻧﺎي ﻛﻪ خﺎرج از ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ورزش ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
 ﻣﻴﺰان دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻛودﻛﺎن و ﻧوجواﻧﺎن ﺑﻪ ﻓضﺎي ﺑﺎزي و ورزش در ﻣﺤﻴط زﻧﺪﮔﻲ شﺎن
 ﻣﻴﺰان دﺳﺘﺮﺳﻲ جواﻧﺎن ﺑﻪ ﻓضﺎي ﺑﺎزي و ورزش در ﻣﺤﻴط زﻧﺪﮔﻲ شﺎن
 ﻣﻴﺰان دﺳﺘﺮﺳﻲ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻓضﺎي ﺑﺎزي و ورزش در ﻣﺤﻴط زﻧﺪﮔﻲ شﺎن
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 ﻣﺘوﺳط ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﻠوک ﻫﺎي ﻣﺴکوﻧﻲ ﺑﺎ ﻧﺰدیﻚ ﺗﺮیﻦ پﺎرک
 ﺗعﺪاد ﻣﺠﺘﻤع ﻫﺎي ﻣﺴکوﻧﻲ ﻛﻪ درون آﻧهﺎ ﻓضﺎ یﺎ ﺑﺎشگﺎه ورزشﻲ وجود دارد
 ﺗعﺪاد ﻛودﻛﺎن و ﻧوجواﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ دوچﺮخﻪ ﻣصﺎﻓﺖ خﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻣﺪرﺳﻪ را طﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
 ﺗعﺪاد ﻛودﻛﺎن و ﻧوجواﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗهﻴﻪ دوچﺮخﻪ از آﻧهﺎ حﻤﺎیﺖ شﺪه اﺳﺖ
 ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻣهﺪﻫﺎي ﻛودک ﺑﻪ ورزش اخﺘصﺎص داده ﻣﻲ شود
 ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻣﺪارس ﺑﻪ ورزش اخﺘصﺎص داده ﻣﻲ شود
 ﺗعﺪاد رویﺪادﻫﺎي ورزش ﻫﻤگﺎﻧﻲ (ﻣﺎﻧﻨﺪ پﻴﺎده روي دﺳﺘﻪ جﻤعﻲ)
 ﺗعﺪاد شﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ورزش ﻫﺎي ﻫﻤگﺎﻧﻲ

