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تحصیل  40هزار خارجی در دانشگاههای ایران
عبدالحمی ـ ـ ــد علی ـ ـ ــزاده ،مدیركل ام ـ ـ ــور دانش ـ ـ ــجویان غیرایرانی س ـ ـ ــازمان امور
دانشجویان اعالم كرد :حدود ۴۰هزار دانشجوی خارجی در كشور حضور دارند .وی
با تاكید بر این كه امسال  35دانش ـ ـ ــگاه در بحث جذب دانشجویان خارجی فعال
هستند ،افزود :حدود  ۲۸هزار دانشجوی خارجی در دانشگاههای تحت پوشش

وزارت علوم 8000 ،دانشجوی خارجی در دانشگاه آزاد اس ـ ـ ــامی و  3000دانشجوی
خارجی در دانشگاههای تحت پوشش وزارت بهداشت تحصیل میكنند .علیزاده
درباره گستردگی رشتههای مورد تقاضای دانشجویان خارجی گفت :درحال حاضر
میتوان رس ـ ـ ــما عنوان كرد تقریبا در همه رش ـ ـ ــتههایی كه یك فرد خارجی مجاز به

تحصیل در آن است دانشـــــــجوی خارجی داریم .علیزاده گفت :خدمات تخصصی
و فوقتخصصی آموزش عالی ایران به متقاضیان خارجی در ســـــــه بخش پذیرش
دانشجوی خارجی ،طر حهای مشترك تحقیقاتی و ارتباطات از طریق پاركهای علم
و فناوری و شركتهای دانشبنیان صورت میگیرد /.جامجم

خبر

هشدار درباره خرید و فروش
مجوز طرحترافیك
مدیر واحد س ـ ـ ــاماندهی محدودهها و طر حهای
ترافیك نس ـ ـ ــبت به خرید و ف ـ ـ ــروش مجوز طرح
ترافیكهشدار داد.
به گزارش تس ـ ـ ــنیم ،عمار س ـ ـ ــعیدیانفر گفت:
هرگونه خرید و فروش مجوز طرح ترافیك ممنوع
است و فعالیت س ـ ـ ــایتهایی كه این موضوع را
تبلیغ میكنند ،غیرقانونی و راهی برای كالهبرداری
از مردم است.
وی تأكید ك ـ ـ ــرد :در دریاف ـ ـ ــت مجوزطرح ترافیك
امتیازی وجود ندارد وعموم شهروندان میتوانند
با مراجعه به سامانه تهران من و ثبتنام ،نسبت
به دریافت مجوز طرح ترافیك اقدام كنند.
مدیر واحد س ـ ـ ــاماندهی محدودهها و طر حهای
ترافیك همچنی ـ ـ ــن درباره ف ـ ـ ــروش مجوز طرح
ترافیك توس ـ ـ ــط برخی اف ـ ـ ــراد در نق ـ ـ ــاط ورودی
محدوده طرح ترافیك نیز گف ـ ـ ــت :افرادی كه به
این ش ـ ـ ــیوه ط ـ ـ ــرح ترافیك میفروش ـ ـ ــند ،پالك
خودروی ش ـ ـ ــهروندان را در س ـ ـ ــامانه تهران من
وارد میكنن ـ ـ ــد و با دریافت پ ـ ـ ــول اضافی از مردم
برایش ـ ـ ــان مجوز ورود دریافت میكنند در حالی
كه هر فردی میتواند با مراجعه به سایت مذكور
بدون پرداخت وجه اضافی ب ـ ـ ــا دریافت مجوز در
محدوده طرح ترافیك تردد كند.

میشـــــــود .اگر كاغذی با قیمت دالر  4200تومانی
دفتر میشد ،میتوانستیم بگوییم كه قیمت
دفتر هم بر همین مبنا باشـــــــد اما وقتی از بازار
آزاد تهیه شـــــــده ،انتظاری جز افزایش قیمتها
نمیتوان از آن داشت».
با ایـــــــن وجود رئیـــــــس اتحادیه فروش ـ ـ ــندگان
نوشتافزار و لوازم مهندسی پیشنهاد میدهد
كه در فرصت باقیمانده تا سال تحصیلی جدید،
هرچه سریعتر كاغذ مورد نیاز را حداقل به دست
كارخانههای عمده تولیدكننده دفتر برسانند تا
مهر امسال جماعت دانشآموز كشور ،بیدفتر
نمانند.

