درﺑـﺎره ﯾـﮏ ﻣﯿـﻮه ﻣﻌﺠـﺰه ﮔـﺮ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ
زردآﻟـﻮ ﺳـﺮﺷﺎر از وﯾﺘـﺎﻣﯿﻦ  Cاﺳـﺖ و اﯾـﻦ ﻣﯿـﻮه ﻣﻘـﺪار زﯾـﺎدی
ﺑﺘﺎﮐﺎروﺗﻦ ،ﻓﯿﺒﺮ و آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان دارد ﮐﻪ در ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ .آﻧﺘـﯽ اﮐﺴـﯿﺪانﻫﺎی ﻣﻮﺟـﻮد در زردآﻟـﻮ ﺷﻤـﺎ را در ﺑﺮاﺑـﺮ
رادﯾﮑﺎلﻫﺎی آزاد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺘﺎﮐﺎروﺗﻦ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﮐﻪ در
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد از آﺳﯿﺐﻫﺎی ﭼﺸﻤﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺪن ﺑﻪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ A
ﻣﯿﻮه و ﻫﺴﺘﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ زردآﻟﻮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دارا ﺑﻮدن وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Cﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺑﺪن ،رﻓﻊ اﺧﺘﻼل در رﺷﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻟﺜﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮده
و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ آﻫﻦ ،در ﺧﻮن ﺳﺎزی ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
زردآﻟﻮ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮن ،ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪه ﻋﺮوق ،رﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮی ﺑﺪ دﻫﺎن
و ﺗﺐ ﺑﺮ اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،زردآﻟﻮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﮐﺒﺎﻟﺖ ﺑﺮای ﮐﻢ
ﺧﻮﻧﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮده ،اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻔﺎﺻﻞ را ﺑﺮﻃﺮف و ﺿﺪ ﻧﺮﻣﯽ اﺳﺘﺨﻮان اﺳﺖ.

زردآﻟﻮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺪاری اﺳﯿﺪ ﺳﺎﻟﺴﯿﻠﯿﮏ ،ﺑﺮای درد ﻣﻔﺎﺻﻞ و
رﻣﺎﺗﯿﺴﻢ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .ﺧﻨﮏ و اﺷﺘﻬﺎ آور ﺑﻮده و ﺧﻮردن آن ﺑﺎﻋﺚ رﻓﻊ
ﺗﺸﻨﮕﯽ و ﻋﻄﺶ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﺑﺮای رﻓﻊ ﯾﺒﻮﺳﺖ و ﺑﻮاﺳﯿﺮ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
زردآﻟﻮ ﺳﺒﺐ ﻫﻀﻢ ﻏﺬا ﻣﯽﺷﻮد و از ﯾﺒﻮﺳﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺼﺮف
ﺑﺮﮔﻪ ،اﺑﺘﺪا آن را ﺑﺎ آب ﺷﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ روز در آب ﺧﯿﺲ ﮐﻨﯿﺪ،
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش ،ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢ ﻧﺎﺷﺘﺎ ،ﺑﺮﮔﻪ ﺧﯿﺲ ﺧﻮرده را
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آب آن ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺮای رﻓﻊ ﯾﺒﻮﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ و
ﺣﺮارت دروﻧﯽ ﺑﺪن را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآورد.

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.

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﭘﮕﺎه روی ﺧﻂ
ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ام ﺑﯽ ای ﻧﯿﻮز :ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺗﺎزه ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﺳﺒﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ وﯾﮋﮔﯽ
ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﻗﺎﻧﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب و ﺧﺮﯾﺪ
آن ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎزه اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ ،درواﻗﻊ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺎ
ﻫﻤﻪ ﺗﻮان در ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺗﻼش ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎ و
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ ،ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎزه
ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﯿﺎز در ﻣﺨﺎﻃﺐ زﻣﯿﻨﻪ ی ﻓﺮوش آن
را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺳﺎﻟﻢ و
ارﮔﺎﻧﯿﮏ روی آورده اﻧﺪ ،از اﯾﻨﺮو ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺘﻔﺎوت
ﺑﻮدن ﺧﻮد ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﮐﻪ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ
اﺳﺖ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ی ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﭘﮕﺎه در ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در
ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﭘﻮﺷﺶ داده ﺑﺎ ﺷﻌﺎر “ﺳﻼﻣﺘﯽ” ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ،درواﻗﻊ در
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺑﺘﺪا ﺧﻮاص اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ﻣﻤﺘﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اراﺋﻪ
ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺮﻧﺪ ﭘﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻣﻮاد ﻟﺒﻨﯽ ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ

ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮاﺳﺖ “ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ” ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﺶ ﭘﯿﺪاﺳﺖ “ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ
ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ” اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﺧﻮاص وﯾﮋه ای ﺑﻮده و درﻋﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﻌﻢ و
ﻣﺰه ی آن ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ،ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن
ﻣﯿﺸﻮد و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺨﺼﻮص در ﺣﻮزه ﻣﻮاد ﻟﺒﻨﯽ در
ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎ رﺷﺪ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮ اﺧﻼﺻﯽ ،ﻣﺸﺎور ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ در ﺣﻮزه ی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﭘﮕﺎه ،ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻇﻬﺎرﮐﺮد :ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژه
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺧﻮد
ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﭘﺮوﺑﯿـﻮﺗﯿﮏ ﺑـﻮد ،ﭼـﺮا ﮐـﻪ اﺳﺎﺳـﺎً ﺑﺴـﯿﺎری از ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن
ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ دارد.

وی اﻓﺰود :در ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺸﻮد و ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن
زﯾﺎدی ﻧﯿﺰدارد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ
ﻫﻀﻢ آﺳﺎن و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن ﮐﻤﮏ
ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﻣﯿﺸﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ درﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻣﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﯾﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ
اﺳﺖ.
او ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ درﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﭘﮕﺎه ﻗﺒﻼ ً وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ وﻟﯽ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد آن اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ دراﯾﻦ
ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ دو ﻫﺪف ﮐﺎر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ را ﺷﺮوع
ﮐﻨﯿﻢ؛ اﺑﺘﺪا آﻣﻮزش ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺮای ﻣﺼﺮف اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و دﯾﮕﺮ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻣﻮاد ﻟﺒﻨﯽ و ﺣﺎﻓﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ.

ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻠﺒﻮردﻫﺎ ،از روش
ﮔﻮرﯾﻼ ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎرﺗﯿﺰاﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن
ﺧﻮدروﻫﺎی ون ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﮔﺎو ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺮوﺳﮏ اﯾﻦ
ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﯿﻢ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺿﻤﻦ ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﺮدم ﺗﺠﻤﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎی ﺑﺰرگ و
ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﺑﺎ ﺳﻤﭙﻠﯿﻨﮓ و اراﺋﻪ ی
ﺑﺮوﺷﻮر اﻗﺪام ﺑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

وی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﻃﺮح دو دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدروی ون ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺪن
ﮔﺎو در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮﺣﺮﮐﺖ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ از ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻢ
و اﺻﻔﻬﺎن و ﺷﻬﺮﻫﺎی واﻗﻊ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻮده و دﯾﮕﺮی از ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻬﺮان ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ دو ﻫﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
داده ﺷﺪ.
او درﻣﻮرد ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺗﺎﮐﻨﻮن درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﻧﺸﺎﻧﻪ ی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻮق ااﻟﻌﺎده ی اﯾﻦ روش ﺑﻮده و
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ ﺳﻤﭙﻠﯿﻨﮓ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺰرگ و
ﻫﺎﯾﭙﺮﻣﺎرﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻫﺎﯾﭙﺮﻣﯽ و ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﺟﺮا ﺷﺪه ،ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :رﺳﺎﻧﻪ ی ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ی اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎد ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن را ﻧﺪارد اﻣﺎ در ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎم ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﺗﺮدد
ﻋﺎﺑﺮان ﭘﯿﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و در
اﺗﻮﺑﺎﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮل و ﺷﮑﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی اﮐﺘﻔﺎ ﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﻣﺼﺮف آن ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎص
ﺧﻮد را دارد اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ از ﺳﻮی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﮕﺎه درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ.