ﺑﻪ ﻧظﺮ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ وضعﻴﺖ شﺎخص ﻫﺎي ایﻦ حوزه در ایﺮان چﻨﺪان ﺗعﺮیفﻲ داشﺘﻪ ﺑﺎشﻨﺪ .ﺳﺮاﻧﻪ ﺳﺎالﻧﻪ ﺑودجﻪ اي
ﻛﻪ ﺑﻪ ورزش داﻧش آﻣوزان در ایﺮان اخﺘصﺎص داده ﻣﻲ شود ﺗﻨهﺎ  4۱۱ﺗوﻣﺎن اﺳﺖ.
ﻫﺮ داﻧش آﻣوز ﺑﻪ طور ﻣﺘوﺳط ﻓﻘط  ۰۰ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻓضﺎ ﺑﺮاي ورزش ﻛﺮدن در اخﺘﻴﺎر دارد .اغﻠب شﺎخص ﻫﺎي
ﻓعﺎلﻴﺖ جﺴﻤﺎﻧﻲ در ﺳﺎیﺮ ﻛﺸورﻫﺎ ﺑﺮ ﻛودﻛﺎن و ﻧوجواﻧﺎن ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺘظﺎر ﻣﻲ رود ﺑﺮاي
ارﺗﻘﺎء شﺎخص ﻫﺎي ایﻦ حوزه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ویژه ﻛودﻛﺎن و ﻧوجواﻧﺎن از اولویﺖ ﺑﺮخوردار ﺑﺎشﺪ .ایﻦ در حﺎلﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ در ایﺮان ﻛﻤﺘﺮیﻦ ﺗوجﻪ ﺑﻪ ورزش ﻛودﻛﺎن و ﻧوجواﻧﺎن ﻣﻲ شود .اﻋﻼم ﻣﻲ شود داﻧش آﻣوزان ﺑﻪ طور
ﻣﺘوﺳط در روز  ۲۱دقﻴﻘﻪ ﻓعﺎلﻴﺖ ورزشﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ولﻲ ﺑﺎیﺪ ﺑﻪ ایﻦ ﻋﺪد اﻋﻼم شﺪه ﺑﺎ دیﺪه ﺗﺮدیﺪ ﻧگﺮیﺴﺖ چﺮا
ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺎً در  ۰۰ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻓضﺎي ﺳﺮاﻧﻪ ورزشﻲ ،داﻧش آﻣوزان قﺎدر ﻧخواﻫﻨﺪ ﺑود ﻛﻨﺎر یکﺪیگﺮ ﺑﺎیﺴﺘﻨﺪ چﻪ رﺳﺪ
ﺑﻪ ایﻨکﻪ ﻓعﺎلﻴﺖ ورزشﻲ داشﺘﻪ ﺑﺎشﻨﺪ.
ﺳﺮاﻧﻪ ﻓضﺎي ورزشﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ایﺮاﻧﻲ حﺪاقل یﻚ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑع در ﻧظﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ شﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑهﺘﺮیﻦ ﮔﺰارشﻲ ﻛﻪ در
ایﻦ خصوص ارائﻪ شﺪه حﺎﻛﻲ از ایﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ایﻦ ﺳﺮاﻧﻪ در حﺎل حﺎضﺮ  04ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
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ایﺮاﻧﻲ ﻫﺎ اﮔﺮچﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎشﺎ ﻛﺮدن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦ الﻤﻠﻠﻲ و لﻴگ ﻫﺎي وزرش ﻫﺎي ﻣخﺘﻠف ﻋﻼقﻪ زیﺎدي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
دﻫﻨﺪ ،در واقع ورزش ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﺗﻨهﺎ  %2ایﺮاﻧﻲ ﻫﺎ ورزش ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ طور ﻛﻠﻲ  ۲/4ﺗﺎ  ۳درصﺪ جﺎﻣعﻪ ﺑﻪ