آ ثار آشفته بازار کاغذ
این روزها در بازار
دارو و غذا نیز   دیده
میشود؛ بسیاری
از    تولیدکنندگان
برای بستهبندی  
محصوالتشان  دچار
مشکل شدهاند  

عکس:
فارس

كمبود كاغـــــــذ بســـــــتهبندی و نگرانی
بازیافتدوباره

گزارشی از تبعات كمبود كاغذ به بازار كتاب و روزنامه محدود نمیشود

خطر گرانی کاغذ برای سالمت مردم!

محرومیت
در انتظار مشموالن غایب

نفس مطبوعات به شـــــــماره افتاده ،حال و روز چاپ و نشـــــــر كتاب هم زارتر از

همیشه اســـــــت؛ بحران كمبود كاغذ انگار پا گذاشته باشـــــــد بیخ گلوی نشر و
كتابها و روزنامهها را هر روز الغرتر میكند  .دغدغه پیدا كردن كاغذ ،حاال نگرانی
بزرگ همه آنهایی است كه در این دو حوزه دستی بر آتش دارند؛ همه آنهایی كه
مینا موالیی

معاون احضار و اعزام س ـ ـ ــازمان وظیفه عمومی
ناجا گفت :مشموالن غایب برای تعیین تكلیف
وضعیت خدمتی خود هرچه سریعتر اقدام كنند
ومنتظر تمدیدقانونجریمهنباشند.
به گزارش جامجم ،نجف حمیدزاده عنوان كرد:
مشموالن غایب متاهلی كه خود را معرفی كنند،
درصورت امكان در اس ـ ـ ــتان یا شهرستان محل
س ـ ـ ــكونت همسرش ـ ـ ــان به كارگیری میشوند،
همچنین درصورت امكان ،مش ـ ـ ــموالن مجرد
نیز تا ش ـ ـ ــعاع ۳۰۰كیلومتری محل سكونتشان
سازماندهیمیشوند.
وی تصریح كرد :مش ـ ـ ــموالن غایبی كه وضعیت
خدمتی خود را مش ـ ـ ــخص نكنند برابر مواد ۵۸
و ۶۲قان ـ ـ ــون خدمت وظیفه عمومی با تش ـ ـ ــدید
ته ـ ـ ــای اجتماعی از
ته ـ ـ ــا و محرومی 
محدودی 
جمله محرومیت از هرگونه تس ـ ـ ــهیالت دولتی
و اشتغال در س ـ ـ ــازمانها و كارگاههای دولتی و
خصوصی مواجه میش ـ ـ ــوند .حمیدزاده افزود:
درصورت به كارگیری مش ـ ـ ــموالن غایب توسط
كارفرمایان ،كارخانجات ،كارگاهها ،ش ـ ـ ــركتها،
آموزشگاهها ،بنگاهها ،مغازهها ،تعمیرگاههای
دولتی و خصوصی برابر م ـ ـ ــاده  ۶۳قانون خدمت
وظیفه عموم ـ ـ ــی با آنان برخ ـ ـ ــورد و برابر ماده ۶۳
مكرر همین قان ـ ـ ــون ،برای اعم ـ ـ ــال مجازات به
دستگاههایقضاییمعرفیمیشوند.