او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ
ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﻨﯿﺮ ،ﻣﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺎم ﭘﺮوﻣﺎﺳﺖ و ﮐﻔﯿﺮ ﻣﯿﭙﺮدازد ﮐﻪ
درﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺨﺶ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار دارد اﻣﺎ در اﯾﻦ
ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ روی دو ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل ﭘﻨﯿﺮوﻣﺎﺳﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﻼﻣــﺖ را ﺗﻨﻬــﺎ در ﺧﻮراﮐﯽﻫــﺎ
دﻧﺒﺎل ﻧﮑﻨﯿﺪ  /ﻇﺮوف آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ،
ﻗﺎﺗﻼن ﻣﺨﻔﯽ
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ و ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدن ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ ﺳﺮﻃﺎن،
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد
ﺧﻮد ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﺎزه
ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻏﺬا در ﻣﻨﺰل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن آﻧﭽﻪ ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﯽ اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ روی ﺗﻐﺬﯾﻪ دارد ،اﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ در ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﻏﺬای
ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻧﻮع ﻇﺮوف ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آﺷﭙﺰی
اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی اﯾﺮان ﭘﺰﺷﮏ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ
اﻣﮑﺎن واﮐﻨﺶ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﻠﺰی ﮐﻪ در ﺗﻬﯿﻪ ﻇﺮف ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ وﺟﻮد
دارد ،اﻧﺘﺨﺎب ﻇﺮف ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی
دارد و در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻬﺘﺎب ﻧﺠﻤﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ و رژﯾﻢ درﻣﺎﻧﯽ درﺑﺎره ﻇﺮوﻓﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﭘﺨﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮان ﭘﺰﺷﮏ ﮔﻔﺖ :از دﯾﺮﺑﺎز

اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف ﻣﺴﯽ ﺑﺮای ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺿﺮوری در ﺑﺪن اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ آن ﺑﺴﺘﮕﯽ
دارد و وﻇﺎﯾﻒ ﺣﯿﺎﺗﯽ زﯾﺎدی را ﻫﻢ در ﺑﺪن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از واﮐﻨﺶ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﯿﺪی ﺑﺎ ﻓﻠﺰ ﻣﺲ ،ﻇﺮوف ﻣﺴﯽ را
ﺑﺎ ﻗﻠﻊ و ﻣﺲ ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺻﻮرت از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻻﯾﻪ روﯾﯽ آن و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﯾﺠﺎد
ﯾﮏ ﺧﺮاش ﯾﺎ ﺳﺎﯾﯿﺪﮔﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺲ ﺑﺎ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ واﮐﻨﺶ داده و
ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺲ ﻏﺬا را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺮان ﺑﻮدن
ﻗﻠﻊ و ﻧﯿﮑﻞ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻬﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺮدن ﻇﺮوف ﻣﺴﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺳﺮب در ﮐﻨﺎر
ﻗﻠﻊ و ﻧﯿﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ و ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺒﺮان
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورد.
ﻧﺠﻤﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
اﺳﯿﺪی )ﻧﻈﯿﺮ ﮔﻮﺟﻪ
ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﮑﻨﯿﻢ.

ﻓﺮﻧﮕﯽ،

ﺳﺮﮐﻪ،

آﺑﻠﯿﻤﻮ

و…(

را

در

ﻇﺮوف

ﻣﺴﯽ

ﻇﺮوف آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖزا اﺳﺖ
ﻧﺠﻤﯽ درﺑﺎره اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ از ﻣﺴﻤﻮﯾﺖزا ﺑﻮدن اﯾﻦ
ﻇﺮوف ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻇﺮوف ﻣﺴﯽ ،ﮐﻢ
ﮐﻢ ﻇﺮوف آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﮏﺗﺮ از ﻇﺮوف ﻣﺴﯽ ﺑﻮدﻧﺪ رواج ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ در ﻇﺮوف آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
واﮐﻨﺶ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺘﻮای آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﻏﺬا ﺷﺪه و
ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖزا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻇﺮوف ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﯿﺪی،
ﺑﺎزی و ﻧﻤﮑﯽ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﺮﮔﯽ ،ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ و … ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻼﻣﯿﻦ ﻟﺐﭘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻇﺮوف ﺳﺮو ﻏﺬا داﺷﺖ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﻇﺮوف ﻣﻼﻣﯿﻨﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻇﺮوف ﻣﻼﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ و رواﻧﻪ
ﺑﺎزار ﺷﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺧﺼﻮص ﺑﯿﻤﺎریزا ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻇﺮوف ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﺻﻮرت ﺧﺮاﺷﯿﺪه ﯾﺎ ﺳﺎﯾﯿﺪه ﺷﺪن ﻇﺮف ،ﻣﺤﻠﯽ
ﺑﺮای ﺗﺠﻤﻊ ﻣﯿﮑﺮوبﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮده ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
وﺟﻮد دارد .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ رﻧﮓ و ﻟﻌﺎب آن ﺑﻪ ﻣﺮور
زﻣﺎن ،ﺑﯿﻢ ﺑﯿﻤﺎریزا ﺑﻮدن آن ﻣﯽرود.
وی اﻓﺰود :اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف ﻣﻼﻣﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﻢ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻ ﻣﻼﻣﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺣﺘﻤﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮده و دارای

ﻣﻬـﺮ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺎﯾﯿـﺪ وزارت ﺑﻬـﺪاﺷﺖ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺛﺎﻧﯿـﺎ ﻫﺮﮔـﺰ از
ﻣﻼﻣﯿﻦﻫﺎی ﺧﺮاﺷﯿﺪه و ﻟﺐﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد.
ﻧﺠﻤﯽ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻼﻗﻪ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف
ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ رﻧﮓ ﻓﯿﺮوزهای و آﺑﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻇﺮوف
ﺳﻔﺎﻟﯽ از ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج در ﺷﺴﺘﺸﻮی آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ وﯾﮋه داﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﺤﻠﯽ
ﺑﺮای ﺗﺠﻤﻊ ﻣﯿﮑﺮوبﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﻮد.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻇﺮف ﺳﻔﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻟﻌﺎب ﺑﺨﻮرد و ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺳﺮاﻣﯿﮏ
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﻮرد ﻇﺮوف ﺳﻔﺎﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺮب ﻣﻮﺟﻮد در
ﻟﻌﺎب آﻧﻬﺎ )ﺑﻪ وﯾﮋه ﻇﺮوف آﺑﯽ رﻧﮓ( ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖزا ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا
از ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻮاد اﺳﯿﺪی در اﯾﻦ ﻇﺮفﻫﺎ ﺧﻮدداری
ﺷﻮد.
ﻇﺮوف ﺗﻔﻠﻮن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ آﺳﯿﺐ ﻣﯽزﻧﺪ ،ﻫﻢ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﻣﻬﺘﺎب ﻧﺠﻤﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ و رژﯾﻢ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﻏﺎت ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
در ﻇﺮوف اﺷﺎره ﮐﺮده و ﺗﻔﻠﻮن را از ﻣﻀﺮﺗﺮﯾﻦ ﻇﺮوف ﺑﺮای ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺠﻤﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻇﺮوف ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮان ﭘﺰﺷﮏ
ﮔﻔﺖ :ﻇﺮوف ﺗﻔﻠﻮن ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﺻﯿﺖ
ﻧﭽﺴﺐ ﺑﻮدن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد اﻗﺒﺎل ﻋﻤﻮم واﻗﻊ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﻇﺮوف ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن،
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ و… ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﺎز ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﺷﺪه
از اﯾﻦ ﻇﺮوف در دﻣﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ آﺳﯿﺐ ﻣﯽزﻧﺪ.
وی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻢ ﺿﺮرﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ در
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻇﺮوف رﻋﺎﯾﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ؛ اول
اﯾﻦﮐﻪ از ﮐﺸﯿﺪن ﻗﺎﺷﻖ ﺑﻪ ﮐﻒ آن ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﻮد و ﺻﺮﻓﺎ از ﻗﺎﺷﻖﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ
ـﺪاﺷﺖ و
ـﻮز ﺑﻬـ
ـﻮن دارای ﻣﺠـ
ـﺮوف ﺗﻔﻠـ
ـﻪ ﻇـ
ـﻮد .دوم اﯾﻦﮐـ
ـﺘﻔﺎده ﺷـ
اﺳـ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﻮد و ﺳﻮم اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن آن از اﺑﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﻧﺠﻤﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻇﺮوف ﭘﯿﺮﮐﺲ از ﻧﻈﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﯿﭻ واﮐﻨﺶ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﻫﯿﭻ
ﻣﺎدهای وارد ﻏﺬا ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ  :اﯾﺮان ﭘﺰﺷﮏ

آﺷﻨـﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺻـﻨﻌﺖ ﻏـﺬای
ﮐﺸـﻮر  /ﺳـﺎﻻد ﻣﺎﺳـﺖ ﻫـﺮاز ﯾـﮏ
ﻣﻌﺠـﺰه ﺳﻼﻣﺘـﯽ ﺑﺨـﺶ در ﻣﺤﺼـﻮﻻت
ﻟﺒﻨﯽ ﮐﺸﻮر
][headingﺷﺮﮐﺖ دوﺷﻪ آﻣﻞ در راﺳﺘﺎی اﻫﻤﯿﺖ رژﯾﻢ ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺨﺶ و ﮐﻢ
ﮐﺎﻟﺮی ﺳﺎﻻد ﻣﺎﺳﺖ ﻫﺮاز را ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﺎﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
اﻧﻮاع وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  ،اﻣﻼح  ،ﻓﯿﺒﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت  ،ﻏﻼت و ﺣﺒﻮﺑﺎت
ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد  .اﯾﺪه ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻮﺑﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻏﺬای ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺎ ارزش و ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ  ،از اﻓﺘﺨﺎرات ﻣﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮاز اﺳﺖ .
][heading/
ﺳﺎﻻد ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺪن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮده و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای ﺳﺎﻻدﻫﺎی ﭘﺮﭼﺮب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﭼﺮﺑﯽ و
ﮐﻠﺴﺘﺮول و وﺟﻮد ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮔﯿﺎﻫﯽ زﯾﺎد در اﯾﻦ ﻣﺎﺳﺖ  ،اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺎوی
اﻧﻮاع وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی  B1 ,B2 , B12,A :وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  – Eﭘﺘﺎﺳﯿﻢ  ،اﺳﯿﺪ
ﻓﻮﻟﯿﮏ  ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Dو ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺣﺎوی ﻓﯿﺒﺮ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻤﺮاه ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ روده ﺑﻪ

آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻋﺠﺎز آﻣﯿﺰ و ﺧﻮﺷﻤﺰه ای را در ﮐﻨﺘﺮ
ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺧﺎص  ،اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﺣﺎوی آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎی ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻬﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺼﺮف
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ  ،ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ از
رژﯾﻢ ﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ وزن و ﮐﻢ ﮐﺎﻟﺮی و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﮔﯿﺎﻫﺨﻮاری و اﻓﺮادی ﮐﻪ از
رژﯾﻢ ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺸﺎرﺧﻮن  ،ﻗﻨﺪ و ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ  ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد  .ﺳﺎﻻد ﻣﺎﺳﺖ ﻫﺮاز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻏﺬاﯾﯽ
ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻗﻠﺒﯽ
و ﻋﺮوﻗﯽ و ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﺰﻃﺎن ﻫﺎی ﮔﻮارﺷﯽ ﺳﺎﻻد ﻣﺎﺳﺖ
را ﺣﺘﻤﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .

