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 انجمن ملي (1) شماره  هم انديشيگزارش 
 (1401/ 02/ 01تا  2 خ يروزه تار 2  يشي)هم اند

 ( يانجمن مل رخانهي: اصفهان دب ي)محل برگزار
 

 مطرح شده :  موضوعات
 نه؟(   ايهست  ياهخواريخامگ  هيتغذ  درست )روش -1

 (  شود؟يم نيچگونه تام  12ب   ياهخواري)درخامگ-2
نه؟(   ايدرست هست  يبه پخته خوار ي)اتالق مرده خوار-3

سمي يا غذا را   شکدام ، )کبابکردن،سرخکردن،ابپز.بخارپز- 4
 ؟( کنديم   يسرطان

فرد، تا چه حد    يروزها  ياهخواريمردم به خامگ   قي)طرح تشو- 5
 (کند؟يجامعه کمک م   يماريب  از  ي ر يشگيبه سالمت و نشاط و پ

جهت   د،يمشترک اسات شهي الزمست امور و اند اي)آ-6
محل مشترک، تحت    کيدر  ياهخوارياصل خامگ شبرديپ

هم   ران،يا ياهخواريو گ ياهخواريخامگ ي عنوان :  انجمن مل
 ثبت و اجرا شود؟(   ي شياند

 
 (گردديم هيارا  ريصفحه بشرح ز 1)خالصه گزارش در 

 
و دوم  کميدر اصفهان  يروزه ا 2 يش يهم اند نشست

دکتر حسن زاده و  نجانباني(  با حضور ا1401 بهشتيارد
 يزبانيدر پنج نوبت صبح و ظهر و شب به م يدکتر صالح 

محترم  رانيمد يدر حضور تعداد يانجمن مل رخانهيدب
کشور که توسط هر دو نفرمان دعوت شده  يانجمنها

 د يبرگزار گرد ريبودند، بشرح ز
دکتر حقپرست   يو آقا نجانبانيگزارش از طرف ا  نيلذا ا 

منعکس  يانجمن مل  تي)که موفق به حضور نشد( در سا
  گردديم

  ني و مهم ب ياختالف اساس  ميمتفق القول هست -1
 ياهخوار يخامگ نکهي وجود ندارد و در مورد ا نجانبانيا

سالمت انسان  يانسان است و برا هيروش تغذ  نيسالمتر 
 داريم اشتراک نظر ضرورت است،  کي نيو نجات کره زم

همه نتوانند صد در صد   ديشا  همچنين متعقديم
باشند، اما با آنها که قبول دارند  اهخواريخامگ
انسان است،   هيتغذ  درست روش ياهخواريخامگ

 )ادامه در ستون مقابل( ميهمراه باش ريمس کي در مي توانيم

 
 
 وه يها و م  يسبز مييگويکه م ن يا  ميمتفق القول هست -2

، تامين ميکند  12ب  نيتاميشسته نشده، و کيارگان يها
دارند،  12ها ب  وه يها و م يکه سبز  ستين  نيمنظور ا 
 يها  وه يها و م  يسبز يکه  رو يي ها  زميارگان کرويبلکه م

دارند، که اگر ما  12شسته نشده هستند، ب  کيارگان
هر  نکهي)نه ا رسديم 12به ما هم ب  م، يبخورآنها را 

نشده  زياز هر جا به دستمان برسد، تم  وه ي و م يسبز
 (  ميبخور

 
موضوع   هيبا ارا انيشادروان اوانس ميمتفق القول هست -3

و  رانيبه جامعه ا ستهيشا اريخدمت بس ياهخواريخامگ
 ياري شان همچون بسالملل داشته اند، اما کتاب  نيب يحت

هم دارد از جمله بکار   يکتابها و انتشارات، اشتباهات
 ح يصح  ، يپخته خوار يبه جا يمرده خوارلفظ بردن 

   ستين
 
سرخکردن کبابکردن، موجب  مي متفق القول هست-4

و آبپز کردن موجب   گردديشدن غذاها م يو سرطان يسم
پس   گردديم Cو  Bخصوصا  نهايتاميرفتن و  نياز ب

 بخارپز ضررش کمتر است 
 
 رخانهي دب 3و2و1شماره  يفرمها ميمتفق القول هست -5

خامگياهخواري يک روز در  را، بهکه مردم  يانجمن مل
درمان  پيشيگيري و جهت مينمايد،  قتشوي ، ميان

سالمت عمومي جامعه مفيد است، بسياري بيماريها و 
جهت جذب خانواده و تازه واردين و باقيماندن همچنين 

 موثر است  بسيار آنها در مسير، 
 
  راني و مد دکترو   ديکه اسات ميمتفق القول هست -6 

  ياهخوار يو گ  ياهخواريخامگ يانجمن ها و گروهها
 ي و عموم  يخصوص يمجاز  يعالوه بر کتابها و فضاها

 ازي شأن هست، ن يشأن که انتشار دهنده نظرات شخص
 جهت انتشار نظرات و اهداف مشترک دارند،  يبه محل

فوق  که سايت انجمن ملي مناسب اهداف مشترک 
 ميباشد 

 
منعکس  يانجمن مل  تيصفحه در سا کيگزارش در   نيا

 ميشود. 
( يانجمن مل رخانهيدب 1401/ 02/ 03)
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