مشكالتخانوادگیمعتادان
حل و فصل میشود

معاون توس ـ ـ ــعه پیش ـ ـ ــگیری و درمان سازمان
بهزیستی كش ـ ـ ــور از اجرای طرح «مدیریت مورد»
برای  ۳۲۰۰معتاد متجاهر در  ۲۱استان كشور خبر
داد.
به گزارش ایس ـ ـ ــنا ،مجید رضازاده با بیان این كه
طرح مدیریت مورد فقط برای معتادان متجاهر
نیست ،گفت :ما در س ـ ـ ــازمان بهزیستی معتقد
هستیم برای درمان اعتیاد باید به شكل درمان
تك دوزی شده عمل كنیم ،به این معنا كه هر فرد
معتاد نیازمند یك برنامه مشخص برای خودش
است كه نمیتوانیم این برنامه را برای افراد دیگر
به كار ببریم.
وی با اشاره به این كه استفاده از طرح مدیریت
مورد ی ـ ـ ــك مبحث علمی اس ـ ـ ــت ،عن ـ ـ ــوان كرد:
استفاده از طرح مدیریت مورد با كمك مددكاران
شامل اقداماتی مثل حل مشكالت خانوادگی،
اشتغال ،مسكن و اقدامات روانشناسی است.
به گفته معاون توس ـ ـ ــعه پیش ـ ـ ــگیری سازمان
بهزیس ـ ـ ــتی این طرح فعال برای معت ـ ـ ــادان مراكز
ماده  ۱۶اجرا شده اما برای معتادانی كه به شكل
سرپایی مراجعه میكنند نیز میتواند انجام شود.
رضازاده توضیح داد :ط ـ ـ ــرح مدیریت مورد باید
برای افراد بی بضاع ـ ـ ــت و بیخانمان كه اغلب به
مراكز ماده  ۱۶مراجعه میكنند ،درقالب اقدامات
جامعهپذیری و روانشناسی به شكل جدیتر و
قویتر دنبالشود.

جامعه

نمیدانندچهسرنوشتیدر انتظارشاناست.
این اما یك روی ســـــــكه كمبود كاغذ اســـــــت؛ همان طرفی كه خیلیهـــــــا از دور به
نظارهاش نشسته اند و به خیال خودشـــــــان جزو همان مشكالتی كه تبعاتش

دامنگیر آنها نمیشود! روی دیگر ســـــــكه اما این را نمیگوید .آن طرف ســـــــكه كمبود كاغذ در كشورمان،
مشكالتی ردیف شده اند كه آهسته آهسته سرریز میشوند به زندگی همه مردم؛ پاورچین پاورچین جلو
میروند و میرسند تا پشت در خانه ها ،بیمارســـــــتانها ،مدارس ،دانشگاهها ،كارخانهها؛ هرجایی كه رد و
نشانیاز كاغذباشد؛ كاغذی كهاینروزهامچالهشدهامامچالهاشهمحكم كیمیاراپیدا كردهاست.

رئیس اتحادیه
فروشندگان
نوشتافزار و
لوازم مهندسی
پیشنهاد میدهد
كه در فرصت
باقیمانده تا سال
تحصیلی جدید
هرچه سریعتر
كاغذ مورد نیاز را
حداقل به دست
كارخانههای عمده
تولیدكننده دفتر
برسانند تا مهر
امسال جماعت
دانشآموز كشور
بیدفتر نمانند

با اینكه در نگاه اول ،تا حرف از كاغذ میش ـ ـ ــود
خیلیها یاد روزنام هه ـ ـ ــای روی دكه و كتابهای
پش ـ ـ ــت ویترین كتابفروشـ ـ ـ ـیها میافتند ،اما
حسین میرباقری ،رئیس اتحادیه كاغذ و مقوای
تهران به ما میگوید كل مصرف كاغذ فقط نشر و
كتابنیست.
میرباق ـ ـ ــری در ادامه از مص ـ ـ ــرف كاغذ در صنایع
بسته بندی ،در تولید دفتر و كاغذ  A4و مصارف
دیگر هم خبر میدهد و میگوید :عمده مشكل
االن در مصارف كاغذ برای بستهبندی بهوجود
آمده است؛ چه بس ـ ـ ــتهبندی مواد غذایی چه
بس ـ ـ ــته بندی م ـ ـ ــواد دارویی یا بهداش ـ ـ ــتی .در
مصارفبستهبندیمواددارویی،خیلیچیزهای
س ـ ـ ــاده دیده نمیش ـ ـ ــود مثال آن بروشورهای
توضی ـ ـ ــح و طرز مصرف ـ ـ ــی كه داخل بس ـ ـ ــتهها
میگذارند ،برای همه اینها به كاغذ نیاز اس ـ ـ ــت.
اصلی ترین پای ـ ـ ــه همه این كاره ـ ـ ــا كاغذ تحریر
است كه االن قیمتش خیلی زیاد شده .

