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را تو  آیــد  کــار  به  تا  بگویم  من  را  رامطلبی  تو  آیــد  تتار  مشک  و  عـالـم  زگـنـج  بـه 

روزگــار ــدر  ــاران وک دیــار  ــن  ای در  رازیستن  تو  آیــد  بختیار  حیات  یک  سـالمت  وز 

رامیکرب و ویروس وانگل بهرجان داردخطر تو  آید  هــزار  سو  ازهــر  درجنگت  دائمًا 

رادست خودبا آب وصابون شوی قبل ازهرغذا تو  آیــد  ازبهرشکار  میکرب  گرنشویی 

راانگل و ویروس و میکرب عامل بیماری اند تــو  ــد  آی گــردوغــبــار  بــا  و  سبزی  همـره 

راگرسیگاری هستی وباشی بـه دام آن اسیر تو  دچــارآیــد  نفس تنگی  یا  معده  زخــم 

راترک سیگارت نما وسهل گیر وسخت کوش تو  آید  اختیار  و  عنان  َارداری،  همت 

راگربخواهی توسالمت را و یابی این نشاط تو  آیـد  ره گیرتابه کــار  بهداشت  دانــش 

رابهترازبهداشت نیست اندرگلستان جهان تو  بارآید  به  بهروزی  تاکه  رعایت  کن 

راماندگارا لحظه ای بهداشت را غافل مشو تو  مانـدگارآید  حیات  یک  سالمت  با 
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دانشگاه علوم پزشکی خوزستان

یابی می کنیم می کنیمما همه در شهر خود بهورز  بازیابی  خود  خالی  پست های 

دگر ســال  دو  بهورز  شــود  گر  می کنیمبازنشسته  ارزیابی  را  روستا  جایش  به  ما 

می کنیمچون کمیته می شود تشکیل ماصاحب نظر ــی  ــاب ــی ارزش را  جــمــع  ــرات  ــظ ن

دائماخود رابه پیش مردمانش آفتابی می کنیمبعدازآن هم کارشناسانه به روستا می رویم

نظر در  باشد  و  می خواهیم  آنکه  بیابیم  می کنیمتا  انقالبی  اقــدام هــای  سبب  زین 

درهمان روستای آن هاجفت یابی می کنیمبازنشسته گرشوندبهورزمردوزن بطورهمزمان

ما کار  بــازی  فامیل  و  پارتی بازی  می کنیمنیست  دستیابی  اقتدارهم  با  آن چنان 

نظر در  ــم  داری آیین نامه  طبق  را  او  می کنیمسن  ارزیابی  را   28 و   26 باصالبت 

می کنیمچون که آیین نامه دارد بر حجاب تأکید، ما بدحجابی  هر  از  لغو  را  ثبت نام 

نظر در  بـــود  بــومــی   ــا  ــت روس در  درده اصلی و یا اندرقمر بهورزیابی  می کنیمچــونــکــه 

سالمت
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