طور ﺳﺎزﻣﺎن یﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ورزش ﻣﻲ پﺮدازﻧﺪ.
علل و عوامل موثر بر وضعیت فعلی
ﺑﻪ ﻧظﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺳﻴﺎﺳﺘگذاري در حوزه ﺳﻼﻣﺖ جﺴﻤﺎﻧﻲ ﺑﻴش از آﻧکﻪ پﻴﺸگﻴﺮاﻧﻪ و ارﺗﻘﺎیﻲ ﺑﺎشﺪ ،ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ
درﻣﺎن اﺳﺖ .ایﻦ رویکﺮد خطﺮﻧﺎک ﻫﻤواره ﺳﻼﻣﺖ ایﺮاﻧﻴﺎن را در ﻣعﺮض خطﺮ قﺮار خواﻫﺪ داد .از ﺳوي دیگﺮ
اﻧﺪک اﻋﺘﺒﺎراﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ورزش در ﻧظﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ شود ﺑﻴش از ﻫﺮ چﻴﺰ صﺮف ﻓﻘط  ۲/4ﺗﺎ  ۳درصﺪ جﻤعﻴﺖ
ایﺮان ﻣﻲ شود ﻛﻪ ﺑﻪ ورزش ﺳﺎزﻣﺎن یﺎﻓﺘﻪ ﻣﺸغول ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﺳﺘفﺎده از ورزش ﺑﻪ ﻋﻨوان اﺑﺰاري ﺑﺮاي ﻣعﺮﻓﻲ ایﺮان ﺑﻪ ﺳﺎیﺮ ﻛﺸورﻫﺎ و ﻧﺎم آوري ورزشکﺎران ،ﻣوجب شﺪه
اﺳﺖ ﻣهﻤﺘﺮیﻦ ﻫﺪف ورزش ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺳﻼﻣﺘﻲ آحﺎد ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻓﺮاﻣوشﻲ ﺳپﺮده شود .ﺳﺮاﻧﻪ ﻓضﺎي ورزشﻲ
در ﻛﺸور ﻫﻨوز ﺑﻪ حﺪاقل ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ .در شهﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ایﻦ ﺳﺮاﻧﻪ اﻓﺰایش یﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ آﻣﺎرﻫﺎ در ﺳﺎیﺮ
شهﺮﻫﺎ چﻨﺪان اﻣﻴﺪوار ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺴﺖ .اﻣکﺎﻧﺎت ورزشﻲ در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻧﺰدیﻚ ﺑﻪ صفﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧظﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
ﺳﻴﺎﺳﺘگذاران و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریﺰان حوزه ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ایﻦ ﻣﻲ اﻧﺪیﺸﻨﺪ ﻛﻪ راه اﻧﺪازي شﺒکﻪ ﺑهﺪاشﺖ در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﺮاي
ﺗأﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺘﻲ روﺳﺘﺎیﻴﺎن ﻛفﺎیﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧطور ﻛﻪ در جﺪاول زیﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ شود ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﺗﻤﺮﻛﺰ شﺎخص
ﻫﺎي طﺮاحﻲ شﺪه ﺑﺮاي حوزه ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ شﺎخص ﻫﺎي پﻴﺸگﻴﺮاﻧﻪ ﻓﺎصﻠﻪ دارﻧﺪ.

ﺗعﺪاد ورزشکﺎران ﺳﺎزﻣﺎن یﺎﻓﺘﻪ (زن)

4۰2۰۱۱

ﺗعﺪاد ورزشکﺎران ﺳﺎزﻣﺎن یﺎﻓﺘﻪ (ﻣﺮد)

۰2۰04۳۰

ﺗعﺪاد ورزشکﺎران ﺳﺎزﻣﺎن یﺎﻓﺘﻪ (ﻛل)

۲00۰0۳۰

ﻣﺴﺎحﺖ اﻣﺎﻛﻦ ورزشﻲ ویژه ﺑﺎﻧوان

 42۲۲4۱ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑع

ﺗعﺪاد اﻣﺎﻛﻦ ورزشﻲ ویژه ﺑﺎﻧوان

۰۲0

ﺗعﺪاد ﻣﺠﻤوﻋﻪ ﻫﺎي ورزشﻲ ﻛﺸور

۰20۲
5

شﺎخصهﺎي ﻫﺰیﻨﻪ در ﺑخش ﺳﻼﻣﺖ
2,734

1383

ﻫﺰیﻨﻪ ﻛل پﺮداخﺘﻲ در ﺑخش ﺳﻼﻣﺖ

212

1383

ﻫﺰیﻨﻪ ﻛل پﺮداخﺘﻲ دولﺖ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ

119

1383

درصﺪ ﻛل ﻫﺰیﻨﻪ ﺳﻼﻣﺖ در ﺗولﻴﺪ ﻧﺎخﺎلص داخﻠﻲ

7.8

1383

درصﺪ ﻫﺰیﻨﻪ ﻛﺮدن دولﺖ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛل ﻫﺰیﻨﻪ ﺳﻼﻣﺖ

55.8

1383

درصﺪ ﻛل ﻫﺰیﻨﻪ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻫﺰیﻨﻪ ﻛل پﺮداخﺘﻲ

41.9

1383

درصﺪ ﻛل ﻫﺰیﻨﻪ پﺮداخﺘﻲ دولﺖ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻫﺰیﻨﻪ ﻛل ﻋﻤوﻣﻲ دولﺖ