ضربه كمبود كاغذ بـــــــه صنعت تولید
دارو

این قسمت ماجرا ،تلخ است! جایی كه بحران
كمبود كاغذ وصل میشود به دارو و درمان؛ به
بیمارانی كه به هردلیل نیازمند درمان میشوند.
عجیب باش ـ ـ ــد یا نه ،كمبود دارو ،س ـ ـ ــر یك پیچ

ابتالی 23درصد مردم
بهافسردگیواضطراب

علی اس ـ ـ ــدی ،مع ـ ـ ــاون دفترس ـ ـ ــامت روانی،
اجتماعی و اعتی ـ ـ ــاد وزارت بهداش ـ ـ ــت گفت:
براس ـ ـ ــاس آخرین پیمایشه ـ ـ ــا 23/6 ،درصد
م ـ ـ ــردم از گروه س ـ ـ ــنی  ۱۵تا  ۶۴س ـ ـ ــال مبتال به
اختالالت روانپزشكی هس ـ ـ ــتند كه  12/7درصد
این تعداد را مبتالیان به اختالالت افس ـ ـ ــردگی
تش ـ ـ ــكیل میده ـ ـ ــد .وی توضی ـ ـ ــح داد :این
مس ـ ـ ــاله علل مختلفی دارد كه میتوان به علل
اجتماعی ،فرهنگی و استرسهای زنان اشاره
كرد .البته ش ـ ـ ــاید یك علت هم این باش ـ ـ ــد كه
زنان بیشتر از مردان اختالالت را پیگیری و برای
درمان مراجعه میكنند /.ایلنا

در گذر درمان این بیماران ،چش ـ ـ ــم انتظارشان
ایستادهاست؛پیچ گرانی!
دورنم ـ ـ ــای ای ـ ـ ــن مش ـ ـ ــكل را حس ـ ـ ــن
قاضیزادههاش ـ ـ ــمی ،وزیر س ـ ـ ــابق بهداشت
و درمان كش ـ ـ ــورمان شهریور س ـ ـ ــال گذشته
دیده بود ك ـ ـ ــه درخصوص بس ـ ـ ــتهبندی كاغذ
و صنعت چ ـ ـ ــاپ در بخش دارو هش ـ ـ ــدار داد.
قاضیزادههاشمی آن روزها كه بحث تحریمها
در كش ـ ـ ــورمان داغ بود ،از تاثیر مشكل كمبود
كاغذ بر قیم ـ ـ ــت داروها گف ـ ـ ــت؛ از اینكه این
مش ـ ـ ــكل میتوان ـ ـ ــد در قیم ـ ـ ــت دارو تاثیرگذار
باش ـ ـ ــد ،چرا كه این بخ ـ ـ ــش ارز دولتی دریافت
نمیكند.
این موضوع را مهرداد علیمی ـ ـ ــان ،عضو هیات
مدیره س ـ ـ ــندیكای صاحبان صنای ـ ـ ــع داروهای
انس ـ ـ ــانی ایران هم به یك ش ـ ـ ــكل دیگر تایید
میكند و او هم به صف اف ـ ـ ــرادی میپیوندد كه
از افزای ـ ـ ــش غیرمنطق ـ ـ ــی قیمت مق ـ ـ ــوا و كاغذ
گالیهمنداست.
علیمیان به ما میگوی ـ ـ ــد :درحال حاضر به خاطر
كمبود مقوای بستهبندی دارو ،بازار مشكل دار
و متالطم است .ما مجبوریم مقوا و كاغذ را از بازار
آزاد بخریم كه این كار هم تبعات خودش را دارد و
قطعارویقیمتهااثر میگذارد.
علیمیان در توضیح بیشتر به قیمت مقوا اشاره

میكند و میگوید :سال قبل همین موقع مقوا را
 3000تومان میخریدیم و االن رسیده به باالی 20
تا  25هزارتومان و تازه فروشنده به ما فاكتور هم
نمیدهد .همین باعث میش ـ ـ ــود كه برای مثال
یك جعبه س ـ ـ ــاده ق ـ ـ ــرص  6000تومانی ،چندصد
تومان هزینه مقوا داشته باشد كه اصال انصاف
نیست.

نوشتافزاری كه گرانمیشود

ح ـ ـ ــرف كمبود كاغذ كه میش ـ ـ ــود ی ـ ـ ــك نگرانی
تن دوتیز میدود ته ذهن هم ـ ـ ــه پدرومادرهایی
كه بچه مدرسهای دارند؛ اینكه تكلیف كتاب و
دفتر آنها در طول س ـ ـ ــال تحصیلی چه میشود؟
اینكه نكند پس لرزههای كمبود كاغذ در بازار و
گرانیاش ،كتاب و دفتر را از كیف مدرسه بیش از
 14میلیون دانشآموز كشور حذف كند .به این
نگرانی حداقل در زمینه كتابهای درسی ،وزیر
آموزش و پرورش یك پاسخ واضح داده است؛
اینكه این وزارتخانه برای سال  98كمبود كاغذ
ندارد!
محمد بطحای ـ ـ ــی با تایید اینكه مس ـ ـ ــاله كاغذ
و تجهیزات چاپ ،یك مس ـ ـ ــاله برای كل كشور
است ،گفته خوش ـ ـ ــبختانه با مساعدت بانك
مركزی در تامین ارز مورد نیاز برای واردات كاغذ،
مشكل كمبود كاغذ برای چاپ كتب مدارس را
در س ـ ـ ــال  ۹۸نداریم .گرچه حسین طالییزواره،
معاون توس ـ ـ ــعه منابع و پش ـ ـ ــتیبانی سازمان
پژوهش و برنامهریزی آموزشی یك راهحل هم
برای كمبود احتمالی كاغذ در چاپ كتب درسی
پیش ـ ـ ــنهاد داده و گفته بهتر اس ـ ـ ــت به موازات
چاپ كتب درسی ،الكترونیكی كردن كتابهای
درس ـ ـ ــی هم پیگیری ش ـ ـ ــود ت ـ ـ ــا در بخشها یا
مناطقی كه برخ ـ ـ ــوردار هس ـ ـ ــتند و میتوانند از
خدماتالكترونیكی كردن كتابدرسیاستفاده
كنند ،با اجرای این طرح ،مشكل برطرف شود.
با این حال و با وجود مش ـ ـ ــخص شدن تكلیف
كتابهای درس ـ ـ ــی ،بح ـ ـ ــث بودن ی ـ ـ ــا نبودن

دفترهای مش ـ ـ ــق همچنان پابرجاست؛ این را
موس ـ ـ ــی فرزانیان ،رئیس اتحادیه فروشندگان
نوش ـ ـ ــت افزار و لوازم مهندســـــــی به ما میگوید
و از مش ـ ـ ــكالتی خبر میدهد كه با وجود ادامه
روند كمبود كاغذ ،در بـــــــازار تولید و فروش دفتر
بهوجودمیآید.
فرزانیان توضیح میدهد :وقتی كاغذ به دست
صحافها نمیرسد ،دفتر هم تولید نمیشود.
اگر هم تولی ـ ـ ــد شـــــــود قطعـــــــا در قیمتش اثر
میگذارد.
ناگفته پیداست افزایش قیمت ،تاثیر مستقیم
كمبود كاغذ در بخشهای مختلف مصرفیاش
است؛ افزایشی كه بعد از اثرگذاریاش در قیمت
دارو ،حاال به بحث نوشتافزار هم رسیده است.
فرزانیان در همین رابطه میگوید« :وقتی كاغذ
بهصورت مس ـ ـ ــتقیم به صنف صراف نمیرسد
كار
و باید آن را از ب ـ ـ ــازار آزاد تهیه كننـــــــد ،قیمت ِ
تمام شده هم در نهایت به نرخ بازار آزاد تعیین

دارو فلهای میشود!

