ﺗﻐﺬﯾــﻪ اﯾﺮاﻧــﯽ ﻫــﺎ ﺳــﺎﻟﻢ
ﻧﯿﺴـﺖ/زﯾﺎده روی در ﻣﺼـﺮف ﻧﻤـﮏ و
ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎ

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ زﯾﺎده
روی اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ در ﻣﺼﺮف ﻧﻤﮏ و ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎ ،ﮔﻔﺖ ۱۰ :ﻋﺎﻣﻞ از  ۱۹ﻋﺎﻣﻞ
ﻣﺮگ در ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﻣﻬﺮ ،زﻫﺮا ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ ،در وﺑﯿﻨﺎر ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن،
اﻓﺰود :ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻏﯿﺮ واﮔﯿﺮ ﻋﻠﺖ  ۶۰درﺻﺪ ﻣﺮگﻫﺎ در ﺟﻬﺎن و  ۷۶درﺻﺪ
ﻣﺮگﻫﺎ در اﯾﺮان اﺳﺖ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺑﺎﻻ،
ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﭘﺎﯾﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ در اﯾﺮان ﮐﻪ درآﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ دارد ،ﯾﮏ روﻧﺪ
اﻓﺰاﯾﺸﯽ دارد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻟﮕﻮی ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اوﻟﯿﻦ رﯾﺴﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر و
اوﻟﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺮگﻫﺎ اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد :در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻪ در  ۱۹۵ﮐﺸﻮر
ﺗﻮﺳﻂ  ۱۳۰ﻣﺤﻘﻖ از  ۴۰ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
 ۱۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اوﻟﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ در ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﯾﮏ
ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺮگﻫﺎ را در ﺟﻬﺎن داراﺳﺖ.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ اﻓﺰود :در ﺳﺎل  ۲۰۱۷اﯾﺮان  ۲۹۹ﻫﺰار ﻣﻮرد ﻣﺮگ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎل  ۲۰۴۰ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﺣﺪود  ۸۰۰ﻫﺰار ﻣﻮرد ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ

 ۳۹۰ﻫﺰار ﻣﻮرد آن ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻏﯿﺮ واﮔﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر اﻗﺘﺼﺎدی
ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻏﯿﺮ واﮔﯿﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻌﺎدل  ۴۴۶ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺎدل  ۳درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ) (GDPو ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﻣﻌﺎدل  ۲۳۸.۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ ﮔﻔﺖ :آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎل  ۱۴۰۰در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  ۱۸ﺗﺎ  ۶۵ﺳﺎل
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻮم ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل ﮐﺸﻮر دارای ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺑﺎﻻ۴۰ ،
درﺻﺪ آﻗﺎﯾﺎن و  ۳۶درﺻﺪ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ دارای اﺿﺎﻓﻪ وزن و  ۵۱درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺗﺤﺮک ﺑﺪﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن روزاﻧﻪ  ۹.۷ﮔﺮم ﻧﻤﮏ ﯾﻌﻨﯽ  ۲ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﻘﺪار ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ  ۵ﮔﺮم اﺳﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﮏ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ :ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﺒﺰی و ﻣﯿﻮه ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف روﻏﻦ ،ﮐﺎﻫﺶ اﺳﯿﺪ
ﭼﺮب اﺷﺒﺎع و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﺮک ﺑﺪﻧﯽ و ﮐﻨﺘﺮل وزن ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ  ۲۷درﺻﺪی
ﻏﯿﺒﺖ در ﮐﺎر ،ﮐﺎﻫﺶ  ۲۶درﺻﺪی ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ و ﮐﺎﻫﺶ  ۳۲درﺻﺪی
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ ،اﺷﺘﻐﺎل ﺣﺪود  ۸.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﻣﻨﺪ در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را
ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار داد و اداﻣﻪ داد :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ  ۸ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای
ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ در اﺳﻔﻨﺪ  ۹۴دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ
ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺴﺘﻪ
ﭘﺎﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﮐﻪ

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ

ﺗﻬﯿﻪ

آن

ﺑﻪ

وزارت

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ
راﻫﺒﺮدی ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ ،اﺑﻼغ ﺑﺴﺘﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ،ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺎﻟﻢ ،اﺟﺮای دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪ در
ﻏﺬاﺧﻮریﻫﺎ ،ﭘﺎﯾﺶ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﻏﺬاﺧﻮریﻫﺎ و ﭘﺎﯾﺶ
اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮﯾﻖ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﻼﻣﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ را ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﺷﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺳﻼﻣﺖ
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﻬﺮ

