وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ۵۰:درﺻﺪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
اﺿﺎﻓﻪ وزن دارﻧﺪ/ورزش ﮐﻨﯿﺪ
وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ،
ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی دﭼﺎر ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻧﺸﻮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯽت
ﺑﺪﻧﯽ داﺷﺘﻪ و ورزش ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﻫﺎﺷﻤﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ اﻣﻀﺎی ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ورزش و
ﺟﻮاﻧﺎن ،وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن را ﯾﮑﯽ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻦ
در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﯿﺪواری و ﻧﺸﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﻮارد در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ،اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﺤﻨﻪ
ﻫﺎی ﺧﻄﯿﺮ ﺻﻒ ﮐﺸﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺸﻮر را از آﺳﯿﺐﻫﺎ و ﺣﻮادث ﻣﺼﻮن ﻧﮕﻪ
داﺷﺘﻨﺪ.
۸۰
وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ در زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﺳﺎل و در ﻣﺮدان ﺑﻪ ﺣﺪود  ۷۹ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺣﺪود  ۱۰ﺳﺎل از اﯾﻦ ﻋﻤﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود  ۵۰درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﺿﺎﻓﻪ وزن دارﻧﺪ ،اﻓﺰود :ﻣﯿﺰان اﺿﺎﻓﻪ وزن در زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان
اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی دﭼﺎر ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻧﺸﻮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ داﺷﺘﻪ و ورزش ﮐﻨﯿﻢ.
وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ در ارﺗﻘﺎء ﻓﺮﻫﻨﮓ ورزش در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ورزش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ در
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﺎﺷﻤﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی در ﺳﺎل ﻫﺎی آﯾﻨﺪه در ﮐﺸﻮر را از
ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ و دوﻟﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺣﺪود  ۷۰۰ﻫﺰار
ﻧﻔﺮ در ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد
اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی دوران ﮐﻬﻨﺴﺎﻟﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺠﺎد
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮای ﺧﻮد ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮد ﻫﻢ
ﻣﯽﺷﻮد .ورزش و ﺗﺤﺮک ذﻫﻦ و ﺟﺴﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی دوران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
وی اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ،ﮐﻢ ﺗﺤﺮﮐﯽ اﻓﺮاد
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﺮدم در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ  ۲۵درﺻﺪ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮ
را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻋﻼم وبدا ،ﻫﺎﺷﻤﯽ اﻓﺰود :اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ،
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ در ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻫﻢ در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ورزش و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ
و ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺳﻬﻢ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