قفسه سوپرماركتها و كابینت آشپزخانهها،
پر اســـــــت از مواد غذایی با بستهبندی كاغذی
و مقوایی؛ مـــــــواد خوراكی مختلفی كه نقش ـ ـ ــی
پررنگ در ســـــــبد غذایی خانوارهـــــــا دارند و حاال
بستهبندیشـــــــان برای عرضه به بازار مصرفی،
با بحران كمبود كاغذ و مقوا گره خورده و به یك
دغدغه تبدیل شده؛ دغدغهای كه خیلیها را یاد
تابستان سال گذشته میاندازد؛ درست همان
موقعی كه خبرگزاریها از كمبود كارتن مناسب
برای بستهبندی خرماهای مضافتی خبر دادند
و از قول محسن رشـــــــید فرخی ،رئیس انجمن
ملی خرمای ایران نوشتند كه كمبود كارتنهای
مناســـــــب برای جمعآوری خرماهـــــــای مضافتی
باعث شـــــــده تا صدها تن محصول روی دست
نخلداران برخی مناطق خرماخیز كشــ ـ ــور باقی
بماند!
محدود بودن منابع تامین كاغذ و ســــ ــرریز این
مشكل به بحث بستهبندی كاالها ،باعث شده
بســـــــیاری از كاالها روی خط تولید منتظر بمانند
و دستاندركاران صنعت بســـــــتهبندی كاالها
از این موضوع گالیه كنند كه تقاضا برای مقوا و
بستهبندی آنچنان باالرفته كه به محض ورود
كاغذ به كارخانه بهطور مستقیم وارد خط تولید
میشود و در مقابل به دلیل كمبود كاغذ اجازه
استفادهاز ظرفیت كاملتولیدفراهمنمیشود.
چگونگی جبران این كمبود در بحث بستهبندی
مـــــــواد غذایی ،اما یكـــــــی از دغدغههــ ـ ــای بزرگ
كارشناسان بهداشـــــــت است ،متخصصانی كه
نگرانند ،كاغذها و كارتنهای مستعمل به طرق
مختلف جمع آوری و بدون نظارتهای بهداشتی
بازیافت شـــــــوند و دوباره به كاغذ بسته بندی و
كارتن و مقوا تبدیل شوند و در نهایت سالمت
مصرف كنندهها را به خطر بیندازند.

جامعه+

گران ش ـ ـ ــدن كاغذ ،تنها بر مطبوعـــــــات و نوشـــــــتافزار تأثیر ندارند .بخـــــــش عظیمی از
زمینههای پزشـــــــكی ،درمانی و معیشـــــــتی مردم را شـــــــامل میشود .شـــــــهرام شعیبی،
سخنگوی سازمان غذا و دارو ،با اشـــــــاره به تأثیرات گرانی و نایاب شدن كاغذ ،در صنعت
غذا و دارو به ما میگوید« :گران شـــــــدن كاغذ بر بستهبندی این محصوالت و در نهایت بر
كیفیت آنها تأثیر خواهد داشـــــــت ».تولید کنندگان مواد غذایی كه در بستهبندی خود از
فرآوردههای كاغذی اســـــــتفاده میكنند ،در زمینه ایمنی ،دچار مشكل خواهند شد .این
اما تنها مشـــــــكلی نیســـــــت كه كمبود كاغذ ،در صنایع غذایی ایجاد میكند .شاید بخش
عظیمی از كمبود كاغذ ،صنعت بســـــــتهبندی دارو را دچار اختالل كند .شـــــــعیبی توضیح
میدهد :در صورتی كه با كمبود كاغذ در بستهبندی مواجه شویم ،مجبور به بستهبندی
فلهای دارو هستیم .این اتفاق اما به پایداری داروها آســـــــیب میزند و این امكان وجود
دارد كه با دسترســـــــی راحت داروها برای بچهها ،آســـــــیبها و مصمومیتهای دارویی،
بیش ـ ـ ــتر هم بشـــــــود.هرچند شـــــــعیبی میگوید كمبود كاغذ روی هزینه داروها هم تأثیر
خواهد داشت و ممكن است ،با افزایش دارو مواجه باشیم.

