دﻋـﻮت وزارت ﺑﻬـﺪاﺷﺖ از ﻫﻤﻮﻃﻨـﺎن
ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺴﯿﺞ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮ
ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اول ﻣﺎه ژوﺋﻦ ﻣﯿﻼدی ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ  ۱۲ﺧﺮداد
ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮار و ﺑﺎر) (FAOو ﺑﺎ اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی )اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از
 ۶۰ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﯿﺶ از  ۴۰۰ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ روز ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده اﻧﺪ.

اﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﺮوﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎی ﺗﺮوﯾﺠﯽ ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬای ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺨﺼﻮص در اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﯿﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺟﺸﻦ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮ در ﺳﺎل  ۲۰۲۰در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺞ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ
و ﻓﻘﺪان ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﯾﻦ روز در ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر و

اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و روﯾﺪادﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺣﻀﻮری ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی
ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺬاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،دﻓﺘﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ را
ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ روز را در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ
و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎﺳﺖ ،ﮐﺸﮏ ﮐﻢ ﻧﻤﮏ ،ﭘﻨﯿﺮ و دوغ ﮐﻢ ﻧﻤﮏ و دﻋﻮت
از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ،ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺪارد.

ﺷﻌﺎر اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺞ آﻣﻮزﺷﯽ» ،ﺷﯿﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻨﻮش؛ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺠﻨﮓ«
اﺳﺖ.

دﻓﺘﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ در وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و
آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻃﯽ ﯾﮏ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺎﻟﻢ و ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎی ﺷﯿﺮ و ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤﻮاره در ارﺗﻘﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ و
داﻧﺶ ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺑﻮده و ﺣﻔﻆ و ﺗﺪاوم اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ و ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ در
ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮد ﻫﻤﻮاره ﻣﺪﻧﻈﺮ دارد .اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ اﻣﯿﺪ ﻣﯽ رود
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ و اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻻزم و
ﮐﺎﻓﯽ ،ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻐﺬی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻏﺬای ﮐﺎﻣﻞ در ﻫﻤﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﺑﻮﯾﮋه ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﻣﺎدران
ﺑﺎردار و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ،ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ
و ﺳﺮﻃﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ
ﯾﺎﻓﺘﻪ و از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی
ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ
ﺑﺎﻻ ،ﺳﺮﻃﺎن ،ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ در
ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺷﻮد.

ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻫﺶ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و
ﺳﺎز ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺸﺎر ﺧﻮن
و ﺣﺘﯽ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺷﻮد.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻗﺪ ﻧﺴﻞ

ﻟﺬا ،دﻓﺘﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره دﻏﺪﻏﻪ اﺻﻼح
از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ و ﻟﺒﻨﯿﺎت را در ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی
از ﮐﻠﯿﻪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻋﺰم ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻤﮕﺎم
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ارزش ﺧﺪادادی دﻋﻮت

اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف و
اﯾﺮاﻧﯽ دارد،
ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺞ دﻧﯿﺎ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺟﻬﺖ

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در ﺧﺼﻮص ﺧﻮاص ﺷﯿﺮ و ﻟﺒﻨﯿﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ
ﺳـــﺎﯾﺖ دﻓﺘـــﺮ ﺑﻬﺒـــﻮد ﺗﻐﺬﯾـــﻪ ﺟـــﺎﻣﻌﻪ وزارت ﺑﻬـــﺪاﺷﺖ
 /http://nut.behdasht.gov.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﻟﺒﻨﯽ اﯾﺮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ای در
ﺳﺎﯾﺖ و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ زﯾﺮ ﺗﺪارک دﯾﺪه اﺳﺖ :
http://www.dairyevent.ir/
http://www.instagram.com/justmilk2020/?hl=en
/وﺑﺪا )وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ(

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