4.7

1383

درصﺪ ﺑودجﻪ وزارت ﺑهﺪاشﺖ ﺑﻪ ﻛل ﺑودجﻪ دولﺖ

9.2

1383

ﺗولﻴﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻧﺎخﺎلص داخﻠﻲ (ﺑﺮ حﺴب دالر آﻣﺮیکﺎ)

شﺎخصهﺎي ﻣﻨﺎﺑع ﻓﻴﺰیکﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﻼﻣﺖ
ﺗعﺪاد پﺰشﻚ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ده ﻫﺰار ﻧفﺮ جﻤعﻴﺖ

8.9

1384

ﺗعﺪاد دﻧﺪاﻧپﺰشﻚ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ده ﻫﺰار ﻧفﺮ جﻤعﻴﺖ

14.1

1384

ﺗعﺪاد دﻛﺘﺮ داروﺳﺎز ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ده ﻫﺰار ﻧفﺮ جﻤعﻴﺖ

1.9

1384

ﺗعﺪاد پﺮﺳﺘﺎر و ﻣﺎﻣﺎ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ده ﻫﺰار ﻧفﺮ جﻤعﻴﺖ

2.1

1384

ﺗعﺪاد ﺗخﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ده ﻫﺰار ﻧفﺮ جﻤعﻴﺖ

17.2

1384

واحﺪﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺮاقﺒﺘهﺎي اولﻴﻪ ﺳﻼﻣﺖ

3.4

1384

شﺎخصهﺎي پوشش خﺪﻣﺎت ﻣﺮاقﺒﺘهﺎي اولﻴﻪ ﺳﻼﻣﺖ

6

درصﺪ ﻛﻠﻲ جﻤعﻴﺖ ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ خﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ

98

1385

درصﺪ جﻤعﻴﺖ شهﺮي داراي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ خﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻠﻲ

100

1385

درصﺪ جﻤعﻴﺖ روﺳﺘﺎیﻲ داراي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ خﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻠﻲ

95

1385

درصﺪ رواج پﻴﺸگﻴﺮي از ﺑﺎرداري

60

1384

درصﺪ پوشش ﻣﺮاقﺒﺘهﺎي پﻴش از ﺗولﺪ

94

1384

درصﺪ ﺗولﺪ ﺗوﺳط پﺮﺳﻨل ﺑهﺪاشﺖ آﻣوزش دیﺪه

97

1384

شﺎخصهﺎي جﻤعﻲ پوشش خﺪﻣﺎت ﻣﺮاقﺒﺘهﺎي اولﻴﻪ ﺳﻼﻣﺖ
درصﺪ یﻚ ﺳﺎلﻪ ﻫﺎي ایﻤﻦ شﺪه ﺑﺎ واﻛﺴﻦ ب  -ث  -ژ

99

درصﺪ یﻚ ﺳﺎلﻪ ﻫﺎي ایﻤﻦ شﺪه ﺑﺎ ﺳﻪ دوز واﻛﺴﻦ خوراﻛﻲ ﻓﻠج در ﺳﺎل

99

1384
درصﺪ یﻚ ﺳﺎلﻪ ﻫﺎي ایﻤﻦ شﺪه ﺑﺎ واﻛﺴﻦ (دیفﺘﺮي-ﺳﻴﺎه ﺳﺮﻓﻪ-ﻛﺰاز) در

98

ﺳﺎل1384
درصﺪ یﻚ ﺳﺎلﻪ ﻫﺎي ایﻤﻦ شﺪه ﺑﺎ واﻛﺴﻦ ﺳﺮخﻚ در ﺳﺎل ۰۳2۰

97

درصﺪ یﻚ ﺳﺎلﻪ ﻫﺎي ایﻤﻦ شﺪه ﺑﺎ واﻛﺴﻦ ﻫپﺎﺗﻴﺖ ب در ﺳﺎل ۰۳2۰

97

درصﺪ زﻧﺎن ایﻤﻦ شﺪه ﺑﺎ دوزﻫﺎي واﻛﺴﻦ ﻛﺰاز

25

شﺎخصهﺎي وضعﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ
اﻣﻴﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ (ﻛل ﺑﺮ حﺴب ﺳﺎل)

71.6

1382

اﻣﻴﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدان ﺑﺮ حﺴب ﺳﺎل

70.1

1382

اﻣﻴﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ در ﺑﻴﻦ زﻧﺎن ﺑﺮ حﺴب ﺳﺎل

73.2

1382

درصﺪ ﻧوزادان ﺑﺎ وزن والدت ﻛم

7.2

1384

7

درصﺪ ﻛودﻛﺎن ﻛم وزن

5.3

1384

درصﺪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧوزادان

13.3i

1384

درصﺪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛودﻛﺎن (در ﻫﺮ ﻫﺰار ﺗولﺪ زﻧﺪه)

14.7

1384

درصﺪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛودﻛﺎن زیﺮ پﻨج ﺳﺎل (در ﻫﺮ ﻫﺰار ﺗولﺪ زﻧﺪه)

25.1

1385

درصﺪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎدران (ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻫﺰار زایﻤﺎن زﻧﺪه)

25

1384

عوامل موثر :
ﻣﺤﺪودیﺖ ﻣﻨﺎﺑع و اﻣکﺎﻧﺎت در ﺑهﺒود روﻧﺪ ﻛﻠﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺸور ﺑویژه ﺗواﻧﺎیﻲ ﻣﺤﺪود در اجﺮاي ﻣﺪاخﻼتﻣﺮﺗﺒط ﺑﻪ ﺗعﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي اجﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻼﻣﺖ .
ـ ﺳطح ﻣﺤﺪود ﻫﻤکﺎریهﺎ و ﻫﻤﺎﻫﻨگﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺑخﺸﻲ ﺑویژه ﺑخش ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي ﻣﺮﺗﺒط ﺑﺎ ﺗوﺳعﻪ ﺳﻼﻣﺖ در
ﻛﺸور
ـ ﺗوﺳعﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘگﻲ ﺑﺮخﻲ از اﺳﺘﺎﻧهﺎ در ﺑخﺸﻲ از زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﺑویژه وجود ﻣﺸکل ﺑﻴکﺎري ،اﻋﺘﻴﺎد و ...
ـ پﺎیﻴﻦ ﺑودن ﻓﺮﻫﻨگ ﺳﻼﻣﺖ و ﺳواد ﺑهﺪاشﺘﻲ جﺎﻣعﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﺎﻧهﺎ
ـ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳب ﺑودن ﺳﺎخﺘﺎر اداري و ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺪیﺮیﺖ
ـ ضعف در ﻧﻘش و ﺗأثﻴﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎطﻲ جﻤعﻲ ﺑویژه صﺪا و ﺳﻴﻤﺎ و ﻣطﺒوﻋﺎت .
ـ ﻛم رﻧگ ﺑودن جﺎیگﺎه و ﻧﻘش پژوﻫﺸﻲ و ﺗﺤﻘﻴق در اﻣﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺗولﻴﺪ داﻧش و ﻫﻤچﻨﻴﻦ ایﺠﺎد پﺎیگﺎﻫهﺎي
اطﻼﻋﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ اپﻴﺪﻣﻴولوژي ﺑﻴﻤﺎریهﺎي شﺎیع در ﻛﺸور
ـ ﺗوجﻪ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺗوﺳعﻪ و ﻣﺪیﺮیﺖ ﻣﻨﺎﺑع اﻧﺴﺎﻧﻲ
مداخالت بهبود دهنده و ارتقاء دهنده وضعیت موجود
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مداخالت ارتقاء دهنده شاخص های مربوط به فعالیتهای فیزیکی را می توان در حوزه های مختلفی انجاا
داد :
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اجﺮا شﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﺑهﺴﺎزي و ﻧوﺳﺎزي ﻣﺴـﺎﻛﻦ در ﻛﺸـورﻫﺎي در حـﺎل ﺗوﺳـعﻪ و اﺗخـﺎذ رویکـﺮد
اﻋطﺎي اﻋﺘﺒﺎرات
ﺗواﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻓﻘﺮا در راﺳﺘﺎي ﺑهﺒود وضعﻴﺖ ﻣﺴکﻦ
ﺳﺮﻣﺎیﻪ ﮔذاري ﺑخش دولﺘﻲ و اﻋطﺎء اﻋﺘﺒﺎرات ﺑهﺴﺎزي و ﻧوﺳﺎزي ﻣﺴکﻦ روﺳﺘﺎیﻲ
ارﺗﻘﺎي ﺳطح ایﻤﻨﻲ ،ﺑهﺪاشﺘﻲ ،رﻓﺎه و آﺳﺎیش شهﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ویژه روﺳﺘﺎیﻴﺎن
ﺗواﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻣﺪیﺮان  ،ﻛﺎرشﻨﺎﺳﺎن و ﺳﺎیﺮ ارائﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن خﺪﻣﺎت
ﺑﺎزﻧگﺮي در راه ﻛﺎرﻫﺎي جﻠب ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓعﺎل جﺎﻣعﻪ در ﻓﺮایﻨﺪ ﺳﻼﻣﺖ
ﺑﺎزﻧگﺮي راه ﻛﺎرﻫﺎي جﻠب ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧهﺎي ﻣﺮدم ﻧهﺎد  ،ﻣﺪیﺮان ﺳﻴﺎﺳﻲ  ،ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ و اﻓﺮاد ﺑﺮجﺴﺘﻪ و ﻛﻠﻴﺪي

الزامات مورد تاكید سیاستگذاران  ،خبرگان  .ارائه دهندگان خدمات برای بهبود وضعیت فعلی

_ﻛﻨﺘﺮل ﻋواﻣل ﺑﻴﻤﺎریﺰا
_ ارﺗﻘﺎء شﻴوه ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎلم
 ارﺗﻘﺎء ﺳطح ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺳطﺤﻲ ﻣطﻠوب و آرﻣﺎﻧﻲ از ﻧظﺮ شﺎخص ﻫﺎي ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦ الﻤﻠﻠﻲ ﺑﻨﺤوي ﻛﻪ اﻓﺮاد ،خﺎﻧواده و جواﻣعﻲ در ﺑﺮخورداري از ﺳطح ﻣطﻠوب جﺴﻤﻲ  ،رواﻧﻲ و اجﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻓﺮآیﻨﺪ ﺗوﺳعﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻘش
ﻛﻠﻴﺪي ایفﺎء ﻧﻤﺎیﻨﺪ.
ـ ﻛﻨﺘﺮل و ارﺗﻘﺎء ﺳطح ﺳﻼﻣﺖ ﻓﻴﺰیکﻲ از قﺒﻴل ﺗأﻣﻴﻦ آب آشﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺳﺎلم  ،ﻫواي پﺎک و ﺳﺎلم و ﻫﻤچﻨﻴﻦ
ﺗﺤوالت ﻣهم در ایﺠﺎد شهﺮ و روﺳﺘﺎي ﺳﺎلم .
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ـ پﻴﺸگﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮل ﻋواﻣل ایﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎریهﺎي واﮔﻴﺮدار و ﻋفوﻧﻲ و ارﺗﻘﺎء شﺎخصهﺎي ﻣﺮﺗﺒط ﺑﻪ آن از لﺤﺎظ
ﻛﻨﺘﺮل و ﻛﺎﻫش آن ﺑﻪ ﻣﻴﺰاﻧهﺎي قﺎﺑل قﺒول ﻣﻨطﻘﻪ اي ،ﻣﻠﻲ و جهﺎﻧﻲ ﺑﺮﺳﻨﺪ.
ـ ایﺠﺎد ﺗغﻴﻴﺮات ﻣثﺒﺖ در شﻴوه ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣخﺎطﺮه آﻣﻴﺰ و ارﺗﻘﺎء ﺳﺒﻚ و شﻴوه زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎلم در
ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد جﺎﻣعﻪ از قﺒﻴل ﺗغذیﻪ ﺳﺎلم ،ورزش ،ﻛﻨﺘﺮل پﺪیﺪه ﻫﺎي ( ﺳﻴگﺎر ،ﻣواد ﻣخﺪر و ﺳﻴگﺎر )
ـ ارﺗﻘﺎء ﻛﻤﻲ و ﻛﻴفﻲ ﺳطح ﺑهﺪاشﺖ روان جﺎﻣعﻪ و ﻛﺎﻫش اﺳﺘﺮﺳهﺎي ﻧﺎشﻲ از ﻛﺎر  ،ﻣﺤﻴط خﺎﻧواده  ،ﻣﺪرﺳﻪ و
جواﻣع ﻛوچﻚ
ـ ارﺗﻘﺎء ﺳطح ﺳﻼﻣﺖ و ﺑهﺪاشﺖ اﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤوﻣﻲ ،ﻣﺤل ﻫﺎي ﻛﺎر و ﻫﻤچﻨﻴﻦ ﻣﺮاﻛﺰ آﻣوزشﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰاﻧهﺎي ﻣطﻠوب
درﺳطح ﻣﻨطﻘﻪ اي و ﻣﻠﻲ
ـ ﺗوزیع ﻋﺎدالﻧﻪ اﻣکﺎﻧﺎت ﺑخش ﺳﻼﻣﺖ و ﺑهﺪاشﺖ و اﻓﺰایش ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻛﻴفﻴﺖ و خﺪﻣﺎت ﻫﻤچﻨﻴﻦ اﻓﺰایش
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻋﺎدالﻧﻪ ﺑویژه ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺤﺮوم ﺑﻪ پوشش ﻫﺎي خﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ .
ـ اﻓﺰایش ﻣﻴﺰان اﻣﻴﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳطح ﻣطﻠوﺑﻲ از لﺤﺎظ ﻓﺮﻣهﺎي ﻛﺸوري و ﻣﻨطﻘﻪ اي .
 ﻫﻤچﻨﻴﻦ اﻣﻴﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺗوام ﺑﺎ ﻛﻴفﻴﺖاﻫﻤﻴﺖ ﺗﺪویﻦ و ﺗصویب ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻲ ﻓعﺎلﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ و پﻲ ﮔﻴﺮي ﻣﺴئوالن وزارت ﺑهﺪاشﺖ ﺑﺮاي اجﺮایﻲ شﺪن ایﻦﺳﻨﺪ
ﺗغﻴﻴﺮ رویکﺮد ﺳﻴﺎﺳﺘگذاران و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ پﻴﺸگﻴﺮي ارﺗﻘﺎیﻲ ﺑﻪ جﺎي ﺗأﻛﻴﺪ ﺑﺮ درﻣﺎنطﺮاحﻲ شﺎخص ﻫﺎي ﺑوﻣﻲ ﻓعﺎلﻴﺖ ﻓﻴﺰیکﻲ در ایﺮانلﺤﺎظ ﻛﺮدن ﻓعﺎلﻴﺖ ﻓﻴﺰیکﻲ ﻛودﻛﺎن و ﻧوجواﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨوان اولویﺖ در ایﻦ حوزهﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻓعﺎلﻴﺖ ﻓﻴﺰیکﻲ ﮔﺮوﻫﻲ و ﻫﻤگﺎﻧﻲ-ﻓﺮﻫﻨگ ﺳﺎزي ﺑﺮاي روي آوردن ﻋﻤوم ﺑﻪ ﻓعﺎلﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﻴﺰیکﻲ
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