 15میلیون ایرانی فشارخون باال دارند
وزیر بهداش ـ ـ ــت ،درمان و آموزش پزش ـ ـ ــكی
گفت :سال گذشته ده میلیون نفر در جهان
به علت ابتال به فشارخون و عوارض آن جان
خود را از دست دادند .در كشور ما نیز برآورد
میش ـ ـ ــود حدود  ۱۵میلیون بیم ـ ـ ــار مبتال به
فشار خون داشته باشیم.
به گزارش ایرنا ،س ـ ـ ــعید نمكی در نشس ـ ـ ــت
خبری بسیج ملی كنترل فش ـ ـ ــار خون افزود:
حداقل  ۴۰درصد افراد مبتال به فش ـ ـ ــارخون از
بیماری خود خبر ندارند و این موضوع بسیار
خطرناك است.
این افراد وقتی متوجه میشوند كه با سكته
مغزی یا قلبی ب ـ ـ ــه بیمارس ـ ـ ــتان میروند یا با
نارسایی كلیه باید دیالیز شوند.
وی ادامه داد :فشار خون یكی از اولویتهای
مهم نظام س ـ ـ ــامت اس ـ ـ ــت و میتوان آن را
قات ـ ـ ــل خاموش دانس ـ ـ ــت .اولی ـ ـ ــن گامی كه
میتوان برای این موضوع برداش ـ ـ ــت ،توجه
دادن مردم به كنترل فش ـ ـ ــار خون اس ـ ـ ــت.

متاس ـ ـ ــفانه در برخی موارد پزش ـ ـ ــكان اصال از
دستگاه فشارخون استفاده نمیكنند و باید
به پزشكان گفت كه بررسی فشارخون بیمار
بسیار مهم است.
نمكی بیان كرد :ه ـ ـ ــر ایرانی باالی  ۳۰س ـ ـ ــال
باید فش ـ ـ ــار خون خود را كنترل كن ـ ـ ــد .در كنار
این موارد باید روشهای ـ ـ ــی را توصیه كرد كه
مردم برای كنترل فش ـ ـ ــارخون اق ـ ـ ــدام كرده و
تسهیالت و زیرس ـ ـ ــاختهای الزم نیز فراهم
شود تا مردم به موقع برای كنترل فشارخون
مراجعه كنند.
وزیر بهداشت عنوان كرد :یكی از مواردی كه
مردم باید در نظر داشته باشند ،مصرف كمتر
نمك برای كنترل فشارخون است .هیچقومی
درطول تاریخ ،هیچ رفتار تغذیـ ـ ـ ـهای را بدون
علت تاریخی ندارد.
ایران یك س ـ ـ ــرزمین پرآفتاب است .در تهران
 ۲۵۴روز آفتابی وجود دارد .به علت تعریق باال،
بدن سدیم از دست میدهد و شیوه تغذیه

به این شكل شـــــــد كه مصرف نمك افزایش
یافت .حاال همان شـــــــیوه غذایی ادامه یافته،
اما تالشها و فعالیتهای فیزیكی و تعریقی
كه مردم درگذشـــــــته داشـــــــتند ،دیگر وجود
ندارد.
وی ادام ـ ـ ــه داد :ناگهان نمیتـــــــوان الگوهای
تغذیهای جامعـــــــه را تغییـــــــر داد و ابتدا باید
 ۳۰درص ـ ـ ــد از مصـــــــرف نمـــــــك در جامعـــــــه را

كاهش داد .ابتدا باید ســـــــراغ رســـــــتورانها و
آشپزخانههای بزرگ برویم .امسال شعار من
این بود كه هر خانواده ،یك پایگاه س ـ ـ ــامت
اســـــــت .مهمتر از هر چیزی باید سراغ خانمها
برویم .البته نیازی نیست نمكدان از سفرهها
حذف شـــــــود ،چون شـــــــاید با كمنمك كردن
غذا بتوان درصـــــــدی از نمك مصرفی جامعه را
كاهش داد.

